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Palavra do Presidente 
 
Caros Colegas, 
 
Temos o prazer de apresentar os Anais da 26 ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões 
(SBTE). O objetivo do nosso encontro é debater os recentes avanços na área de biotecnologia da reprodução e 
promover a cooperação e a troca de conhecimentos entre cientistas, pesquisadores e profissionais que atuam na 
reprodução animal e ciências afins. Nossa principal preocupação foi a de manter a qualidade científica dos eventos 
anteriores, tentando introduzir inovações e adaptar a programação às novas exigências da sociedade. Nesse encontro, 
toda a produção científica da SBTE será publicada na revista Animal Reproduction, considerada a mais relevante 
revista científica da América Latina na nossa área de atuação. Gostaríamos de agradecer o apoio irrestrito dos 
editores e funcionários da Animal Reproduction e ao CBRA (Colégio Brasileiro de Reprodução Animal) por 
abraçarem esta parceria. Ressaltamos, também, que essa reunião científica está sendo realizada em conjunto com a 
Associação  Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA) e com a Rede Sul Americana de Pesquisa sobre 
Clonagem e Transgênese em Ruminantes. Fruto dessa parceria, estão sendo organizados dois simpósios em 
colaboração. Entendemos que a promoção de eventos combinados é uma grande oportunidade para a troca de 
experiências. Modificamos a estrutura da programação científica do presente evento. Nesse ano, todas as plenárias 
serão seguidas de apresentações simultâneas na área científica ou aplicada.  Estas apresentações possibilitarão ao 
congressista escolher a palestra de acordo com o seu interesse profissional. Gostaríamos de agradecer a CAPES, 
CNPq e FAPESP, bem como às indústrias farmacêuticas e de equipamentos veterinários e os produtores rurais pelo 
apoio financeiro. Sem essa colaboração não seria possível tornar realidade nosso evento. Esperamos que todos os 
participantes desfrutem a 26 ª Reunião Anual da SBTE, em Foz do Iguaçu, PR, Brasil. 
 
Sinceros abraços 
 
Pietro S. Baruselli 
Presidente da SBTE 
(2012-2013) 
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Palavra do Diretor Científico 
 
Sejam bem vindos à 26a Reunião Anual da SBTE! Esse ano o comitê científico fez um grande esforço para montar 
um programa equilibrado e interessante para todos os membros da Sociedade. Tal tarefa é desafiadora, 
especialmente por causa da característica mais marcante da nossa Sociedade: sua diversidade de interesses. 
Convidamos palestrantes internacionalmente qualificados e os incentivamos a apresentar seus dados mais recentes 
no campo da tecnologia de embriões. O programa principal foi dividido em quatro seções, cada uma enfocando um 
dos principais componentes biológicos envolvidos na tecnologia de embriões: o ovário, o útero, os gametas e o 
próprio embrião. Na primeira metade de cada seção, os palestrantes foram cuidadosamente escolhidos para 
apresentar conteúdo de interesse geral aos associados. Na segunda metade, os congressistas poderão escolher entre 
duas seções simultâneas, uma focada em aspectos mais “básicos” (SBTE ciência) e outra focada em aspectos mais 
“aplicados” (SBTE tecnologia) do tópico daquela seção. Nos workshops pré-conferência serão apresentados 
conteúdos contemporâneos. Espera-se repetir o sucesso dos encontros anuais anteriores. Além das palestras, a seção 
de pôsteres recebeu bastante atenção dos organizadores esse ano. Haverá mais tempo para ver e discutir pôsteres no 
espaçoso salão reservado no hotel para abrigar a seção. A SBTE agradece todos os associados que mandaram 
trabalhos de alta qualidade para apresentação nesse encontro anual. A SBTE acredita que seu real valor está na 
divulgação de contribuições tecnológicas e científicas para a sociedade brasileira. Com a apresentação dos seus 
trabalhos em nosso encontro anual, será possível mensurar as contribuições que a SBTE traz ao país e ao mundo. A 
seguir, a SBTE agradece aos palestrantes, que se empenharam muito na preparação dos excelentes manuscritos e 
palestras para o encontro desse ano. Sem sobra de dúvida, levando em consideração a diversidade e a profundidade 
da informação apresentada nos anais, este deverá se constituir numa referência internacional  pelos próximos anos 
(tanto a presente versão em português como a versão em inglês publicada na revista Animal Reproduction). 
Finalmente, há uma longa lista de pessoas que fizeram a publicação dos anais da SBTE desse ano sua principal 
prioridade dos últimos meses. Tais pessoas merecem especiais agradecimentos da SBTE. Ressalta-se nessa lista toda 
a diretoria da atual da SBTE, os coordenadores das seções de resumos, os revisores de resumos, os revisores dos 
trabalhos científicos, os editores científicos e todo o pessoal de apoio. Seus nomes foram citados individualmente 
nesses anais. Não esqueça de agradecê-los pessoalmente durante nosso encontro em Foz! A SBTE é sinceramente 
grata ao comitê editorial da revista Acta Scientiae Veterinariae e seu editor chefe, Dr. Laerte Ferreiro, por terem 
publicado os anais da SBTE por muitos anos. De forma muito especial, agradecemos aos editores e funcionários da 
revista Animal Reproduction, que, sob a estrutura do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, apoiou 
tremendamente a SBTE na elaboração dos anais desse ano. Esperamos que você, leitor, ache esse volume 
informativo e útil. Nos vemos em Foz do Iguaçu! Um abraço, 
 
Mario Binelli, PhD 
Diretor Científico 
(2012-2013) 
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SBTE011 Avaliação de água de coco industrializada e citrato-gema como diluidores de sêmen 

refrigerado de ovino  
J. Almeida; D.V. Sobreira; A.M.A. Gabriel; O.A. Resende 

 
 

323 
SBTE012 Antioxidantes na criopreservação de sêmen de ovinos da raça Crioula 

J. Pradieé; T.F. Cardoso; E. Fernandes e Silva; J.C. Lazzari; A.O. Gonçalves; R.G. 
Mondadori; L.M.C. Pegoraro; T. Lucia Jr. 

 
 

324 
SBTE013 Avaliação da fertilidade in vivo e de diversas características espermáticas in vitro do 

sêmen de diferentes touros utilizados em um mesmo programa de inseminação artificial 
em tempo fixo 
L.Z. Oliveira; R.P. Arruda; R.M. Santos; A.F.C. Andrade; E.C.C. Celeghini; M.E. Beletti; 
R.F.G. Peres; C. Oliveira; F.M. Monteiro; J.P.N. Martins; V.F.M.H. Lima; H.B. Graff 

 
 
 
 

324 
SBTE014 Aplicação do método dos mínimos quadrados parciais (pls) para avaliação da 

importância de diversas características espermáticas in vitro na predição da fertilidade 
in vivo de diferentes touros 
L.Z. Oliveira; R.M. Santos; R.P. Arruda; A.F.C. Andrade; E.C.C. Celeghini; R.F.G. Peres; 
J.P.N. Martins; P.D. Reeb; C. Oliveira; F.M. Monteiro; M.E. Beletti; V.F.M.H. Lima 

 
 
 
 

325 
SBTE015 Avaliação da suscetibilidade a fragmentação do DNA espermático e enzimas 

antioxidantes em diferentes fases da criopreservação 
L.S. Castro; T.R.S. Hamilton; C.M. Mendes; J.A. Visintin; M.E.O.D. Assumpção 

 
 

326 
SBTE016 Uso do corante cromomicina A3 em sêmen ovino para detecção da deficiência de 

protamina por citometria 
T.R.S. Hamilton; C.M. Mendes; L.S. Castro; P.M. Assis; J.C. Delgado; J.A. Visintin; 
M.E.O.D. Assumpção 

 
 
 

326 
SBTE017 Concentração sérica de testosterona em touros Nelore suplementados com gordura 

protegida da degradação ruminal 
M.M. Guardieiro; F.L.M. Silva; P.L.J. Monteiro Jr.; A.B. Prata; A.B. Nascimento; R.S. Gentil; 
R.S. Surjus; R. Sartori 

 
 
 

327 
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SBTE018 Comparação entre a vagina artificial convencional e a vagina artificial experimental 
articulada para coleta de sêmen equino 
J.A. Narváez; P.N. Santoro; M.A.S. Rua; C.W. Fonseca; J.F. Silva 

 
 

328 
SBTE019 Influência das altas temperaturas ambientais sobre as características reprodutivas de 

touros da raça Brahman 
P. Fantinato-Neto; A.F.C. Andrade; R.P. Arruda; E.A.L. Titto; E.H. Birgel Jr. 

 
 

329 
SBTE020 Efeito da inibição da enzima óxido nítrico sintase (NOS) e da eliminação do óxido nítrico 

(NO) nos padrões da motilidade e integridade de membrana plasmática e acrossomal do 
espermatozóide equino criopreservado 
D.F. Silva; A.F.C. Andrade; M.C.C. Bussiere; E.C.C. Celeghini; M.A. Alonso; H.F. Carvalho; 
K.M. Lemes; R.P. Arruda 

 
 
 
 

330 
Foliculogênese, oogênese e ovulação (Resumos SBTE 021 à SBTE 044)  

SBTE021 Efeito do FSH em substituição a eCG na dinâmica folicular em ovelhas mestiças 
deslanadas em periodo de anestro sazonal: Resultados preliminares 
A.C. Pereira Jr.; M.B. Souza; A.P. Neves; J. Pandolfo; A.C. Nicacio; E.R. Andrade; F.A.M. 
Sterza; A. Sasa 

 
 
 

331 
SBTE022 Avaliação ultraestrutural de folículos pré-antrais caprinos após cultivo in vitro de longa 

duração em meio dinâmico contendo fator de crescimento e diferenciação 9 (GDF-9) e 
hormônio folículo estimulante (FSH) 
A.M.C.V. Alves; R.N. Chaves; L.F. Lima; R.M.P. Rocha; P.M. Andrade; A.S. Pinheiro; 
C.A.P. Lopes; S.N. Báo; J.R. Figueiredo 

 
 
 
 

331 
SBTE023 Expressão das enzimas androgênicas em vacas Nelore de baixa e alta contagem folicular 

B. Loureiro; R.L. Ereno; M.G. Favoreto; A.G. Pupulim; P.K. Fontes; J.S. Ticianelli; R.F.P. 
Pinto; A.C.S. Castilho; C.M. Barros 

 
 

332 
SBTE024 Uso de rede neural artificial e de análise de agrupamentos na predição da resposta 

superovulatória de camundongos 
G.B. Brianezi; C. Decanine; F. Frei; J.C. Rocha; M.F.G. Nogueira 

 
 

333 
SBTE025 Identificação de SIRT1 e BCL11A na maturação de oócitos bovinos submetidos ao 

estresse térmico: Resultados preliminares 
E.R. Andrade; F.A.M. Sterza; R. Pöhland 

 
 

334 
SBTE026 Evidências da participação de SIRT 1 E 2 nos processos envolvidos na maturação de 

oócitos bovinos sob condições de estresse térmico in vitro – Resultados preliminares 
F.A.M. Sterza; E.R. Andrade; R. Pöhland 

 
 

335 
SBTE027 Utilização de deslorelina mais hCG sob diferentes vias de administração para indução da 

ovulação em éguas no período de transição de primavera 
F.Z. Machado; R.G. Gomes; T.R.R. Barreiros; M.M. Seneda 

 
 

335 
SBTE028 Dinâmica folicular em fêmeas bovinas de alta, média e baixa contagem de folículos 

antrais: Resultados preliminares 
G.M.G.S. Santos; K.C.S. Santos; L.S. Siloto; F. Morotti; T.N. Marcantonio; R.L.O. Thasmo; 
C. Koetz Jr; D.C.M. Lima; A.F. Belotto; L.S.R. Marinho; M.M. Seneda 

 
 
 

336 
SBTE029 A ingestão de chá branco não interfere no número de corpos lúteos em ratas 

superovuladas 
I.C. Giometti; C. Castilho; P.C. Papa; C.B. Laposy; J.P.P. Donadeli; C.M. Santos; R.M.B. 
Nogueira; L.M. Guaberto; R.Giuffrida; S.A. Freire; D.P. Vieira 

 
 
 

336 
SBTE030 Novilhas taurinas, zebuínas e bubalinas apresentam diferenças na dinâmica folicular e 

luteal durante o ciclo estral quando comparadas no mesmo ambiente e manejo 
nutricional 
J.M. Baldrighi; M.F. Sá Filho; J.A. Visintin; P.S. Baruselli; M.E.O.D. Assumpção 

 
 
 

337 
SBTE031 Efeito da paridade, dias em lactação e produção de leite na resposta superovulatória e 

taxa de concepção de embriões produzidos in vivo de vacas Holandesas 
L.M. Vieira; C.A. Rodrigues; P.R.L. Silva; A.L. Ranieri; M.F. Sá Filho; A.H. Souza; J.N.S. 
Sales; P.S. Baruselli 

 
 
 

338 
SBTE032 Comparação entre a população folicular ovariana antral e pré-antral de fêmeas Nelore 

(Bos indicus) e ½ Nelore x Angus (½ Bos indicus x Bos taurus) 
K.C.S. Santos; G.M.G.S. Santos; L.S. Siloto; F. Morotti; T.N. Marcantonio; M.M. Seneda 

 
 

339 
SBTE033 Recuperação de complexos cumulus oophorus de búfalas em diferentes fases da 

atividade reprodutiva 
L.S. Leal; E. Oba; C. F. Moya-Araujo; C.B. Fernandes; L.R. Martins; N.C. Prestes 

 
 

340 
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SBTE034 Efeito do Profertil® sobre o perfil de liberação de LH e as taxas de ovulação e concepção 
de fêmeas bovinas 
L.F.M. Tamassia; R.M. Ferreira; J.G. Soares; L.M. Vieira; E.O.S. Batista; M.S. Baruselli; 
O.S. Garcia; C.A. Nascimento; J.H.E. Dominguez; J.N.S. Sales; P.S. Baruselli 

 
 
 

341 
SBTE035 Análise computacional de imagens de folículos ovarianos captadas por ultrassom 

biomicroscópio 
L.F.M. Pfeifer; G. Adams; R. Pierso 

 
 

342 
SBTE036 Manutenção da viabilidade de folículos pré-antrais bovinos isolados após conservação in 

vitro em transportador de oócitos 
V.R. Barros; R.J.S. Gonçalves; H. Luz; M.V.A. Saraiva; D. Magalhães-Padilha; V. Luz; C. 
Silva; J.R. Figueiredo; M.H.T. Matos 

 
 
 

342 
SBTE037 Influência do tamanho do fragmento ovariano sobre a taxa de apoptose de folículos pré-

antrais ovinos conservados in vitro 
R.S. Barberino; V.G. Menezes; R.J.S. Gonçalves; V.R. Barros; T.L.B. Lins; B.B. Gouveia; 
T.J.S. Macedo; M.H.T. Matos  

 
 
 

343 
SBTE038 Sobrevivência folicular após conservação in vitro de tecido ovariano ovino no 

transportador de oócitos (12-Compact®) 
R.J.S. Gonçalves; V.R. Barros; A.Y.P. Cavalcante; B.B. Gouveia; T.L.B. Lins; V.G. Menezes; 
M.H.T. Matos 

 
 
 

344 
SBTE039 Expressão do receptor da melatonina (MEL-1A-R) em ovários ovinos 

T.J.S. Macedo; V.G. Menezes; V.R. Barros; J.M.S. Santos; M.H.T. Matos 
 

344 
SBTE040 Localização da proteína do fator de crescimento fibroblástico-2 (FGF-2) em ovários 

ovinos 
J.M.S. Santos; T.J.S. Macedo; V.G. Menezes; V.R. Barros; M.H.T. Matos 

 
 

345 
SBTE041 Estimativa da população de folículos ovarianos pré-antrais em fêmeas caninas pré-

púberes e adultas: Resultados preliminares 
N.T. Lunardon; K.C.S. Santos; M.C. Sant’Anna; R.C. Justino; M.M. Seneda; M.I.M. Martins 

 
 

345 
SBTE042 Cinética da maturação nuclear in vitro de oócitos ovinos 

R.M. Chaves; M.A.L. Oliveira; P.F. Lima; F.A. Sousa; A.O. Sousa; M.A.V. Silva; M.T.C. 
Gonçalves; S.C.C. Pinto; N.B. Alves 

 
 

346 
SBTE043 O papel do fator de crescimento semelhante à insulina tipo I sobre as alterações de 

citoesqueleto induzidas pelo choque térmico em oócitos bovinos 
T.A. Rodrigues; J. Ispada; J.S. Ticianelli; P.H.B. Risolia; R.S. Lima; M.E.O.D. Assumpção; 
J.A. Visintin; F.F. Paula-Lopes 

 
 
 

346 
SBTE044 Influência da gordura protegida na dieta na ciclicidade pós-parto de vacas Nelore (Bos 

taurus indicus) primíparas 
G.P. Nogueira; M.C.V. Miguel; H.F. Costa; J.S. Souza; L.M. Pavanello; J.L.C. Delfino; J.Z. 
Tomelin; D.M. Pinheiro; R.S. Cipriano 

 
 
 

347 
IATF, TETF e IA (Resumos SBTE 045 à SBTE 106)  
SBTE045 Associação de indução de puberdade e protocolos de IATF em novilhas Nelore 

A.D.P. Rodrigues; M.H.C. Pereira; E.R. Carvalho; A.P. Lemes; T. Martins; R.F.G. Peres; H.B. Graff; 
L.S. Valino; H.M. Carloto; P.L.P. Fontes; L.F.S.P. Barbosa; J.L.M. Vasconcelos 

 
 

348 
SBTE046 Efeito da remoçao do crioprotetor e da re-hidratação nas taxas de prenhez de embrioes bovinos 

(Bos indicus vs Bos taurus) congelados em etileneglicol 
A.D. Brandán; D.A. Lozano; P.J. Crespo 

 
 

348 
SBTE047 Estudo da população folicular em fêmeas zebuínas submetidas a um protocolo de IATF: 

Resultados preliminares 
A.S. Rodrigues; S.N. Oliveira; P.A. Ferraz; M.V.G. Loiola; B.H.A. Andrade; M. Chalhoub; C.H.C. 
Oliveira; E.A.B. Araujo; T.P. Coutinho; T.C.C. Bittencourt; A.L. Ribeiro Filho 

 
 
 

349 
SBTE048 Comparação das taxas de concepção de vacas Nelore pós-parto submetidas à IATF com útero 

simétrico ou assimétrico 
A.F. Nascimento; P.P. Liberato; A.R. Silva; G. Conde; W. Blaschi; T.R.R. Barreiros 

 
 

349 
SBTE049 Efeito do meloxicam na taxa de concepção de vacas Holandesas de alta produção submetidas à 

TE, IA ou IATF no verão e inverno 
A.L. Ranieri; L.M. Vieira; P.R.L. Silva; A.A. Teixeira; J.R.G. Maio; J.N.S. Sales; P.H. Franceschini 

 
 

350 
SBTE050 Efeito da administração de hCG no dia 5 após a sincronização da ovulação sobre o volume 

luteal e sobre a concentração circulante de progesterona em vacas Holandesas primíparas e 
multíparas em lactação 
A.B. Nascimento; R. Sartori; A.H. SOUZA; M. Herlihy; A. Keskin; A.B. Prata; J.N. Guenther; M.C. 
Wiltbank 

 
 
 
 

351 
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SBTE051 Fatores associados à concepção a primeira inseminação pós-parto de vacas Holandesas em 
lactação 
B.M. Guerreiro; C.A. Rodrigues; M.F. Mendanha; L.M. Vieira; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 

351 
SBTE052 Influência da progesterona endógena no crescimento folicular e nas taxas de concepção de 

vacas zebuínas submetidas a um protocolo de IATF 
B.H.A. Andrade; M.V.G. Loiola; A.S. Rodrigues; P.A. Ferraz; M. Chalhoub; T.P. Coutinho; C.H.C. 
Oliveira; E.A.B. Araujo; S.N. Oliveira; T.C.C. Bittencourt; A.L. Ribeiro Filho 

 
 
 

352 
SBTE053 Adequação do momento da IATF com sêmen sexado no protocolo de três manejos em vacas 

Nelore 
B.M. Monteiro; R.W. Girotto; R.V. Sala; E.P. Campos Filho; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 

352 
SBTE054 Vacas Holandesas repetidoras de serviço: fatores de risco associados 

C.A. Rodrigues; M.F. Mendanha; L.M. Vieira; B.M. Guerreiro; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 
 

353 
SBTE055 Crescimento folicular e ovulação de ovelhas submetidas a protocolos de sincronização com 

aplicação hormonal no acuponto Bai Hui 
C.E.A. Biscarde; D.O. Souza; L.P. Barbosa; A.K. Costa; C.S. Mendes; M.L. Araujo; W.M. Moraes; 
R.A. Vieira; T.O. Brandao 

 
 
 

353 
SBTE056 Eficiência do tratamento com diferentes doses de eCG em búfalas leiteiras durante estação 

reprodutiva desfavorável 
D.C. Souza; N.A.T. Carvalho; J.G. Soares; J.R.G. Maio; J.N.S. Sales; P.S. Baruselli 

 
 

354 
SBTE057 Dinâmica folicular em novilhas da raça Holandesa sincronizadas para IATF com protocolos 

curtos (5 dias) 
E.O.S. Batista; L.M. Vieira; R.M. Ferreira; R.V. Sala; R.V. Barletta; R.D. Mingoti; F.P. Rennó; L.A. 
Silva; P.S. Baruselli; H. Ayres 

 
 
 

355 
SBTE058 Perfil plasmático de diferentes doses de progesterona injetável em vacas de leite de alta 

produção 
E.D.F. Souza; A.J. Azrak; J.R.G. Maio; A.A. Teixeira; M.R. Bastos; J.N.S. Sales; G.P. Nogueira; P.S. 
Baruselli 

 
 
 

356 
SBTE059 Efeito da eCG e/ou remoção de bezerros na taxa de prenhez à IATF em vacas Nelore 

paridas 
E.R. Carvalho; A.D.P. Rodrigues; M.H.C. Pereira; W.V.C. Oliveira; J.P. Albuquerque; T. 
Martins; L.F.S.P. Barbosa; R.F.G. Peres; L.C. Carneiro; J.L.M. Vasconcelos 

 
 
 

357 
SBTE060 Dinâmica folicular ovariana de vacas Nelore em anestro submetidas ao protocolo de IATF à 

base de progesterona injetável 
F. Morotti; J. Campos; W. Timboni; F. Souza; M.M. Seneda 

 
 

357 
SBTE061 Efeito da aplicação de eCG 7 dias após a IATF no desenvolvimento das estruturas ovarianas e 

taxas de prenhez em vacas de corte 
F. Wecker; D.X. Thedy; A.V. Gonsioroski; J.B.S. Borges 

 
 

358 
SBTE062 Tamanho do útero e indução de ciclicidade ovariana em novilhas Nelore pré-púberes tratadas 

com progesterona 
G. Conde; P.P. Liberato; A.R. Silva; A.F. Nascimento; W. Blaschi; T.R.R. Barreiros 

 
 

358 
SBTE063 Avaliação de protocolos de sincronização de estros utilizando eCG ou FSH-p em vacas de corte 

de origem européia 
D.X. Thedy; F. Wecker; A.V. Gonsioroski; J.B.S. Borges; H.L.D.H. Neri 

 
 

359 
SBTE064 Impacto da mastite subclínica na reprodução de vacas em lactação 

W.V.C. Oliveira; A.M. Orsi; C.G.C. Vasconcelos; M.H.C. Pereira; A.D.P. Rodrigues; J.P. 
Albuquerque; E.R. Carvalho; I.C. Bueno; J.L.M.Vasconcelos 

 
 

359 
SBTE065 Uso da somatotropina bovina (bST) associada a protocolos de inseminação artificial em tempo 

fixo (IATF) em vacas de corte 
J.P. Albuquerque; H.P. Dias; I.C. Bueno; A.D.P. Rodrigues; M.H.C. Pereira; E.R. Carvalho; W.V.C. 
Oliveira; J.L.M. Vasconcelos 

 
 
 

360 
SBTE066 Identificação de bactérias presentes no sêmen de ovinos da raça Santa Inês em diferentes 

sistemas de criação 
I. Pivato; S.C. Sousa; J.P. Neves; N.H. Moreira; D.R. Leal; T.A.S.N. Silva; G.O. Fernandes 

 
 

361 
SBTE067 Comportamento estral, dinâmica ovulatória e descarga de muco cervical em cabras 

Toggenburg submetidas à indução de estro com diferentes gonadotrofinas 
J.F. Fonseca; R.C. Cruz; A.B. Mancio; L.V. Esteves; F. Z. Brandão; O. Facó 

 
 

361 
SBTE068 Fase do ciclo estral na fertilidade de vacas em lactação inseminadas com protocolo a base de 

E2/P4 
J.L.M. Vasconcelos; M.H.C. Pereira; A.D.P. Rodrigues; E.R. Carvalho; W.V.C. Oliveira; J.P. 
Albuquerque; T. Martins 

 
 
 

362 
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SBTE069 Influência da somatotropina bovina recombinante (rbST) sobre a fertilidade de cabras 
J.A.T. Souza; S.B. Ferreira; A. Sousa Junior; L.C.S. Feitosa; L.H.C.M. Mota; I.O.T. Souza; L.S.M. 
Evangelista; D.N.M. Costa 

 
 

362 
SBTE070 Efeito do FSH e da eCG no crescimento folicular e taxa de prenhez de vacas Bos indicus 

primíparas e pluríparas submetidas à IATF 
J.N.S. Sales; R.W. Girotto; T.M. França; P.S. Baruselli 

 
 

363 
SBTE071 Taxa de recuperação de estruturas em ovelhas da raça Santa Inês após protocolo de 

superovulação 
J.T.M. Lima; J.F. Fonseca; M.F.A. Balaro; A.C.S. Ribeiro; K.F. Delgado; F.Z. Brandão 

 
 

364 
SBTE072 Aumento da dose de benzoato de estradiol sobre a taxa de concepção de vacas Nelore com 

baixa condição corporal em programa de IATF 
J.C. Borges; M.R. Silva; D.B. Marinho; J.F. Massoneto; E. Nogueira; P.S. Baruselli 

 
 

364 
SBTE073 Utilização de dispositivos intravaginais de progesterona de primeiro, segundo e terceiro usos 

para sincronização da ovulação e IATF de búfalas leiteiras durante estação reprodutiva 
desfavorável 
J.G. Soares; N.A.T. Carvalho; D.C. Souza; J.R.G. Maio; J.N.S. Sales; P.S. Baruselli 

 
 
 

365 
SBTE074 Comportamento estral de ovelhas submetidas a protocolo de sincronização com aplicação 

hormonal no acuponto Bai Hui 
L.P. Barbosa; D.O. Souza; C.E.A. Biscarde; W.M. Moraes; R.A. Vieira; T.O. Brandao; A.K. Costa; 
C.S. Mendes; M.L. Araujo 

 
 
 

366 
SBTE075 Estudo de eficácia luteolítica de um produto à base de cloprostenol (Estron) em fêmeas bovinas 

C.A.C. Fernandes; L.F. Gofert; N. Dadalt; A.C. Tirapeli 
 

366 
SBTE076 Comparativo de desempenho entre dois protocolos de inseminação artificial em tempo fixo em 

rebanho de vacas Nelore alojadas no pantanal sul mato-grossense 
L. Penteado; L.F. Gofert; R.P. Martins; R. Valentim 

 
 

367 
SBTE077 Comparação entre os indutores de ovulação benzoato de estradiol e lecirelina em protocolos de 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em novilhas Nelore pré-sincronizadas com 
progesterona e estrógeno 
D. Crivelenti Junior; L.F. Gofert; R. Valentim 

 
 
 

368 
SBTE078 Avaliação da liberação de progesterona na reutilização de um novo dispositivo intravaginal em 

ovelhas (dados preliminares) 
L.M.K. Dias; P. Viau; S.S. Nicolau; J.N.S. Sales; M.B.P. Barros; M.A. Alonso; C.A. Oliveira 

 
 

369 
SBTE079 O éster de estradiol utilizado como estímulo ovulatório no protocolo de IATF não altera as 

taxas de ocorrência de estro e de prenhez em fêmea de corte 
L.L. Pereira; P.C.S.F. Pitaluga; R.R.C. Borges; R.V. Sala; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 

369 
SBTE080 Uso de sêmen sexado 75% de pureza na IATF de vacas Nelore 

M.F. Sá Filho; B.M. Monteiro; E.P. Campos Filho; P.S. Baruselli 
 

370 
SBTE081 Momento da administração de prostaglandina e número de utilizações do dispositivo de 

progesterona na eficiência da IATF em novilhas girolando 
M.F. Mendanha; R.V. Sala; T.A.N.P.S. Reis; F.J. Carvalho; L.H.C. Guimarães; G.G. Macedo; M.F. 
Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 
 

370 
SBTE082 Duração do proestro na fertilidade de vacas em lactação submetidas à protocolos de 

sincronização da ovulação a base de E2/P4 
M.H.C. Pereira; A.D.P. Rodrigues; E.R. Carvalho; C.P. Sanches; T.G. Guzella; M.B. Veras; F.A. 
Lima; P.T. Borges; M.C. Wiltbank; J.L.M. Vasconcelos 

 
 
 

371 
SBTE083 Efeito da individualidade do touro sobre a taxa de concepção de vacas zebuínas em um 

programa de IATF 
M.V.G. Loiola; B.H.A. Andrade; A.S. Rodrigues; P.A. Ferraz; M. Chalhoub; T.P. Coutinho; C.H.C. 
Oliveira; E.A.B. Araujo; S.N. Oliveira; T.C.C. Bittencourt; A.L. Ribeiro Filho 

 
 
 

372 
SBTE084 A taxa de prenhez em receptoras de embriões é positivamente influenciada pela manifestação 

do comportamento de estro e concentração de progesterona no momento da TETF 
M.C. Frade; C.S. Frade; F.S. Mesquita; M.F. Sá Filho; G.P. Nogueira; M. Binelli; C.B. Membrive 

 
 

373 
SBTE085 Influência da ocorrência do estro na dinâmica folicular em protocolo de sincronização da 

ovulação para IATF em vacas Nelore em anestro 
M.S.B. Lopes; M.F. Mendanha; G.G. Macedo; R.V. Sala; E.O.S. Batista; M.F. Sá Filho; S. Ferrari; 
P.S. Baruselli 

 
 
 

373 
SBTE086 Indução e sincronização de ovulação utilizando análogo de GnRH em protocolo de IATF em 

fêmeas bovinas 
R.J.C. Moreira; C.A.C. Fernandes; M.P. Palhão; P.S.C. Bittencourt; J.P. Neves; E.G. Pereira 

 
 

374 
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SBTE087 A IATF melhora a eficiência reprodutiva de vacas Nelore primíparas durante a estação de 
monta 
M.O. Marques; M. Ribeiro Júnior; R.C.P. Silva; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 

374 
SBTE088 Sincronização da ovulação com BE ou GnRH para IATF em búfalas durante estação 

reprodutiva desfavorável 
N.A.T. Carvalho; J.G. Soares; D.C. Souza; J.R.G. Maio; J.N.S. Sales; B.J. Martins; R.C. Macari; P.S. 
Baruselli 

 
 
 

375 
SBTE089 Efeitos da eCG no desenvolvimento folicular, luteal e embrionário de vacas Nelore submetidas 

a protocolo de sincronização da ovulação para IATF 
P.C.S.F. Pitaluga; P.S. Baruselli; J.N.S. Sales; L. Vincenti; F. Perecin; A.C. Assis Neto; M.F. Sá Filho 

 
 

376 
SBTE090 Inseminação artificial em tempo fixo em caprinos leiteiros com sêmen resfriado por 24 ou 48 

horas 
P.H.N. Pinto; J.A. Freitas; F.Z. Brandão; E.A.M. Pile; J.F. Fonseca 

 
 

376 
SBTE091 IATF melhora a eficiência reprodutiva de vacas de corte lactantes durante a estação de monta 

P.S. Baruselli; L. Penteado; E.L. Reis; T.A.N.P.S Reis; K.N.A. Galvão; M.F. Sá Filho 
 

377 
SBTE092 Efeito da massagem uterina na taxa de concepção de vacas Nelore submetidas à IATF 

P.C. Dall Acqua; J.M. Basso; A.C. Parra; F.N. Marqui; L.B. Teixeira; W. Blaschi; T.R.R. Barreiros 
 

377 
SBTE093 Comparação das taxas de recuperação e taxas de prenhez de embriões de doadoras da raça 

Quarto de Milha de diferentes idades – Resultados preliminares 
P.P. Liberato; G. Conde; A.F. Nascimento; L.F. Zanóbia; A.R. Silva; W. Blaschi; T.R.R. Barreiros 

 
 

378 
SBTE094 Protocolos de sincronização para IATF utilizando dispositivos Vallée® contendo 0,6 ou 1,2 g de 

progesterona apresentam resultados satisfatórios na dinâmica folicular e na taxa de prenhez 
em fêmeas bovinas 
R.J.C. Moreira; M.O. Marques; M. Ribeiro Júnior; R.C.P. Silva; R.V. Sala; J.G. Soares; M.D.D.V. 
Ortolan; E.O.S. Batista; M.F. Mendanha; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 
 
 

379 
SBTE095 Efeito da presença de CL e do tratamento com PGF2α no início do protocolo de 

ressincronização em vacas Nelore lactantes 
R.W. Girotto; R.V. Sala; L.M. Vieira; J.N.S. Sales; P.S. Baruselli 

 
 

380 
SBTE096 Avaliação da eficácia do Ecegon® na resposta ovariana e na taxa de prenhez de fêmeas bovinas 

submetidas à IATF 
R.M. Ferreira; J.G. Soares; A.C. Oliveira; R.L. Gonçalves; O.V. Oliveira Junior; T.S. Antonio; 
F.V.F.R. Kurzac; J.N.S. Sales; P.S. Baruselli 

 
 
 

381 
SBTE097 Efeito das concentrações de progesterona, duração do proestro e diâmetro folicular sobre a 

taxa de concepção de novilhas Nelore púberes submetidas à IATF 
T. Martins; R.F.G. Peres; A.D.P. Rodrigues; H.B. Graff; E.R. Carvalho; M.H.C. Pereira; J.L.M. 
Vasconcelos 

 
 
 

382 
SBTE098 É possivel reduzir a dose de Ciosin® no protocolo de IATF de novilhas cíclicas e vacas Nelore 

lactantes 
R.C.P. Silva; M.O. Marques; M. Ribeiro Júnior; R.V. Sala; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 

382 
SBTE099 Suplementação com GnRH-hCG ou progestágeno após a inseminação artificial de vacas de 

corte no pós-parto 
R. Machado; M.A. Bergamaschi; R.G. Almeida; M.J. Sudano; M.M. Alencar; M. Binelli 

 
 

383 
SBTE100 Taxas de prenhez obtidas atraves da inovulação de embriões bovinos em diferentes estágios de 

desenvolvimento 
S.P. Silva; D.C. Faria; W.B. Castilho; L.L. Pereira; W.G. Vale 

 
 

383 
SBTE101 Comparativo entre o efeito da lecirelina e do LH como indutores de ovulação na taxa de 

prenhez de novilhas Nelores pré-sincronizadas com progesterona e benzoato de estradiol em 
um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 
T.M. Neto; L.F. Gofert; M.M. Rabesquini; R. Valentim 

 
 
 

384 
SBTE102 Efeito da somatotropina recombinante bovina associada a protocolo de superovulação na 

fertilidade de embriões 
T.G. Guzella; M.H.C. Pereira; C.P. Sanches; M.B. Veras; F.A. Lima; P.T. Borges; A.D.P. Rodrigues; 
F.P. Torres; J.L.M. Vasconcelos 

 
 
 

385 
SBTE103 A indução de puberdade em novilhas Nelore aos 45 ou 90 dias antes da estação de monta 

aumenta as taxas de ciclicidade e de prenhez 
T.A.N.P.S. Reis; M.F. Sá Filho; B.M. Monteiro; M.F. Mendanha; R.V. Sala; R.W. Girotto; G.R. 
Siqueira; P.S. Baruselli 

 
 
 

386 
SBTE104 Utilização do DIB 0,5 g® em programas de IATF em vacas Nelore pós-parto 

T.D. Diaz; M.O. Marques; M. Ribeiro Júnior; R.C.P. Silva; E. Stecca; J.P. Barbuio; N. Zabala; L. 
Cutaia; B.M. Monteiro; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 

387 
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SBTE105 Taxa de concepção e diâmetro do folículo ovulatório de vacas zebuínas submetidas a um 
protocolo de IATF com detecção do estro 
A.L. Ribeiro Filho; P.A. Ferraz; A.S. Rodrigues; M.V.G. Loiola; B.H.A. Andrade; T.P. Coutinho; 
C.H.C. Oliveira; E.A.B. Araujo; S.N. Oliveira; T.C.C. Bittencourt; M. Chalhoub 

 
 
 

387 
SBTE106 Avaliação de protocolos de inseminação artificial em tempo fixo em bovinos leiteiros: pré-

sincronização com GnRH, aumento da dose de benzoato de estradiol e entraves para o sucesso 
durante o protocolo 
P.L.J. Monteiro Junior; T.N. Rodrigues; F.L.M. Silva; M. Borsato; R.S. Surjus; A.B. Prata; L.D. 
Silva; G.B. Mourão; M.C. Wiltbank; R. Sartori 

 
 
 
 

388 

OPU, PIV e TE (Resumos SBTE 107 à SBTE 155) 
 
 

SBTE107 Avaliação dos efeitos de anti-inflamatórios sobre a formação de tecido cicatricial em ovários de 
novilhas submetidas a OPU 
A.C. Martinez; A. Pinto-Neto; R.F.S. Lucia; C. Fava; K.M.R. Guedes 

 
 

389 
SBTE108 Utilização de luz artificial e dispositivos intravaginais de progesterona na antecipação da 

ciclicidade reprodutiva de éguas em anestro 
A.E. Melotto; R.P. Melo; F.S. Ignácio; H.S. Canesin; R.M. Romano; J.C. Ferreira; E.S.M. Silva; C. 
Meira 

 
 
 

390 
SBTE109 Uso da pré-incubação espermática como estratégia para aumentar a produção in vitro de 

embriões bovinos 
A.G. Curcio; A.J.B. Dias; R.S. Fontes; C.S.P. Carvalho; C.R. Quirino 

 
 

391 
SBTE110 Efeito da presença de insulina, transferrina, selênio (ITS), l-ácido ascórbico (AA) e cilostamida 

na pré-maturação de ovócitos bovinos no desenvolvimento embrionário in vitro 
A.L.S. Guimarães; S.A. Pereira1; M.A.N. Dode 

 
 

392 
SBTE111 Efeito da raça da doadora na produção in vitro de embriões bovinos 

A.P.T.B. Silva; R.R.C. Mello; J.E. Ferreira; L.M. Mascarenhas; B.O. Cardoso; V.S. Ferreira; M.R.B. 
Mello 

 
 

392 
SBTE112 Vacas holandesas apresentam produções de oócitos e embriões distintas em diferentes épocas 

do ano e em relação ao uso de sêmen sexado 
A.C. Basso; B.V. Sanches; J.H.F. Pontes; M.F. Sá Filho; M.F. Mendanha; P.S. Baruselli; R.M. 
Ferreira; R.V. Sala 

 
 
 

393 
SBTE113 Efeitos da tensão de oxigênio e da densidade de oócitos por volume de meio sobre a maturação 

nuclear e citoplasmática de oócitos bovinos 
A.B. Giotto; A.C.G. Guimarães; N.P. Folchini; C.G.M. Gonçalves; C.I.I.U.F. Machado; D.S. Brum; 
F.G. Leivas 

 
 
 

393 
SBTE114 Incremento na taxa de recuperação embrionária em éguas submetidas a um novo método de 

lavagem uterina 
R.G. Gomes; A.K. Souza; T.R.R. Barreiros; M.M. Seneda 

 
 

394 
SBTE115 Capacidade de desenvolvimento de oócitos bovinos maturados in vitro com FSH recombinante 

humano 
E.D Souza; T.A. Miyauchi; F.B. Paula; C.E.C. Cordeiro; L.G.B. Siqueira; J.H.M. Viana; B.C. 
Carvalho; J.T. Alonso; O.S. Ramos; N.P. Pereira; L.S.A. Camargo 

 
 
 

395 
SBTE116 Uso de gonadotrofinas placentárias na produção in vitro de embriões bovinos 

C. Decanine; E.M. Pioltine; I.P. Emanuelli; R.Z. Puelker; M.F.G Nogueira 
 

396 
SBTE117 Utilização de diferentes meios de cultivo celular para produção in vitro de embriões bovinos na 

ausência de soro fetal 
H.P. Dias; D.M. Paschoal; M.J. Sudano; F.L. Alvarenga 

 
 

396 
SBTE118 Produção in vitro de embriões bovinos a partir de oócitos maturados com forskolin 

D.M. Paschoal; M.J. Sudano; M.D. Guastali; R.R.D. Maziero; L.F. Crocomo; L.C.O. Magalhães; 
B.A. Monteiro; LE. Vergara; T.S. Rascado; H.P. Dias; A. Martins Jr.; F.L. Alvarenga 

 
 

397 
SBTE119 Interrupção da prenhez no terço inicial não compromete fertilidade de novilhas 

F.C. Varago; C.A.C. Fernandes; H.L.H. Neri; A.C.A. Figueiredo; M.P. Palhão; B.F.L. Alves; E.R. 
Oliveira 

 
 

397 
SBTE120 A produção in vitro de embriões suínos é aumentada com o meio PZM-3S 

L.U. Ohlweiler; N.K.M.G.L. Pinto; J.C. Mezzalira; F. Gemelli; R. Casali; L.F. Kauling; F.D. 
Mozzaquatro; A. Mezzalira 

 
 

398 
SBTE121 Sincronização do estro de receptoras da espécie ovina com CIDR novo, de segunda e de terceira 

utilização, em protocolo de curta duração 
F.S. D´Angieri; M.C. Cunha Junior; M.M. Filho; A.S. Traldi 
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SBTE122 Efeitos da suplementação rica em ácidos graxos para vacas nelore primíparas durante o pré e 
pós-parto, na qualidade de oócitos e produção in vitro de embriões 
G.F. Rossi; F.M. Monteiro; M.R. Lima; E.G. Ribeiro; R.H. Branco; R.R. Corrêa; R. Vantini; J.M. 
Garcia 

 
 
 

399 
SBTE123 Coleta transcervical de embriões em ovelhas crioulas lanadas: Resultados preliminares 

G.D.A. Gastal; J. Pradieé; L.M.C. Pegoraro; A.L. Gusmão; R.G. Mondadori; A.D. Vieira 
 

400 
SBTE124 Efeito de norgestomet na produção in vitro de embriões em doadoras das raças Gir e Holandês 

– Resultados preliminares 
H.J.N. Bedoya; R.S. Fontes; B.C. Carvalho; L.T. Iguma; R. Serapião; A. Camargo; C. Oliveira; F. 
Graça; P. Caldas; G. Mican 

 
 
 

401 
SBTE125 Efeito do estresse térmico na expressão de genes relacionados a apoptose e competência de 

oócitos bovinos 
J.S. Ticianelli; P.K. Fontes; R.F.P. Pinto; A.C.S. Castilho; E.M. Razza; C.M. Barros; F.F. Paula-
Lopes 

 
 
 

402 
SBTE126 Efeitos da redução ou substituição do soro fetal bovino por outras fontes proteicas na 

maturação in vitro de oocitos bovinos 
M. Collado; N.Z. Saraiva; F.L. Lopes; M.H. Cruz; R.C. Gaspar; C. Oliveira; M.R. Lima; J.M. Garcia 

 
 

402 
SBTE127 Efeito da suplementação com tônico injetável à base de fósforo orgânico associado a vitamina 

B12 (Catosal® B12) na produção in vitro de embriões de doadoras da raça Gir 
P.O. Reis; C.M. Martins; J.N.S. Sales; M.E. Pulga; É.S. Brandeburgo; M. Duran; L.M. Vieira; P.S. 
Baruselli 

 
 
 

403 
SBTE128 Efeito da sincronização da onda de crescimento folicular e do tratamento com bST ou eCG na 

OPU-PIV de doadoras Nelore, Brangus e Holandesas 
C.M. Martins; P.O. Reis; J.N.S. Sales; R.V. Sala; L.M. Vieira; P.S. Baruselli 

 
 

403 
SBTE129 Associação da concentração de IGF plasmático e produção de oócitos e embriões em doadoras 

da raça Gir 
J.G.V. Grázia; A.M. Ghetti; C.A.S. Paim; E.K.N. Arashiro; L.S.A. Camargo; R.M.G. Garcia; J.H.M. 
Viana 

 
 
 

404 
SBTE130 Eficiência na produção in vitro de embriões mestiços F1 utilizando-se doadoras das raças Gir 

(Bos taurus indicus) ou Holandesa (Bos taurus taurus) 
J.G.V. Grázia; L.L. Tavares; M.P. Palhão; L.S.A. Camargo; J.H.M. Viana 

 
 

405 
SBTE131 Efeito do protocolo de sincronização e da somatotropina recombinante bovina (rbST) sobre a 

resposta superovulatória, e taxa de recuperação e maturação in vivo de oócitos caprinos 
C.E.M. Calderón; S. Gaudêncio Neto; L.H. Aguiar; L.T. Martins; C. Feltrin; F.J. Moraes Jr; A.P. 
Almeida; K.C.S. Tavares; J.L. Almeida; I.S. Carneiro; L.R. Bertolini; M. Bertolini 

 
 
 

406 
SBTE132 Maturação citoplasmática e alterações ultraestruturais em COCs de ovinos pré-maturados in 

vitro com roscovitina e ciclohexemida 
L.F. Crocomo; W.C. Marques Filho; M.D. Guastali; C.L. Ackermann; R.R.D. Maziero; M.J. Sudano; 
D.M. Paschoal; F.L. Alvarenga; S.D. Bicudo 

 
 
 

407 
SBTE133 Sincronização de estro e acompanhamento ultrassonográfico em cabras Toggenburg 

destinadas a tratamentos superovulatórios 
L.V. Esteves; F.Z. Brandão; F.N. Zambrini; L.G.B. Siqueira; J.H.M. Viana; J.F. Fonseca 

 
 

407 
SBTE134 Influência do processamento espermático sobre a PIV de embriões bovinos 

A.O. Gonçalves; T.F. Cardoso; E.F. Silva; J. Pradieé; E.M. Madeira; E.C.S. Santos; J.C. Lazzari; 
L.M.C. Pegoraro; A.D. Vieira 

 
 

408 
SBTE135 Efeito do estresse térmico na taxa de maturação, fecundação e desenvolvimento de embriões 

bovinos fecundados in vitro 
M.F. Alves; M. D´Angelo; R.F. Gonçalves; D.L. Pavão; M. Almeida; F. Souza; R.K. Queiroz; E.G. 
Pallazi 

 
 
 

409 
SBTE136 Incisão da zona pelúcida aumenta a taxa de eclosão de embriões suínos produzidos in vitro 

L.U. Ohlweiler; N. Klein; J.C. Mezzalira; C.F. Brogni; L.G. Silva; M.G.L. Pinto; F.D. Mozzaquatro; 
J. Cristani; A. Mezzalira; M.G.L. Pinto 

 
 

410 
SBTE137 Taxa de concepção de receptoras bovinas utilizando-se protocolo hormonal ou manifestação 

natural do estro 
R.R.C. Mello; B.O. Cardoso; M.E.O. Moraes; A.P.T.B. Silva; J.E. Ferreira; L.M. Mascarenhas; 
M.R.B. Mello 

 
 
 

410 
SBTE138 Influência da suplementação com fluido folicular ao meio de maturação sobre a qualidade de 

embriões bovinos produzidos in vitro 
M.H. Cruz; N.Z. Saraiva; J.F. Cruz; C. Oliveira; M. Collado; J.M. Garcia 
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SBTE139 Efeitos da utilização de fluido embriônico durante a maturação in vitro de oócitos bovinos 
sobre o desenvolvimento embrionário e sobrevivência à vitrificação 
M.R. Lima; N.Z. Saraiva; C. Oliveira; M. Collado; T.D. Tetzner; G.F. Rossi; J.M. Garcia 

 
 

412 
SBTE140 Efeito da adição de LH em diferentes momentos da maturação na produção in vitro de 

embriões bovinos 
N.Z. Chacha; R.Z. Puelker; J. Mazucheli; I.P. Emanuelli 

 
 

413 
SBTE141 A hCG é mais eficaz que o GnRH no tratamento de cisto folicular em doadoras Nelore 

L. Teixeira; F.M. Ávila; N.Q. Elias; L.M. Vieira; J.N.S. Sales; P.S. Baruselli 
 

413 
SBTE142 Efeito do fator de crescimento dos fibroblastos 10 (FGF10) na maturação oocitária e na 

produção de embriões bovinos in vitro 
P.K. Fontes; R.F.P. Pinto; E.M. Razza; J.S. Ticianelli; B. Loureiro; A.C.S. Castilho; R.A. Satrapa; J. 
Buratini Jr.; C.M. Barros 

 
 
 

414 
SBTE143 Avaliação ultrassonográfica e número de estruturas embrionárias coletadas pelo método não 

cirúrgico em cabras leiteiras 
P.M.P. Nascimento; A.P. Oliveira; J.P. Campolina; R.C. Leite; J.F. Fonseca 

 
 

415 
SBTE144 Efeito da quercetina no desenvolvimento in vitro de oócitos bovinos 

PR. Adona; S. Guemra; T.C. Sovernigo; P.S. Monzani; R. Zanin; É.S. Santos; C.R.H. Izu 
 

415 
SBTE145 Efeito da suplementação rica em ácidos graxos para vacas Nelore na qualidade dos oócitos e 

produção in vitro de embriões 
RR. Corrêa; G.F. Rossi; A.L. Ranieri; M.R. Lima; J.M. Garcia 

 
 

416 
SBTE146 Efeitos do momento da IA sobre o sexo de potros e taxa de prenhez de receptoras em anestro e 

cíclicas em programa de transferência de embriões em equinos 
R.G. Goretti; L.P. Navarro; G.F. Oliveira; R.R. Araujo 

 
 

417 
SBTE147 Produção in vitro de embriões de vacas Holandesas de alta produção em diferentes momentos 

pós-parto 
R.V. Sala; M.F. Mendanha; B.M. Monteiro; E.O.S. Batista; C.A. Rodrigues; L.P. Landim Jr.; L.T.S. 
Yamazaki; W. Yamazaki; A. Castro Netto; J.N.S. Sales; M.F. Sá Filho; P.S. Baruselli 

 
 
 

418 
SBTE148 Efeito da sazonalidade na qualidade de oócitos bovinos selecionados pelo método azul cresil 

brilhante 
R.C. Maia; B.P. Carvalho; C.S.P. Carvalho; I.P. Santos; A.J.B. Dias 

 
 

419 
SBTE149 Efeito do bloqueio meiótico com roscovitina na produção in vitro de embriões bovinos 

R.R.D. Maziero; M.D. Guastali; M.J. Sudano; D.M. Paschoal; P.N. Guasti; L.F. Crocomo; P.M. 
Papa; B.A. Monteiro; T.S. Rascado; F.O. Papa; F.L. Alvarenga 

 
 

419 
SBTE150 Melatonina melhora a qualidade mas não a taxa de blastócitos bovinos na PIV 

S.S. Nicolau; C.M. Mendes; J.A. Visintin; M.E.O.D. Assumpção 
 

420 
SBTE151 Efeito da presença de insulina-transferrina-selênio (ITS) e l-ácido ascórbico (AA) durante a 

maturação na produção in vitro de embriões bovinos 
S.A. Pereira; A.L.S. Guimarães; M.A.N. Dode 

 
 

420 
SBTE152 Efeito do número de sessões de colheita oocitária por laparoscopia em cabras da raça Canindé 

sobre a eficiência da produção de oócitos em um sistema de PIVE 
V.J.F. Freitas; J.M.G. Souza; R.I.T.P. Batista; C.H.S. Melo; M.P. Vieira; A.S. Alcântara Neto; I.S. 
Campelo; A.F. Pereira; L.M. Melo; D.I.A. Teixeira 

 
 
 

421 
SBTE153 Efeito da quercetina sobre a produção in vitro de embriões 

C.R.H. Izu; T.C. Sovernigo; S. Guemra; P.S. Monzani; R. Zanin; E.S. Santos; P.R. Adona 
 

421 
SBTE154 Obtenção de prenhez da espécie equina a partir de embriões produzidos por injeção 

intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) 
R.G. Gomes; L.A. Lisboa; R.L.O. Thasmo; M.A. Martinez-Dias; P.D.C. Fleury; M.M. Seneda 

 
 

422 
SBTE155 Comparação da produção de embriões por OPU/PIV vs. MOET/TE entre fêmeas bovinas de 

alta e baixa contagem de folículos antrais: Resultados preliminares 
G.M.G.S. Santos; K.C.S. Santos; L.S. Siloto; F. Morotti; T.N. Marcantonio; R.L.O. Thasmo; C. 
Koetz Júnior; D.C.M. Lima; M.M. Seneda 

 
 
 

422 

Embriologia, Biologia do Desenvolvimento e Fisiologia da Reprodução (Resumos SBTE 156 à SBTE 201) 
 
 

SBTE156 Acetato de lecirelina no tratamento de cisto ovariano em fêmeas bovinas 
A.M. Silva; R.J.C. Moreira; C.A.C. Fernandes; M.P. Palhão; M.M.Gioso; J.P. Neves 

 
423 

SBTE157 Análise morfológica de embriões caprinos da raça anglonubiana pós-criopreservação 
A.B. Silva; M.L. Oliveira; A. Sousa Jr; F.J. Moraes Jr; R.E.G. Rici; M.A. Miglino; A.C. 
Nicacio 

 
 

424 
SBTE158 Acompanhamento da involução e acúmulo de fluido uterino durante o puerpério de 

búfalas 
A.S. Camargos; E. Oba; A.A. Ramos; O.F. Sanchez; E. Padron; Y.H. Montes; A.P. Menendez 

 
 

425 
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SBTE159 
 

Concentração plasmática do hormônio anti-mülleriano e resposta ao tratamento 
superestimulatório em fêmeas Nelore 
A.G.R. Pupulim; B. Loureiro; J.R. Cury; E. Lucacin; C.M. Barros 

 
 

425 
SBTE160 Avaliação da osmolaridade do líquido amniótico em éguas da raça Puro Sangue Inglês - 

Dados preliminares 
B.R. Curcio; I.S. Finger1; C. Haetinger; L.S. Feijó; B. De Vita; N.C. Prestes; F.L. Alvarenga; 
C.W. Nogueira 

 
 
 

426 
SBTE161 Uso da L-Arginina na fecundação in vitro de oócitos bovinos: efeito na produção de óxido 

nítrico e desenvolvimento de embriões bovinos 
B.B. Silva; T.V.G. Silva; P.P. Santana; A.L. Sa; N.N. Costa; M.S. Cordeiro; S.D. Santos; 
O.M. Ohashi; M.S. Miranda 

 
 
 

427 
SBTE162 Laser de baixa intensidade na biomodulação do sistema de produção in vitro de embriões 

bovinos 
C.A. Soares; K. Annes; T.R. Dreyer; H.S. Martinho; M.P. Milazzotto 

 
 

427 
SBTE163 Perfil de progesterona em éguas acíclicas gestantes tratadas com altrenogest durante os 

primeiros 130 dias de gestação 
E.S.M. Silva; S.C.F. Frade; J.C.F. Pantoja; C. Meira 

 
 

428 
SBTE164 Efeitos do FGF8 na expansão do cumulus e maturação nuclear no complexo cumulus-

oócito bovino 
C.M. Ormond; D.T.A. Jardina-Sartor; P.F. Lima; M.F. Machado; F.F. Franchi; C. Price; J. 
Buratini Jr. 

 
 
 

428 
SBTE165 A inibição de enzimas histona-desacetilases (HDAC) promove redução da expressão de 

XIST em blastocistos bovinos fêmeas PIV 
C. Oliveira; N.Z. Saraiva; M.H. Cruz; B. Mazeti; L.Z. Oliveira; F.L. Lopes; J.M. Garcia 

 
 

429 
SBTE166 Efeito da idade materna sobre as características placentárias e o peso, altura e perímetro 

torácico do potro ao nascimento 
C.F. Guimaraes; M.G. Meirelles; H.C. Serrano; J.Q. Silva; R. Barbosa; M.M. Veras; C.B. 
Fernandes 

 
 
 

430 
SBTE167 Efeitos do estradiol nas proteínas endometriais envolvidas na síntese de PGF2A em 

bovinos 
C.B. Membrive; M.B. Cordeiro; F.M.C. Silva; F.S. Mesquita; M. Binelli 

 
 

431 
SBTE168 Estudo do envolvimento da fosfolipase A2 (PLA2) na síntese de prostaglandina F2α em 

células endometriais 
F.M.C. Silva; D.J.C. Oliveira; M.B. Cordeiro; F.S. Mesquita; M. Binelli; C.B. Membrive 

 
 

432 
SBTE169 Avaliação do efeito do co-cultivo de hemi-secções de parede folicular sobre as 

características físicas dos CCOs de bovinos 
D.F. Dubeibe; V.L. Maciel; M.C.C. Bussiere; K.S. Viana; C.R. Quirino 

 
 

433 
SBTE170 Dinâmica hormonal após a inibição da prolactina e prostaglandina durante a luteólise 

em novilhas 
F.L.V. Pinaffi; O.J. Ginther; M.A. Beg; M.A. Hannan; L.A. Silva; G. Pugliesi 

 
 

434 
SBTE171 Efeito do início da puberdade sobre a espessura do endométrio uterino, ovários e demais 

estruturas em novilhas Nelore 
F.M. Monteiro; L.Z. Oliveira; C. Oliveira; R.A. Satrapa; C.M. Barros; M.E.Z. Mercadante; 
J.M. Garcia 

 
 
 

435 
SBTE172 O fator de crescimento semelhante à Insulina-I reverte os danos celulares causados pelo 

choque térmico em oócitos bovinos na fase de vesícula germinativa 
R.S. Lima; P.H.B. Risolia; J. Ispada; M.E.O.A. Assumpção; J.A.Visintin; F.F. Paula-Lopes 

 
 

436 
SBTE173 Influência da ingestão alimentar nas concentrações plasmáticas de insulina e 

progesterona e na expressão de enzimas hepáticas envolvidas no metabolismo de 
progesterona em ovelhas 
F.C.S.Z. Mattos; M.R. Bastos; A.M.O. Canavessi; A.P. Lemes; M. Paduan; I. Susin; G.B. 
Mourão; M.C. Wiltbank; R. Sartori 

 
 
 
 

437 
SBTE174 Isolamento, cultivo, caracterização e diferenciação de células-tronco mesenquimais 

obtidas de anexos fetais de bovinos 
L.L. Campos; B.A. Monteiro; N.P.P. Freitas; L. Maia; B. Vita; F.C.L. Alvarenga 

 
 

438 
SBTE175 O ambiente endócrino peri-ovulatório regula a expressão de genes associados à 

quimiotaxia e infiltração de leucócitos no endométrio bovino 
F.S. Mesquita; R.S. Ramos; M. Binelli 

 
 

439 
SBTE176 Inibição da biossíntese de prostaglandinas durante a pós-luteólise e seus efeitos na 

regressão do corpo lúteo, prolactina, e ovulação em novilhas Holandesas 
G. Pugliesi; F.A. Khan; M.A. Beg; G.R. Carvalho; O.J. Ginther 
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SBTE177 Técnica de diagnóstico do sexo fetal em equinos através da ultrassonografia Doppler das 
gônadas 
H.L. Resende; M.T. Carmo; M.A. Alvarenga 

 
 

440 
SBTE178 Eficácia, em camundongos, da agregação entre partenotos e embriões fertilizados in vivo 

H. Fernandes; B. Cazari; P.T. Mihara; I.P. Emanuelli; M.F.G. Nogueira 
 

441 
SBTE179 Reconstrução de blastocisto de camundongo a partir da agregação heteróloga da massa 

celular interna com trofectoderma 
I.P. Emanuelli; C.P. Godói; B.C.S. Campanha; M.P.M. Mancini; P.D. Moço; B. Cazari; 
P.T.Mihara; M.F.G. Nogueira 

 
 
 

442 
SBTE180 Concentração sérica de prolactina e desenvolvimento folicular pós-parto de ovelhas 

Santa Inês submetidas a diferentes regimes de amamentação 
I.J. Ascari; N.G. Alves; A.C. Alves; F.B. Junqueira; L.F.S. Maciel; J.A. Vieira; T.R. Castro; 
R.R. Lima; I.F.F. Garcia; J.R.O. Pérez 

 
 
 

443 
SBTE181 Perfil de expressão gênica durante a maturação in vitro em ovócitos bovinos 

J.F.W. Sprícigo; A.R. Ferreira; R. Rumpf; M.M. Franco; M.A.N. Dode 
 

443 
SBTE182 Desenvolvimento inicial de embriões bovinos produzidos in vitro após irradiação com 

laser de baixa intesidade 
K. Annes; C.A. Soares; T.R. Dreyer; H.S. Martinho; M.P. Milazzotto 

 
 

444 
SBTE183 Desenvolvimento in vitro e fragmentação do DNA de embriões de gato partenogenéticos 

submetido à insulina-transferrina-selênio e baixa tensão de oxigênio 
L.N. Moro; D. Salamone 

 
 

444 
SBTE184 Inibição da trimetilação da histona H3 lisina 27 afeta o desenvolvimento de embriões 

suínos 
L.S.R. Marinho; V.B. Rissi; J.C. Mezzalira; L.U. Ohlweiler; R.C. Bohrer; H. Baldassarre; 
M.M. Seneda; V. Bordignon 

 
 
 

445 
SBTE185 Capacidade de desenvolvimento pré-implantacional de embriões bovinos 

partenogenéticos ou fecundados in vitro 
T.A. Miyauchi; E.D. Souza; L.T. Iguma; A.C.F. Rodrigues; T.D. Araújo; G.N.Quinelato; T.M. 
Miyauchi; L.S.A. Camargo; C.A.C. Fernandes 

 
 
 

446 
SBTE186 Perfil bioquímico e fisiológico do plasma materno e fetal em prenhezes bovinas de clones, 

de fecundação in vitro e de animais controle no dia 225 da gestação 
V.H.V. Rodrigues; I.S. Carneiro; R.P.C. Gerger; J. Machado Jr; S.Gaudêncio Neto; 
L.H.Aguiar; C.E.M. Calderón; M. Urio; F.C. Zago; F. Forell; L.R. Bertolini; M.Bertolini 

 
 
 

447 
SBTE187 Caracterização funcional de SOX2 no desenvolvimento de embriões bovinos pré-

implantação 
M.D. Goissis; J. Cibelli 

 
 

447 
SBTE188 Proliferação celular e apoptose no tecido endometrial de vacas com diferentes perfis 

endócrinos peri-ovulatórios 
M.L. Oliveira; R.S. Ramos; F.S. Mesquita; M. Binelli 

 
 

448 
SBTE189 Produção de embriões bovinos in vitro na ausência de SFB sob diferentes tensões de 

oxigênio: implicações no desenvolvimento embrionário e níveis intracelulares de espécies 
reativas de oxigênio – Resultados preliminares 
M.F. Accorsi; N.A.S. Rocha; B.C.S. Leão; G.Z. Mingoti 

 
 
 

449 
SBTE190 Efeitos da pré-maturação in vitro de oócitos bovinos com moduladores de AMPc sobre a 

progressão nuclear 
N.Z. Saraiva; C. Oliveira; M. Del Collado; M.R Lima; M.H. Cruz; R. Vantini; J.M. Garcia 

 
 

450 
SBTE191 Efeito do cortisol na maturação oocitária e no cultivo in vitro de embriões bovino 

N.N. Costa; C.L. Araujo; T.V.G. Silva; S.D.B. Conceição; A.L. Sa; B.B. Silva; P.P. Santana; 
M.S. Cordeiro; S.D. Santos; M.S. Miranda; O.M. Ohashi 

 
 

451 
SBTE192 Avaliação bioquímica do líquido amniótico equino colhido em diferentes fases da 

gestação e no momento do parto 
B. Vita; L.L. Campos; I. Martin; A.J. Listoni; R.K. Takahira; B.R. Curcio; F.L. Alvarenga; 
N.C. Prestes 

 
 
 

452 
SBTE193 Kit ligante (KL) estimula a progressão da meiose e é regulado pela proteína 

morfogenética óssea 15 (BMP15) e pelo fator de crescimento de fibroblasto 10 (FGF10) 
em bovinos 
P.F. Lima; E.S. Caixeta; M.F. Machado; C.M. Ormond; D.T.A. Jardina-Sartor; F.F. Franchi; 
C. Price; J. Buratini Jr. 

 
 
 
 

453 
SBTE194 Efeito dose dependente do fator de crescimento semelhante à Insulina-I na competência 

de oócitos bovino 
P.H.B. Risolia; R.S. Lima; J. Ispada; M.E.O.A. Assumpção; J.A. Visintin; F.F. Paula-Lopes 

 
 

453 
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SBTE195 A influência da suplementação com gordura protegida na idade de novilhas Nelore à 
primeira ovulação 
R.S. Cipriano; M.C.V. Miguel; H.F. Costa; J.S. Souza; L.M. Pavanello; J.L.C. Delfino; J.Z. 
Tomelin; D.M. Pinheiro; G.P. Nogueira 

 
 
 

454 
SBTE196 Avaliação do perfil proteico sérico de cadelas com piometra 

M.M.C. Preti; M.C. Sant’Anna; C.K.M. Flaiban; R.C. Justino; L.G. Trautwein; M.R. Stipp; 
M.I.M. Martins 

 
 

454 
SBTE197 Caracterização da via de metabolização da L-metionina no endométrio de vacas com 

distintos perfis endócrinos peri-ovulatório 
R.S. Ramos; F.S. Mesquita; M.R. França; M. Binelli 

 
 

455 
SBTE198 Efeito da aplicação da hCG em diferentes dias do ciclo estral sobre o fluxo sanguíneo 

uterino e ovariano e tônus uterino e cervical em éguas 
M.A. Alonso; L.A. Silva; E.C.C. Celeghini; K.M. Lemes; H.F. Carvalho; D.F. Silva; 
F.J.Affonso; R.P. Arruda 

 
 
 

456 
SBTE199 Detecção de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em éguas em estação reprodutiva no Rio 

de Janeiro 
S.S. Venturi; A.F. Silva; E.F. Teixeira; F.Z. Brandão; F.R. Oliveira; A.M.R. Ferreira 

 
 

456 
SBTE200 Análise da presença das proteínas PAT (perilipina, adipofilina e TIP-47) em embriões 

bovinos produzidos in vitro 

T.V.G. Silva; S.D.B. Conceição; A.L. Sa; N.N. Costa; B.B. Silva; M.S. Cordeiro; S.D. Santos; 
O.M. Ohashi; M.S. Miranda; P.R. Adona 

 
 
 

457 
SBTE201 Efeito da suplementação com acetato de medroxiprogesterona sobre a taxa de prenhes 

em ovelhas receptoras de embrião 
R.J. Pereira; C.F. Guimarães 

 
 

458 

Clonagem, Transgênese e Células-Tronco (Resumos SBTE 202 à SBTE 221)  

SBTE202 Obtenção de embriões bovinos transgênicos utilizando crotamina como molécula 
carreadora de DNA exógeno 
A.F. Pereira; I.S. Campelo; A.S. Alcântara Neto; D.I.A. Teixeira; L.M. Melo; G. Rádis-
Baptista; V.J.F. Freitas 

 
 
 

459 
SBTE203 Efeitos do ambiente de maturação in vitro na enucleação de oócitos bovinos para 

transferência nuclear de células somáticas 
A.C.F. Rodrigues; E.D. Souza; T.A. Miyauchi; J.V.P. Rettore; A.O. Bevilaqua; M.M. Pereira; 
B.C. Carvalho; E.P. Costa; L.S.A. Camargo; L.T. Iguma 

 
 
 

460 
SBTE204 Células germinativas murinas diferenciadas in vitro a partir de células tronco 

embrionária são capazes de sustentar o desenvolvimento embrionário inicial quando 
injetadas no citoplasma de oócitos 
C.M. Mendes; H. Hiamashiro; N.F. Lizier; R.C. Serafim; S. Moisyadi; M.E.O.D. Assumpção; 
J.A. Visintin; I. Kerkis 

 
 
 
 

461 
SBTE205 Utilização de células do fluido amniótico e da geléia de wharton para produção de 

embriões bovinos por transferência nuclear (clonagem) 
C.G. Silva; E.R. Cunha; H.C. Bessler; C.F. Martins; S.N. Báo 

 
 

462 
SBTE206 Isolamento, cultivo e criopreservação de células do cordão umbilical e células do fluído 

amniótico de fetos bovinos 
E.R. Cunha; C.G. Silva; H.C. Bessler; M.M. Franco; C.F. Martins; S.N. Báo 

 
 

463 
SBTE207 Produção de embriões através da reprogramação nuclear de células somáticas 

expressando os fatores exógenos relacionados à pluripotência HOCT4 e HSOX2 
F.F. Bressan; J.R. Sangalli; F. Perecin; V. Bassaneze; C.B. Sacramento; D. Teixeira; J.E. 
Krieger; F.V. Meirelles 

 
 
 

464 
SBTE208 Clonagem como ferramenta para resgatar o genótipo de vaca freemartin da raça 

Flamenga 
A. Mezzalira; L.U. Ohlweiler; F.C. Zago; N. Klein; T. Emmerich; R. Casali; M. Sponchiado; 
J.C. Mezzalira; A. Gava; V. Bordignon 

 
 
 

465 
SBTE209 Remodelamento positivo precoce do microambiente endometrial após transplante de 

células tronco mesenquimais alogênicas em éguas com endometrose 
I. Kerkis; L.I. Mambelli; G. Winter; D.S. Madeiro; B.P. Morais; E. Malschitzky; A. Kerkis; 
R.C. Mattos 

 
 
 

466 
SBTE210 Estabelecimento de linhagens celulares de fibroblastos caprinos transgênicos por meio 

da nucleofecção 
J.L. Almeida; K.C.S.O Tavares; C. Feltrin; I.S. Carneiro; L.T. Martins; A.P. Almeida; D.B. 
Rios; A.S. Moraes; M.C. Souza; M. Bertolini; L.R. Bertolini 

 
 
 

467 
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SBTE211 Efeito da fonte do citoplasto no desenvolvimento in vivo de embriões clones caprinos 
transgênicos para a lisozima humana 
C. Feltrin; N.M. Fauzi; S. Gaudêncio Neto; L.H. Aguiar; C.E.M. Calderón; K.C.S. Tavares; 
V.H.V. Rodrigues; A.P. Almeida; E.A. Maga; J.D. Murray; L.R. Bertolini; M. Bertolini 

 
 
 

468 
SBTE212 Eficiência da co-transfecção de DNA para o estabelecimento de linhagens celulares 

bovinas duplo transgênicas 
L.T. Martins; L.H. Aguiar; C.E.M. Calderón; J.M. Parente; J.N.R. Menezes; F.A.P. Gadelha; 
F.X.A. Girão Neto; D.B. Rios; K.C.S. Tavares; L.R. Bertolini; M. Bertolini 

 
 
 

469 
SBTE213 Uma nova estratégia para o endereçamento de células tronco mesenquimais em úteros de 

éguas com endometrose 
L.I. Mambelli; G. Winter; A. Kerkis; E. Malschitzky; R.C. Mattos; I. Kerkis 

 
 

470 
SBTE214 Uso de polietilenoimina e lipofectamine 2000 na transfecção de fibroblastos bovinos 

cultivados in vitro 

T.D. Araújo; G.N. Quinelato; M.M. Pereira; L.S.A. Camargo; J.H.M. Viana 

 
 

471 
SBTE215 Desenvolvimento in vitro de clones bovinos livres de zona reconstituídos a partir de 

células que sobre-expressam Oct4 ou c-Myc exógenos 
M.I. Hiriart; F.F. Bressan; A. Gambini; F.V. Meirelles; D. Salamone 

 
 

472 
SBTE216 Estabelecimento de colônias de células-tronco embrionárias a partir de blastocistos 

(PIV) em diferentes fases de desenvolvimento 
M.D. Guastali; M.J. Sudano; D.M. Paschoal; R.R.D. Maziero; T.S. Rascado; L. Maia; I. 
Martin; B.A. Monteiro; L.F. Crocomo; J.F. Lima Neto; L.E. Vergara; F.L. Alvarenga 

 
 
 

473 
SBTE217 Reversibilidade da inibição do ciclo celular induzida por extratos de azadirachta indica 

em fibroblastos bovinos 
N.C. Rabelo; C.C. Quintão; S.G. Brito; N.B.R. Raposo; E.D. Souza; J.H.M. Viana; L.S.A. 
Camargo 

 
 
 

474 
SBTE218 Método simples e eficiente para produção de embriões bovinos transgênicos 

P.S. Monzani; S. Guemra; P.R. Adona; F.F. Bressan; F.V. Meirelles; M.S. Miranda; O.M. 
Ohashi 

 
 

474 
SBTE219 Detecção de sinais do transgene e quantificação do número de cópias para transgênese 

por meganuclease em embriões bovinos 
R.J. Bevacqua; N.G. Canel; P. Sipowicz; M.I. Hiriart; G.T. Rozenblum; M. Radrizzani; A. 
Vitullo; R.F. Martin; D. Salamone 

 
 
 

475 
SBTE220 Desenvolvimento pré e pós-implantacional de embriões bovinos clonados derivados de 

fibroblastos tratados com inibidor de histona deacetilase. 
T.H.C. De Bem; J.R. Sangalli; G.C. Gilcrhist; E.S. Ramos; F.V. Meirelles 

 
 

476 
SBTE221 Efeitos de 5-aza-2/-deoxycytidine, ácido valpróico e pd0325901 no desenvolvimento in 

vitro de embriões de suínos partenogenéticos 
C.P. Buemo; R. Fernandez-Martin; D. Salamone 

 
 

477 
Biotecnologias de Suporte (Resumos SBTE 222 à SBTE 251)  

SBTE222 Comparação dos métodos objetivo e subjetivo de avaliação do padrão vascular do 
folículo pré-ovulatório utilizando-se Doppler colorido 
A.M. Ghetti; F.Z. Brandão; L.G.B. Siqueira; V.S. Areas; E.K.N. Arashiro; C.A.C. Fernandes; 
M.P. Palhão; J.H.M. Viana 

 
 
 

478 
SBTE223 Efeitos da associação de glicerol e etilenoglicol na criopreservação do sêmen ovino 

A.M. Arrais; C.S.P. Carvalho; B.P. Carvalho; F.Q. Costa; E.M. Mogollon-Waltero; C.R. 
Quirino; F.P. Carvalho; N.F. Torres; B.L. Dias; A.J.B. Dias 

 
 

479 
SBTE224 Níveis de RNAm para BMPRIB, BMPRII e FSH-r em folículos ovarianos bovino 

crescidos in vivo (0,3 mm) e cultivados in vitro 
A.M. Portela; M.J. Passos; J.J.N. Costa; G.L. Vasconcelos; J.R.S. Passos; R.P. Ribeiro; 
R.O.D.S. Rossi; G.B. Souza; E.V. Cunha; T.A. Lopes; M.V.A. Saraiva; J.R.V. Silva 

 
 
 

479 
SBTE225 Avaliação do efeito da criopreservação de embriões bovinos produzidos in vitro sobre o 

perfil de lipídeos por espectrometria de massas 
B.C.S. Leão; N.A.S. Rocha; E.C. Cabral; M.F. Franco; C.R. Ferreira; M.N. Eberlin; P.R. 
Filgueiras; G.Z. Mingoti 

 
 
 

480 
SBTE226 Efeito de diferentes protocolos de criopreservação nas taxas de re-expansão e eclosão de 

embriões ovinos produzidos in vivo 
C.V. Muterlle; J.F.W. Sprícigo; T.A.S.N. Silva; A.L. Gusmão; I. Pivato; J.P. Neves; M.A.N. 
Dode; B.D.M. Silva 

 
 
 

481 
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Resumo 
 

Informações sobre a indústria brasileira de 
carne bovina são fornecidas e os efeitos do uso maciço 
de touros geneticamente superiores, semen e embriões 
foram simulados para mostrar sua importante 
contribuição para a cadeia da pecuária bovina de corte, 
como forma de melhorar os baixos níveis de 
produtividade observados no Brasil, um dos líderes em 
exportações de carne bovina do mundo. Qualquer 
aumento no uso de genética melhor irá causar um 
impacto econômico muito significativo na indústria da 
carne brasileira. Valores tão altos quanto 342 milhões de 
dólares/ano podem ser alcançados em um futuro 
próximo com a crescente utilização da inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), considerando apenas os 
efeitos diretos de desmame e peso ao sobreano. Estes 
valores serão ainda maiores se as características 
reprodutivas forem consideradas como critério de 
seleção. Os efeitos indiretos, que são claramente 
subestimados neste estudo de simulação, são muito mais 
importantes do que os diretos. O aumento da renda da 
indústria poderia alcançar valores muito expressivos, da 
ordem de centenas de milhões de dólares para a cadeia 
da carne bovina, sem a necessidade de abertura de novas 
áreas para pastagem de gado ou destruir florestas ou 
afetar drasticamente o meio ambiente. 
 
Palavras-chave: indústria da carne, gado, meio 
ambiente, reprodução IATF. 
 

Introdução 
 

O Brasil é o maior país sul-americano, com 
190,8 milhões de habitantes (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, 2011). Possui uma área 
de 8.514.876.6 km², equivalente a 47% do território sul-
americano, e possui cerca de 12% das reservas de água 
doce do planeta. A economia do país cresce a uma taxa 
de 1,4% ao ano, com um produto nacional bruto (PNB) 
em 2011 de US$ 2,250 bilhões (RS $ 4.143 bilhões) e 
um produto per capita dos US$ 11.792.00 (IBGE, 
2012a, b), sendo considerada a sétiam maior economia 
do mundo. Perto de 15,6% da população (29,3 milhões 
de pessoas) ainda vivem em áreas rurais, enquanto cerca 
de 23% da população trabalha para o agronegócio 
brasileiro. 

O Brasil tem preços relativamente baixos para 
a terra e trabalho, não apresenta condições 
meteorológicas extremas, o que ajuda a construir uma 
vantagem competitiva para produtos agrícolas 
brasileiros e animal. Como um contrapeso, problemas 
sócio-econômicos, sem solução há séculos, abrangem 

várias dimensões e atingir níveis perigosos (Ferraz e 
Felício, 2010). 

A pecuária brasileira e a produção agrícola são 
de magnitude muito expressiva. Segundo dados da Food 
and Agriculture Organization e do Departamento de 
Agricultura dos EUA, com base nas colheitas de 2005 e 
exportações de 2004, o país é um importante produtor 
de proteína de origem animal, além da carne bovina 
(Ferraz e Felício, 2010). Com relação ao frango, o 
Brasil é responsável por 15,5% da produção mundial e 
40,7% das exportações. No negócio de carne suína, o 
país responde a cerca de 3% da produção mundial, mas 
é o quarto maior exportador, abrangendo 15% do 
mercado internacional. O país é o maior exportador de 
vários produtos agrícolas, como soja (24% da produção 
mundial e 33,4% do comércio total), cana de açúcar 
(32,5% da produção total e 42,4% das exportações), 
suco de laranja (29,7% da produção total e 57% das 
exportações) e café (28,3% da produção total e 23% das 
exportações). Em 2003, o agronegócio brasileiro foi 
responsável por 31% do PIB, 37% dos empregos e 42% 
do total das exportações em 2003. Mais detalhes sobre a 
economia brasileira pode ser encontrada em 
www.ipeadata.gov.br. 

Dados mais recentes indicam que o setor do 
agronegócio na economia brasileira é responsável por 
22,74% do PIB (Centro de Estudos Avançados in 
Economia Aplicada - CEPEA/USP, 2012; Agência 
Brasil, 2012). O superávit do agronegócio brasileiro em 
2011 foi de cerca de 77,4 bilhões dólares EUA, 
enquanto superávit do país atingiu apenas 29,8 bilhões 
dólares EUA (Agência Brasil, 2012). A parte mais 
representativa do agronegócio brasileiro em termos de 
faturamento líquido é a indústria de carne bovina, 
seguido pela cana de açúcar, soja, leite e algodão 
(Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - 
CNA e Cepea / USP, 2012). 

A produção animal no Brasil é extremamente 
significativa. Os diferentes portes populacionais de gado 
são: bovinos de corte e de leite (209,5 milhões de 
animais; IBGE, 2011), suínos (32,39 milhões; caprinos 
e ovinos (9,09 milhões e 14,18 milhões, 
respectivamente; Ferraz e Felício, 2010) Informações 
importantes sobre o brasileiro. carne e atividade leiteira 
podem ser encontradas em Ferraz e Felício (2010) e 
Fries e Ferraz (2006). 

Alguns destaques da indústria de carne bovina 
brasileira: 
• O tamanho da população é cerca de 210 milhões de 

cabeças de gado; 
• 80% da população tem influência de gado zebu 

(Bos indicus), de acordo com a Associação dos 
Criadores de Zebu do Brasil (ABCZ, 
www.abcz.com.br); 
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• Embora cerca de 80% da população bovina 
brasileira tenha contribuição de Bos indicus, menos 
de 7.000 animais puro-sangue zebu foram 
importados da Índia, no século passado. A 
importação da Índia foi proibida em 1962. A 
população brasileira de animais Bos indicus foi, em 
sua maioria, formada a partir de vacas Bos taurus, 
de origem Ibérica ou do Continente Europeu, 
descendentes dos animais trazidos para a América 
do Sul porcolonizadores espanhóis e espanhóis; 

• A raça de carne com o maior número de animais no 
Brasil é da raça Nelore (padrão, com chifres, ou 
mocha), seguido pelo Guzerá e Gir. A raça 
Indubrasil, uma raça brasileira de origem Bos 

indicus, proveniente de cruzamentos entre outras 
raças zebuínas, diminuiu acentuadamente em 
número nas últimas décadas, enquanto outra raça 
local, Tabapuã mostrou um aumento constante; 

• Animais puros Bos taurus são criados no sul do 
Brasil, em regiões de clima temperado. Parte da 
carne produzida por estes animais é exportada e 
parte fornece especiais nichos de mercado interno; 

• O cruzamento é moderadamente usado em todas as 
regiões do país, mas quanto maior a contribuição de 
animais Bos taurus, menor é a capacidade de 
adaptação ao ambiente tropical, especialmente para 
ectoparasitas (moscas e carrapatos), o que causa 
impacto importante nos custos de produção; 

• As raças taruinas mais utilizados em cruzamentos 
são carne Angus e Red Angus, Simental, Charolês, 
Hereford Mocho, Limousin e Braunvieh, entre 
outros; 

• Raças sintéticas, como Brangus, Braford, 
Canchim/Charbray e Santa Gertrudis, também são 
utilizadas. Na última década, as raças Bos taurus, 
adaptadas ao ambiente tropical, como a Caracu, 
mostrou um interesse renovado. Raças como 
Senepol e Bonsmara foram introduzidas mais 
recentemente, bem como programas de formação de 
compostos (por exemplo: Montana Tropical) que 
começaram a crescer no país; 

• A pecuária de corte brasileria utiliza 140 milhões de 
hectares de terras (todos os outros cultivos, em 
conjunto, usam 75 milhões de hectares), 
distribuídos entre os 1,8 milhões de fazendas; 

• O setor gera cerca de 7 milhões de empregos 
directos ou indirectos (Pineda, 1997), 
correspondendo a 8,3% dos 82 milhões de postos 
de trabalho existentes; 

• Cerca de 39,5 milhões cabeças foram abatidos em 
2011 e apenas 8,6% foram terminados em 
confinamento (ABIEC, 2012; Nogueira, 2012), 
ratificando a importância do sistema de produção a 
pasto no país; 

• A produção de carne bovina brasileira é o segundo 
maior do planeta. O país produziu 9,1 milhões de 
toneladas equivalentes de peso de carcaça (CWE) 
em 2011, enquanto os EUA produziram um pouco 
mais de 12 milhões de toneladas, UE-27 produziu 
cerca de 8,1 milhões de toneladas, Austrália e 
Argentina produzidos entre 2 a 3 milhões de 
toneladas e Índia, que até recentemente não 
aparecia nas estatísticas, produziu cerca de 2,5 

milhões de toneladas TECs (Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carne - ABIEC, 
2012); 

• O número de plantas de processamento de carne e 
matadouros é de cerca de 750, mas está 
rapidamente descendendo, devido à fusão ou 
aquisição dessas empresas por grandes grupos. 
Algumas plantas grandes industriais, processando 
mais de 2.000 animais / dia, com modernos 
equipamentos estão em operação, principalmente na 
parte centro-oeste do país; 

• A distribuição regional do rebanho brasileiro é de 
19,7% no Norte, 13,8% no Nordeste, 18,5% no 
Sudeste, 13,6% no Sul e 34,4% no Centro-Oeste 
(região Centro-Oeste; IBGE, 2011); 

• Mais de 180 milhões de cabeças são criadas em 
áreas livres de febre aftosa (FMD), com vacinação e 
são regularmente vacinados; 

• Cerca de 170 milhões de animais são usados para 
produção de carne bovina e 40 milhões para leite 
e/ou dupla finalidade; 

• A população de bovinos tem cerca de 70 milhões de 
vacas, 55 milhões delas usadas na produção de 
carne e o restante em duplo propósito ou produção 
leiteira; 

• As empresas de inseminação artificial (IA) 
venderam 11,9 milhões de doses de sêmen em 2011 
(cerca de 7 milhões de doses para raças de corte e 
4,9 milhões para pecuária leiteira). Perto de 57% 
das doses de sêmen de corte foram produzidas 
localmente no Brasil e 43% importados. O ranking 
de vendas de sêmen por raça foi: Nelore (mocha e 
de chifres) perto de 3,3 milhões, Aberdeen Angus 
1,8 milhão e Red Angus 0,57 milhões de doses de 
sêmen, seguido por vários outras raças Bos indicus 
e Bos taurus (Associação Brasileira de Inseminação 
Artificial - ASBIA, 2012 ). Estatísticas sobre o 
tamanho do gado brasileiro população e 
produtividade podem ser encontradas em Ferraz 
(1996, 1998), Velloso (1996) e Ferraz e Felício 
(2010); 

• Considerando 1,5 doses de sêmen/vaca de corte 
inseminada, em média, 4,67 milhões de vacas de 
corte inseminadas artificialmente, o que representa 
11,8% do rebanho, uma das maiores proporções na 
indústria mundial de carne; 

• Há cerca de 3 milhões de touros de corte no serviço, 
o que aponta para a necessidade de cerca de 
450.000 touros de reposição jovens por ano. Todos 
os programas de avaliação genética no país, 
juntamente, vendem cerca de 15.000 touros 
geneticamente superiores por ano, menos de 3,5% 
das necessidades de touros de reposição. Isso 
significa que os programas de melhoramento 
precisam atender maiores proporções das 
necessidades do país; 

• A cadeia da carne bobinas exporta mais de US$ 1,1 
bilhão em couro e US$ 1 bilhão em calçados, 
produzidos em 4.200 empresas de calçados e 560 
plantas de curtimento de peles. 
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O mercado de carne bovina brasileira 
 

O mercado interno absorve cerca de 7,57 
milhões de toneladas equivalentes de carcaça (CWE) 
por ano, com um consumo per capita de 39 kg/pessoa/ 
ano (Conselho Nacional da Pecuária de Corte - CNPC, 
2011). Isto significa que 82% da produção total são 
absorvidos pelo mercado interno. 

O Brasil é um dos maiores exportadores de 
carne bovina do mundo (1,65 milhões de toneladas 
CWE em 2010; CNPC, 2011; ABIEC, 2012). No 
mesmo ano, as exportações CWE de diferentes países 
foram: Austrália 1,35 milhões de toneladas, EUA 1,4 
milhões de toneladas, Índia 1 milhão de toneladas, Nova 
Zelândia 478 mil toneladas, Uruguai 350 mil toneladas, 
na UE-27 297 mil toneladas e 270 toneladas da 
Argentina (Abiec , 2012). Negócio carne bovina 
brasileira foi responsável por cerca de 22% dos 
negócios totais de carne bovina do mundo. 
 

Os baixos níveis de produtividade da indústria de 
carne bovina brasileira 

 
Há várias razões para explicar os índices de 

produtividade muito baixos da pecuária brasileira. O 
primeiro é como o rebanho é alimentado. A grande 
maioria dos rebanhos de carne bovina brasileira é 
alimentada por pastagens tropicais. Isso também 
acontece com uma percentagem importante de vacas 
leiteiras, muitas das quais são, na verdade vacas de 
corte, criados para duplo propósito, sendo o leite um 
subproduto da produção de bezerros. Pastagens tropicais 
têm uma temporada limitada de produção claramente 
que coincide com o período chuvoso. A estação seca 
dura de 6 a 7 meses, e é caracterizada por uma 
disponibilidade limitada de alimentos, que também é de 
má qualidade e apresenta uma baixa porcentagem de 
proteína bruta. Durante a estação seca, o gado 
normalmente perde peso, caindo a produtividade global, 

medida em kg de carne por hectare, para níveis muito 
baixos. 

O estado de saúde pode ser mencionado como 
uma segunda maior causa de baixa produtividade. 
Doenças bacterianas, virais, causadas por protozoários e 
fungos estão distribuídas em todo o país. Febre aftosa, 
brucelose e outras enfermidades reprodutivas 
contribuem para diminuir a baixa produtividade. 

Uma terceira razão importante é o baixo nível 
educacional dos agricultores e pecuaristas, que dificulta 
a difusão de novas tecnologias. Associado a este 
problema, uma quarta razão deve ser enfatizado: há 
muito poucos esforços de difusão de tecnologia, devido 
à falta de comunicação entre Universidades, Centros de 
Pesquisa e pecuaristas. Este é um problema que pode ser 
atribuído às instituições locais, que não têm uma política 
de extensão clara e forte. 

Entre as razões importantes da baixa 
produtividade, o status genético do rebanho pode ser 
sugerido como mais uma, mas não menos importante. A 
grande maioria dos animais brasileiros é composta de 
animais zebuínos, que tiveram poucos esforços de 
seleção para produtividade e, conseqüentemente, um 
mérito genético médio inferior Bos taurus para produção 
de carne e leite. As raças taurinas têm dezenas de 
décadas de seleção. Programas de avaliação genética 
estão rapidamente se tornando muito importante no 
Brasil, com esforços muito grandes voltadas para 
Nelore, Gir Leiteiro, Angus, Hereford, Brangus, Braford 
e raças Braunvieh. 

A Tabela 1 apresenta a evolução dos índices de 
produtividade do rebanho brasileiro, extraídos de 
Barcellos (2011). Esta informação confirma que 
mudanças importantes estão acontecendo na indústria de 
carne bovina brasileira, mas os níveis de produtividade 
ainda são baixos e precisam ser melhorados. Isso abre 
uma oportunidade única para o uso de touros 
geneticamente avaliados e vacas, levando a respostas 
rápidas através de suas progênies e incrementos 
enormes de eficiência. 

 
Tabela 1. Evolução dos índices de produtividade da cadeia da carne bovina brasileira 

Index 1996 2006 Variação(%) 
Taxa de natalidade % 51,90 67,80 31 
Mortalidade pré desmama (%) 9,60 6,51 -32 
Idade ao primeiro parto (anos) 4,70 3,36 -29 
Idade ao abate (anos) 4,66 3,34 -28 
Capacidade de lotação (UA/ha) 0,52 0,70 34 
Taxa de desfrute (%) 17,95 23,23 29 

Source: Barcellos (2011). 
  
Qual é a participação do custo do touro no custo de 

um bezerro? 
 
A participação do custo de um touro no custo 

de produção de um bezerro é altamente relevante, 
devendo, sempre, ser comparado com o custo de 
inseminação artificial. Se um touro é comprado por US$ 
2.000,00 tem um custo anual de manutenção de US$ 
500,00, seu custo total ao longo de seis anos de vida no 
trabalho como um touro é de cerca de US$ 5.000,00. Se 
esse touro produz 100 bezerros em sua vida, sob monta 
natural, o custo por bezerro é de cerca de US$ 50,00 

sem levar em conta o seu mérito genético ou eventuais 
riscos, como doenças ou problemas de reprodução. Este 
é um custo muito elevado, quando comparado com o 
preço de venda de um bezerro, que é hoje em torno de 
US$ 380,00 (13,2%) e não há garantia sobre a qualidade 
genética que o touro vai transmitir. O perigo é ainda 
pior se considerarmos que os genes que touro serão 
dispersados na população, o que podem causar anos de 
regressão no nível genético se o touro for inferior ao 
mérito genético médio. Por exemplo, o uso de não-
geneticamente touros avaliados permite que os seus 
genes, que podem não ser favoráveis à produtividade, 



Ferraz et al. Impacto do uso de animais de alto mérito genético. 
 

26 

como os relacionados com a fertilidade reduzida ou 
maturidade tardia, permaneçam na população, ou até 
mesmo aumentem sua freqüência, pois a grande maioria 
fêmeas, filhas desses touros, são mantidas como 
novilhas de reposição. Este raciocínio é uma justificação 
muito forte para usar touros de reposição, ou sêmen, de 
animais geneticamente avaliados e superiores quanto ao 
seu mérito genético. 

 
CEIP: uma forte ferramenta para identificar 

animais geneticamente superiores de carne bovina 
 
Na década de 90, o Ministério da Agricultura 

do Brasil (atual Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA, www.agricultura.gov.br) 
iniciou um programa muito interessante para promover 
o uso de animais geneticamente superiores na indústria 
de gado, chamado Certificado Especial de Identificação 
e Produção (CEIP).  

Este programa permitiu touros e vacas para 
receber o mesmo tratamento fiscal de animais 
registrados por associações de criadores, sem 
necessariamente serem registrados. No entanto, a fim de 
receber a certificação, o animal deve ser proveniente de 
um programa que realiza controle rigoroso dos dados e 
avaliação genética, permitindo que apenas 20 a 30% dos 
animais considerados geneticamente superiores, 
segundo um critério definido, para ser elegível para 
receber o CEIP. Dezessete programas, de vários grupos 
raciais, foram autorizadas a emitir CEIPs até 2009 
(http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/20
09/10/certificacao-seleciona-bovinos-de-alta-
produtividade) e cerca de 15.000 animais receberam o 
certificado de naquele ano. 

 
Objetivos 

 
Com base nos números impressionantes da 

indústria de carne bovina brasileira e devido ao número 
muito limitado de touros geneticamente avaliados e 
geneticamente superiores para acasalarem-se com as 55 
milhões de vacas de rebanhos de corte, o objetivo deste 
trabalho foi simular o impacto econômico na produção 
de carne no Brasil, se os touros geneticamente 
superiores , identificado através de programas de 
avaliação genética, tivessem seu uso e seus genes 
disseminados no rebanho por meio da utilização maciça 
de IAou do acasalamento natural. 

 
Material e Métodos 

 
Uso maciço de IA ou touros de reposição geneticamente 

avaliados 

 
Várias fazendas bem geridas produtivas de 

pecuária bovina no Brasil trabalham com níveis de 
inseminação artificial tão alto quanto 95%, e algumas 
dessas fazendas possuem mais de 10.000 vacas. Existem 
várias empresas e agrícolas no Brasil que se utilizam da 
inseminação artificial para mais de 20.000 vacas por 
ano. 

O número total de vacas de corte no Brasil é de 
55 milhões, e desas, cerca de 4,67 milhões foram 
inseminadas em 2011. O número de touros 

geneticamente superiores em programas de 
acasalamento natural é de cerca de 50.000, e estes 
touros se acasalam apenas cerca de 1,0 a 1,5 milhões de 
vacas por ano. Além disso, o aumento do uso da 
inseminação artificial em tempo fixo (IATF), que 
atingiu mais de 5.000.000 de vacas em 2010 (Ferreira, 
2011) está causando um enorme impacto no nível de 
produtividade da indústria de carne brasileira. Para 
reforçar as pressuposições é importante ressaltar que o 
sêmen utilizado, especialmente em IATF, é, em grande 
maioria, de touros geneticamente avaliados, geralmente 
situados entre os 20 a 30% touros geneticamente 
superiores para características econômicas relevantes. 
Os números da temporada 2011/2012 de criação ainda 
não estão disponíveis, mas provavelmente mais de 6,5 
milhões de vacas foram inseminadas utilizando 
protocolos de IATF. 

Um processo de simulação foi desenvolvido 
para estimar os efeitos diretos do aumento 25, 50, 75, 
100, e 200% do nível atual de inseminação artificial ou 
o uso de touros de reposição geneticamente avaliados e 
considerados superiores.  

Um total de 6 milhões de vacas de corte, 
cobertas por touros geneticamente superiores, foram 
considerados na simulação. Uma taxa de desmame de 
80% e uma mortalidade pós desmame de 1% também 
foram considerados. Todos os animais que 
sobreviveram desmamados até 18 meses foram 
considerados como animais comercializados para abate. 

Para estimar o impacto do uso de touros 
geneticamente superiores em monta natural ou IA, 
apenas duas características foram consideradas neste 
estudo: peso à desmama (importante para fazendeiros 
que vendem bezerros) e peso ao sobreano (um bom 
indicador de peso de abate dos animais), e a média 
mérito genético das vacas foram considerados como 
sendo zero. As DEP (diferença esperada na progênie) 
médias dos touros para peso ao desmame foi 
arbitrariamente definida para 10,0 e para peso ao 
sobreano (medido aos 18 meses de idade) definido para 
+19,5 kg (em ambos os casos a média dos touros de 
reposição 30% melhores nascido em 2009 em um 
programa de seleção existente foi considerada). O efeito 
de aumentar a utilização de AI ou touros geneticamente 
superiores de substituição foi considerado o mesmo. 

A fim de avaliar o efeito econômico do uso de 
animais superiores nível genético, o preço de bezerros 
desmamados foi considerado EUA $ 1.85/kg, enquanto 
o preço dos animais acabados foi definido para EUA US 
$ 1,50, os preços atuais praticados pela indústria 
brasileira em Junho/2012. 

 
Resultados 

 
O impacto quantitativo e econômico do 

aumento simulado na percentagem de vacas 
inseminadas é mostrada na Tabela 2. 
Pela análise dessa tabela, pode-se verificar que o uso de 
material de genética superior nas vacas atuais no 
rebanho brasileiro, por meio do IA ou monta natural, se 
aumentada, causa um aumento nas receitas entre US$ 
148 a US$ 342 milhões, considerando apenas as receitas 
diretas de 50% de bezerros desmamados ou animais 
comercializados para abate. As características de 
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fertilidade e outras características economicamente 
relevantes não foram incluídas nesta simulação, apesar 
de extremamente importantes. 

Vários outros benefícios diretos pode ser 
adicionar a estes resultados, tais como produtos de 
melhor qualidade que levam a melhores preços, os 

benefícios de outros produtos ou características não 
consideradas aqui (como o couro, por exemplo), etc No 
entanto, este processo de simulação simples, fornece 
uma ilustração clara do impacto de usar melhor genética 
em bovinos. 

 
 Tabela 2. Aumento da produção da pecuária bovina brasileira em função da expansão do uso de inseminação 
artificial ou touros de reposição geneticamente superiores no rebanho brasileiro de 2012. 

 
Característica 

Aumento da percentagem de vacas acasaladas com touros 
geneticamente superiores ou IA 

30 50 75 100 200 
Nº de vacas acasaladas com material genético 

superior (x1000) 
7.800 9.000 10.500 12.000 18.000 

Percentagem de vacas acasaladas com touros 
superiores (%) 

14.2 16.4 19.1 21.8 32.7 

Nº de bezerros desmamados (x1000) 6240 7.200 8.400 9.600 14.400 
Peso extra de bezerros desmamados vendidos (1000 

kg) 
31.200 36.000 72.000 48.000 72.000 

Valor extra dos bezerros vendidos (US$1000) 57.720 66.600 77.700 88.800 133.200 
Nº de animais abatidos, filhos de touros com 

genética superior (x1000) 
3.089 3.564 4.158 4.752 7.128 

Peso extra dos animais abatidos  
(1000 kg) 

60.232 69.468 81.081 92.664 138.996 

Valor extra dos animais abatidos (US$1000) 90.347 104.247 121.622 138.996 208.494 
Valor extra dos filhos de touros geneticamente 

superiores (US$1000) 
148.067 170.847 199.322 227.796 341.694 

 
O Uso maciço de IA ou touros de reposição 

geneticamente avaliados - Os efeitos indiretos mais 
importantes 

 
Apesar dos efeitos diretos, é muito importante 

ressaltar que os lucros principais que saem a partir do 
uso da inseminação artificial ou genéticos de touros de 
reposição superiores em meio a rebanhos de baixo nível 
de gestão, como o rebanho médio no Brasil, não vêm do 
impacto direto do uso de animais geneticamente 
comprovadas, o que certamente aumenta o nível de 
produção da população. Os efeitos indiretos são muito 
mais importantes. 

Para ser capaz de usar AI, ou decidir usar 
touros geneticamente superiores em seus rebanhos, os 
fazendeiros têm de chegar a vários padrões mínimos de 
nutrição, saúde, organização e informação, além da 
formação de recursos humanos. Para chegar a esses 
níveis, que são muito mais elevados do que a situação 
atual média das fazendas brasileiras, um aumento na 
produção deve ocorrer, resultando em muito importantes 
efeitos econômicos. 

Não é fácil de medir os ganhos devido à 
diminuição de perdas causadas por sistemas de 
alimentação pobres, doenças sub-clínicas e falta de 
organização, informação, administração e gestão. No 
entanto, é claramente possível alcançar bons padrões 
internacionais de práticas de produção de bovinos de 
corte. A simulação apontou na Tabela 2 considerou o 
impacto quantitativo e econômico apurado depois de 
atingir as metas estabelecidas para cada característica. 
Os critérios para definir as metas foram arbitrários, mas 

considerado como um nível intermediário entre a 
fazenda brasileira média e o nível de fazendas dos 
países desenvolvidos. 

A Tabela 3 apresenta os níveis de 
produtividade e metas para a melhoria do sistema, a 
curto prazo. É muito importante considerar que as metas 
propostas são perfeitamente alcançáveis. Os níveis 
sugeridos para vacas prenhes / vacas expostas, a 
mortalidade, os animais abatidos / efectivo total, 
mortalidade e peso médio de carcaça estão sendo 
efetivamente alcançados por uma percentagem 
significativa dos fazendeiros no país. É necessário 
disseminar o conhecimento e tecnologia para os 
fazendeiros pequenos, através de um serviço de 
extensão global, que deve ser impulsionado por esforços 
para aumentar os níveis de inseminação artificial e para 
melhor escolher os touros e novilhas de reposição. 

Vários outros efeitos indiretos poderiam ser 
proposto e simulado, com efeitos muito importantes. 
Indústrias de couro e calçados são apenas dois 
exemplos. É importante salientar que os valores da 
produção adicional obtida através do aumento dos níveis 
de nutrição, organização de tecnologia de saúde, e 
extensão, embora seja difícil de medir, são expressos em 
centenas de milhões de dólares, já que a quantidade de 
animais envolvidos na cadeira brasileira é muito grande. 

Outros efeitos indiretos, como a qualidade da 
carne e outros relacionados com os consumidores, como 
descrito por Pineda (1997), poderiam causar mudanças 
substanciais e um grande valor agregado para a pecuária 
de corte. A organização da indústria, integrando toda a 
cadeia é outro efeito importante (Camargo, 1997).
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Tabela 3. Impacto quantitativo e econômico na pecuária de corte brasileira, considerando-se o atingimento das metas 
relacionadas com o aumento do uso de material genético superior, relacionando-se com os efeitos indiretos da 
inseminação articial. 

Característica Nível 
médio 
atual 

Nível de países 
desenvolvidos 

 
Meta 

Aumento na 
produção de carne 

(1000t) 

Valor extra da 
produção 

(US$1milhão) 
Taxa de prenhez (%) 65 85 75 3.200 4.800 
Taxa de desfrute (%) 23 32 30 12.400 18.600 

Mortalidade do 
nascimento ao abate 

(%) 

8 3 3 360.000 666.00 

Aumento no peso 
médio de carcaça (kg) 

201 variável 230 1.200.000 1.800.00 

 
As simulações e argumentos aqui apresentados 

pode ser estendido para quaisquer países do Mercosul 
ou de outra região, usando as suas estatísticas. O 
impacto em qualquer um desses países deve ser 
diferente, em função da condição atual de cada país. Em 
uma abordagem de economia globalmente integrada, um 
programa regional forte para aumentar o uso de 
inseminação artificial e os touros de reposição 
superiores deve ser adotado, com resultados muito 
importantes para a cadeia da pecuária de corte bovina. 
 

Conclusão e implicações 
 
Uma análise crítica dos impactos diretos e 

indiretos da IA e da utilização cada vez maior de touros 
de reposição geneticamente superiores mostra que o 
valor dessas ações é notável. Qualquer aumento no uso 
de animais geneticamente superiores terá efeitos 
econômicos muito significativos na indústria de carne 
bovina brasileira, chegando a valores tão altos quanto 
US$342 milhões, com um incremento de apenas 200%, 
que, com o rápido crescimento da IATF, vai ser 
alcançado no futuro próximo. Isso se refere apenas aos 
efeitos diretos de desmame e peso ao sobreano. Estes 
valores serão maiores se as características reprodutivas 
foram consideradas como critérios de seleção. Os 
efeitos indiretos, que foram claramente subestimados 
neste estudo de simulação, são muito mais importantes 
do que os diretos. O aumento da renda da indústria pode 
chegar a valores imensos, sem abertura de novas 
fronteiras agrícolas, para aumentar as áreas para 
pastagem de gado, evitando árvores de corte ou 
devastando o meio ambiente. A utilização de genéticos 
animais superiores, embriões ou semen é a melhor 
maneira de melhorar a produtividade e reduzir o 
impacto no ambiente, devido ao aumento significativo 
na produção que pode ser alcançado sem aumentar o 
número de animais. 
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Resumo 
 

Atualmente, a inseminação artificial em tempo 
fixo (IATF) pode ser facilmente aplicada na rotina dos 
programas reprodutivos das fazendas. Os protocolos de 
IATF são elaborados para promover o controle da fase 
folicular e luteínica, permitindo a utilização da IA com 
satisfatória taxa de concepção. Vários protocolos de 
sincronização da ovulação para IATF foram 
desenvolvidos de acordo com características e 
necessidades específicas das diferentes raças, categorias 
de animais e manejo das propriedades. Os protocolos 
empregados fazem uso de GnRH ou estradiol, 
dispositivo de progestágeno/progesterona e 
prostaglandina F2α Ainda, os programas de IATF 
devem ser considerados como importante ferramenta de 
manejo para melhorar o desempenho reprodutivo dos 
bovinos. Deste modo, a correta implantação desses 
programas na rotina das fazendas aumenta a eficiência 
reprodutiva do rebanho e consequentemente, a 
produtividade geral da propriedade. 

 
Palavras-chave: bovinos, inseminação 
artificialreprodução, sincronização da ovulação. 
 

Introdução 
 

O bom desempenho reprodutivo é requisito 
essencial para garantir máxima produção do rebanho 
bovino com retorno econômico satisfatório. Neste 
contexto, a incorporação estratégica de programas de 
reprodução assistida na rotina da fazenda melhora os 
resultados reprodutivos e a rentabilidade de 
propriedades produtoras de leite e corte. 

A inseminação artificial (IA) promove ganhos 
genéticos e econômicos devido à utilização de touros 
geneticamente superiores. Apesar dos avanços 
tecnológicos dos programas de IA, sua implementação 
baseada na detecção de cio é comprometida 
principalmente devido ao anestro pós-parto e às falhas 
na detecção do estro (Bó et al., 2007). Tais dificuldades, 
são agravadas quando a técnica é empregada em fêmeas 
Bos indicus, que apresentam estro de menor duração 
quando comparada à Bos taurus (Figueiredo et al., 
1997; Bó et al., 2003). Da mesma forma, vacas leiteiras 
de alta produção também apresentam estro de curta 
duração. Estudos evidenciaram que a produção de leite é 
inversamente proporcional à duração do estro e à 
eficiência reprodutiva (Lopez et a.l, 2004; Wiltbank et 

al., 2006). 
Para minimizar as dificuldades associadas aos 

programas de IA baseados na detecção do estro, vários 
grupos de pesquisa desenvolveram estratégias para 
inseminar fêmeas bovinas em tempo pré-determinado, 
eliminando a necessidade da detecção de estro. Diversos 
protocolos foram desenvolvidos para controlar a fase 

luteínica e folicular, permitindo dessa forma a IA em 
tempo fixo (IATF), com satisfatórias taxas de 
concepção. Em meados da década de 90, surgiu o 
protocolo Ovsynch (Pursley et al., 1995), que foi 
amplamente utilizado para a IATF em todo o mundo. 
Atualmente, programas de IATF são aplicados 
rotineiramente em rebanhos produtores de leite e de 
corte, promovendo o aumento da utilização da IA 
(Macmillan et al., 2003; Stevenson et al., 2003; 
Baruselli et al., 2004; Chebel et al., 2004; Lucy et al., 
2004; Santos et al., 2004; Thatcher et al., 2006; Bó et 

al., 2007; Galvão e Santos, 2008; Cerri et al., 2009; 
Meneghetti et al., 2009; Sá Filho et al., 2009a; Santos et 

al., 2010; Wiltbank et al., 2011; Bisinotto e Santos, 
2012). 

Os protocolos permitem tratamentos 
específicos para diferentes categorias de animais e para 
o uso racional da mão-de-obra, promovendo um manejo 
reprodutivo eficiente. Portanto, o objetivo desta revisão 
é descrever a evolução e as principais perspectivas dos 
programas de IATF em bovinos no Brasil. 
 

Evolução dos protocolos de sincronização da 
ovulação para IATF 

 
Protocolos de IATF a base de GnRH 

 
A administração de hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH) induz a ovulação e a emergência 
de uma nova onda de crescimento folicular (Macmillan 
e Thatcher, 1991; Twagiramungu et al., 1992a, b, 1995; 
Wolfenson et al., 1994; Schmitt et al., 1996). Quando a 
prostaglandina F2α (PGF2α) é administrada sete dias 
após o tratamento com GnRH não se verifica redução na 
fertilidade (Thatcher et al., 1989; Twagiramungu et al., 
1992a). Essa associação de tratamentos serviu como 
base para o desenvolvimento dos programas de 
sincronização da ovulação. O protocolo Ovsynch, 
desenvolvido por Pursley et al. (1995), consiste na 
administração de GnRH (início da sincronização), de 
PGF2α, (7 dias após) seguido de GnRH (48 h após a 
PGF2α,). A IATF é realizada 16 h após a última 
administração de GnRH. Baseado nesse estudo, 
inúmeros protocolos têm sido propostos para IATF em 
vacas de leite e de corte (Geary et al., 2001; Williams 

et al., 2002; Sá Filho et al., 2009b; Wiltbank et al., 
2011).  

A fase do ciclo estral (Martinez et al., 1999; 
Vasconcelos et al., 1999; Moreira et al., 2000) e a 
ciclicidade (Bisinotto et al., 2010) da fêmea no 
momento da administração do primeiro GnRH têm 
influenciado a eficiência do protocolo Ovsynch 
(Wiltbank et al., 2011). Experimentos prévios 
concluíram que entre os dias 5 e 12 do ciclo estral é o 
melhor momento para se iniciar o protocolo Ovsynch 
(Vasconcelos et al., 1999; Moreira et al., 2000), devido 
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à elevada taxa de ovulação em resposta ao primeiro 
GnRH do protocolo. Baseados nessa informação, 
pesquisadores desenvolveram programas de pré-
sincronização do ciclo estral para aumentar a proporção 
de vacas que respondem ao primeiro GnRH (Moreira et 

al., 2000; Galvão et al., 2007; Souza et al., 2008; 
Kasimanickam et al., 2009; Chebel e Santos, 2010), 
aumentando a taxa de concepção das fêmeas após a 
IATF.  

Em bovinos de corte, protocolos de IATF a 
base de GnRH têm sido associados à resultados 
inconsistentes, principalmente devido a falhas na 
indução da emergência de uma nova onda de 
crescimento folicular após o primeiro tratamento com 
GnRH (Geary et al., 1998; Martinez et al., 1999; 
Baruselli et al., 2000; Bó et al., 2003; Colazo et al., 
2009). Em fêmeas Bos indicus os protocolos a base de 
GnRH também foram avaliados (Barros et al., 2000; 
Fernandes et al., 2001; Baruselli et al., 2002; Williams 
et al., 2002; Sá Filho et al., 2009b). Entretanto, somente 
em vacas cíclicas, a taxa de concepção foi satisfatória 
(Fernandes et al., 2001). Ainda em fêmeas zebuínas, 
quando o protocolo a base de GnRH foi comparado ao 
protocolo base de progesterona (P4) e estradiol (E2), 
verificou-se taxas de concepção inferiores para os 
animais sincronizados com o protocolo Ovsynch 
(Baruselli et al., 2002). Portanto, os dados indicam que 
o protocolo Ovsynch apresenta baixa eficiência quando 
aplicado em vacas zebuínas lactantes mantidas em 
condições de pastagem, situação frequentemente 
associada à alta incidência de anestro pós-parto (Barros 
et al., 2000; Fernandes et al., 2001; Baruselli et al., 
2002).  
 

Protocolo a base de progesterona e estradiol 

 

A P4, tanto de origem endógena quanto 
exógena, suprime o pico de LH, inibe a manifestação de 
estro e impede a ovulação em bovinos (Adams et al., 
1992; Savio et al., 1993). Fontes exógenas de P4 e 
progestágenos têm sido incorporadas aos protocolos de 
sincronização do estro e da ovulação em bovinos. São 
utilizados tratamentos por via oral, tais como acetato de 
melangestrol (Patterson et al., 1989; Madureira et al., 
1997; Hiers et al., 2003), pela inserção de dispositivos 
intravaginais de liberação lenta de P4 ou implantes 
auriculares de progestágenos (Martinez et al., 2000a; Bó 
et al., 2002; Cavalieri et al., 2006). Apesar da adequada 
sincronização do estro das fêmeas tratadas, a 
administração de progestágenos por intervalos que 
excedem a duração fisiológica da fase luteínica está 
associada à baixa fertilidade (Revah e Butler, 1996). 
Dessa forma, os protocolos a base de P4 incorporaram 
um indutor de emergência da onda de crescimento 
folicular no início do protocolo, juntamente com a fonte 
de P4/progestágeno exógeno (Bo et al., 2002; Baruselli 
et al., 2004; Meneghetti et al., 2009; Vasconcelos et al., 
2009). Devido a indução da emergência de uma nova 
onda folicular durante o protocolo e ao curto período de 
exposição à P4 (7 a 9 dias), a incidência de folículos 
persistentes (que liberam oócitos “envelhecidos”) é 
reduzida e a fertilidade após a IATF é próxima àquela 
obtida após a IA baseada na detecção de estro (Bó et al., 
2002; Santos et al., 2009; Teixeira, 2010).  

Semelhante ao descrito anteriormente para o 
protocolo a base de GnRH, estudos avaliaram o uso de 
E2 e P4 para controlar o crescimento folicular e a 
ovulação, tanto em Bos taurus (Bo et al., 1991; 
Martinez et al., 2000b; Colazo et al., 2003) quanto em 
Bos indicus (Baruselli et al., 2006; Carvalho et al., 
2008; Sá Filho et al., 2011a). Na atualidade, a 
associação desses fármacos tem sido uma eficiente 
terapia hormonal para IATF (Martinez et al., 2000a; Bó 
et al., 2002; Macmillan et al., 2003; Baruselli et al., 
2004; Cavalieri et al., 2006; Meneghetti et al., 2009; 
Souza et al., 2009; Teixeira, 2010). Entretanto, mesmo 
com a utilização de doses que atingem concentrações 
fisiológicas de E2, o uso desse fármaco está 
comercialmente restringido nos EUA, Nova Zelândia e 
em países da União Européia.  

Vários estudos (revisado por Bó et al., 2002) 
constataram que o tratamento com E2 e P4 induz atresia 
folicular. O mecanismo pelo qual o E2 suprimi o 
crescimento folicular parece envolver o bloqueio na 
liberação de FSH (Bo et al., 1991, 1993, 1996, 2002; 
O'Rourke et al., 2000) e de LH (Burke et al., 1996). A 
associação de 5 ou 2,5 mg de 17β-E2 (Bo et al, 2002) ou 
2,5 mg de benzoato de estradiol (BE; Caccia e Bo, 
2008) com o implante de P4/progestágeno em fase 
aleatória do ciclo estral de fêmeas bovinas foi seguida 
pela emergência sincrônica de uma nova onda de 
crescimento folicular 4 dias mais tarde. Além disso, o 
efeito do BE na indução de uma nova onda folicular 
ocorre independentemente da espécie (Bos indicus, Bos 

taurus ou Bos taurus indicus) ou raça (Carne = Angus, 
Nelore ou Angus x Nelore ou Leite = Holandesa, Gir ou 
Holandês x Gir) em bovinos (Carvalho et al., 2008). 

O intervalo entre o tratamento com E2 e a 
emergência da nova onda de crescimento folicular 
depende do restabelecimento das concentrações 
circulantes de FSH (O'Rourke et al., 2000). O valerato 
de estradiol (VE) possui uma meia-vida mais longa na 
circulação sanguínea, quando comparado ao 17β-E2 ou 
BE, resultando em efeito prolongado na supressão do 
FSH e consequentemente, levando a atraso da 
emergência da nova onda de crescimento folicular (Bo 
et al., 1993; Martinez et al., 2005). Em Bos indicus, a 
administração de VE (2,5 ou 5,0 mg) juntamente com o 
implante de norgestomet atrasou o dia da emergência da 
nova onda de crescimento folicular em comparação com 
o tratamento com 2,0 mg de BE (Sá Filho et al., 2011a). 
Além disso, foi observado atraso e maior dispersão do 
intervalo entre o tratamento com VE e a emergência de 
uma nova onda de crescimento folicular em novilhas 
Bos indicus quando comparado com vacas Bos indicus. 
Consequentemente, o VE apresenta limitações de 
utilização em protocolos de sincronização em novilhas 
zebuínas (Sá Filho et al., 2011a). 

Apesar das diferenças farmacológicas, os 
ésteres de estradiol (VE ou BE) têm sido utilizados com 
sucesso em protocolos de sincronização para IATF em 
vacas de corte Bos taurus (Odde, 1990; Geary et al., 
1998) e Bos indicus (Meneghetti et al., 2009; Sá Filho et 

al., 2009b, 2010, 2011a; Sales et al., 2012). 
Após a luteólise, os protocolos de IATF 

utilizam indutores de ovulação para sincronizar o 
momento da ovulação. Nos protocolos a base de E2 e 
P4, uma dose de E2 é normalmente administrada 0 a 
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24h após a remoção da fonte exógena de P4 para induzir 
um pico sincronizado de LH (cerca de 16 a 24 h após o 
tratamento BE). A ovulação ocorre de 24 a 32 h após o 
pico de LH (Hanlon et al., 1997; Lammoglia et al., 
1998; Martinez et al., 2005; Sales et al., 2012). Devido 
à eficácia na sincronização da ovulação o BE tem sido 
utilizado com sucesso em protocolos de IATF (Hanlon 
et al., 1997; Sales et al., 2012).  

O cipionato de estradiol (CE) é outro éster de 
E2 que pode ser empregado em protocolos de IATF. 
Apesar das diferenças na farmacodinâmica quando 
comparado ao BE, o CE apresenta eficiência semelhante 
como indutor de ovulação. Quando administrados no 
momento da remoção da fonte exógena P4 (CE) ou 24 h 
mais tarde (BE) ambos os tratamentos foram eficazes na 
indução do pico de LH, na sincronização da ovulação e 
na taxa de concepção (BE = 57,5%; 277/482 vs CE = 
61,8%; 291/471) em vacas de corte (Bos indicus) 
lactantes submetidas à IATF (Sales et al., 2012). Além 
disso, a utilização do CE como indutor de ovulação no 
momento da remoção do dispositivo P4 em protocolos 
de IATF reduz o número de manejos necessários para 
realizar os tratamentos, sem reduzir a fertilidade. 

Como descrito anteriormente, alguns países 
têm limitações para o uso de estradiol em protocolos de 
sincronização da ovulação para IATF. Devido tais 
restrições, vários estudos foram realizados para avaliar o 
efeito da utilização do GnRH ou diferentes ésteres de E2 
para controlar o crescimento folicular e a ovulação de 
bovinos de corte e leite. Estes protocolos apresentam 
diferentes eficiências reprodutivas de acordo com a 
categoria animal (leite ou corte) e ciclicidade das 
fêmeas. Com base nos estudos listados na Tabela 1, não 
há diferença entre o uso de GnRH ou diferentes ésteres 
de E2 como indutor de ovulação tanto em fêmeas 
leiteiras, quanto em fêmeas de corte. No entanto, vacas 
de leite e de corte submetidas a protocolos para IATF a 
base de E2 e P4 tiveram maior taxa de concepção do 
que as vacas tratadas com protocolos para IATF a base 
de GnRH. Esses resultados podem ser associados ao 
melhor controle da emergência da onda de crescimento 
folicular no início do protocolo a base de E2 e P4. No 
entanto, é importante mencionar que a maioria desses 
estudos foi conduzida em fêmeas criadas em condições 
tropicais, principalmente na América do Sul. Entretanto, 
a incidência de vacas anovulares no rebanho, o manejo, 
a nutrição ou a estação do ano podem influenciar a 
resposta reprodutiva. Outros estudos devem ser 
realizados para confirmar esses achados. 

 
Utilização de gonadotrofina para aumentar a resposta 

das fêmeas em programas de IATF 
 

Vacas em anestro apresentam 
comprometimento na liberação pulsátil de LH para 
promover o desenvolvimento final do folículo e a 
ovulação. Essa condição limita o sucesso de protocolos 
tradicionais de IATF (Baruselli et al., 2004). O 
tratamento com gonadotrofina coriônica equina (eCG) 
tem demonstrado ser uma alternativa para estimular o 
desenvolvimento final do folículo (crescimento folicular 
da luteólise a ovulação) e aumentar a taxa de prenhez, 
principalmente em vacas de corte desnutridas ou em 

anestro (Bó et al., 2007; Sá Filho et al., 2009a; Sales et 

al., 2011). Efeitos positivos também foram verificados 
em vacas de leite em anestro ou com baixo escore de 
condição corporal no início do protocolo de 
sincronização (Souza et al., 2009; Garcia-Ispierto et al., 
2011). Portanto, em vacas de leite e de corte com 
liberação insuficiente de LH para suportar o crescimento 
final do folículo, o tratamento com eCG pode melhorar 
a resposta ovulatória ao protocolo de sincronização e os 
resultados de prenhez. 

Em função da eCG ser uma complexa 
glicoproteína de alto peso molecular produzida pela 
égua prenhe (Murphy and Martinuk, 1991), existe 
grande preocupação dessa gonadotrofina promover 
reação imunológica após repetidas administrações em 
vacas (Drion et al., 2001). Em uma tese de doutorado 
realizada na Universidade de São Paulo, avaliou-se o 
potencial efeito adverso de repetidas administrações de 
eCG em fêmeas bovinas (Mantovani, 2010). O primeiro 
experimento foi delineado para determinar a produção 
de anticorpos contra a eCG em doses de 400 ou 2000 UI 
administradas em novilhas Bos taurus e Bos indicus 
uma, duas ou três vezes em intervalos de 30 dias. Os 
animais foram submetidos à colheita de sangue semanal 
por 63 dias. Após esse período, as colheitas foram 
realizadas em intervalos de 30 a 60 dias por 300 dias. A 
produção de anticorpos não foi afetada pelo número de 
tratamentos. No entanto, a produção de anticorpos foi 
maior em novilhas Bos taurus. Maior quantidade de 
anticorpos foi observada em novilhas tratadas com 
2000UI de eCG em comparação a 400UI de eCG. Um 
segundo experimento foi conduzido um ano depois com 
o objetivo de avaliar a memória imunológica humoral e 
celular de novilhas Bos taurus tratadas previamente com 
400 ou 2000 UI de eCG. A resposta imunológica celular 
não foi observada em animais tratados previamente com 
ambas as doses (400UI e 2000UI de eCG), 
independentemente do número de tratamentos 
anteriores. No entanto, a resposta celular imunológica 
foi maior nas novilhas que receberam maior número de 
tratamento prévio de eCG, porém não foi encontrado 
efeito biológico adverso nessas novilhas. Os resultados 
sugerem que a eCG, quando utilizada em protocolos de 
sincronização da ovulação, não promove efeitos 
adversos após tratamentos subsequentes. 

Uma alternativa para aumentar a secreção 
endógena de gonadotrofinas e a resposta ovariana 
durante protocolos de IATF é a remoção dos bezerros. 
A desmama temporária aumenta a frequência de 
pulsos de LH e estimula o crescimento folicular e 
ovulação em vacas com mais de 30 dias de pós-parto 
(Mackey et al., 2000; Yavas and Walton, 2000). 
Vários estudos têm demonstrado que a utilização da 
desmama temporária em protocolos de IATF à base 
de GnRH (Geary et al., 2001; Williams et al., 2002; 
Sá Filho et al., 2009b) ou P4+E2 (Barreiros et al., 
2003; Penteado et al., 2004) melhora a taxa de 
prenhez de vacas de corte lactantes. Aumentos na 
taxa de prenhez após a IATF têm sido observados 
tanto com a remoção do bezerro quanto após o 
tratamento com eCG em vacas de corte. Porém, efeito 
aditivo não foi verificado (Penteado et al., 2004). 
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Tabela 1. Efeito do estímulo ovulatório (GnRH ou E2) e do tipo de protocolo (base GnRH ou E2) na taxa de 
concepção à IATF de vacas de leite e de corte.  

 Tipo do protocolo de IATF 

P3 Referência              
(informação adicional) 

 Estímulo ovulatório1 Protocolo base2 

 GnRH E2 GnRH E2 
 --------------------- Taxa de concepção (n)--------------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leite 

27,7 (314) 34,7 (366) - - NS Stevenson and Phatak, 2005(A) 
23,9 (309) 27,9 (412) - - NS Kasimanickam et al., 2005(A) 
25,2 (127) 25,8 (132) - - NS Bartolome et al., 2005 

58,7 (63) 48,3 (60) - - 0,05 Ambrose et al., 2005(B,C) 
37,4 (179) 35,4 (192) - - NS Pancarci et al., 2002(A,D) 
28,0 (157) 29,3 (164) - - NS Pancarci et al., 2002(A,D) 
43,4 (488) 45,3 (483) - - NS Hillegass et al., 2008(E) 

45,5 (44) 36,7 (30) - - NS Iwakuma et al., 2008(B,C) 

28,9 (194) 30,9 (194) - - NS Souza et al., 2009(B) 

33,8 (198) 29,1 (196) - - NS Souza et al., 2009(B,F) 
36,4 (228) 32,9 (252) - - NS Shabankareh et al., 2010 
45,7 (300) 39,9 (281) - - 0,07 Lima et al., 2010(B) 

- - 58,7 (63) 66,1 (56) NS Ambrose et al., 2005(B,C) 
- - 30,6 (98) 44,9 (98) < 0,05 Veneranda et al., 2006(B,D) 
- - 37,8 (98) 30,0 (100) NS Veneranda et al., 2006(B,D,F) 

- - 41,0 (100) 52,0 (100) NS Veneranda et al., 2006(B,D) 

- - 24,2 (66) 30,6 (62) 0,009 Capitaine Funes et al., 2009(G) 
- - 27,4 (208) 40,8 (211) 0,03 Lima et al., 2010(A) 

- - 30,9 (97) 43,4 (99) NS Ranieri et al., 2011(E,G) 

- - 15,5 (200) 20,4 (201) NS 
Rodrigues et al; unpublished 

data 

- - 10,4 (67) 25,0 (52) 0,04 
Ayres and Ferreira; unpublished 

data(E,G) 
       

Total 
Leite 

35,2 
(2.601) 

35.0 
(2.752) 

28,7 
(997) 

37,3 
(979) 

  

Corte 

35,0 (100) 30,8 (104) - - NS Fernandes et al., 2001 

38,9 (190) 56,2 (178) - - 0,002 Sá Filho et al., 2011b(B) 

50,9 (212) 51,8 (228) - - NS Sá Filho et al., 2011a(B) 

48,7 (195) 44,8 (424) - - NS Sá Filho et al., 2011a(B,C) 

      
- - 42,4 (92) 45,1 (91) NS Williams et al., 2002(F) 

- - 39,1 (92) 40,4 (99) NS Williams et al., 2002(C) 

- - 15,0 (100) 47,3 203) 0,01 Baruselli et al., 2002 

- - 65,0 (103) 61,5 (52) NS Martinez et al., 2002(B) 
- - 45,2 (166) 52,9 (174) NS Mialot et al., 2003 

       

Total 
corte 

44,8 
(697) 

47,1 
(934) 

42,0 
(553) 

48,6 
(619) 

  

       

Total 
geral 

37,2 
(3.298) 

38,1 
(3.686) 

33,4 
(1.500) 

41,7 
(1.598) 

  
1Indução da ovulação: GnRH ou éster de estradiol foi utilizado como indutor da ovulação, independentemente do tratamento 
utilizado para induzir a emergência de onda folicular ou suplementação de progesterona durante o protocolo de sincronização; 
2Protocolo base: GnRH ou E2+P4 como base do protocolo de IATF; 3Efeito de tratamento (GnRH vs. E2); APré-sincronização foi 
utilizada; B Suplementação de progesterona durante o protocolo de sincronização; CNovilhas cíclicas; DExperimentos I e II; EO 
grupo E2 também recebeu GnRH no momento da IATF; FFêmeas com remoção do bezerro 48 horas antes da IATF ou foram 
tratados com eCG; GProtocolo Double Ovsynch. NS = não significativo. 

 
Impacto da IATF na eficiência reprodutiva 

 
Vários estudos avaliaram a eficiência do 

protocolo de IATF no manejo reprodutivo de vacas de 
leite (Cordoba e Fricke, 2002; Cavestany et al., 2007; 

Gutiérrez et al., 2009; Lima et al., 2009; Teixeira, 2010; 
Herlihy et al., 2011; Ribeiro et al., 2011; Bisinotto e 
Santos, 2012). Taxas de concepção semelhantes têm sido 
observadas em vacas inseminadas após a observação do 
estro (OE) ou em tempo fixo (Santos et al., 2009; Teixeira, 
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2010; Wiltbank et al., 2011). Além disso, os protocolos de 
IATF reduziram o intervalo entre o parto o o primeiro 
serviço e aumentou a proporção de vacas que tornaram 
prenhas mais cedo após o período voluntário de espera 
(PVE; Cavestany et al., 2007; Gutiérrez et al., 2009; 
Teixeira, 2010; Herlihy et al., 2011). No Brasil, realizamos 
um experimento para avaliar o impacto da IATF no 
primeiro dia do PVE na eficiência reprodutiva de vacas de 
leite de alta produção em relação a inseminação com 
observação do estro (Teixeira, 2010). A taxa de concepção 
foi semelhante (P = 0.55) entre as vacas submetidas à IATF 
(25.5%; 126/495) e as inseminadas após observação do 
estro (26.8%; 125/467). No entanto, intervalos inferiores 
entre o parto e a primeira IA (78.3 ± 0.9 vs. 60.6 ± 0.1 
dias; P<0,01) e entre o parto e a concepção (94.6 ± 1.8 
vs. 87.4 ± 1.8 dias; P<0,01) foram observados nas vacas 
submetidas ao protocolo de sincronização da ovulação 
(Teixeira, 2010). 

Nos países tropicais, é comum o uso de estação 
de monta (EM) para bovinos de corte durante os meses de 
primavera e verão, devido a maior disponibilidade de 
forragem. Em sistema de pastejo contínuo, alta taxa de 
prenhez no início da EM é imprescindível para manter a 
eficiência reprodutiva do rebanho. Vacas que se tornam 
gestantes mais cedo, irão parir no início da próxima estação 
de parição e, consequentemente, terão mais tempo para se 
tornarem gestantes, melhorando suas chances para 
conceber novamente e reduzindo o risco de descarte 
involuntário (Rhodes et al., 2003). Além disso, os bezerros 
nascidos no início da estação de parição são os mais 
pesados ao desmame, gerando renda adicional ao produtor 
(Cutaia et al, 2003; Bó et al, 2005). 

Nosso grupo de pesquisa delineou dois 
experimentos para comparar o desempenho de 
diferentes manejos reprodutivos [monta natural (MN), 
IA após OE e IATF] em uma estação de monta de 90 
dias de duração (Penteado et al., 2005, 2008). No 
experimento 1, 594 vacas de corte lactantes (Nelore) 
entre 55 e 70 dias pós-parto foram alocadas 
aleatoriamente em um de quatro tratamentos de acordo 
com a estratégia de manejo reprodutivo. As vacas do 
grupo IATF + MN (n = 150) foram sincronizadas para 
IATF com protocolo a base de E2+P4. Os touros foram 
colocados com as vacas 10 dias após a IATF e 
permaneceram juntos até o final da EM. As vacas do 
grupo IATF+OE+MN (n=148) foram submetidas à 
IATF, então foram inseminadas após observação do 
estro por 45 dias e, em seguida, foram submetidas a MN 
durante os últimos 45 dias da EM. As vacas do grupo 
OE+MN (n=147) foram inseminadas artificialmente 
após a detecção do estro (2x ao dia) durante os 
primeiros 45 dias da EM e depois submetidas a MN 
durante os últimos 45 dias da EM. As vacas do grupo 
MN (n=149) foram mantidas na presença de touros 
(MN) durante todos os 90 dias da EM. As vacas do 
grupo OE+MN e MN apresentaram menor risco de 
prenhez (P<0,001) do que as vacas dos grupos que 
foram submetidos a IATF no início da EM. Além disso, 
as vacas que receberam IATF apresentaram maior taxa 
de prenhez (P <0,01) no final da EM do que as vacas 
que não receberam IATF (Tabela 2; Fig. 1). No 
experimento 2, 507 vacas de corte lactantes (Nelore; 
Bos indicus; n= 303) e cruzadas (Cruzadas; Bos taurus x 
Bos indicus, n=204) com pós-parto entre 30 e 60 dias 

foram blocadas por ordem de parto e raça, e distribuídas 
aleatoriamente em um de dois grupos no início da EM. 
As vacas do grupo MN (n=255) foram expostas ao touro 
durante toda a EM e as vacas do grupo IATF+MN 
(n=252) foram submetidas à IATF no início da EM e em 
seguida expostas ao touro até o final da EM de 90 dias. 
As vacas do grupo IATF+MN apresentavam risco de 
prenhez 63% maior (P <0,001) do que as vacas do grupo 
MN. Esse aumento no risco de prenhez reduziu em 44 
dias (11 vs 55 dias) o intervalo entre o parto e a 
concepção. No entanto, não houve diferença 
significativa (P = 0,31) na proporção de vacas prenhas 
no final da EM (IATF+MN = 77,0% vs MN = 71,0%; 
Tabela 3, Fig. 2). Além disso, as vacas pluríparas 
apresentaram maior (P <0,01) taxa de prenhez e maior 
proporção de vacas gestantes (P <0,01) em 45 dias e no 
final da EM do que vacas primíparas (Fig. 3). As vacas 
com ECC≥3,0 apresentaram maior (P<0,01) taxa de 
prenhez e maior proporção de vacas prenhes (P <0,01) 
em 45 dias de EM do que as vacas com ECC<3 (Fig. 4). 
As vacas cruzadas apresentaram maior taxa de prenhez 
(P <0,01) e maior proporção de vacas gestantes (P 
<0,01) em 45 dias e no final da EM do que vacas Nelore 
(Fig. 5). Assim, o estabelecimento da gestação mais 
precoce após o PVE produz aumento acentuado na 
eficiência reprodutiva e produtiva do rebanho, 
resultando rendimento adicional ao produtor. 

 

Perspectivas da IATF 
 
Os programas de IATF atingiram estágio 

satisfatório de desenvolvimento tecnológico. Tais 
conhecimentos estão disponíveis e vêm sendo 
rotineiramente aplicados nas fazendas comerciais em 
todo o Brasil. Atualmente, a incorporação dos 
programas de IATF no sistema de produção de bovinos 
de leite e carne tem aumentado o desempenho produtivo 
e reprodutivo dos rebanhos. Dando sustentação a essa 
evolução, o total de IATF realizadas no Brasil no ano de 
2011 foi superior a 50% do total das inseminações 
artificiais (Fig. 6; Baruselli e Sá Filho, 2012). Além 
disso, a incorporação dos programas de IATF na rotina 
das fazendas tem sido associada ao aumento do 
emprego da inseminação artificial no Brasil (com base 
no número total de sêmen comercializado e o número 
total de fêmeas elegíveis para a reprodução). É 
interessante notar que o percentual do rebanho brasileiro 
inseminado aumentou de 5 a 6% em 2002 para quase 
10% em 2011 (Fig. 7). A perspectiva é de que a 
proporção do rebanho brasileiro inseminado continuará 
aumentando nos próximos anos. 

Em relação aos aspectos comerciais, os 
programas de IATF permitem aos produtores 
alcançarem diferentes oportunidades de mercado. Com 
essa tecnologia é possível utilizar a IA em larga escala e 
programar a ocorrência dos partos nas melhores épocas 
do ano, tanto para a produção de leite quanto para a 
comercialização de bezerros. Além disso, com o uso da 
IA em larga escala pode-se aumentar o número de 
bezerros oriundos de touros de alto mérito genético, 
promovendo o melhoramento genético e viabilizando a 
obtenção de animais híbridos (cruzamento industrial), 
que têm melhor desempenho produtivo e maior valor de 
mercado. Por fim, com o uso da IATF em larga escala 
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em rebanhos comerciais, a produção de bezerros pode se 
tomar mais consistente e previsível. 

Atualmente, admite-se que o desenvolvimento 
das técnicas de sincronização para IATF alcançaram 
elevado nível de conhecimento Posteriores evoluções, 
oriundas exclusivamente de ajustes nos protocolos, 
provavelmente determinarão limitadas modificações na 
taxa de concepção à IATF. Futuros avanços na 
eficiência dos programas de IATF devem ser associados 
à melhorias no manejo nutricional e sanitário do 

rebanho. Além disso, novas pesquisas devem focar 
estratégias para aumentar a sobrevivência embrionária, 
reduzindo as perdas gestacionais, principalmente em 
fêmea em anestro,em estresse térmico ou em vacas de 
alta produção de leite. Por fim, o sucesso das 
tecnologias de reprodução assistida depende da 
apropriada transferência do conhecimento para os 
produtores e sua correta incorporação na rotina de 
manejo reprodutivo do rebanho. 

Tabela 2. Eficiência reprodutiva de vacas de corte lactantes submetidas a diferentes manejos durante 90 dias de 
estação de monta (EM). 

Manejo reprodutivo1 

Primeiros 45 dias da EM Prenhez durante a EM 
Taxa concepção à 

IATF 
Taxa de 
serviço 

Taxa de 
concepção 

45 dias final 

% (n) % (n)2 % (n)3 % (n) % (n) 
IATF + MN 50,7 (76/150) --- --- 75,3 (113/150)a 92,7 (139/150)a 

IATF + OE + MN 54,3 (81/148) 25,4 (17/67) 76,5 (13/17) 63,5 (94/148)b 91,9 (136/148)a 
OE + MN --- 44,0 (66/150) 53,0 (35/66) 23,3 (35/150)d 85,0 (125/147)b 

MN --- --- --- 44,3 (66/149)c 83.2 (124/149)b 
a,b,c,dLetras diferentes na mesma coluna significa diferença (P < 0.05). 1Vacas foram submetidas a diferentes manejos 
reprodutivos durante a EM de 90 dias. IATF + MN: Vacas receberam IATF no dia 11 da EM seguido de monta 
natural (MN) até o final da EM; IATF + OE + MN: Vacas receberam IATF no dia 11, observadas em cio duas vezes 
por dia e inseminadas 12 h após a detecção de cio durante os primeiros 45 dias da EM, seguido de MN até o final da 
EM; OE + MN: Vacas foram inseminadas após a detecção de cio durante os primeiros 45 dias da EM, seguido de 
MN até o final da EM; MN: Vacas receberam somente MN durante toda a EM. 2 Número de vacas inseminadas 
após a observação de cio nos grupos nos grupos IATF+OE+MN e OE+MN. 3Número de vacas gestantes após IA 
após a observação de estro. 
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Figura 1. Curva de sobrevivência da proporção de vacas não gestantes por dia da estação de monta (EM) para 
diferentes manejos reprodutivos durante uma EM de 90 dias. IATF + MN: Vacas receberam uma inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF) no dia 11 da EM seguido de monta natural (MN) até o final da EM; IATF + OE + 
MN: Vacas receberam IATF no dia 11, observadas em cio duas vezes por dia e inseminadas 12 h após a detecção de 
cio durante os primeiros 45 dias da EM, seguido de MN até o final da EM; OE + MN: Vacas foram inseminadas 
após a detecção de cio durante os primeiros 45 dias da EM, seguido de MN até o final da EM; MN: Vacas 
receberam somente MN durante toda a EM. 2 Número de vacas inseminadas após a observação de cio nos 
grupos nos grupos IATF+OE+MN e OE+MN. 3Número de vacas gestantes após IA após a observação de estro. 
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Tabela 3. Eficiência reprodutiva de vacas de corte lactantes durante a estação de monta (EM) de acordo com o 
manejo reprodutivo, a ordem de parto, raça da vaca e escore de condição corporal (ECC). 

Item  Número P/IA, % (n) 45 dias, % (n) Final, % (n) 

Manejo reprodutivo 
MN 255 ---- 46,3 (118) 71,0 (181) 

IATF + MN 252 52,4 (132) 63,5 (160) 77,0 (194) 

  P value ---- 0,001 0,31 

     

Ordem de parto 
Primípara 250 41,3 (121) 36,8 (92) 58,0 (145) 

Plurípara 257 61,8 (131) 72,4 (186) 87,6 (225) 

  P value 0,002 <0,001 <0,001 

     

Raça 
Nelore 302 45,0 (151) 46,4 (140) 62,5 (197) 

Cruzada 205 62,4 (101) 67,3 (138) 84,4 (173) 

  P value 0,007 0,03 0,05 

     

ECC 
Baixo (<3) 244 40,5 (121) 38,9 (95) 58,6 (143) 

Médio (≥3) 263 62,6 (131) 69,6 (183) 86,3 (227) 

  P value <0,001 0,005 0,005 
P/AI: Prenhez por IA; MN: Monta Natural. 
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Figura 2. Curva de sobrevivência da proporção de vacas não gestantes por dia da estação de monta (EM) de 90 dias 
para vacas de corte lactantes recebendo somente monta natural (MN; n = 255) durante toda a EM ou a associação 
entre IATF no início da EM seguido de MN (IATF + MN; n=252). A mediana do intervalo entre o início da EM e a 
concepção para as fêmeas do submetidas a MN e IATF + MN foi de 55 e 11 dias (risco ajustado = 1.63; intervalo de 
confiança a 95% de 1.33 a 2.01), respectivamente.  
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Figura 3. Curva de sobrevivência da proporção de vacas não gestantes por dia da estação de monta (EM) de 90 dias 
para vacas de corte pluríparas (n = 257) e primíparas (n = 250) submetidas a monta natural (MN) ou a associação 
entre IATF + MN durante a EM de 90 dias. A mediana do intervalo entre o início da EM e a concepção para as 
fêmeas primíparas e pluríparas foi de 79 e 33 dias (risco ajustado = 1.96; intervalo de confiança a 95% de 1.55 a 
2.49), respectivamente.  
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Figura 4. Curva de sobrevivência da proporção de vacas não gestantes por dia da estação de monta (EM) de 90 dias 
para fêmeas classificadas como baixo (ECC< 3.0; n = 263) ou alto (ECC ≥ 3.0; n = 244) no início da EM. As fêmeas 
foram submetidas à monta natural (MN) ou à associação entre IATF + MN durante a EM de 90 dias. A mediana do 
intervalo entre o início da EM e a concepção para as fêmeas com baixo ECC e alto ECC foi de 79 e 33 dias (risco 
ajustado = 1.79; intervalo de confiança a 95% de 1.35 a 2.21), respectivamente.  
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Figura 5. Curva de sobrevivência da proporção de vacas não gestantes por dia da estação de monta (EM) de 90 dias 
para fêmeas Nelore (Bos indicus; n = 302) ou Cruzadas (Bos taurus x Bos indicus; n = 205). As fêmeas foram 
submetidas à monta natural (MN) ou à associação entre IATF + MN durante a EM de 90 dias. A mediana do 
intervalo entre o início da EM e a concepção para as fêmeas Nelore e Cruzadas foi de 56 e 33 dias (risco ajustado = 
1.42; intervalo de confiança a 95% de 1.15 a 1.76), respectivamente.  
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Figura 6. Evolução da IATF no Brasil baseada no número de protocolos e doses de sêmen comercializadas. 
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Figura 7. Porcentagem de fêmeas inseminadas do rebanho brasileiro por ano [baseado no número de doses de sêmen 
comercializadas (ASBIA, 2011) e no total de fêmeas aptas para a reprodução (carne e leite); Anualpec, 2011]. 
Foram consideradas 1,4 ou 2,4 doses de sêmen por fêmea para as vacas de corte ou de leite, respectivamente. 
 
 

Conclusões 
 

Os protocolos atualmente disponíveis foram 
desenvolvidos para controlar o crescimento folicular e a 
ovulação, permitindo o emprego da IATF sem 
comprometimento da fertilidade. Diferentes protocolos 
foram desenvolvidos levando em consideração as 
condições nutricionais, a ciclicidade do rebanho, a 
categoria animal e a raça, A correta incorporação desses 
programas de sincronização na rotina de manejo 
reprodutivo nas fazendas aumenta a eficiência 
reprodutiva e produtiva dos rebanhos. 
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Resumo 
 

O controle de qualidade (QC) é fundamental na 
área de gerenciamento dos centros de produção de 
sêmen (SPCs) que fornecem sêmen bovino para 
criadores e produtores. Os centros de produção de 
sêmen estão deixando de usar a avaliação subjetiva do 
sêmen, que é pouco relacionada à fertilidade no campo, 
para usar a análise objetiva do sêmen que envolve a 
análise espermática assistida por computador (CASA) e 
citometria de fluxo. Uma abordagem de múltiplos 
parâmetros na análise de sêmen usando uma 
combinação do CASA e citometria de fluxo pode 
fornecer aos SPCs o mais alto QC para a produção de 
sêmen. Neste trabalho revisamos o uso de sondas para 
marcação de espermatozoides para avaliação da 
viabilidade, integridade acrossomal, atividade 
mitocondrial, integridade do DNA e liberação de cálcio. 
Discutimos as limitações do CASA e citometria de 
fluxo quando analisando espermatozoides, 
especialmente amostras em amostras de sêmen 
congeladas-descongeladas. Finalmente, descrevemos 
como uma abordagem de múltiplos parâmetros usando o  
CASA e citometria de fluxo poderia ser aplicada nos 
SPCs para estabelecer o QC da produção antes da 
liberação do produto no campo.  
 
Palavras-chave: bovino, CASA, fertilidade, citometria 
de fluxo, controle de qualidade. 
 

Introdução 
 

A fertilidade é um fenômeno de múltiplos 
parâmetros que depende do uso de sêmen em qualidade 
e quantidade suficiente, tempo preciso e método de 
inseminação, e manejo apropriado do rebanho. Quando 
utilizando inseminação artificial, o produtor de leite 
deve gerenciar diversos destes fatores, incluindo 
detecção de cio, momento da inseminação com relação 
ao estro e manejo adequado das palhetas congeladas. 
Porém, é ônus dos centros de produção de sêmen 
(SPCs) fornecer palhetas contendo espermatozoides de 
boa viabilidade que proporcionem taxas de concepção 
aceitáveis se todas as outras variáveis forem gerenciadas 
corretamente.  

Para garantir fertilidade aceitável após 
inseminação artificial, espermatozoides congelados-
descongelados devem estar presentes em quantidade 
suficiente em cada palheta (concentração), e possuir 
diversas características importantes para a fertilização. 
Desta forma, o espermatozoide deve sobreviver ao 
procedimento de descongelamento com morfologia 
normal, acrossoma intacto, integridade do DNA, 
mitocôndria ativa e manter motilidade progressiva 
retilínea para atravessar o sistema reprodutivo feminino. 
Algumas ou diversas destas características são 

mensuradas durante os procedimentos de controle de 
qualidade pós-descongelamento realizado pelos SPCs 
antes da distribuição. O QC é a garantia de que cada 
partida de palhetas passou por análise de sêmen para 
verificar que a amostra é provavelmente fértil.  

Apesar da análise do sêmen parecer ser de fácil 
realização, atenção meticulosa aos detalhes e a técnica é 
essencial para obter análise precisa e reproduzível. 
Análise manual de sêmen usando um microscópio de 
luz tem sido o método padrão de análise na maioria dos 
SPCs. Porém, a análise manual pode ser muito subjetiva 
e tendenciosa a erros de e entre técnicos. Similarmente, 
o uso de microscópio de fluorescência para avaliar 
espermatozoides com relação a integridade  de 
acrossoma, membrana e do DNA é marcadamente 
dispendioso e limitado devido ao baixo número de 
espermatozoides analisados em cada amostra e a 
incapacidade de uma análise extensiva de múltiplos 
parâmetros. 

Para maximizar a precisão no QC, os SPCs 
estão percebendo o benefício de uma abordagem de 
múltiplos parâmetros e tem aumentado o rigor do teste 
avaliação de sêmen, movendo de uma avaliação 
subjetiva básica, que toma muito tempo, de algumas 
centenas de espermatozoides com relação a 
concentração, motilidade e morfologia usando o 
microscópio, para o uso de acompanhamento assistido 
por computador para avaliar a motilidade, e citometria 
de fluxo para analisar milhares de células em segundos 
com relação a características como viabilidade, 
atividade mitocondrial, acrossoma, DNA e status de 
capacitação. Os tópicos para discussão dentro desta 
análise são as diversas ferramentas e ensaios em uso em 
bovinos nos SPCs para determinar valores de QC, 
fatores a considerar quando usando estas ferramentas e 
como a eficácia dos procedimentos de QC podem ser 
maximizados para prever fertilidade no campo. 
 

Avaliação objetiva da motilidade espermática 
 

Análise espermática assistida por computador 
(CASA) é uma ferramenta poderosa para a avaliação 
objetiva da motilidade espermática e, portanto, é usada 
com frequência hoje para a avaliação da qualidade do 
sêmen. Os componentes básicos desta tecnologia são 
compostos por um microscópio para visualizar a 
amostra, uma câmera digital para captar imagens e um 
computador com software especializado para analisar o 
movimento do espermatozoide. O princípio essencial 
por trás da maioria dos sistemas CASA baseados em 
microscópio é que uma série de imagens sucessivas de 
espermatozoides móveis dentro de um campo estático 
de visão são adquiridos por algoritmos do software no 
computador, que então escaneia estas imagens em 
sequências para identificar espermatozoides individuais 
e traçar sua progressão ao longo do campo de visão. Isto 
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envolve o reconhecimento da mesma célula em cada 
imagem de acordo com sua posição, e inferir sua 
próxima posição estimando a probabilidade de que ela 
terá movido apenas uma determinada distância máxima 
entre frames. Análise espermática assistida por 
computador também pode fornecer informação sobre 
concentração de espermatozoides, morfologia, 
viabilidade e índice de fragmentação de DNA ou 
espermatozoide congelado-descongelado. Porém, estas 
técnicas mais especializadas não são rotineiramente 
aplicadas para análise regular de sêmen congelado-
descongelado em SPCs.  

Com o uso do CASA, diversos parâmetros de 
motilidade descritos nos movimentos específicos dos 
espermatozoides podem ser obtidos em maior detalhe 
do que o possível na avaliação subjetiva. Estas medidas 
computadorizadas podem ser úteis para avaliar diversas 
características do espermatozoide simultaneamente e 
objetivamente, e são valiosas para a detecção de 
alterações específicas do movimento do espermatozoide 
que não podem ser identificados através da análise 
subjetiva de sêmen como revista em outro lugar (Davis 
e Katz, 1993; Mortimer, 2000; Kathiravan et al., 2011). 
Os parâmetros tipicamente coletados usando os sistemas 
CASA são motilidade, velocidade, linearidade e 
deslocamento lateral de espermatozoides ao 
progredirem em suas trajetórias em uma amostra. As 
porcentagens de motilidade total e progressiva são os 
mais importantes parâmetros de motilidade na avaliação 
do espermatozoide. A motilidade total se refere à fração 
do espermatozoide que exibe qualquer tipo de 
movimento, enquanto que espermatozoides com 
motilidade progressiva nadam para frente em uma linha 
essencialmente reta. Espermatozoides que nadam, mas 
com caminho anormal, como em círculos pequenos, não 
são incluídos na proporção de esperma com motilidade 
progressiva. Além da avaliação da motilidade do 
espermatozoide, o software calcula os valores cinéticos 
de cada célula, que abrange a velocidade de movimento, 
a largura da trajetória da cabeça do espermatozoide e a 
frequência de alteração na direção da cabeça. Os valores 
de velocidade que são determinados pelo CASA são 
velocidade curvilínea, velocidade em linha reta e 
velocidade média do caminho (Mortimer, 2000). A 
amplitude do deslocamento lateral da cabeça e 
frequência de batimentos são outras duas características 
medidas com instrumentos CASA (Mortimer, 2000).  
 
Limitações dos instrumentos CASA 

 
Apesar do poder de uma avaliação objetiva 

pelo CASA, existem restrições associadas a esta 
tecnologia. Sabe-se que muitos fatores afetam os 
resultados CASA. O tipo de câmara do instrumento 
usado para análise pode afetar o movimento do 
espermatozoide, a precisão da contagem de número de 
espermatozoides e, portanto, a porcentagem de 
espermatozoides móveis (Massányi et al., 2008). A 
temperatura na qual o sêmen é analisado também é um 
fator importante que pode afetar os resultados CASA. 
Estudos independentes mostraram que a análise de 
sêmen abaixo de 37oC afetava os resultados de forma 
significativa (Iguer-Ouada e Verstegen, 2001; Brito, 

2010). Estes grupos realizaram a análise pelo CASA em 
espermatozoides mantidos a 37oC com um estágio mais 
quente e compararam os resultados com 
espermatozoides analisados a temperatura ambiente ou a 
30oC. Os dados demonstraram uma diminuição dos 
parâmetros de motilidade (porcentagem de 
espermatozoides móveis e velocidade de trajeto ("track 
speed") quando espermatozoides não foram analisados a 
37oC. Estes experimentos sugerem que uma variação 
simples introduzida na análise da motilidade do 
espermatozoide pode ter efeito considerável sobre os 
resultados. A concentração na qual o sêmen é analisado 
é um aspecto essencial que influencia os resultados 
CASA. Foi estabelecido que em concentrações baixas 
de sêmen (menos de 20 milhões por ml) uma 
superestimação da concentração e, portanto, uma 
subestimação da porcentagem de células móveis pode 
ocorrer devido à aquisição de partículas não espermáticas 
(resíduos). Por outro lado, em uma concentração mais alta 
(acima de 50 milhões por ml), uma grande proporção das 
células que se movem rapidamente será excluída da análise 
devido a colisões de células, espermatozoides saindo da 
área de análise ou excluídas com base nos efeitos de 
vizinho mais próximo, levando a uma subestimação de 
motilidade (Iguer-Ouada e Verstegen, 2001; Contri et al., 
2010). 

A condição de amostragem é uma fonte de erro 
quando analisando dados com CASA. Equipamentos de 
computador e câmera de vídeo estão em evolução 
constante e diferentes sistemas CASA usam diversos 
modelos de câmera de vídeo. A maioria dos sistemas 
CASA permite 30Hz ou 60Hz como taxa de frames para 
analisar caminhos e velocidade dos espermatozoides. 
Estudos tem mostrado a importância da taxa de frames 
para a confiabilidade da análise (Mortimer e Swan, 
1999a; Brito, 2010; Castellini et al., 2011). É 
geralmente aceito que uma alta taxa de frames é 
requerida para fornecer uma avaliação mais próxima do 
caminho real para uma célula espermática rápida não 
linear. Para estudar uma célula espermática 
hiperativada, Mortimer e Swan (1999b) sugeriram o uso 
da mais alta taxa de frames disponível no sistema para 
ter a avaliação mais precisa.  

O tipo de extensor no qual o sêmen é diluído é 
outro aspecto que deve ser levado em consideração 
quando avaliando espermatozoides com CASA. Alguns 
extensores contém resíduos de tamanho similar a uma 
cabeça de espermatozoide, causando a inclusão destes 
na análise pelo software CASA. Diluentes baseados em 
gema de ovo e leite são exemplos de extensores que 
contém tais partículas. Além disto, quando observando 
sêmen diluído com extensor de leite, os lipídios 
globulares mascaram o espermatozoide, fazendo com 
que a análise pelo CASA seja impossível. Para avaliar a 
motilidade nestas condições, amostras podem ser 
lavadas para remover os resíduos dos extensores 
seminais. Porém, foi estabelecido que lavar o sêmen 
afeta a motilidade posterior do espermatozoide 
(Fernández-Santos et al., 2009), dificultando a avaliação 
correta. Para vencer este problema, a tecnologia 
fluorescente permite a discriminação de células 
espermáticas de partículas do extensor seminal ao corar as 
cabeças dos espermatozoides com um fluorocromo que se 
liga ao DNA. Sob luz fluorescente, apenas os objetos que 
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contém DNA será detectados pelo software CASA, 
omitindo a necessidade de lavagens. Esta técnica melhora a 
precisão da concentração (Zinaman et al., 1996), além da 
análise da motilidade (Tardif et al., 1998) quando 
trabalhando com sêmen diluído nestes extensores. 
Portando, a padronização do tipo de câmara, a temperatura, 
a concentração e o tipo de extensor são cruciais para 
garantir padrão de QC repetível em um SPC. 

A motilidade é uma das características mais 
importantes que se acredita estar associada com a 
habilidade de fertilização do espermatozoide. Diversos 
grupos tem relatado uma correlação significativa entre a 
motilidade total (Wood et al., 1986; Kjaestad et al., 
1993; Correa et al., 1997; Gillan et al., 2008) e 
progressiva (Kathiravan et al., 2008) do sêmen bovino e 
sua associada fertilidade no campo. Porém, outros 
grupos relataram que a análise subjetiva da motilidade 
de sêmen não teve correlação com fertilidade (Farrell et 

al., 1998; Januskauskas et al., 1999). Instrumentos de 
análise espermática assistida por computador coletam 
uma grande variedade de parâmetros de motilidade 
espermática, permitindo uma análise mais detalhada e 
precisa dos movimentos e velocidade de trajeto ("track 
speed") do espermatozoide. Pesquisadores também tem 
tentado correlacionar os parâmetros cinéticos com a 
fertilidade do sêmen em campo, com alguns grupos 
sendo capazes de mostrar uma correlação positiva entre 
a velocidade do espermatozoide em linha reta e 
fertilidade em campo (Budworth et al., 1988; Farrell et 

al., 1998; Januskauskas et al., 1999; Gillan et al., 2008; 
Kathiravan et al., 2008). Outro estudo usou uma 
combinação de diversos parâmetros de motilidade para 
chegar a uma correlação muito alta com a fertilidade do 
touro (Farrell et al., 1998). Considerados juntos, estes 
estudos mostram o alto potencial do CASA para estimar 
a qualidade do sêmen, se tornando, assim, uma 
ferramenta poderosa para medir características do 
espermatozoide e prever a fertilidade do touro quando 
comparado com a avaliação padrão de sêmen. Porém, 
como mencionado acima, a padronização de condições e 
parâmetros de todas as análises do CASA são chave 
para obter correlações reproduzíveis e válidas em 
fertilidade.  

Diversos modelos de instrumentos CASA estão 
disponíveis para avaliar a qualidade e motilidade do 
espermatozoide. Cada sistema opera com princípios 
similares, mas diferem com relação a configurações de 
parâmetros e usam algoritmos diferentes para 
determinar velocidade e trajetórias. Configurações de 
parâmetro, configurações de limite, taxa de frame de 
vídeo e outras variáveis afetarão os resultados CASA 
como analisado por Davis e Katz (1993). Como 
mencionado acima, novas tecnologias e software CASA 
evoluem rapidamente. Nosso laboratório realizou um 
pequeno estudo para medir a aptidão do CEROS 
(Hamilton-Thorne, USA) e do Sperm Class Analyzer 
(SCA; Microptics, Espanha) na avaliação da motilidade 
e concentração de espermatozoide bovino congelado-
descongelado diluído em um extensor a base de gema 
de ovo (dados não publicados). Um total de 18 
ejaculados diferentes congeladas-descongeladas foram 
analisadas com ambos os sistemas e foram comparados 
os percentuais de motilidade média total e motilidade 
progressiva, concentração, velocidade média de 

caminho, velocidade curvilínea, velocidade em linha 
reta, frequência de batimentos e amplitude do 
deslocamento lateral da cabeça (Fig. 1). Entre todos os 
parâmetros analisados, apenas o percentual de células 
móveis totais não foi significativamente diferente entre 
os sistemas. As discrepâncias podem ser explicadas pela 
melhor capacidade do SCA de excluir partículas de 
gema de ovo da análise. O SCA discriminou partículas 
não-espermáticas baseado no tamanho em microns, 
enquanto o CEROS usou pixels para estimar o tamanho 
das células. Diferenças nos algoritmos para calcular 
espermatozoides lentos, médios e rápidos também 
podem explicar a variação em motilidade e parâmetros 
cinéticos observados entre cada sistema. De forma 
geral, este mini estudo indica alta variabilidade entre os 
sistemas CEROS e SCA na estimativa de parâmetros de 
motilidade de esperma. 

 

Análise da função espermática através da citometria 
de fluxo 

 
A citometria de fluxo analisa células suspensas 

em um fluxo de fluido passando em alta velocidade na 
frente de um ou diversos lasers. A luz emitida por 
células ligadas ao fluorocromo é captada por tubos 
fotomultiplicadores e convertida em sinal eletrônico 
subsequentemente digitalizado pelo software de 
citometria. Recursos chaves da citometria de fluxo são a 
aquisição e análise de milhares de células em segundos 
e o potencial de parâmetros múltiplas da tecnologia. Os 
citômetros mais modernos são rotineiramente equipados 
com 3 lasers e pelo menos 10 tubos fotomultiplicadores, 
permitindo a rotulagem de células com diversas sondas 
ao mesmo tempo, permitindo, assim, a análise de 
diversos parâmetros simultaneamente. Nos últimos anos 
o aspecto de múltiplos parâmetros da citometria de 
fluxo permitiu que esta tecnologia se tornasse uma 
ferramenta popular para avaliar atributos do 
espermatozoide (Gillan et al., 2005; Martínez-Pastor et 

al., 2010; Hossain et al., 2011). Uma grande variedade 
de fluorocromos tem sido desenvolvida para avaliar 
diversas características das células espermáticas. Neste 
trabalho analisaremos alguns dos fluorocromos usados 
para estudar células espermáticas com citometria de 
fluxo. 
 

Atributos do espermatozoide analisados por citometria 

de fluxo 
 

Viabilidade/motilidade 
 

Iodeto de propídio é o corante mais popular usado 
para identificar células mortas. Este fluorocromo 
permeável na membrana entra no espermatozoide com 
membrana celular danificada e se liga ao DNA onde 
pode ser exitado com um laser de 488nm presente na 
maioria dos citômetros (Graham et al., 1990; Partyka et 

al., 2010; Oldenhof et al., 2011). Iodeto de propídio é 
usado geralmente em combinação com SYBR-14, outra 
sonda marcadora de DNA (Garner et al., 1994; Garner 
and Johnson, 1995). SYBR-14 também é excitado pelo 
laser 488 nm e é uma sonda permeante que cora todas as 
células. 
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Figura 1. Comparação do CEROS (Hamilton-Thorne) e SCA (Sperm Class Analyser) para determinar concentração, 
porcentagem de motilidade total e progressiva, deslocamento lateral da cabeça (ALH), velocidade média do 
caminho (VAP), velocidade em linha reta (VSL), velocidade curvilínea (VCL) e frequência de batimentos (BCF) de 
18 ejaculados bovinos congeladas-descongeladas. Barras representam média ± S.E.M. P < 0.05 indica diferença 
significativa entre CEROS e SCA, e NS indica ausência de diferença, teste T de Student pareado. 
 

 
Adicionados às células simultaneamente, iodeto de 
propídio reduz ou elimina a fluorescência do SYBR-14 em 
células danificadas. 

Um novo corante fixador comercializado pela 
Invitrogen com o nome de Live/Dead® kit fixador de 
células mortas está agora disponível para avaliar a 
viabilidade das células (Marchian et al., 2011). Este 
corante reage com aminas celulares na superfície das 

células ou dentro do citoplasma das células com 
membranas danificadas. O tingimento de aminas na 
superfície de células viáveis resultará em tingimento 
relativamente leve comparado ao tingimento forte das 
células mortas. Este corante fixador pertence a uma grande 
família disponível com diferentes comprimento de onda de 
estímulo/emissão, permitindo o uso na maioria dos 
citômetros.  
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Integridade do acrossoma 
 

A avaliação do status acrosomal é 
primariamente avaliado pelo uso de lecitinas de plantas 
que reconhecem as ligações acrossomais. A aglutinina 
Pivum sativum liga as moléculas de manose e galactose 
da matriz acrosomal. Como a aglutinina Pivum sativum 
não penetra na membrana acrosomal intacta, apenas 
espermatozoides com acrossoma reagido ou danificado 
serão corados (Maxwell et al., 1996; Januskauskas et 

al., 1999; Nagy et al., 2003). Porém, foi mostrado que a 
aglutinina Pivum sativum tem afinidade pela gema de 
ovo e locais de ligação não específicos na superfície da 
célula espermática (Purvis et al., 1990; Lybaert et al., 
2009). Este aspecto poderia ser um problema quando se 
analisa sêmen congelado em meio extensor a base de 
gema de ovo e poderia resultar na interpretação errônea 
do status acrosomal do espermatozoide. A aglutinina 
Arachis hypogaea (amendoim) se liga a moléculas de 
galactose na membrana acrossomal externa e é a lectina 
mais popular usada para estudar a integridade da 
membrana acrossomal através da citometria de fluxo 
(Carvalho et al., 2010; Anzar et al., 2011; Yi et al., 
2012). Além disto, a aglutinina Arachis hypogaea 
(amendoim) parece ser a sonda mais confiável para 
identificar espermatozoides com acrossoma danificado, 
visto que exibe menor quantidade de ligação não 
específica com outras áreas do espermatozoide (Carver-
Ward et al., 1997). A aglutinina Pivum sativum e a 
aglutinina Arachis hypogaea (amendoim) geralmente 
são rotuladas com fluorocromos FITC, permitindo que 
sejam usadas por todos os citômetros.  
 
Atividade mitocondrial 

 
As mitocôndrias são organelas bastante 

importantes envolvidas primariamente na geração de 
substratos energéticos para a motilidade dos 
espermatozoides. A rodamina 123 foi uma das primeiras 
sondas a monitorar a atividade mitocondrial (Evenson et 

al., 1982; Garner et al., 1997). Rodamina 123 é 
sequestrada na mitocôndria ativa e removida da célula 
quando o potencial da membrana é perdido. Esta 
característica limita seu uso quando a quantificação é 
necessária ou quando é necessário a fixação do 
espermatozoide. Para vencer o problema de fixação, o 
corante Mitotracker® poderia ser a solução. Este corante 
fixador acumula e cora a mitocôndria ativa, tendo a 
vantagem de estar disponível em diferentes variações de 
excitação e emissão de fluorescência (Garner et al., 
1997; Hallap et al., 2005; Sousa et al., 2011). A sonda 
mais popular para avaliar atividade mitocondrial é a JC-
1 (5,5’,6,6’-tetracloro-1,1’,3,3’ tetraethilbenzimidazol 
carbocianina iodeto; Thomas et al., 1998; Garner e 
Thomas, 1999; Gillan et al., 2005; Guthrie e Welch, 
2008). Em espermatozoides com mitocôndria com alto 
potencial de membrana, o JC-1 entra na matriz 
mitocondrial onde acumula e forma agregados J e se 
torna vermelho fluorescente. Nos espermatozoides com 
mitocôndria com baixo potencial de membrana, o JC-1 
não consegue acumular na mitocôndria e permanece no 
citoplasma na forma verde fluorescente monomérica. 
JC-1 tem a vantagem de quantificar o estouro 
mitocondrial da célula em comparação com a rodamina 

123 e Mitotraker. A desvantagem da sonda JC-1 é sua 
emissão fluorescente dupla que limita sua combinação 
com outras sondas de emissão de fluorescência verde e 
vermelha.  
 

Integridade do DNA 
 

A avaliação do status da cromatina é 
importante na determinação do potencial de fertilidade 
do espermatozoide. Nos anos recentes a análise da 
estrutura da cromatina do espermatozoide desenvolvida 
por Evenson e Jost (Evenson e Jost, 2000) é a principal 
técnica usada para avaliar a integridade da cromatina no 
espermatozoide através da citometria de fluxo 
(Januskauska et al., 2001, 2003). A análise da estrutura 
da cromatina usa a emissão de fluorescência dupla do 
laranja de acridina, a qual a coloração fluorescente  
depende da ligação do corante a uma única fita de DNA 
(vermelho fluorescente) ou fita dupla de DNA (verde 
fluorescente). Seguindo a etapa de desnaturação, a 
amostra de espermatozoides é incubada com laranja de 
acridina e então analisada por citometria de fluxo. A 
desnaturação induzirá a formação de fita única de DNA 
quando quebras de DNA estão presentes e irá gerar uma 
população heterogênea de fluorescência vermelha e 
verde dependendo da integridade da cromatina. O 
resultado mais importante derivado da avaliação da 
estrutura da cromatina espermática é a razão 
vermelho/verde somado a fluorescência vermelha, 
denominada índice de fragmentação do DNA, onde um 
alto índice de fragmentação do DNA está 
correlacionado com alto dano no DNA. O índice de 
fragmentação do DNA tem mostrado correlação com 
fertilidade em diferentes espécies (Karabinus et al., 
1990; Love e Kenney, 1998; Evenson et al., 1999). O 
grande espectro luminal coberto pelo laranja de acridina 
e a etapa de desnaturação necessária para induzir fita 
única de DNA são as duas principais inconveniências da 
avaliação da estrutura da cromatina objetivando uma 
análise de parâmetros múltiplos. O laranja de acridina 
faz fluorescência no espectro verde e vermelho, isto 
deixa poucas possibilidades da adição de fluorocromos 
nestas áreas de espectro e a etapa de desnaturação é 
realizada com uma solução ácido/detergente não 
compatível com todas as sondas. Outra análise para 
avaliar a integridade do DNA desenvolvida para 
citometria de fluxo é a análise TUNEL (terminal 
transferase dUTP nick end labelling), que pode 
identificar quebras em fitas de DNA (Anzar et al., 2002; 
Sutovsky et al., 2002; Waterhouse et al., 2006). A 
enzima transferase incorpora nucleotídeos fluorescentes 
ou modificados nos locais de quebra de DNA e células 
marcadas podem então ser analisadas por citometria de 
fluxo. A análise TUNEL permite a quantificação de 
nucleotídeos incorporados em DNA fragmentado, os 
quais são refletidos pelo aumento de fluorescência, e 
assim, fornece uma vantagem apreciável sobre a 
avaliação da estrutura da cromatina do espermatozoide. 
 

Influxo de cálcio 
 

O influxo de cálcio é uma das etapas primárias 
envolvidas no processo de capacitação espermática. O 
aumento do cálcio intracelular leva à fosforilação dos 
resíduos de tirosina e serina das proteínas regulando a 
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cascata de sinalização. O corante mais popular usado 
para determinar a concentração intracelular de cálcio em 
células espermáticas é a sonda da família Fluo-3/4 
exitada por uma linha de laser de  488nm (Colás et al., 
2009; Guthrie et al., 2011; Kumaresan et al., 2011). 
Fluo-3 não ligada ao cálcio uma molécula não 
fluorescente, mas quando íons de cálcio entram na 
célula e se ligam ao Fluo-3 tornando-o fluorescente. 
Fluo-4 é um derivado do Fluo-3 com maior intensidade 
de fluorescência. Fura-vermelho é uma sonda também 
excitada pelo laser de 488nm onde sua emissão de 
fluorescência diminui após ligação com cálcio. A 
rotulação dupla de espermatozoides com Fluo-3/Fura-
vermelho permite o cálculo da taxa de cálcio não ligado 
e ligado. A razão entre a média das duas intensidades de 
fluorescência (Fluo-3/Fura-vermelho) é proporcional à 
concentração de cálcio intracelular do espermatozoide. 
Esta abordagem experimental tem sido usada para 
avaliar sêmen de cães por Peña et al. (2003). Um 
aspecto relevante no uso destes corantes é o 
preenchimento da célula. Como a intensidade média de 
fluorescência é o parâmetro usado para indicar o nível 
de cálcio intracelular, erros na pipetagem da sonda 
mudarão a intensidade média resultando em uma 
interpretação errônea dos resultados. A desvantagem da 
combinação Fluo-3/Fura-vermelho é a necessidade de 
dois diferentes detectores de fluorescência, o que 
diminui a possibilidade de uma abordagem de múltiplos 
parâmetros. Penta acetoximethil ester (Indo-1 
acetoximetil) é um corante marcador de cálcio 
permeável a membrana, usado para monitorar alterações 
no cálcio intracelular da célula. Quando o Indo-1 entra 
na célula, esterases clivam o grupo acetoximetil, 
produzindo um corante que permeia na membrana. 
Indo-1 não ligado tem um pico de emissão a 485nm. Ao 
ligar no cálcio, o pico de emissão cai para 410nm. A 
medida com o tempo pode ser representada como razão 
das duas emissões de comprimento de onda. Como o 
Indo-1 acetoximetil é uma sonda ratiométrica, 
preocupações com o preenchimento da célula (como 
para Fluo-3/4) são menos importantes. Uma restrição 
com esta sonda é que nem todos os laboratórios estão 
equipados com instrumentos que incluem o laser 
ultravioleta (UV) necessário para exitar o Indo-1 
acetoximetil. Para os que possuem este instrumento, o 
Indo-1 acetoximetil se torna uma sonda importante para 
uma abordagem de múltiplos parâmetros pois é uma 
entre poucas sondas que usa laser UV, permitindo 
assim, o uso dos lasers de 488nm e 633nm para a 
avaliação de outros parâmetros. 
 
Limitações da citometria de fluxo 

 
Diversos fatores influenciam a escolha do 

citômetro a ser usado para análise de células 
espermáticas. O preço do instrumento continua como 
fator importante que influenciará esta escolha. A análise 
de parâmetros múltiplos geralmente é obtida com 
instrumentos que possuem mais de um laser e muitos 
tubos fotomultiplicadores, o que aumenta 
substancialmente o preço do equipamento. Na realidade, 
o tipo de análise a ser realizada também é um fator que 
determinará a escolha do citômetro de fluxo. 
Dependendo dos objetivos do centro de reprodução  e 

do modelo experimental, a combinação de lasers 
(número e comprimento de onda) e o número de tubos 
fotomultiplicadores incluídos no instrumento deve ser 
levado em consideração. Um instrumento com apenas 
um laser e 3 tubos fotomultiplicadores permite a 
detecção de no máximo 3 parâmetros em cada célula, 
enquanto uma análise de parâmetros múltiplos incluindo 
4 ou mais parâmetros geralmente irá requerer um 
instrumento com pelo menos 2 lasers e 4 tubos 
multiplicadores. O software que opera o citômetro de 
fluxo é outro aspecto importante na escolha do 
instrumento. A maioria dos softwares disponíveis são 
relativamente fáceis e simples de operar para um novato 
na citometria de fluxo. Porém, alguns softwares 
requerem determinado conhecimento de conceitos de 
citometria de fluxo, fazendo com que o instrumento seja 
mais difícil de operar. Por exemplo, amostras coradas  
com diversas sondas estão submetidas a uma análise de 
controle de sub-populações. Para obter resultados 
representativos, entradas precisam ser associados à 
população adequada na hierarquia correta, uma 
perspectiva difícil para alguns novatos lidarem em 
alguns softwares. Além disto, alguns programas tem 
intervalos na exportação e compilação de dados, 
fazendo com que seja mais difícil analisar os dados, e 
estas dificuldades consomem mais tempo do usuário.  

Como mencionado na seção "Análise da função 
espermática por citometria de fluxo", a citometria de 
fluxo é uma forma de avaliação relativamente nova para 
os SPCs. As características isoladas dos 
espermatozoides precisam ser consideradas quando 
selecionando um instrumento. A cabeça com formato 
arredondado e a presença do flagelo fazem com que o 
espermatozoide seja bastante diferente em tamanho e 
complexidade celular quando comparado com a maioria 
das células estudadas por citometria de fluxo. A maioria 
das células estudadas com esta tecnologia tem formato 
arredondado e a passagem na frente do laser leva a um 
modelo de dispersão organizada no sentido frontal vs.  
uma dispersão  lateral na plotagem dos dados. Porém, 
quando uma célula espermática bate no laser, poderia 
ser do lado espesso ou fino da cabeça. Esta 
característica única de células espermáticas levará a um 
modelo de dispersão de tamanho/complexidade 
diferente. Um aspecto muito importante encontrado no 
estudo de espermatozoides congelados-descongelados 
com citometria de fluxo, e que foi discutido nesta 
análise, é o meio extensor no qual o sêmen é diluído. 
Como afirmado anteriormente, diferentes tipos de meios 
extensores são utilizados para diluir sêmen, e alguns 
contém partículas de tamanho similar ao 
espermatozoide. Este aspecto de contaminação de 
partículas da população alvo é uma preocupação quando 
considerando a compra de um citômetro para análise de 
múltiplos parâmetros. Um aparato poderoso o suficiente 
para discriminar células espermáticas de partículas 
baseadas apenas no tamanho e complexidade das células 
permite um controle da população de células 
espermáticas sem usar fluorocromos. Como resultado, 
mais tubos fotomultiplicadores são disponibilizados 
para caracterização de células com fluorocromos. Nosso 
laboratório comparou diversos citômetros de fluxo e 
apenas metade deles tinham sensibilidade suficiente para 
realizar esta discriminação entre partículas exógenas e 
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espermatozoides sem precisar usar fluorocromos. Um 
laboratório de pesquisa que possua um citômetro que não 
discrimina resíduos de espermatozoides precisará lavar 
as células para remover partículas ou corar as células 
espermáticas com fluorocromos, e isto disponibiliza 
menor quantidade de tubos fotomultiplicadores para o 
estudo de outros parâmetros. Nem todos os fluorocomos 
são adequados para meios extensores de sêmen, 
especialmente extensores derivados da gema de ovo, 
conhecidos por dispersar alguns corantes fluorescentes. 
Hoechst 33342 é rotineiramente usado para tingir o 

ácido nucleico dos espermatozoides com um citômetro 
equipado com um laser UV ou violeta. Esta abordagem 
permite a eliminação das partículas exógenas por 
controle direcionado, resultando em uma análise mais 
precisa (Fig. 2). Infelizmente nem todos os sistemas são 
equipados com lasers para usar o Hoechst 33342 como 
corante para marcar as células, mas um corante que 
permeia células, como o SYBR-14 poderia ser 
adicionado às células espermáticas e esta população 
fluorescente estaria sob um controle direcionado para 
outras análises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Comparativo de resolução boa (A) e ruim (B) de espermatozoides e 
partículas não espermáticas em ejaculados descongelados. A marcação das células 
com Hoechst 33342 (células azuis; C-D) permite a coloração exclusiva de 
espermatozoides e discriminação de resíduos celulares e partículas não 
espermáticas derivadas da gema de ovo. A população marcada pode ser em outras 
análises em uma abordagem de parâmetros múltiplos (E-F). Spz = espermatozoide; 
SSC = Gráfico de dispersão lateral; FSC = Gráfico de dispersão frontal.  
 

Uma abordagem de parâmetros múltiplos para a 
padronização de QC entre SPCs 

 
O uso do CASA e citometria de fluxo como ferramentas 

de QC 

 
A avaliação subjetiva do sêmen via 

microscopia convencional ainda é usada por diversos 
SPCs. Como discutido anteriormente, este tipo de 

avaliação do sêmen resulta em variação na decisão final 
de se a partida de sêmen será aceita ou rejeitada durante 
o QC. Apesar do CASA ser usado em alguns SPCs, a 
fertilidade é um fenômeno de parâmetros múltiplos, e, 
portanto, parâmetros de motilidade de espermatozoides 
não são o suficiente para avaliar o potencial global de 
fertilidade de uma amostra do sêmen. A introdução da 
citometria de fluxo em SPCs permitirá uma melhor 
caracterização do espermatozoide porque, em si, a 

particles particles

A B

C D

E F

particles particles

A B

C D

E F



Vincent et al. Controle de qualidade do sêmen bovino. 
 

51 

citometria de fluxo tem o potencial de análise de 
múltiplos parâmetros do espermatozoide. A combinação 
da análise computadorizada e citometria fornecerá aos 
SPCs uma poderosa abordagem de múltiplos parâmetros 
para avaliar a qualidade do sêmen produzido e permitir 
o estabelecimento de procedimentos padronizados para 
tomar decisões precisas e reproduzíveis sobre o 
resultado do sêmen.  

Avaliamos o potencial destas ferramentas de 
estimarem com precisão a qualidade do sêmen 
produzido em SPCs no Canadá. A porcentagem de 
motilidade total e progressiva, e a porcentagem de 
viabilidade, integridade acrossomal e alta atividade 
mitocondrial foram avaliados com CASA e citometria 
de fluxo. Obtemos e reanalisamos 660 partidas de 

sêmen diluído em meio extensor contendo gema de ovo 
produzidos por diferentes SPCs, que haviam sido 
previamente processadas pelo QC subjetivo padrão, 
onde 58% (n = 385) foram aceitos e 42% (n = 275) 
foram rejeitados. A avaliação do sêmen foi realizada em 
dois momentos diferentes: imediatamente após 
descongelamento e 2h após um teste de 
termoresistência. Valores de corte (Tabela 1) foram 
estabelecidos para cada parâmetro analisado com 
CASA/citometria de fluxo em cada momento. Partidas 
de sêmen que não alcançaram nosso padrão de corte 
teriam sido rejeitadas e descartadas. Por outro lado, se a 
qualidade do sêmen era boa e cumpria nossos valores de 
corte, a partida era aceita usando CASA e citometria de 
fluxo e seria distribuída. 

 
Tabela 1. Valores de corte para CASA/citometria de fluxo usados para determinar taxas de passagem/falha durante o 
controle de qualidade de sêmen congelado-descongelado imediatamente após o descongelamento e após 2h de 
incubação no teste de termoresistência. Partidas de sêmen que cumpriam ou excediam estes valores de corte 
passaram na avaliação. 

Parâmetro Pós-descongelamento Após 2h de incubação 

Motilidade total (%) 40 35 

Motilidade progressiva (%) 15 10 

Acrossoma intacto (%) 66 61 

Células com membrana intacta (%) 40 40 

Atividade mitocondrial (%) 40 45 

  
Na tabela 2, pode-se observar o percentual de 

partidas rejeitadas após análise das 660 partidas com 
CASA e citometria de fluxo. A análise pelo CASA 
revelou que 14% (94/660) das partidas não alcançaram a 
os valores de corte logo após o descongelamento, 
comparado a 27% (178/660) dos partidas após 2h de 
incubação. A mesma observação pode ser feita através 
da análise de citometria de fluxo onde 24% (156/660) 
das partidas foram rejeitadas após descongelamento 
comparado com 32% (214/660) das partidas após 2h de 
incubação. Esta análise demonstra a necessidade de um 
teste de termoresistência ser incluído no QC para 
aumentar a precisão, onde a maioria das partidas foi 
descartada baseado nas 2h de incubação. Além disto, a 
avaliação CASA sozinha resultou no descarte de 28% 
das partidas, enquanto que a análise de citometria de 
fluxo sozinha descartou 35% (224/660) das partidas. 
Quando CASA e citometria de fluxo foram usados em 
combinação, um total de 41% (268/660) das partidas 
foram rejeitadas, resultando em um aumento de 13% de 
rejeição comparado ao CASA sozinho (28%). De forma 
geral, estes resultados demonstram a importância da 
abordagem de parâmetros múltiplos que fornece um alto 
poder para a decisão de rejeição/aceitação.  

A análise detalhada das partidas aceitas e 
rejeitadas com CASA/citometria de fluxo vs. QC padrão 
mostrou uma concordância de 77,4% na decisão tomada 
usando os dois diferentes métodos de QC, mas 22,6% 
das amostras apresentaram resultados discordantes entre 
as duas analises (Fig. 3). A discrepância seria 
considerada como um "impacto de precisão" da técnica 
de parâmetros múltiplos sobre a avaliação padrão 

subjetiva. Estes 22,6% consistem de 10,8% das partidas 
que foram aceitas por métodos padrão que teria sido 
rejeitado com nossas ferramentas de múltiplos 
parâmetros e 11,8% das partidas rejeitadas pelo método 
padrão que teriam sido aceitas com a abordagem de 
múltiplos parâmetros. A primeira vista, 22,6% de 
discrepância entre a avaliação objetiva e subjetiva 
parece ser alta. Porém, CASA/citometria de fluxo teria 
descartado 268 partidas (Tabela 2) enquanto aceitaria 
392 partidas comparado ao original de 385 partidas 
aceitas e 275 partidas rejeitadas pelos SPCs. Isto 
representa uma diferença de 1% da produção de sêmen 
e seria considerada um "impacto de produção" do 
CASA/citometria de fluxo sobre o QC padrão. Este 
estudo demonstra que o impacto de produção seria 
desprezível, mas o impacto de precisão seria 
considerável.  

Para estimar o impacto desta abordagem de 
múltiplos parâmetros na fertilidade do sêmen no campo, 
aplicamos esta análise nas partidas de sêmen de 
fertilidade conhecida que foram liberadas no campo 
após o uso de QC padrão. A análise espermática 
assistida por computador e citometria de fluxo foram 
realizados em 192 partidas com pelo menos 250 
inseminações realizadas. A fertilidade associada a cada 
partida foi obtida pelo Canadian Dairy Network e foi 
expressa em FERTSOL, que representa a taxa de não 
retorno ao cio aos 56 dias, ajustada para múltiplos 
parâmetros incluindo época da inseminação, inseminador, 
número de inseminações, etc. Usando nossa abordagem de 
múltiplos parâmetros, 9,4% (18/192) das partidas de sêmen 
seriam descartadas antes da distribuição. Estas partidas 
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corresponderam a 5,3% do sêmen de baixa fertilidade (˂ -
1 FERTSOL), 3,6% do sêmen de fertilidade média (entre -
1 e +1 FERTSOL) e 0,5% do sêmen de alta fertilidade (˃ 

+1 FERTSOL). Mais uma vez, esta abordagem de 
múltiplos parâmetros teria aumentado a fertilidade geral do 
sêmen liberado no campo.  

 
Tabela 2. Número (%) de amostras rejeitadas (do total de 660) para pelo menos um parâmetro QC baseado apenas 
em CASA, apenas em citometria de fluxo ou CASA + citometria de fluxo. 

Parâmetro Pós-descongelamento 
(0h) 

Após 2h de 
incubação 

0 h + 2 h* 

Apenas CASA    
 Motilidade total % 76 (12) 157 (24) 163 (25) 
 Motilidade progressiva % 70 (11) 137 (21) 151 (23) 
 Total CASA 94 (14) 178 (27) 188 (28) 
Apenas citometria de fluxo    
 Acrossoma intacto % 104 (16) 97 (15) 117(18) 
 Células com membrana intacta % 132 (20) 144 (22) 159 (24) 
 Atividade mitocondrial % 133 (20) 208 (32) 212 (32) 
 Total citometria de fluxo 156 (24) 214 (32) 224 (34) 
Total CASA + citometria de fluxo 176 (27) 260 (39) 268 (41) 

*partidas rejeitadas a 0h + partidas rejeitadas a 2h 
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Figura 3. Análise comparativa da porcentagem de passagem/falha entre QC padrão e CASA/citometria de fluxo 
durante o controle de qualidade de 660 patidas de sêmen congelado-descongelado.  
 
Aplicações específicas da abordagem de parâmetros 

múltiplos na avaliação de sêmen 

 
O aspecto multifatorial da fertilidade pode 

resultar em avaliações errôneas da qualidade do sêmen 
avaliando apenas alguns parâmetros. Mesmo o sêmen 
que passou por etapas rigorosas de QC pode ter 
fertilidade baixa quando distribuído no campo. Tais 
partidas teriam passado todos os valores de corte 
CASA/citometria de fluxo, mas ainda resultariam em 
poucos bezerros nascidos apesar do alto número de 
inseminações. Uma análise mais detalhada deste 
sêmen é requerida para entender sua baixa fertilidade. 

Porém, análise mais profunda de amostras de sêmen 
consomem muito tempo e são caras, então são 
realizadas apenas em sêmen de alto valor. Aqui, 
relatamos dois casos onde a citometria de fluxo nos 
ajudou a objetivar uma causa suposta de sêmen 
associado a baixa fertilidade.  

O primeiro caso envolveu um touro jovem 
(touro A), no qual uma de suas partidas de sêmen 
produziu poucos embriões após FIV comparado com a 
produção média de embriões. Esta partida de sêmen foi 
comparado (em triplicada) com um de um touro comum 
(touro C) usado como controle interno para a maior 
parte de nossos experimentos. Parâmetros de motilidade 
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e viabilidade estimados com CASA/citometria de fluxo 
mostraram qualidade mediana de espermatozoides de 
ambos os touros (média de 35% de motilidade total e 
15% de motilidade progressiva). A avaliação do nível 
de cálcio intracelular e a integridade da membrana 
acrossomal foi realizada imediatamente após 
descongelamento e em 5h de incubação com heparina a 
38.5oC pós-descongelamento. Em ambos os momentos a 
amostra de espermatozoides foi incubada com Indo-1 
AM e FITC-aglutinina de amendoim, e então desafiada 
com tapsigargina para induzir a cascata intracelular 
envolvida no processo de capacitação. As porcentagens 
de espermatozoides vivos com altos níveis de cálcio 
intracelular e acrossomas reagidos foram determinadas 
por citometria de fluxo. A análise imediatamente após o 
descongelamento antes da incubação com heparina e 
desafio de tapsigargina mostrou uma porcentagem 
similar de células com acrossoma reagido e células com 
alto conteúdo de cálcio intracelular entre o touro A e 
touro C. Após o estímulo com tapsigargina, um 
percentual similar de espermatozóides de cada touro 
apresentou acrossoma reagido, mas o sêmen do touro A 
teve um aumento de células com alto conteúdo de 
cálcio em comparação com o touro C (23.3% ± 6.3 vs. 
13.3% ± 2.5, respectivamente, P = 0.14; Tabela 3). 
Após 5h de incubação com heparina a 38.5oC e sem o 

desafio de tapsigargina, espermatozoides do touro A 
tinham menos (10.5% ± 2.3 vs. 24.1% ± 0.9; P < 
0.01) células com acrossoma reagido comparado ao 
touro C, mas porcentagem similar de células com 
cálcio elevado (5.3% ± 0.5 vs. 5.7% ± 0.1, respectivamente 
P > 0.05; Tabela 3). Após o desafio com tapsigargina, o 
touro A ainda tinha menos células com acrossoma 
reagido comparado com o touro C (10.5% ± 2.0 vs. 
23.1% ± 0.5; P < 0.01), mas também apresentava um 
aumento proporcionalmente menor na porcentagem de 
células com cálcio elevado. Estas observações sugerem 
que o espermatozoide do touro A não poderia capacitar em 
meio contendo heparina, demonstrado por menos células 
com acrossoma reagido e espermatozoide com cálcio 
intracelular elevado. Juntas, estas análises sugerem que 
esta partida específica de sêmen do touro A não estava 
madura o suficiente para atingir seu inteiro processo de 
capacitação e potencial de fertilidade. Saacke et al. (2000) 
descreveu algumas deficiências seminais compensátórias e 
não compensatórias relacionadas à infertilidade. Fatores 
compensatórios incluíram traços funcionais ou moleculares 
refletidos neste estudo de caso pelo baixo percentual de 
células com acrossoma reagido ou cálcio elevado. Este 
caso se beneficiaria do aumento do número de 
espermatozoides por palheta do touro A para compensar 
sua subfertilidade. 

 
Tabela 3. Comparação da integridade acrossomal e nível de cálcio do espermatozoide vivo dos touros A e C antes e 
após um desafio de tapsigargina, ambos pós-descongelamento e após 5h de incubação com heparina.  
Boi Imediatamente pós-descongelamento  Após 5h de incubação com heparina 

 - Taps  + Taps  - Taps  + Taps 

 AR AltoCa  AR AltoCa  AR AltoCa  AR AltoCa 

  % %  % %  % %  % % 

A 1,8 ± 0,7 3,1 ± 1,2  16,3 ± 3,8 23,3 ± 6,3  10,5 ± 2,3a 5,3 ± 0,5  10,5 ± 2,0a 25,3 ± 2,3 

C 1,5 ± 0,2 1,1 ± 0,2  17,8 ± 4,0 13,3 ± 2,5  24,1 ± 0,9b 5,7 ± 0,1  23,1 ± 0,5b 36,6 ± 8,8 

AR, acrossoma reagido; AltoCa, nível de cálcio elevado; Taps, tapsigargina. 
Valores são percentuais médios de 3 replicatas ± S.E.M. Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças 
significativas (a,b), P<0,01, teste t de Student pareado. 
 

O segundo caso estudado foi um touro adulto 
(touro B) que exibia fertilidade extremamente baixa no 
campo (FERTSOL <-2) baseado em diversas partidas de 
sêmen diferentes liberadas de um SPC após testes 
padrão de QC. Primeiramente realizamos os testes 
básicos CASA/citometria de fluxo descritos 
anteriormente em seis grupos diferentes e comparamos 
os resultados com o touro comum (touro C). Todas as 
partidas estudados teriam superado nossos cortes QC. 
Surpreendentemente, as porcentagens de motilidade 
total e progressiva não foram significativamente 
diferentes no touro B comparado ao touro C (Tabela 4). 
Por outro lado, a reação acrossomal, morte de células e 
atividade mitocondrial foram significativamente 
diferentes em algumas partidas analisadas comparado ao 
touro C (Tabela 4). Como estes resultados não 
condiziam com a fertilidade muito baixa do touro B, 
conduzimos uma análise de estrutura da cromatina do 

espermatozoide conforme discutido anteriormente nas 
mesmas partidas e comparamos resultados com os 
obtidos pelo touro C. A porcentagem do índice de 
fragmentação do DNA foi aproximadamente duas a 
quatro vezes mais alta no touro B do que no touro C (P 
< 0.001; Tabela 4). Majoritariamente em humanos, a 
porcentagem do índice de alta fragmentação do DNA 
tem sido correlacionada com subfertilidade (Evenson et 

al., 1980, 1999). Portanto, a fertilidade muito baixa 
observada no touro B poderia ser explicada por este alto 
nível de desnaturação do DNA conforme medido por 
análise da estrutura da cromatina do espermatozoide. 
Em oposição ao primeiro estudo de caso, a 
anormalidade  da cromatina é uma deficiência não 
compensatória em subfertilidade (Saacke et al., 2000). O 
aumento do número de espermatozoides por palheta neste 
caso não compensa a fertilidade extremamente baixa do 
touro B observada em campo. 
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Tabela 4. Comparativo de funções espermáticas baseado em análise CASA e citometria de fluxo dos touros B e C 
imediatamente após descongelamento.  

Touro Partida Motilidade 
total % 

Motilidade 
progressiva 

% 

Acrossoma 
reagido % 

Morto % Atividade 
mitocondrial % 

Índice de 
fragmentação 
do DNA % 

B 1 57,5 ± 4,5 32,5 ± 2,5 19,1 ± 0,2 43,5 ± 0,1* 55,3 ± 0,2* 7,05 ± 0,09** 
B 2 44,5 ± 3,5 24,5 ± 3,5 19,0 ± 0,2 51,7 ± 1,2** 46,7 ± 1,1** 5,76 ± 0,12** 
B 3 63,5 ± 1,5 34,5 ± 2,5 17,9 ± 0,1 39,8 ± 0,7 60,0 ± 0,6 4,24 ± 0,01** 
B 4 56,0 ± 0,0 32,5 ± 0,5 16,1 ± 0,5 38,7 ± 1,3 60,3 ± 2,1 4,83 ± 0,11** 
B 5 61,0 ± 5,0 34,5 ± 1,5 14,0 ± 0,3* 35,0 ± 0,3 64,6 ± 0,4 3,85 ± 0,03** 
C 1 60,5 ± 0,5 29,5 ± 0,5 17,6 ± 1,0 38,6 ± 0,9 62,7 ± 0,2 1,61 ± 0,16 

Valores são porcentagens médias de 2 replicações ± S.E.M.  
*P < 0,05 e **P < 0,001 indicam diferenças significativas do controle; teste comparativo múltiplo de Dunnett. 
 

Conclusões 
 

A análise de parâmetros múltiplos do sêmen 
produzido por SPCs com CASA e citometria de fluxo 
demonstra um potencial de predição muito alto para 
qualidade de sêmen e fertilidade. Como a fertilidade 
tem aspectos de parâmetros múltiplos, a pesquisa e o 
desenvolvimento de novos marcadores para identificar o 
sêmen de alta fertilidade precisam ser ampliados. A 
incorporação de novos marcadores em uma abordagem 
de múltiplos parâmetros levará a uma melhor avaliação 
da qualidade do sêmen e fertilidade. Além disto, a 
implementação destas ferramentas nos SPCs ajudará a 
padronizar os procedimentos de QC pela eliminação do 
aspecto subjetivo da avaliação de sêmen. Isto irá 
padronizar o sêmen produzido em um SPC e dentro de 
múltiplos SPCs para empresas de inseminação artificial 
que tem sêmen produzido em laboratórios múltiplos. 
Outra aplicação destas ferramentas na indústria de 
inseminação artificial é a caracterização do sêmen com 
alto valor genético. Na indústria de inseminação 
artificial, a maior parte do sêmen produzido vem de 
alguns animais de valor genético alto. Estas amostras de 
sêmen com alta demanda devem ser muito bem 
caracterizadas para otimizar a produção no número de 
palhetas produzidas e qualidade do sêmen disponível 
para o mercado. De forma geral, a indústria de 
inseminação artificial se beneficiará da implementação 
da análise de sêmen computadorizada  e da citometria 
de fluxo em SPCs. 
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Vetores virais são uma ferramenta útil para a transformação genética em embriões e células. Diferente de sistemas 
convencionais de transfecção, microinjeção ou transferência nuclear de DNA, que envolvem a inserção aleatória de 
material genético, os vetores virais usam o sistema nativo do vírus infeccioso para se inserirem na célula hospedeira 
e transferir seu material genético para o núcleo, aumentando a integração e expressão transgênica. Nosso grupo de 
investigação desenvolveu uma técnica que consiste da combinação de vetores adenovirais e lentivirais para induzir a 
expressão do transgene de forma estável na glândula mamária visando a produção de proteínas recombinantes de 
interesse farmacêutico. Vetores adenovirais tem a vantagem de serem produzidos em altos níveis e massivamente 
transformam tecidos e células tanto quiescentes como em divisão. Estas características permitem produzir proteínas 
recombinantes complexas e glicosiladas em g/L em glândulas mamárias e culturas de células, obtendo níveis 
produtivos pelo menos três dias pós-transformação. Este procedimento permitiu a avaliação das características 
estruturais, padrões de glicosilação, atividade biológica e imunogenicidade de nossos transgenes, (como hGC, 
hEPO, hFVIII e antígenos virais como proteína E2 do CSFv, VP60 do HDRv e Alv), expressos na glândula mamária 
sem a obrigação de gerar animais transgênicos estáveis. Com esta avaliação funcional podemos selecionar os 
transgenes viáveis para secreção no leite. Assim, animais transgênicos por injeção de vetores lentivirais no espaço 
perivitelino foram gerados com alta eficiência, o que mediou o aumento na integração do transgene. Eles 
aumentaram significativamente a eficiência da geração de animais transgênicos, gerando mais de 80% dos animais 
carregando o transgene. A complementação de ambos os métodos permite em um curto período de tempo a seleção 
de transgenes viáveis para a expressão de glândula mamária em ruminantes transgênicos, que serão usados como 
biorreatores para proteínas recombinantes valiosas. 
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Esta análise apresenta brevemente nossa experiência com transferência nuclear de células somáticas (SCNT) para 
reproduzir animais de elite, produzir animal transgênico e para preservar espécies em extinção. Usamos 3 diferentes 
técnicas de SCNT em bovinos, caprinos, equinos, suínos e felinos. Alta eficiência tem sido alcançada na enucleação 
de oócitos receptores usando corantes vitais específicos para visualizar a cromatina usando oócito livre de zona 
pelucida (ZP) ou incluindo ZP. A fusão da célula doadora foi feita através de um pulso elétrico onde os oócitos 
receptores foram usados em ambos os casos. A utilização de oócitos contidos na ZP e enucleados abre a 
possibilidade da transferência núcleos de células. Um problema com os sistemas existentes de transferência nuclear 
é que a sobrevivência de embriões e fetos clonados é baixa. Avaliamos uma nova técnica alternativa de clonagem, 
previamente descrita em bovinos, que consiste da agregação de embriões sem ZP clonados, geneticamente idênticos, 
como estratégia para melhorar o desenvolvimento de embriões in vitro e in vivo em bovinos. A agregação de 
embriões melhorou a qualidade no dia 7 dos embriões in vitro clonados, e as taxas de gestação foram mais altas. 
Diferentes estratégias foram usadas para multiplicar embriões transgênicos com sucesso, incluindo a separação de 
blastômeros transgênicos seguidos da agregação de embriões fundidos de duas células ou pelo blastômero 
assíncrono mais jovem. Esta técnica de complementação trofoblástica também pode ser usada para produzir 
gestações de células tronco pluripotentes (IPS) de animais com alto valor genético ou linhas celulares transgênicas. 
Outra técnica desenvolvida foi a clonagem de gametas. Demonstramos que um esperma e um oócito podem ser 
clonados com eficiência. Esta abordagem mostra muito potencial porque permite a determinação do sexo do núcleo 
do esperma antes da fertilização. Também é possível clonar oócitos previamente transfectados seguido da 
reconstrução de embriões bovinos biparentais para gerar embriões com expressão transgênica homogênea. Isto abre 
a possiblidade para clonagem de genoma de esperma ou oócito pela multiplicação do gameta em linha haplóide. Isto 
teria o potencial de gerar um número ilimitado de embriões biparentais pela combinação destas células haplóides 
com homozigotos do sexo oposto. Desenvolvemos um novo método de replicar o micronúcleo somático, usando 
maquinário de replicação de oócitos. Esta poderia ser uma ferramenta útil para transferir um pequeno número de 
cromossomos específicos e objetivar a transgênese para uma área reduzida do genoma. Toda esta abordagem tem 
enorme potencial de uso na produção pecuária. Uma das principais aplicações é a introdução de genes para 
modificar o genoma para biomedicina ou agricultura ou multiplicar a elite genética ou animais selvagens em risco.
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Assim que as primeiras publicações saíram relatando os efeitos do hormônio de crescimento humano em 
camundongos, a especulação sobre como a engenharia genética (EG) poderia ser aplicada para melhorar o gado para 
uso na agricultura começou. Porém, 30 anos depois esta promessa ainda não foi cumprida e não existem animais EG 
aprovados para consumo alimentar no mundo. O motivo para isto será discutido e diversas explicações possíveis 
serão incluídas. O trabalho inicial concentrou principalmente na produção de animais (ovelhas e suínos) com genes 
de hormônio de crescimento (GH) desregulados. Enquanto que uma variedade de linhagens GH transgênicas de 
animais de produção foi produzida com sucesso, a maioria apresentou saúde comprometida e não eram adequadas 
para futuro desenvolvimento. Porém, houve diversas linhas de animais de produção e peixes transgênicos 
produzidos durante as décadas de 80 e 90  que não tiveram problemas de saúde e eram genótipos potencialmente 
úteis para a produção na agricultura. Até o momento nenhuma destas linhagens foi aprovada para consumo humano 
e, portanto, não entraram em produção. Muitas destas linhagens foram armazenadas congeladas ou perdidas e 
precisariam ser desenvolvidas novamente. Os motivos para tanto são variados e incluem a aposentadoria do 
desenvolvedor, verbas insuficientes, pressão de ativistas anti-biotecnologia, falta de regulamentação, oposição 
pública ou a não percepção da necessidade pela indústria. A combinação destes fatores tem levado ao término de 
pesquisa e desenvolvimento de animais transgênicos para o uso na agricultura na Europa e Austrália, os líderes 
iniciais no desenvolvimento desta tecnologia, e a emergência de programas em lugares como Brasil, China e 
Argentina.  
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Células de mamíferos geneticamente modificadas, especialmente as células do ovário do hamster chinês (CHO), tem 
sido usadas com sucesso há mais de 2 décadas na produção de biofármacos que são complexos demais para 
expressão em bactéria e levedura. Estas células são melhores equipadas para síntese de proteínas complexas, então o 
sistema muitas vezes fornece proteínas recombinantes com modificações pós-translacionais adequadas, apesar de 
alguns açúcares não serem completamente adicionados. A principal desvantagem é a necessidade de grande 
investimento de capital, altos custos operacionais e níveis de produção relativamente baixos, resultando na 
incapacidade de produzir mais que alguns quilogramas de proteína por ano usando esta plataforma. Dadas estas 
limitações, a plataforma animal transgênica, na qual proteínas recombinantes são expressas na glândula mamária de 
animais transgênicos e purificadas de seu leite, surgiu na década de 90 como método promissor para a produção de 
proteínas terapêuticas valiosas que não são adequadamente expressas em outros sistemas. O sistema oferece a 
capacidade notável de síntese de proteína da glândula mamária, investimentos de capital baixos (animais e 
estábulos), baixos custos operacionais e capacidade virtualmente ilimitada de aumentar simplesmente pela 
reprodução de mais animais. Enquanto que estas declarações são verdadeiras, estas vantagens econômicas impactam 
apenas o aspecto inicial do fluxo de produção farmacêutica, que é responsável apenas por <10% dos custos dos 
bens. Em contrapartida, os passos posteriores, que incluem o processamento do biofármaco expresso no leite, são 
significativamente mais onerosos porque começa de um material bruto razoavelmente complexo (leite) e é 
produzido em um sistema que não é "amigável" para os órgãos reguladores.   Outro aspecto negativo que geralmente 
é negligenciado é o fato de que a expressão de grandes quantidades de proteínas recombinantes na glândula mamária 
pode resultar em fenótipos com fisiologia de lactação comprometida. Estas consequências negativas têm sido 
vagamente descritas na literatura e, na maioria dos casos, não tem sido estudadas em profundidade para entender os 
mecanismos de perturbações mamárias pela expressão transgênica. Nos anos recentes, exploramos o desempenho de 
lactação e composição de leite de cabras transgênicas expressando proteínas recombinantes no leite, usando um 
rebanho de cabras expressando butyrylcolinesterase humana recombinante. Nossas descobertas mostraram que 
lactações transgênicas foram caracterizadas por lentidão/atraso na produção de leite, um volume de leite 
relativamente normal no pico e parada prematura da produção de leite comparada aos controles. O 
comprometimento desses aspectos produtivos foi associado com secreção lipídica prejudicada no nível do epitélio 
secretor, e um aumento dramático na presença de fagócitos no leite, não associada com infecção mamária. Estudos 
de composição de leite indicaram que cabras transgênicas produzem quantidades mais baixas de caseínas e de ácidos 
graxos de cadeia curta. Pela determinação da presença de albumina sérica e razão Na:K no leite estabelecemos que o 
desenvolvimento de junções intracelulares permeáveis é o mecanismo que aparentemente interfere na lactação em 
animais transgênicos. A expressão retardada de α-lactalbumina foi proposta como grande determinante do atraso na 
lactogênese observada em cabras transgênicas. Finalmente, estudos de imunohistoquímica revelaram um aumento na 
expressão de moléculas sinalizadoras de estresse no retículo endoplasmático (ATF6 e Caspase 12) em cabras 
transgênicas. Concluindo, diversos mecanismos de perturbação mamária em cabras transgênicas foram estabelecidos 
e este conhecimento foi posteriormente aplicado ao desenvolvimento de tratamentos que podem melhorar com 
sucesso a produtividade e obtenção de proteína recombinante em cabras transgênicas. 
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O objetivo da transgênese mamário-específica é produzir uma proteína específica no leite de um animal para 
purificação e utilização como fármaco ou para modificar a funcionalidade ou o conteúdo nutricional do leite em si. 
Os primeiros animais transgênicos mamário-específicos foram gerados há 25 anos, não muito após o primeiro relato 
de transgênese em mamíferos. A expressão do transgene pode ser restrita à glândula mamária usando-se um 
promotor e elementos reguladores de um gene de proteína do leite. Existem seis principais produtos de  gene da 
proteína do leite que são expressos apenas na glândula mamária e apenas durante a lactação incluindo quatro 
caseínas (αs1, αs2, β e κ) e duas proteínas do soro (β-lactoglobulina e β-lactalbumina). Os primeiros vetores mamário-
específicos incluíam diferentes regiões promotoras de diversos desses genes incluindo β-lactoglobulina de ovelhas, 
αs1 e β-caseina bovinos e a proteína acídica do soro (WAP) de camundongos. Os trabalhos seguintes caracterizaram 
importantes regiões destes genes requeridas para direcionar a expressão mamário-específica eficiente do produto 
recombinante. Um grande construto para a expressão da αs1-caseina bovina e um construto para expressão da β-
caseína caprina, incluindo isolantes β-globina para eliminar efeitos de posição, foram usados frequentemente para 
adição de genes via microinjeção pronuclear uma vez que direcionam altos níveis de expressão especificamente na 
glândula mamária. Estes tipos de transgenes também foram usados na presença de RecA, uma proteína derivada de 
bactéria responsável pela recombinação homóloga, na tentativa de aumentar a eficiência de integração transgênica. 
A sequência genômica de muitas espécies de interesse pecuário está agora disponível e permitirá a geração de 
muitos animais transgênicos mamário-específicos com modificações específicas feitas a genes de alvo e subsequente 
clonagem por transferência nuclear em células somáticas. Vetores lentivirais também estão sendo desenvolvidos 
para permitir a geração mais eficiente de animais transgênicos mamário-específicos. Resumidamente, construtos de 
expressão mamário-específica padrões podem ser usados para rotineiramente gerar animais transgênicos que 
expressam o transgene no leite e métodos mais novos estão sendo desenvolvidos para permitir modificações mais 
precisas no leite. 
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A produção de proteínas recombinantes humanas com usos farmacêuticos no leite de animais de produção pode 
superar as limitações dos sistemas tradicionais de produção de proteínas recombinantes. A glândula mamária é o 
local de expressão preferido devido às quantidades de proteína que podem ser produzidas. Desde que os animais 
fundadores são obtidos, com o transgene integrado estavelmente e expressando corretamente, a propagação de um 
rebanho transgênico pode ser iniciada. Neste estudo, nós descrevemos a produção de caprinos transgênicos 
fundadores para Fator Estimulante de Colônia de Granulócitos (hG-CSF), as características fenotípicas dos mesmos, 
incluindo a produção da proteína recombinante no leite e a propagação de um rebanho transgênico. Após a 
microinjeção e transferência de embriões, 12 receptoras ficaram gestantes e produziram 18 crias, incluindo um 
macho (10M) e uma fêmea (12F) que possuíam o transgene. Os fundadores continuaram sadios durante o 
experimento e posteriormente. Aos 280 dias de idade, o macho e a fêmea estavam sexualmente ativos. Apesar das 
oscilações nos neutrófilos, o hG-CSF não foi detectado no soro dos animais usando-se um ensaio de ELISA 
altamente sensível (a partir de 1 pg/ml). Os achados hematológicos não foram acompanhados por mudanças em 
outras células, mensurações bioquímicas ou parâmetros clínicos. A concentração média de hG-CSF produzido pela 

fêmea transgênica foi de 620,9 ± 179,9 µg/ml de leite. Para determinação da atividade biológica do hG-CSF no leite, 
foi examinado seus efeitos em células precursoras de sangue de cordão umbilical humano. A adição de leite da cabra 
transgênica contendo 50 ng/ml de hG-CSF produziu um aumento significativo no número de colônias quando 

comparado ao controle negativo (12,2 ± 4,2 vs 1,2 ± 0,9 CFU, P < 0,01). Foram obtidos um total de nove crias 
transgênicas (quatro fêmeas e cinco machos) e 10 não transgênicos (cinco fêmeas e cinco machos). Em ambas as 
linhagens (10M e 12F), o transgene segregou igualmente entre as crias macho e fêmea. Em resumo, nós obtivemos 
dois caprinos transgênicos para o hG-CSF com o transgene integrado de maneira estável integrado e que foram 
capazes de secretar o hG-CSF recombinante a partir da glândula mamária em lactação, sem causar qualquer dano à 
saúde dos animais. Além disso, os animais são verdadeiros fundadores, pois provaram ser férteis e capazes de 
transmitir o gene hG-CSF à progênie. Estudos adicionais sobre as características fenotípicas e genotípicas das 
linhagens 10M e 12F são necessários. Acreditamos que os experimentos aqui apresentados proporcionam uma 
estratégia eficaz que pode ser útil para a produção industrial do hG-CSF recombinante utilizando caprinos 
transgênicos. 
Agradecimentos: Os autores agradecem à equipe do Laboratório de Fisiologia e Controle da Reprodução pela 
assistência técnica e cuidados com os animais. Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de 
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A transferência nuclear com células somáticas (TNCS) tem sido apontada como uma alternativa para se produzir 
animais geneticamente modificados, pois permite o uso de células somáticas transfectadas e cultivadas por muitas 
passagens, necessárias para a seleção e o estabelecimento de linhagens celulares geneticamente modificadas. 
Contudo, os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na reprogramação nuclear ainda são pouco entendidos, 
refletindo na baixa eficiência da TNCS em produzir animais saudáveis. Além disso, o cultivo celular prolongado, 
requerido para o estabelecimento de linhagens de células geneticamente modificadas, leva a senescência e pode 
dificultar a reprogramação nuclear (Banito et al., 2009. Genes and Development 23:2134-2139; Tat et al., 2011. Cell 
Reprogramming 13:331-344) e a produção de embriões de qualidade por TNCS (Jang et al. 2004. Theriogenology 
62:512-521), apesar de animais clones já terem nascido de células cultivadas por longas passagens (Kubota et al. 
2000. PNAS 97:990-995). A modulação da reprogramação nuclear por agentes químicos, como inibidores de 
histona deacetilase e inibidores de metilação tem sido avaliada nos últimos anos e pode ser útil para células de difícil 
reprogramação.  Um dos inibidores de histona deacetilase que tem sido avaliado é a Tricostatina A, mas os 
resultados são controversos.  Estudos mostraram que o tratamento de zigotos clones com 50 nM deste agente pode 
aumentar a produção de blastocistos bovinos (Lee et al., 2011. J. Reprod. Dev. 57: 34-42; Sawai et al., 2012. J. 
Reprod. Dev. No prelo), porém esse resultado não se repetiu em outros estudos (Cui et al., 2011. Cell Reprograming 
13: 179-189; Sangalli et al., 2012. Cell Reprogramming 14: 1-13), os quais também não observaram incremento nas 
taxas de gestação e de nascimento. Em estudo prévio, observamos que o tratamento com tricostatina em zigotos 
clones não melhorou a taxa de blastocisto, mas reduziu a incidência de apoptose e possibilitou o nascimento de um 
animal (Camargo et al., 2011. Acta Sci. Vet. 39[Supl.]:S442), contudo, alterações na expressão de genes 
importantes para o desenvolvimento, como IGF2r e HMGN1, foram encontrados nos blastocistos, sugerindo que a 
reprogramação não ocorreu com sucesso completo  (Camargo et al., 2012. Reprod. Fert. Dev. 24 :121-122). Mais 
recente, estudando o efeito da tricostina em zigotos clones reconstruídos com células geneticamente modificadas 
após longo cultivo (12 passagens), observamos uma melhora significativa na produção de blastocistos (10,3±3,6% 
vs 26,7±3,8% para controle [zigotos não tratados] e zigotos tratados com 50 nM tricostatina, respectivamente; dados 
não publicados), ao contrário do observado anteriormente com zigotos reconstruídos com células não transgênicas e 
com baixo número de passagens (4-6 passagens). O uso da tricostatina não interferiu na expressão do gene repórter 
(GFP).  Este resultado positivo com células doadoras transgênicas pode ser devido a um efeito da tricostatina sobre 
o zigoto reconstruído com células cultivadas pelo longo período necessário para se estabelecer a linhagem 
transgênica. Portanto, o efeito da tricostatina pode ser efetivo em zigotos clones reconstruído com células de difícil 
reprogramação, como células transgênicas cultivadas por longos períodos e possivelmente próximas a senescência. 
Entretanto, é necessário avaliar se o aumento na produção de embriões se reflete em melhoria na qualidade 
embrionária e da gestação de embriões clones transgênicos. Apoio FAPEMIG e CNPq. 
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Não há uma fonte exclusiva e claramente definida de células apropriadas para transferência nuclear em animais de 
produção. Grandes esforços têm sido realizados para prever o resultado da clonagem baseando-se em marcadores  
celulares expressos em células doadoras; porém, estes esforços têm sido relativamente ineficientes até o momento, 
exceto por resultados limitados à identificação de marcadores pluripotentes em células doadoras, o que mostrou uma 
correlação com melhor desenvolvimento embrionário inicial em bovinos (resultados não publicados de nosso grupo 
e outros). Células embrionárias, pluripotentes induzidas ou adultas, constituem alternativas promissoras para 
procedimentos de clonagem mais eficientes, mas nenhuma vantagem clara de tais células tem sido mostrada ou 
publicada.  Apesar de camundongos clonados derivados de células iPSc terem sido produzidos, tais resultados ainda 
não foram obtidos em animais de produção. Mesmo com alguns trabalhos comunicando melhoria de 
desenvolvimento embrionário após o uso de células tronco para clonagem, por exemplo, em cabras (Dutta et al. 
2011. Theriogenology, 15:851-863) ou porcos (Shin et al. 2012. Zygote, 20:9-15), nenhuma evidência conclusiva de 
desenvolvimento de embriões pode ser feita até o momento da literatura revisada ou de nossos dados de pesquisa. O 
objetivo de nossa pesquisa é isolar linhagens de células tronco que possam ser úteis na clonagem bovina; isto inclui 
a busca por células tronco pluripotentes induzidas e também células semelhantes à embrionária e adulta. Nesta 
apresentação revisaremos o estado da arte da clonagem animal usando células tronco e mostraremos o progresso de 
nosso grupo de pesquisa no isolamento de células tronco bovinas. Concluindo, mais pesquisas são necessárias para 
gerar animais de produção eficientemente clonados usando células tronco como doadoras. Isto obviamente também 
depende da melhoria de métodos para isolar, expandir e caracterizar estas células de espécies animais 
economicamente relevantes. 
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A transferência nuclear (NT) é um processo complexo no qual uma célula diferenciada é reprogramada para induzir 
o desenvolvimento do embrião. A eficiência da reprogramação do núcleo depende de diferentes fatores, mas as 
características da célula doadora são um dos mais importantes. Portanto, diferentes aspectos têm sido estudados, 
incluindo a origem dos tipos de celulares, a idade do animal doador e o estágio de ciclo celular. Determinados tipos 
de células são mais adequados para a reprogramação, independente de sua origem, mas dependendo do status 
epigenético, abrindo, assim, o caminho para o uso de modificadores epigenéticos como abordagem para aumentar a 
eficiência da clonagem. O perfil de expressão gênica da célula doadora influenciará os padrões de expressão gênica 
dos embriões derivados e seu potencial de desenvolvimento. É conhecido que a expressão de um gene específico na 
célula doadora facilita a expressão deste gene no embrião resultante após NT e vice-versa. Por exemplo, blastocistos 
de camundongos produzidos por NT de células ES que expressaram OCT4 foram capazes de recuperar a expressão 
de OCT4 em 100% dos casos. Em bovinos, encontramos que o grau de expressão de OCT4 nas células doadoras 
tinha correlação positiva com a capacidade e qualidade do desenvolvimento do embrião. Também, um nível de 
expressão mais alto de OCT4 na célula doadora aumentou os níveis de expressão de Oct4 e Sox em blastocistos 
grau-I clonados. Porém, a variabilidade da expressão destes genes entre embriões também foi alta, usando a mesma 
linhagem de células. Isto provavelmente indica que o oócito é incapaz de corrigir para níveis altos de Oct4. Isto pode 
explicar porque o uso de células tronco, ipS ou células semelhantes às células tronco como fonte de núcleo não 
melhora a eficiência de clonagem. Concluindo, ainda é requerida muita investigação para selecionar linhagens de 
células mais convenientes para a reprogramação de núcleo e que resultem em embriões com maior habilidade de 
produzir progênies saudáveis. 
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Resumo 
 
O embrião migra para o útero entre o 5º e 6º dia 

pós-ovulação, iniciando um processo de mobilidade 
intrauterina até o dia 15, fenômeno este necessário para 
o reconhecimento materno da gestação. No período de 
mobilidade observa-se um crescimento linear da 
vesícula embrionária, com a fixação ocorrendo entre os 
dias 15 e 17. Em seguida, dá-se início à orientação 
embrionária. Da fixação até 28 dias de gestação, uma 
diminuição na taxa de crescimento é detectada (platô) 
por meio do exame ultrassonográfico, retomando 
crescimento linear até por volta de 46 dias. Este platô é 
atribuído ao aumento do tônus uterino que comprime a 
vesícula em desenvolvimento dificultando a detecção 
ultrassonográfica do crescimento do concepto. Por volta 
do 20° dia de gestação detecta-se o embrião 
propriamente dito como um ponto ecogênico no 
hemisfério ventral de vesícula embrionária. Além disso, 
o desenvolvimento do saco alantóico, os batimentos 
cardíacos, a regressão do saco vitelínico e posterior 
formação do cordão umbilical podem ser observados no 
período entre 20 e 40 dias. Uma íntima interação entre 
útero e concepto é essencial para o desenvolvimento 
normal da gestação. Parte dessa interação pode ser 
avaliada pela ultrassonografia Doppler, através da qual 
se detecta aumento gradual na perfusão vascular uterina 
nas fases iniciais da gestação, bem como alterações 
transitórias na vascularidade endometrial que 
acompanham a localização da vesícula embrionária 
durante a fase de mobilidade. A manutenção do corpo 
lúteo primário depende da mobilidade embrionária 
intrauterina e por volta do 38º dia de gestação ocorre a 
formação dos cálices endometriais, responsáveis pela 
síntese de eCG, que em conjunto com o FSH hipofisário 
induzem a formação de corpos lúteos suplementares, 
importantes na secreção de progesterona e manutenção 
da gestação até por volta de 120 dias. 
 
Palavras-chave: Embrião, feto, reconhecimento 
materno, cálices endometriais, perfusão vascular. 

 
Migração do embrião para o útero 

 
Uma vez ocorrida a ovulação e posterior 

fecundação do oócito, a primeira clivagem se completa 
aproximadamente entre 20 e 24 horas pós-detecção da 
ovulação. Posteriores divisões celulares ocorrem em 
intervalos aproximados de 12 horas. Um embrião no 
estágio de 12 a 36 células é detectado por volta do 4º dia 
de gestação, enquanto que mórulas compactas ou 
blastocistos iniciais podem ser observados no 5º dia 
(Webel et al., 1977). O crescimento do embrião nos 
primeiros dias de vida apresenta variabilidade devido a 
variações no processo de clivagem, de forma que 
diferenças no tamanho são observadas em embriões de 

uma mesma idade (Iuliano & Squires, 1985).  
Nos estádios iniciais de desenvolvimento (±3 

dias), o embrião equino apresenta formato elipsoidal e 
massa celular densa, tornando-se esférico e com massa 
celular mais rarefeita à medida que se inicia a formação 
da blastocele, sendo denominado blastocisto inicial 
(Betteridge et al., 1982). Em éguas, o processo de 
clivagem ocorre de maneira semelhante à maioria dos 
mamíferos domésticos. Porém, observa-se a ocorrência 
de um intenso processo de deutoplasmólise (extrusão de 
material celular para o espaço perivitelineo), 
especialmente em embriões com menos de 16 células. A 
deutoplasmólise é característica de embriões que 
apresentam grande quantidade de lipídeos, como 
naespécie equina e suína (Betteridge et al., 1982, Prestes  
& Landim-Alvarenga, 2006).  

A migração do embrião (mórula compacta ou 
blastocisto inicial) do oviduto para o útero ocorre entre 
os dias 5 e 6 pós-ovulação (Oguri & Tsutsumi, 1972; 
Battut et al., 1997). O fenômeno de migração envolve 
possivelmente a liberação de prostaglandina E2 (PGE2) 
pelo próprio embrião, que sinaliza e permite sua 
passagem através do ístimo e da junção útero-tubárica. 
No entanto, este processo tem sido pouco investigado 
desde o início dos anos 90 (Weber & Woods, 1993; 
Betteridge et al., 2001, 2007; McKinnon et al., 2011 ). 
Os ovócitos não fecundados e embriões degenerados 
permanecem retidos no oviduto por vários meses, onde 
sofrem processo de degeneração (Betteridge, 2001). 
Este fato explica porque os ovócitos e embriões 
degenerados são raramente encontrados em lavados 
uterinos visando à colheita de embriões. Do total de 
estruturas recuperadas de doadoras em programas de 
transferência de embriões, baixo percentual de oócitos 
(4,1%) e embriões com alterações morfológicas (5,1%) 
são observados nos lavados (Meira et al., 1993).. Os 
oócitos apresentam-se degenerados e podem estar 
acompanhados de um embrião viável, o que indica 
serem oócitos oriundos de ovulações anteriores.  
 

Desenvolvimento embrionário e fetal 
 
Cápsula embrionária 

 
Uma característica do embrião equino é a 

presença de uma cápsula acelular que envolve 
completamente o blastocisto esférico, que é detectada 
entre a zona pelúcida (ZP) e as células do trofoblasto. 
Esta estrutura foi descrita por Krolling em 1937, no 
entanto, naquela época o autor não relatou o período do 
seu surgimento e posterior desaparecimento. Sabe-se 
hoje que a formação da cápsula se inicia durante as 
primeiras horas após a entrada do embrião no útero. 
Simultaneamente ao desenvolvimento da cápsula, 
ocorre diminuição gradativa da espessura da ZP que 
culmina com sua ruptura por volta do 8º dia (Flood et 
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al., 1982, Meira & Henry, 1991, Stout et al., 2005). O 
embrião permanece recoberto pela cápsula até o 20º dia 
de gestação, ocorrendo em seguida, ação de enzimas 
proteolíticas oriundas do trofoblasto ou do endométrio 
que possivelmente contribuem para sua desintegração 
(Enders & Liu, 1991; Prestes & Landim-Alvarenga, 
2006).  

A função da cápsula parece ser semelhante à da 
zona pelúcida. A cápsula permite o trânsito de 
macromoléculas para o interior do embrião e atua como 
barreira para os microorganismos (Gygax et al., 1979; 
Stout et al., 2005), assim como o protege contra  o 
reconhecimento e ataque da resposta imune materna 
(Stout at El, 2005). Além disso, a resistência elástica da 
cápsula permite uma distorção temporária do formato 
esférico da vesícula embrionária, facilitando sua 
migração por todos os segmentos uterinos e, 
consequentemente, auxiliando no reconhecimento 
maternal da gestação (McDowell et al., 1988; Sharp et 

al., 1989). A formação da cápsula parece ser um evento 
específico de determinado estádio da gestação e sua 
ausência impossibilita a sobrevivência embrionária no 
útero de éguas receptoras (Stout et al., 2005).   
 
Mobilidade embrionária e reconhecimento maternal da 

gestação 

 
Uma ininterrupta e completa interação entre 

útero e concepto é essencial para o estabelecimento e 
continuidade da gestação. Até o momento, não é claro 
como as mensagens celulares resultam no 
reconhecimento maternal da gestação na espécie equina. 
Entretanto, diversos estudos têm demonstrado que 
ambos, útero e vesícula embrionária, contribuem para a 
manutenção da vida útil e função secretora do corpo 
lúteo durante a fase inicial da gestação em éguas 
(McDowell et al., 1988; Sharp et al., 1989; Starbuck et 

al., 1998; Silva et al., 2005). 
É provável que a interação concepto-maternal 

seja responsável pela baixa concentração de receptores 
endometriais de oxitocina durante as primeiras semanas 
pós-ovulação e, posteriormente, pela menor secreção de 
PGF2α pelo útero gravídico (Sharp et al. 1997; Starbuck 
et al., 1998). A prevenção da regressão precoce do 
corpo lúteo equino depende intimamente do 
deslocamento da vesícula embrionária ao longo de toda 
a extensão do útero. McDowell et al. (1988) 
demonstraram que a restrição da mobilidade 
embrionária ao corno uterino ipsilateral à ovulação 
permite a ocorrência de  luteólise precoce e 
descontinuidade da gestação.  

Desde o primeiro dia de sua visualização até o 
D15 da gestação, o concepto apresenta grande 
mobilidade deslocando-se de forma aleatória pelos 
cornos e corpo uterino (Leith & Ginther, 1984). 
Possivelmente, o deslocamento do concepto deve-se a 
ação de prostaglandinas de origem embrionária 
(Berglund et al., 1982; Vanderval et al., 1993; Stout and 
Allen, 2001), que estimulam um aumento regional na 
contratilidade uterina (Gastal et al., 1998). Além disso, 
a mobilidade do concepto é favorecida pelo arranjo 
longitudinal das dobras endometriais, assim como pelo 
formato esférico e natureza elástica da vesícula 
embrionária (Ginther, 1983a; Leith & Ginther, 1985). 

Com o avançar da gestação, a contratilidade uterina e a 
mobilidade do embrião aumentam de forma 
concomitante, alcançando valores máximos entre 12 e 
14 dias pós-ovulação, período no qual a vesícula 
embrionária se desloca por todo o útero de 10 a 20 vezes 
em um intervalo de 24 horas (Leith & Ginther, 1984).  
 
Avaliação ultrassonográfica do concepto 

 
O diagnóstico precoce da gestação em éguas é 

possível devido ao formato esférico e à grande 
dimensão da vesícula embrionária. Estas características 
permitem a estimação da idade gestacional e o 
diagnóstico de distúrbios de desenvolvimento através do 
exame ultrassonográfico (Leith & Ginther, 1984).  
A visualização ultrassonográfica do concepto é possível 
a partir do 9º dia de gestação, quando a vesícula 
embrionária apresenta entre 1 e 2 mm de diâmetro e é 
identificada como uma esfera anecóica envolvida por 
uma cápsula ecogênica (Ginther, 1983a). Desde o 
primeiro dia de visualização até o momento da fixação, 
a vesícula embrionária mantém formato esférico e 
apresenta uma taxa de crescimento linear de 
aproximadamente 3,2mm/dia. Logo após o cessar da 
mobilidade, o concepto perde o formato esférico e 
ocorre o espessamento da porção dorsal do segmento 
uterino na qual a vesícula se encontra. A partir da 
fixação até aproximadamente o 28º dia de gestação 
observa-se uma diminuição na taxa de crescimento 
vesicular (0,5 mm/dia) por meio da avaliação 
ultrassonográfica, devido ao aumento do tônus uterino 
que comprime o concepto em expansão. Já entre os dias 
28 e 46 da gestação, o concepto reestabelece um 
crescimento linear de aproximadamente 1,6mm/dia 
(Ginther, 1983b). 

A visualização do embrião propriamente dito, 
como um ponto ecogênico com aproximadamente 4 mm 
de diâmetro localizado no hemisfério ventral da vesícula 
ocorre aproximadamente no 20º dia de gestação, 
enquanto que o batimento cardíaco embrionário pode 
ser detectado em média a partir do 23º dia (Ginther, 
1983b). A partir do 24º dia de gestação uma linha 
ecogênica separa a vesícula embrionária em regiões 
ventral e dorsal, que representam, respectivamente, as 
paredes opostas dos sacos alantóico e vitelínico. Neste 
estágio, o embrião propriamente dito é visualizado 
como uma estrutura hiperecóica presente no interior 
desta linha ecogênica. À medida que o saco vitelínico 
regride e o saco alantóico se desenvolve, o embrião 
migra para o pólo dorsal da vesícula embrionária, onde 
ocorre a formação do cordão umbilical (Ginther, 1995).  

A partir do D40, o desenvolvimento e 
alongamento do cordão umbilical resultam no 
deslocamento do feto em direção a porção ventral do 
saco alantóico (Vandeplassche & Lauwers, 1986). Além 
disso, o concepto se torna ligado ao útero através do 
início da formação de microvilosidades, as quais unem o 
alantocório ao endométrio por interdigitações, o que 
caracteriza o processo de implantação. Nesta fase, a 
contínua expansão do saco alantóico promove o avanço 
do alantocório em direção à porção cranial do corno 
uterino gravídico e em direção ao corpo uterino. 
Simultaneamente, o saco vitelínico torna-se vestigial, 
apresenta-se incorporado a base do cordão umbilical e 
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completamente envolto pelo alantóide (Allen & 
Wilsher, 2009).  

No período compreendido entre 55 e 60 dias de 
gestação o concepto ocupa a área do corno gravídico e 
do corpo uterino. Posteriormente, toda a área uterina é 
ocupada até os dias 80 a 85 da prenhez.  Aos 60 dias, o 
feto já apresenta as características da espécie e está 
posicionado na região ventral do útero. O longo cordão 
umbilical permite grande movimentação do feto no 
interior do líquido alantóide, sendo a torção do cordão 
uma das causas de aborto na fase tardia da gestação 
(Allen & Wilsher, 2009).  

A partir dos 60 dias, o desenvolvimento fetal 
pode ser monitorado através da observação 
ultrassonográfica de órgãos do feto, bem como pela 
fetometria, como por exemplo, mensurando-se a 
extensão da nuca à garupa, extensão do rádio e tíbia e 
diâmetro da órbita ocular. O tamanho determinado pela 
fetometria pode ser utilizado para estimativa da idade 
gestacional e saúde do feto (Kann et al., 2004; Prestes e 
Landim-Alvarenga, 2006).  

Atualmente, a ultrassonografia colorida 
Doppler tem sido utilizada para o estudo do fluxo 
sanguíneo do trato reprodutivo de éguas gestantes e não 
gestantes. Considerando a íntima relação entre 
distúrbios vasculares e alterações degenerativas do 
útero, a tecnologia Doppler demonstrou ser uma 
importante ferramenta para a avaliação da interação 
concepto-maternal durante a fase inicial da gestação 
(Ferreira et al., 2008, Ferreira & Meira, 2011).  

De acordo com Ferreira et al. (2010), 
alterações precoces e transitórias na hemodinâmica 
uterina de éguas gestantes são observadas no dia 4. 
Além disso, estudo com receptoras de embrião detectou 
um aumento na vascularidade do útero entre o 4º e 6º 
dia pós-ovulação, que coincidiu com o momento da 
inovulação (Ignácio et al., 2011). Entretanto, estudos 
recentes realizados pelo mesmo grupo de pesquisadores 
utilizando éguas inseminadas nas quais a vesícula 
embrionária não foi detectada a partir de D9 (Ferreira, 
2012) e outro estudo realizado em éguas não 
inseminadas (Ignácio et al., 2012) observaram-se 
alterações vasculares no início do diestro semelhantes às 
descritas para éguas gestantes. Logo, ainda não é 
possível afirmar se as alterações transitórias na 
vascularidade do trato reprodutivo nos primeiros dias 
pós-ovulação se devem à entrada do embrião no útero 
ou se este é somente um fenômeno fisiológico 
observado em éguas cíclicas independente da gestação.  

A partir do 12º dia da gestação, éguas 
apresentam um gradual aumento e diminuição na 
perfusão sanguínea uterina e nos índices Doppler 
mesometriais, respectivamente (Silva et al., 2005; 
Ferreira et al., 2010). Além disso, a intensidade da 
vascularidade endometrial varia de acordo com a 
localização da vesícula embrionária durante a fase de 
mobilidade (Silva et al., 2005), permitindo avaliar a 
interação concepto-uterina e o reconhecimento maternal 
da gestação. De acordo com Silva & Ginther (2006), um 
indicador vascular da futura posição do disco 
embrionário pode ser detectado aproximadamente 60 
horas antes da visualização do embrião propriamente 
dito. Esta informação pode auxiliar no diagnóstico de 
distúrbios no processo de orientação embrionária. 

Adicionalmente, a tecnologia Doppler possibilita a 
detecção do batimento cardíaco embrionário entre os 
dias 17 e 20 de gestação (Silva & Ginther, 2006), ou 
seja, entre 48 e 72 horas antes do descrito anteriormente 
utilizando a ultrassonografia convencional (Ginther, 
1995). Desta forma, é possível realizar um 
monitoramento precoce da viabilidade e 
desenvolvimento embrionário em éguas, baseando-se na 
localização e intensidade dos sinais coloridos Doppler 
presentes no tecido uterino (endométrio e miométrio), 
artérias mesometriais e no embrião propriamente dito. 
 

Fixação e orientação da vesícula embrionária 

 
Independente do lado da ovulação, o cessar da 

mobilidade embrionária ocorre entre os dias 15 a 17 
pós-ovulação com a fixação do concepto na base de um 
dos cornos uterinos. Neste momento, a vesícula 
embrionária deve apresentar aproximadamente 22mm 
de diâmetro (Ginther, 1983b). Este é um fenômeno 
mecânico resultante do aumento nas dimensões da 
vesícula embrionária associado à diminuição em 
diâmetro do lúmen e no aumento do tônus uterino 
(Ginther, 1983a). A fixação embrionária em outros 
segmentos do útero pode acarretar em falhas no 
desenvolvimento gestacional (Wilsher et al., 2009). 
Nesta fase, distúrbios na interação concepto-maternal 
também podem ter origem em alterações degenerativas 
endometriais, já que a junção corpo-cornual é a 
principal região uterina a ser afetada por cistos 
endometriais (Ferreira et al., 2008).  

Como mencionado anteriormente, o embrião 
propriamente dito é visualizado pela primeira vez entre 
os dias 19 e 21 pós-ovulação na região ventral da 
vesícula embrionária (Ginther, 1983a, b).  Um dia antes 
da fixação, a vesícula embrionária tem maior 
mobilidade no corno uterino onde ocorrerá a futura 
fixação, e imediatamente após o final da fase de 
mobilidade dá-se início ao fenômeno denominado 
orientação embrionária (Silva & Ginther, 2006), 
momento que ocorre hipertrofia do quadrante dorsal do 
endométrio, aumento do tônus e contratilidade uterina 
ao redor da vesícula imóvel, tendo como consequência o 
deslocamento do disco embrionário para a região ventral 
da vesícula. 

O anormal desenvolvimento do cordão 
umbilical pode ocorrer devido à inapropriada fixação do 
concepto ou em decorrência da desorientação 
embrionária pós-fixação (Wilsher et al., 2009). Em 
casos de desorientação, o embrião propriamente dito é 
visualizado inicialmente na região dorsal da vesícula 
embrionária (Ginther, 1983b; Silva & Ginther, 2006), o 
que pode estar associado com uma deficiência do tônus 
uterino e/ou à ausência de espessamento do quadrante 
dorsal do corno uterino gravídico (Silva & Ginther, 
2006). De acordo com Ginther (1984), o 
desenvolvimento ventral do cordão umbilical não 
apresenta efeitos deletérios sobre a manutenção da 
gestação. Além disso, a desorientação pode ser corrigida 
espontaneamente durante o processo de diferenciação 
das membranas embrionárias, resultando no 
desenvolvimento dorsal do cordão umbilical (Silva & 
Ginther, 2006). Entretanto, outros autores afirmam que 
a desorientação e o desenvolvimento ventral do cordão 
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umbilical podem estar associados a distúrbios de 
desenvolvimento embrionário/fetal e a descontinuidade 
da gestação (Jobert et al., 2005; Wilsher et al., 2009).   

 
Formação dos cálices endometriais e corpos lúteos 

suplementares 
 
Por volta do 25º dia de gestação, células 

trofoblásticas fetais sofrem modificações para formar a 
cinta coriônica na região da junção do saco alantóico em 
desenvolvimento com o saco vitelínico em regressão. 
Essas células trofoblásticas da cinta coriônica invadem o 
epitélio uterino adjacente aproximadamente aos 36 a 38 
dias de gestação, migrando para a lâmina própria para se 
diferenciar nos cálices endometriais (Allen, 2001; 
McKinnon et al, 2011.; Brinsko et al., 2011). 
Macroscopicamente, os cálices constituem 
protuberâncias endometriais em forma de círculo ou 
ferradura ao redor do concepto no corno uterino 
gravídico (Ginther, 1992). Medem 1 a 2 cm de largura, 
podendo variar consideravelmente no comprimento, 
desde estruturas bem individualizadas de 1 a 3 cm a 
“fitas” alongadas que podem medir acima de 20 cm de 
comprimento. Essas diferenças advêm da configuração 
das dobras endometriais e da tonicidade do miométrio 
no momento da invasão da cinta coriônica (Allen & 
Wilsher, 2009). 

Os cálices endometriais secretam um hormônio 
glicoprotéico de alto peso molecular, a gonadotrofina 
coriônica equina (eCG) (McKinnon et al., 2011). Este 
hormônio é observado em amostras de sangue de éguas 
gestantes em torno de 37 a 41 dias, aumentando 
rapidamente para níveis elevados ao redor dos 60-80 
dias, quando então decresce lentamente para níveis 
baixos ou não detectáveis por volta dos 120 a 160 dias 
da gestação (Cole & Hart, 1930).  

A característica mais incomum e interessante 
da molécula de eCG é a capacidade que possui de 
expressar atividade biológica tanto de FSH quanto de 
LH, em uma razão 1,4:1 quando administrado para 
outras espécies domésticas (Stewart et al., 1976; 
McKinnon et al., 2011). No entanto, a eCG possui baixa 
capacidade de se ligar aos receptores gonadais dos 
próprios equinos, (<2%) em relação a capacidade 
ligante do FSH e LH da pituitária (Stewart e Allen, 
1979).  

Na égua, o componente LH da eCG luteiniza 
folículos que se desenvolvem durante a primeira metade 
da gestação pela contínua liberação de FSH pela 
pituitária ou eventualmente estimula a ovulação desses 
folículos (Allen, 2001), formando os corpos lúteos 
acessórios (por luteinização dos folículos anovulatórios) 
e corpos lúteos secundários (após ovulação dos 
folículos). O conjunto dos corpos lúteos acessórios e 
corpos lúteos secundários recebe a denominação de 
corpos lúteos suplementares (CLS) (Ginther, 1992; 
Brinsko et al., 2011).  

Os CLS começam a surgir nos ovários 
aproximadamente aos 40 dias de gestação e assim como 
o corpo lúteo primário sintetizam progesterona. 
Aproximadamente aos 180 dias de gestação a produção 
de progesterona pelos CLS é ínfima ou nula e a unidade 
feto-placentária, embora já contribuindo com a 
produção de progestágenos a partir dos 70 dias de 

gestação (Holtan et al., 1979), período anterior à 
regressão dos CLS, assume a produção até a fase final 
da gestação (Ginther, 1992). 

Em um estudo realizado em nosso laboratório 
para avaliar o período de formação dos CLS em 
receptoras acíclicas gestantes tratadas com altrenogest, 
foi observado que a primeira formação dos CLS ocorre 
em período mais avançado da gestação (±60 dias) do 
que em éguas cíclicas (±40 dias). Como a formação dos 
CLS está ligada ao componente LH da eCG, juntamente 
com o FSH secretado pela glândula pituitária (Allen, 
2001), possivelmente a influência da estação do ano 
sobre a atividade ovariana em éguas gestantes 
determinou a formação dos CLS mais tardiamente nas 
receptoras acíclicas (Silva, 2012).    

 
Regressão dos cálices endometriais e corpos lúteos 

suplementares 
 

Logo após a descoberta da gonadotrofina 
coriônica equina em 1930, Cole e colaboradores (1931) 
observaram relação entre a secreção da eCG e o 
desenvolvimento de CLS nos ovários da égua. Assim 
como há uma coincidência entre o desenvolvimento e 
persistência dos cálices endometriais produtores da eCG 
e a formação dos CLS, quando ocorre a regressão dos 
cálices, cessa o estímulo da eCG para a formação dos 
CLS (McKinnon et al., 2011). No entanto, a regressão 
dos cálices endometriais não coincide exatamente com a 
regressão dos CLS. A regressão dos corpos lúteos 
suplementares ocorre mais tardiamente. Na maioria dos 
casos, drástica redução da síntese de progesterona é 
verificada a partir dos 160 dias de gestação, sugerindo 
processo de regressão dos CLS. Entretanto, foi possível 
observar a presença de CLS até o dia 198 de gestação 
com capacidade de síntese de progesterona “in vitro” 
(Martin et al., 1989).   

A regressão dos cálices, responsável por cessar 
o estímulo à formação dos CLS, está ligado à resposta 
imune celular. O aparecimento de linfócitos no estroma 
endometrial ocorre algumas horas após a invasão das 
células da cinta coriônica e aumentam em número a 
partir do dia 60 a 70 de gestação. Nesta fase também há 
o aparecimento de células mononucleares, como 
macrófagos e eosinófilos (Allen, 1975). Inicialmente, o 
acúmulo de leucócitos apenas reveste as células fetais 
estranhas ao organismo materno. Porém, acima do 70º 
dia de gestação, quando as células da região central dos 
cálices endometriais começam a degenerar, os 
leucócitos invadem ativamente o tecido e atacam os 
cálices, culminando na morte celular e descamação dos 
cálices em processo de necrose aproximadamente nos 
dias 100-120 de gestação (Allen, 1975). 

Antczac & Allen (1989) acreditavam que a 
morte celular dos cálices endometriais era resultado da 
reação leucocitária que se formava no tecido materno 
em resposta à presença dos cálices. Entretanto, estudos 
recentes sugerem que os mecanismos envolvidos são 
mais complexos. Os cálices endometriais não expressam 
moléculas do complexo de histocompatibilidade maior 
da classe I e II (MHC I e MHC II) responsáveis por 
estimular resposta citotóxica (Donaldson et al., 1990, 
1992). A ausência destas moléculas que apresentariam o 
antígeno paterno ao sistema imune, evita que os cálices 
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sejam destruídos pelos linfócitos citotóxicos (McKinnon 
et al., 2011). Adicionalmente, a infiltração de células 
CD4+ presentes ao redor dos cálices não inclui apenas 
linfócitos T auxiliares tradicionais e sim linfócitos T que 
possuem capacidade de regular e suprimir a resposta 
imune (De Mestre et al., 2010). Finalmente, as células 
fetais dos cálices endometriais possuem atividade de 
modular a imunidade por meio de produtos secretórios 
das células da cinta coriônica, que suprimem a 
proliferação de linfócitos e a expressão de citocinas 
(Flaminio e Antczak, 2005).  

Além disso, ao serem transplantadas para locais 
fora do útero em éguas não prenhes, as células da cinta 
coriônica apresentam características similares às dos 
cálices, incluindo secreção da eCG e a habilidade de 
resistir à resposta imune celular e humoral montadas 
pela receptora (McKinnon, 2011). Tais habilidades 
sugerem que as células da cinta coriônica e dos cálices 
endometriais possuem autocontrole, controlando seu 
próprio destino (McKinnon et al., 2011) e é possível que 
a reação leucocitária formada, seja simplesmente em 
resposta à presença dos cálices endometriais em 
degeneração no final de seu tempo normal de vida 
(Lunn et al., 1997). 

 
Conclusão 

 
O desenvolvimento embrionário/fetal de éguas 

apresenta particularidades e características próprias que 
permitem uma adequada interação concepto-maternal 
nas fases iniciais da gestação. Dentre elas, a formação 
da cápsula, uma intensa mobilidade embrionária 
intrauterina e a formação e regressão dos CLS são 
particularidades de extrema importância para 
manutenção de uma gestação saudável. 
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Resumo 

 
A gestação é um processo dinâmico que 

compreende desde a concepção até o parto e este 
período de vida intrauterino é necessário para garantir o 
desenvolvimento fetal e a capacidade de sobrevivência 
ao meio externo. Assim, o aprimoramento dos modelos 
atuais de avaliação gestacional e neonatal e o 
desenvolvimento de novas metodologias devem 
contribuir para a previsão do futuro da mãe e do recem 
nascido. Com este escopo, esta revisão de literatura visa 
explorar com uma abordagem sequencial e lógica as 
principais afecções que acometem os períodos pré, intra 
e pós-natal na égua, de forma que a prevenção ou 
redução de injúrias perinatais seja realizada com êxito. 
 
Palavras chave: nascimento, afecções, égua, periparto, 
prenhez. 
 

Introdução 
 

Como avaliar a égua no periparto? 
 

Tradicionalmete, não são realizadas avaliações 
ginecológicas no terço médio e final da gestação na 
maioria das éguas prenhes, no entanto, a unidade feto 
placentária deve ser monitorada durante toda a gestação 
para a coleta de dados e de parâmetros biofísicos e 
bioquímicos visando previnir e reduzir injúrias 
perinatais (Bucca, 2006). 

O histórico clínico e reprodutivo da égua deve 
ser avaliado, incluindo dados de afecções durante o 
parto. Também deve ser realizado um exame físico 
completo da égua prenhe, incluindo palpação retal e 
avaliação de parâmetros hematológicos e bioquímicos 
que indiquem a saúde do trato reprodutor dessas fêmeas. 
Na palpação retal é realizado o exame da cervix, útero, 
feto e todas as estruturas abdominais palpáveis. O 
exame vaginal deve ser conduzido criteriosamente para 
evitar contaminação iatrogênica que pode acarretar no 
desenvolvimento de placentites ascendentes (Wilkins, 
2006).  

A análise dos parâmetros bioquímicos ainda 
permanece no foco de pesquisas e é principalmente 
utilizada em situações de comprometimento fetal e para 
predizer as adaptações neonatais. Assim, pode ser 
realizada a avaliação do perfil hormonal de estrógenos 
(Riddle, 2003) e de progestágenos (Rossdale et al., 
1991; Rossdale, 2004; LeBlanc et al., 2004), 
determinação da concentração de eletrólitos 
(Paccamonti, 2001) e densidade do colostro (Jeffcott, 
1974; Lelanc, 1984) bem como, a análise dos fluidos 
fetais (Schimidt et al., 1991; McGladdery et al., 1992). 

Nos fluidos fetais, pode ser determinada a 
concentração de prostaglandinas, exame citológico e 
análise do cariótipo fetal para detectar evidências de 
infecção, porém, a amniocentese a alantocentese não são 

frequentemente realizadas na égua devido ao risco 
potencial de abortamento. Uma boa alternativa seria a 
coleta de fluidos fetais no momento do parto, o que 
possibilitaria a realização de cultura bacteriana e viral 
desses fluidos, sem causar riscos à égua e ao potro 
(Bucca, 2006). 

Os parâmetros biofísicos podem ser avaliados 
com auxílio da ultrassonografia Modo B e Doppler, 
podendo ser realizada tanto via transretal como 
transabdominal, e também por eletrocardiograma. No 
feto pode ser determinada a estática (Ginther e Griffin, 
1993; Bucca et al., 2005), ritmo e batimento cardíaco 
(Adams-Brendemuhel and Pipers, 1987), atividade 
(Fraser et al., 1975), mensurações do estômago e 
tamanho (Bucca et al., 2005), vesícula urinária 
(McGladdery et al., 1993) e gestações múltiplas. Já nos 
anexos fetais podem ser avaliados o espessamento da 
junção útero placentária, quantidade e qualidade dos 
fluidos (Renaudin et al., 1997; Bucca et al., 2005). 

Ultrassonografia e eletrocardiograma podem 
ser continuamente realizados para detectar alterações 
uterinas, estresse fetal (taquicardia persistente)e hipóxia 
neonatal (bradicardia) (McGladdery et al., 1993). 
 

Placentite 
 

Alterações na placenta não são reconhecidas 
facilmente e disfunções nesse órgão representam um 
diagnóstico difícil. Esse distúrbio pode afetar o contato 
útero placentário e eficiência placentária, interfirindo no 
bem estar fetal (Bucca, 2006). 

A placentite é uma causa frequente de aborto e 
morte perinatal (9.5-33.5%) em equinos (Giles et al., 
1993; Smith et al., 2003). Diferentes agentes etiológicos 
podem estar envolvidos, como vírus (vírus da arterite 
viral equina e herpes vírus tipo 1), bactérias 
(Streptococcus β- hemolíticos Eschericcia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebisiella penumoniae, 
Leptospira spp e Crossiella equi) (Donahue et al., 2002) 
e fungos (Aspergillus spp e Mucor spp) com a 
possibilidade de diferentes rotas de infecção (Bucca, 
2006). Cinquenta e três por cento das perdas são 
oriundas de infecções bacterianas, sendo que a bactéria 
Streptococcus zooepidemicus é isolada em 28% dos 
casos (Giles et al., 1993). A infecção ascendente é a 
principal rota de infecção, resultando em inflamação e 
descolamento precoce da placenta na região da estrela 
cervical, e pode estar presente em éguas com defeitos na 
conformação perineal, e histórico de alterações no 
exame da vagina e cervical durante a gestação. A 
infecção hematógena é uma rota comumente utilizada 
pela bactéria Leptospira spp., causando placentite 
multifocal ou difusa. A bactéria Crossiella equi infecta 
o útero no momento da cobertura, porém o 
desenvolvimento da placentite somente ocorre na 
gestação avançada, com a presença de lesões 
características no corpo uterino (Bucca, 2006). 
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Os sinais clínicos de placentite são variados, 
incluindo o desenvolvimento precoce da glândula 
mamária com produção e perda de colostro/leite, 
relaxamento cervical, presença de secreção vaginal, 
abortamento, parto prematuro, nascimento de potros 
prematuros ou dismaturos, neonatos com baixo peso 
corporal e/ou sepsi. Estudos recentes sugerem que a 
infecção do corionalantóide resulta no aumento da 
expressão de mediadores inflamatórios associados com 
efeitos locais que alteram a contratilidade miometrial e 
comprometem a viabilidade fetal (Mcglothlin et al., 
2004). De acordo com Lyle e Paccamonti (2010), o 
estresse uterino promovido pela infecção, 
aparentemente acelera a maturação do eixo hipotálamo 
– hipófise – adrenal fetal levando a abortamentos e 
partos prematuros. 

Comprometimento sistêmico evidenciado no 
perfil sanguíneo nem sempre está presente. A 
associação dos sinais clínicos com a avaliação 
citológica, a cultura da secreção cérvico vaginal, além 
de exames ultrassonográficos da placenta, podem 
determinar o diagnóstico de placentite (Bucca, 2006). 

Na avaliação ultrassonográfica podem ser 
estabelecidos valores da espessura da junção útero 
placentária, que são <5 mm (<270 dias de gestação), < 8 
mm (271-300 dias de gestação), <10 mm (310-330 dias 
de gestação) e < 12 mm (>330 dias de gestação) 
(Renaudin et al., 1997; Bucca, 2006), e sinais de 
inflamação como o espessamento da junção útero 
placenta, edema ou descolamento precoce do 
corioalantóide podem ser mensurados principalmente na 
região da estrela cervical e do corpo uterino.  

Até que os resultados da cultura e do 
antibiograma estejam prontos, o tratamento deve ser 
iniciado com antibióticos de amplo espectro que 
atrevessem a barreira útero placentária e apresentem boa 
distribuição nos fluidos fetais. Antiinflamatórios não 
esteroidais devem ser usados com intuito de diminuir os 
mediadores inflamatórios presentes na placentite, e 
suplementação com progesterona pode auxiliar na 
manutenção da quiescência uterina (Bucca, 2006). O 
conceito da administração de progesterona ainda é 
controverso, antes dos 100 dias de gestação pode ser 
interessante para manutenção da gestação de éguas 
sofrendo luteólise mediada pela produção de PGF2α 
(Daels et al.,1991). No final do período gestacional se a 
placenta está comprometida para a produção de 
progestágenos, provavelmente também estará em 
relação à nutrição e oxigenação o que pode resultar na 
morte e retenção fetal (McCue et al., 1997).  

Tratamento com progestágenos tem sido 
preconizado por promover quiescência uterina em éguas 
com afecções uterinas. Provavelmente, o efeito anti 
prostaglandina dos progestágenos deva contribuir para 
redução da atividade miometrial por meio da 
interferência em receptores de prostaglandina e 
ocitocina (Garfield et al., 1980), sem a formação desses 
receptores, a formação das junções gap são inibidas e a 
contratilidade uterina previnida.  

Daels et al. (1996) testou o efeito do 
altrenogest (um progestágeno sintético) na manutenção 
da gestação de éguas tratadas com um análago da 
prostaglandina (cloprostenol), demonstrando que a 
suplementação com progestágenos foi capaz de previnir 

a indução do abortamento induzido pela administração 
da prostaglandina, suportando a hipótese da 
suplementação com progestágenos em éguas com alto 
risco de partos prematuros. Similar, Frazer et al. (2002) 
e Bucca (2006) indicaram que a prescrição de 
progesterona pode ser instituída nos casos em que é 
possível monitorar a gestação em intervalos regulares. 
 

Hidropsia das membranas fetais 
 

O hidroâmnio e hidroalantóide são 
caracterizados pelo acúmulo exagerado de fluidos nos 
compartimentos amniótico e alantoidiano, 
respectivamente, dentre eles o mais comum é o 
hidroalantóide. Essas condições são raras na espécie 
equina, e o prognóstico para gestação é considerado 
reservado (Vandeplassche et al., 1976; Koterba et al., 
1983; Waelchli e Ehrensperger, 1988). É relatada a 
associação de hidroalantóide a placentites difusas leves 
ou vasculites endometriais, enquanto hidroâmnio 
apresenta etiologia desconhecida (Koterba et al., 1983) 
e pode ser devido a defeitos no sistema de deglutição do 
feto (Bucca, 2006).  

Hidropsia das membranas fetais é mais 
frequente em éguas pluríparas com 6 a 20 anos, e com 
maior incedência no último semestre de gestação 
(Vandeplassche, 1987). Tipicamente ocorre um inicio 
súbito (1-2 semanas), caracterizado por distenção 
abdominal, relacionada com graus variados de cólica e 
dificuldade para defecação (Bucca, 2006). Outros sinais 
clínicos incluem perda progressiva de apetite, 
dificuldade para caminhar e dispnéia associada a 
mucosas cianóticas, principalmente em éguas que 
permanecem em decúbito prolongado (Vandeplassche, 
1987). 

No exame físico, a temperatura retal se 
encontra dentro da normalidade, no entanto, o pulso é 
alto. A palpação retal deve ser realizada com extremo 
cuidado e lubrificação, evidenciando-se alta pressão 
devido ao grande acúmulo de fluido intrauterino. As 
fezes tendem a estar envolvidas com muco devido a 
passagem lenta durante pelo trato gastrintestinal (Frazer 
et al., 1997b). 

Valores normais para o volume de fluido 
alantoidiano na égua a termo variam de 8 a 18 litros, 
sendo reportados volumes entre 110-230 litros em casos 
de hidropsias (Blanchard et al., 1987; Vandeplassche, 
1987). Desta forma, na maioria dos casos o feto não é 
palpável. Na ultrassonografia transabdominal observa-se 
uma grande quantidade de líquido (> 18 cm) (Zent e 
Pantaleon, 2008) incluindo no corno não gravídico. O 
exame deve ser realizado bilateralmente no abdômen 
para excluir a possibilidade de gestações gemelares 
(Frazer et al., 2002). Edema na região ventral do 
abdômen é frequente (Bucca, 2006).  

Proprietários devem ser advertidos por tratar-se 
de uma doença progressiva o que torna extremamente 
difícil manter a égua gestante até o momento do parto. 
Repetidas tentativas de drenagem do fluido via 
transcervical são reportadas, no entanto, a morte fetal 
devido a um descolamento precoce da placenta e/ou 
contaminação bacteriana (Frazer et al., 2002) não é 
incomum. Torna-se prudente a indução do parto antes 
que ocorra ruptura uterina ou ruptura do tendão pré-
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púbico (Hanson e Todhunter, 1986; Blanchard et al., 
1987; Honnas et al., 1988). A indução do parto é de alto 
risco devido a ocorrência de choque hipovolêmico e de 
distocia, observados em 50% dos casos.  

O prognóstico reprodutivo da égua é favorável 
quando terapia de suporte apropriada for instituída e não 
ocorrerem sequelas, como laceração de cérvix, retenção 
de placenta e metrites (Frazer et al., 2002). De acordo 
com Vanderplassche (1987), seis de oito éguas que 
desenvolveram hidropsia tiveram uma gestação e parto 
normal na prenhez subsequente. Blanchard e 
colaboradores (1987) reportaram o óbito de uma égua 
devido a choque hipovolêmico e ruptura da musculatura 
abdominal com a formação de hérnia inguinal ventral. 

Na hidropsia, pode não ocorrer uma resposta 
adequada á ocitocina na indução do parto, devido a 
distenção da musculatura uterina (Vandeplassche et al., 
1972; Frazer et al., 1997b). Nesses casos, a associação 
de ocitocina e prostaglandina pode ser preconizada para 
a indução do abortamento (Vandeplassche et al., 1972; 
Koterba et al., 1983; Waelchi e Ehrensperger, 1988). A 
aplicação de prostaglandina E na cérvix antes da 
indução pode facilitar a extração do feto pelo canal de 
parto, no entanto, uma grande complicação é o edema e 
o espessamento do corioalantóide, o que justifica a 
necessidade de ruptura mecânica da membrana 
(Vandeplassche et al., 1976). Se a pressão dos dedos 
não for suficiente para promover a ruptura do 
corioalantóide, pode ser usada uma pinça de biópsia 
para remover um fragmento da membrana e assim 
promover a drenagem do líquido (Vandeplassche et al., 
1976; Waelchli e Ehrensperger, 1988). Se necessário 
uma sonda nasogástrica pode ser inserida no interior do 
útero para contralar o fluxo de saída do líquido (Frazer 
et al., 2002). 

A administração de fluidoterapia intravenosa 
concomitantemente a drenagem gradual do excesso de 
fluido alantoideano, pode ajudar na adaptação 
cardiovascular previnindo o choque hipovolêmico e a 
administração de ocitocina (1.0 IU/min) pode ser 
indicada para induzir contrações uterinas. As contrações 
abdominais também podem estar comprometidas devido 
ao esforço. Tratamento preventivo para o complexo 
metrite-laminite é indicado principalmente em casos de 
retenção dos anexos fetais e a involução uterina deve ser 
monitorada por palpação e ultrassonografia transretal 
(Frazer et al., 2002). 
 

Hérnias da parede abdominal ventral e ruptura do 
tendão pré púbico 

 
Defeitos no suporte abdominal de éguas 

prenhes podem resultar em rupturas do músculo 
abdominal transverso, oblíquo, abdominais retos e do 
tendão pré-púbico. De acordo com Wilkins (2006), a 
distenção extrema observada em casos de gestações 
gemelares, hidropsia das membranas fetais, traumas na 
gestação avançada ou hematomas subcutâneos podem 
causar a ruptura do suporte múculo tendíneo ventral. 

Em casos extremos, a ruptura pode levar a 
hemorragia, choque e morte (Ginther e Griffin, 1993). O 
sinal clínico mais evidente é o edema ventral que varia 
de tamanho, podendo se extender da região mais cranial 
até o úbere. Éguas com ruptura do tendão pré púbico ou 

da parede abdominal ventral podem apresentar sinais 
intermitentes de cólica e frequentemente relutância para 
movimentar-se. Se o tendão é rompido, a pelve fica 
inclinada, acarretando em lordose e a glândula mamária 
pode se deslocar em sentido crânio ventral devido a 
perda de conexão com a pelve (Hanson e Todhunter, 
1986). Edema unilateral é mais indicativo de danos a 
parede abdominal ventral lateral, que de acordo com 
Zent e Pantaleon (2008) parece ser mais comum na 
égua, mas também pode ocorrer em rupturas parciais do 
tendão pré púbico. 

Os sinais clínicos de taquicardia e taquipnéia, 
sem alterações na temperatura corporal, geralmente 
resultam da dor intensa (Hanson e Todhunter, 1986). O 
diagnóstico definitivo pode ser complicado pela 
gestação avançada, o que não permite uma boa 
avaliação transretal, além disso, o edema intenso e a 
creptação da parede abdominal ventral dificultam o 
exame ultrassonográfico dessa região (Ginther e Griffin, 
1993).  

O acesso a exata extensão da lesão poderá 
somente ser possível após a saída do feto e fluidos fetais 
e diminuição do edema ventral (Frazer et al., 2002). A 
égua pode apresentar sensibilidade e resistência a 
palpação da região, sendo indicado o monitoramento 
das enzimas creatinina quinase (CK) e aspartato amino-
transferase (AST), que pode auxiliar na determinação da 
gravidade da lesão.  

A manutenção da gestação é recomendada, no 
entanto, o prognóstico é extremamente reservado e os 
danos podem impossibilitar uma gestação futura. Uma 
terapia mais conservadora e de suporte pode ser 
indicada com intuito de manter a viabilidade fetal. O 
uso de antiinflamatórios pode aliviar o desconforto da 
égua associado com a restrição de movimento. 

Suporte para o abdomen pode ser adaptado 
com tiras de borracha, lona e couro. A redução da dieta 
combinada com laxativos suaves pode minimizar o 
estresse associado a defecação (Ginther e Griffin, 1993). 
Assistência ao parto deve ser prestada para éguas com 
herniação ou ruptura ventral, provavelmente pela 
dificuldade em promover as contrações abdominais 
necessárias para expulsão do produto (Hanson e 
Todhunter, 1986). Estrangulamento de órgãos em 
hernias são possíveis complicações que devem ser 
avaliadas e corrigidas por técnicas cirúrgicas (Hanson e 
Todhunter, 1986; Wilkins, 2006). 

Cesariana deve ser considerada em casos de 
ruptura do tendão pré púbico sem possibilidade de 
resolução cirúrgica onde se prioriza o potro (Bucca, 
2006). Proprietários devem ser advertidos que em 
alguns casos, embora seja realizado o tratamento 
cirúrgico, pode não ser indicado que a égua geste 
novamente (Hanson e Todhunter, 1986) e a 
transferência de embriões é uma alternativa viável como 
proposta reprodutiva para esses animais (Frazer et al., 
2002). 

Torção uterina 
 

A causa ou causas de torção uterina em éguas 
não estão bem definidas. Para Van der Weijden (1996) e 
Frazer et al. (2002), a torção uterina na égua pode 
ocorrer no final da gestação e quando precede o parto 
resulta em 10-50% dos casos de distocia (Vasey, 1993). 
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É provável que a movimentação vigorosa do potro no 
final da gestação seja um fator determinante de torção 
uterina (Frazer et al., 2002). 

Os graus de torção uterina variam entre 180º a 
540º (Bucca, 2006) e ocorrem mais comumente no 
sentido horário (Vaughan, 1980) e cranial a cérvix (Lyle 
e Paccamonti, 2010).  

O principal sinal clínico é a dor abdominal, que 
quando ocorre próximo a data do parto pode ser 
confundida com os pódromos do parto ou ainda com 
afecções gastrintestinais, quando a manifestação de dor 
é mais intensas (Pascoe et al., 1981; Perkins et al., 
1996). Um atraso no estabelecimento do diagnóstico 
definitivo aumenta a probabilidade de 
comprometimento fetal (Frazer et al., 2002). 

Palpação retal é essencial para determinar a 
torção uterina. O examinador deve avaliar 
cuidadosamente os ligamentos mais importantes da 
região lombar para confirmar o diagnóstico e determinar 
a direção e o grau de severidade da torção. Se a torção 
envolver os dois ligamentos que passam sob o útero, o 
ligamento do lado da torção tende a estar mais caudal e 
palpável como uma banda vertical, enquanto o 
ligamento oposto estará tracionado horizontalmente 
sobre o útero, antes de passar ventralmente (Frazer et 

al., 2002). 
Uma constrição de 360º pode impedir a 

execução do exame (Pascoe et al., 1981). Nesses casos a 
determinação da direção ta torção pode ser difícil e a 
ultrassonografia pode auxiliar na detecção do 
espessamento da parede uterina e distenção causada pela 
compressão vascular (Frazer et al., 2002), assim como 
identificar uma possível ruptura uterina (Bucca, 2006). 
Na égua, a ocorrência de ruptura uterina pode ser uma 
complicação da torção (Pascoe et al., 1981), 
especialmente em casos de gestações avançadas nas 
quais o diagnóstico de torção não é realizado e o parto é 
induzido (Vaughan, 1980). 

Muitas técnicas têm sido empregadas para a 
correção de torção uterina em éguas. Se o parto está a 
termo e a cérvix apresenta dilatação suficiente, pode-se 
tentar a correção manual da torção por meio da 
introdução do braço do examinador e manipulação 
ventro lateral do feto. O corno uterino gravídico deve 
ser movimentado para os lados até que seja possível 
desfazer a torção. Com esta técnica, Vanderplassche 
(1993) reportou uma taxa de resolução de torção de 80% 
em éguas com gestação a termo. Outra opção requer o 
uso de correntes obstétricas para fixar os membros do 
feto para desfazer a torção, fazendo a rotação cuidadosa 
do feto no útero, evitando lesões no potro e no útero 
(Ginther e Griffin, 1993). 

Quando se trata de uma gestação mais precoce 
com determinação exata do local da torção (Fraser et al., 
1975), o examinador pode empregar a técnica de 
rolamento da égua em decúbito dorsal (Bowen et al., 
1976), com a desvantagem de que a execução desta 
técnica no terço final de gestação pode levar a ruptura 
uterina (Perkins et al., 1996), e pode acarretar também 
em alterações no sistema digestório, descolamento 
precoce da placenta e hipóxia fetal devido ao protocolo 
anestésico. 

Devido a estas complicações, alguns autores 
recomendam a laparotomia no flanco ipsilateral ao local 

da torção ou manipulação do corno uterino gravídico 
(Pascoe et al., 1981), em casos nos quais a direção da 
torção não foi diagnosticada é recomendada a incisão no 
flanco esquerdo (LeBlanc et al., 2004). A presença de 
um feto vivo facilita o procedimento e nos casos de 
gestação avançada pode ser necessária uma segunda 
incisão no flanco contralateral para a manipulação da 
torção uterina por dois cirurgiões (Perkins et al., 1996). 
Essa técnica proporciona uma correta inspeção e 
posicionamento uterino (Frazer et al., 2002). Porém, é 
válido relembrar que o útero pode estar friável, sendo 
necessária uma manipulação cuidadosa para previnir 
lacerações e ruptura uterina (Vaughan, 1980). Se o feto 
não for viável, a égua deve abortar espontaneamente 
após o reposicionamento uterino, mas se recomenda o 
acompanhamento da mesma para correção de possíveis 
distocias provinientes de alterações da estática fetal 
(Vandeplassche, 1987; Bowen et al., 1976). 

A celiotomia ventral é indicada quando a 
torção uterina pode proporcionar danos significativos a 
outras estruturas abdominais que estão envolvidas ou 
quando não é possível realizar a redução da torção via 
flanco. A decisão para esse procedimento é baseada na 
condição clínica da égua, duração e grau de dor 
abdominal, acurácia do diagnóstico e experiência 
profissional. O acesso na linha média ventral permite a 
resolução rápida da torção e avaliação das estruturas 
envolvidas e das complicações (Frazer et al., 2002), 
porém requer anestesia geral que pode comprometer a 
viabilidade fetal (Fraser et al., 1975). 

O prognóstico de torção uterina em éguas 
depende do grau de comprometimento vascular e do 
período da gestação em que ocorre. De acordo com 
Chaney e colaboradores (2007), a taxa de sobrevivência 
em torções uterinas de gestações inferiores a 320 dias 
foi de  97% para a égua e 72% para o potro, enquanto 
em gestações mais avançadas foi de 65% e 32%, 
respectivamente, assim como a viabilidade reprodutiva 
futura foi de 67%.  

Em geral, quando o feto está vivo e não há 
grande comprometimento circulatório, o prognóstico 
tende a ser favorável tanto para a mãe quanto para o 
potro (Frazer et al., 2002). Em casos crônicos, nos quais 
existe um grande comprometimento uterino, pode ser 
recomenda a ovário histerectomia e a manutenção da 
égua para outros propósitos que não reprodutivos. 

 
Ruptura uterina 

 
A ruptura uterina pode envolver o endométrio, 

miométrio ou todas as camadas uterinas e ocorre mais 
frequentemente na parede dorsal do útero (McCoy e 
Martin, 1985). É uma complicação que pode ser 
associada a hidropsia das membranas fetais (Honnas et 

al., 1988), fetotomia, excessiva manipulação durante a 
distocia, alterações na estática fetal, tratamentos no 
período pós-parto e ainda em casos de partos 
aparentemente normais (Lofstedt, 1993; Rossdale, 
2004). 

Ocasionalmente, os cascos do potro podem 
forçar a parede uterina dorsal durante o esforço para 
expulsão no parto, que em algumas situações pode ser 
identificado por palpação retal como uma abertura 
irregular na superfície uterina (Hooper et al., 1993b), e 
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em algus casos o intestino pode protruir através da 
laceração pela vulva. Outros locais que são susceptíveis 
a lesões incluem o corpo e o corno uterino gravídico 
(Bucca, 2006). 

Os sinais clínicos dependem do grau de 
laceração uterina. Em lesões parciais pode ocorrer 
diapedese de células sanguíneas e contaminação da 
cavidade abdominal. Peritonites podem ocorrer 
decorrentes de endometrites necrotizantes, não sendo 
necessária perfuração uterina total para o 
desenvolvimento desta afecção (Blanchard et al., 1983).  

Em casos de ruptura total, a contaminação 
abdominal é evidenciada por um aumento na contagem 
de leucócitos e peritonite séptica grave pode ocorrer 24-
48 horas após a lesão (Dolente, 2004). Nesses casos, a 
paracentese abdominal é importante para o diagnóstico 
da doença, principalmente quando as éguas apresentam 
um histórico prévio de distocia e/ou fetotomia (McCoy 
e Martin, 1985), com sinais de dor abdominal, febre, 
letargia e anorexia (Bucca, 2006).  

Embora a ocorrência de ruptura uterina pré 
parto seja extremamente rara, deve ser considerada em 
éguas que exibem sinais de dor abdominal e depressão. 
Éguas com presença de hemorragia vaginal, contendo 
grande quantidade de sangue e coágulos, também 
devem ser cuidadosamente monitoradas (Rossdale et al., 
1991; Paccamonti, 2001). 

O útero deve ser imediatamente examinado 
após a retirada do feto no exame obstétrico (Adams-
Brendemuhel e Pipers, 1987; Frazer et al., 1997a; 
Rossdale, 2004). O diagnóstico imediato de ruptura por 
meio de palpação retal pode ser difícil, o exame da 
placenta pode auxiliar ou não na localização da lesão 
(McGladdery et al., 1992). A avaliação da integridade 
uterina por palpação vaginal pode ser prejudicada 
devido a dificuldade de examinar as extremidades dos 
cornos uterinos. Além disso, as pregas endometriais são 
grandes e edemaciadas, podendo complicar a 
identificação de lacerações uterinas (Hooper et al., 
1993b). 

Se uma alteração é detectada, o examinador 
deve ser extremamente cauteloso ao avaliá-la. Uma 
laceração que se restringe somente ao miométrio pode 
ser facilmente revertida em uma laceração grave por 
uma palpação inapropriada (Frazer et al., 1997b). A 
visualização da extensão da lesão por meio da 
laparoscopia pode ser especialmente importante para 
determinar o prognóstico (Bucca et al., 2005). 

O tratamento clínico conservativo auxilia a 
previnir o choque circulatório e peritonite (Ginther e 
Griffin, 1993). Para pequenas lacerações uterinas 
caudais com pouca hemorragia associada, a terapia 
imediata pode ser contraindicada, no entanto existe um 
risco grande de culminar em peritonite fatal (Schimidt et 

al., 1991). Além disso, éguas que sobreviveram a 
peritonite com o tratamento conservativo podem 
apresentar diminuição da fertilidade como um resultado 
de aderências (Schimidt et al., 1991).  

O tratamento desses animais deve incluir 
antibioticoterapia parenteral de amplo espectro, 
antiinflamatórios não esteroidais em doses anti-
endotoxêmicas (Perkins et al., 1991; Schimidt et al., 
1991; Ginther e Griffin, 1993; Rossdale 2004), e 
lavagem peritoneal. Administração de ocitocina também 

é indicada para auxiliar na involução uterina (Bucca, 
2006). 

Celiotomia ventral é indicada, especialmente 
em lacerações grandes, para hemorragias não 
controladas, herniação visceral e quando a égua não 
responde positivamente ao tratamento conservativo 
(Ginther e Griffin, 1993).  

Laparotomia via flanco pode ser realizada em 
casos de lacerações no corno uterino ipsilateral a incisão 
cirúrgica (Rossdale, 2004). Para Hooper et al. (1993b) o 
melhor tratamento para salvar a vida e o potencial 
reprodutivo da égua é a reparação cirúrgica da ruptura 
uterina. 

O prognóstico depende do tamanho da ruptura 
assim como do grau de contaminação uterina, a 
instituição de um tratamento precoce melhora os 
resultados para desempenho reprodutivo futuro 
(Rossdale, 2004). A taxa de sobrevivência pode chegar 
a 90% em éguas tratadas durante as primeiras 24 horas 
após a ruptuta (Schimidt et al., 1991). 
 

Hemorragias 
 
Hemorragia na parede uterina e no canal pélvico 

 
Em geral quando é necessária a manipulação 

obstétrica, um discreto sangramente oriundo de 
lacerações lineares na mucosa vaginal, ricamente 
vascularizada e edemaciada, é observado. Essa situação 
pode ser complicada se o uso de uma maior força de 
tração for aplicada, especialmente nos casos de 
ocorrência de distocias absolutas ou relativas (Prestes, 
2006) e em éguas primíparas (Pascoe e Pascoe, 1988). 

A hemorragia pode ser profusa se a lesão 
ocorrer em vasos maiores da vulva, vagina, vestíbulo ou 
cérvix, resultando em hematomas localizados (Prestes, 
2006). Na obstetrícia veterinária, a principal causa de 
hemorragia grave á associada a lacerações de vasos 
sanguíneos por instrumentos ou manobras obstétricas 
mal conduzidas (Noakes et al., 2001). 

A maior parte do trato reprodutivo caudal é 
irrigada pela artéria pudenda que se ramifica na artéria 
vaginal (Ginther, 1992; Lofstedt, 1994). Um hematoma 
nesses vasos pode causar edema vulvar unilateral 
(Rossdale, 1994). Antibióticos de amplo espectro e 
profilaxia para tétano são indicados. Parte dos 
hematomas são resolvidos espontaneamente, porém, 
alguns hematomas vulvares, vaginais ou pélvicos 
precisam ser drenados em 7-10 dias (Pascoe e Pascoe, 
1988). É importante diferenciar hematomas vulvares de 
eversão ou de prolapso de bexiga (Asbury, 1993; 
Lofstedt, 1994). Em alguns casos quando hematoma 
formado, somente é detectado no primeiro ou segundo 
estro pós parto, na avaliação reprodutiva pré cobertura 
(Pascoe e Pascoe, 1988; Arnold et al., 2008). 

Em lacerações graves da parede uterina, pode 
haver perda de sangue pela vagina, e nesses casos a 
égua deve ser mantida em baia e baixas doses de 
ocitocina podem ser administradas. A lavagem uterina é 
contraindicada porque pode dificultar a formação de 
coágulos e prolongar a hemorragia (Frazer et al., 
1997a). Deve ser evitado intervenções cirúrgicas 
agressivas, porque na maioria dos casos a resulação é 
espontânea (Frazer, 2002a). 
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Ruptura de grandes vasos 

 
 A hemorragia derivada da ruptura de grandes 
vasos afeta 2-3% das éguas em reprodução (Arnold et 

al., 2008). Embora hemorragia possa ocorrer no período 
pré, trans e pós parto, a maior incidência ocorre nas 24 
horas pós parto (Perkins e Frazer, 1994) e esta é a causa 
mais comum de morte de éguas neste período (40%) 
(Dwyer e Harrison, 1993; Dolente, 2004).  

A mais comum é a ruptura da artéria uterina 
em seu terço médio (Rooney, 1964; Threlfall e 
Immegart, 1998), mas ocasionalmente pode envolver a 
artéria ovariana ou a ilíaca (Arnold et al., 2008). 
Tipicamente, a ruptura apresenta 2-3 cm de 
comprimento e orientação paralela ao eixo longitudinal 
do vaso (Dwyer e Harrison, 1993).  Geralmente, 
a ruptura é mais observada no lado direito devido ao 
deslocamento uterino para o lado esquerdo causado pelo 
ceco e a artéria uterina está mais tencionada, 
principalmente em casos de distocia (Dwyer e Harrison, 
1993). A hemorragia pode atingir a cavidade abdominal, 
ficar restrita ao ligamento largo, parede uerina ou lúmen 
uterino, ou ainda atingir mais que um desses 
compartimentos (Arnold et al., 2008). 
 A incidência de ruptura em grandes vasos 
aumenta com o número de partos, principalmente 
devido a mudanças na elasticidade e nas fibras de 
colágeno e também é relatada uma degeneração 
relacionada a senilidade (Rooney, 1964). De acordo 
com Grüninger et al. (1998) as mudanças que afetam 
éguas pluríparas assemelham-se ao que é chamado de 
esclerose da gestação em outras espécies, com laceração 
da lâmina elástica interna, fibrose e calcificação de 
vasos endometriais (Grüninger et al., 1988). Para 
Arnold e colaboradores (2008), em um estudo 
retrospectivo (de 1998 a 2005), 14% das éguas com 
hemorragia eram jovens (5-7 anos) com histórico de um 
ou dois partos. A deficiência de cobre em éguas velhas 
também está relacionada a ruptura de artérias no 
periparto (Dwyer e Harrison, 1993; Zent, 1997). De 
acordo com Arnold et al. (2008) um episódio prévio de 
hemorragia no pós-parto foi considerado um fator de 
risco de 5% para as éguas na gestação subsequente. 
 O diagnóstico de hemorragia de origem 
urogenital é baseado nos achados clínicos. A frequência 
cardíaca e coloração das mucosas devem ser 
cuidadosamente observadas em éguas com distocia 
(Frazer, 2002b). Algumas éguas podem não demonstrar 
nenhum sinal de hemorragia, como taquicardia, 
sudorese, dor abdominal, depressão, vocalização e 
fasciculações (LeBlanc, 2008), enquanto hemorragia de 
grandes vasos hipertrofiados que suprem o corno uterino 
gestante, pode ser fatal, principalmente se a ruptura 
ocorrer na cavidade abdominal, nesses casos a égua 
pode ser encontrada morta ou moribunda (Perkins e 
Frazer, 1994; Zent, 1997; Sprayberry, 1999). Se o 
sangramento é proviniente do ligamento uterino largo, a 
égua pode apresentar tremores e sinais de dor intensa 
(Dwyer e Harrison, 1993; Perkins e Frazer, 1994; 
Rossdale, 1994). Esses primeiros sinais podem ser 
confundidos com contrações uterinas no pós-parto. 
 Exames obstétricos sequências devem ser 
realizados nos animais que necessitam de intervenções 
durante o parto (Dwyer e Harrison, 1993). Porém, esta 

avaliação pode não ser útil quando o hematoma é 
pequeno e quantidade excessiva de sangue está sendo ou 
foi perdida (Wilkins, 2006), nesses casos a 
ultrassonografia transabdominal e paracentese 
abdominal podem melhor auxiliar na detecção de 
hemorragia (Frazer, 2002b).  
 A hematologia pode não apresentar alterações 
em quadros iniciais devido a contração esplênica, que 
mantém temporariamente o hematócrito dentro dos 
valores normais (Sprayberry, 1999). 
 A avaliação transretal do ligamento largo do 
útero pode causar uma movimentação brusca da égua e 
esse estresse acarretar em um aumento fatal da pressão 
arterial, assim, este  procedimento deve ser realizado 
com muita cautela (Asbury, 1993; Perkins e Frazer, 
1994). 
 O dilema de como tratar uma égua com ruptura 
de grandes vasos é decidir quando optar por uma terapia 
medicamentosa ou quando realmente é necessária a 
intervenção cirúrgica (Sprayberry, 1999). Segundo 
Story (2007), cirurgia exploratória para reparação de 
ruptura de vasos é contraindicada. Além disso, os 
estudos científicos a respeito de hemorragias em éguas 
são escassos e a maioria das recomendações são 
baseadas em ensaios clínicos coletivos e com métodos 
usados em humanos. A implementação da ligadura de 
vasos normalmente não é possível, mas uma pinça para 
hemostasia da artéria pode ser aplicada por 24 horas. 
Quando a pressão no vaso não pode ser realizada, deve-
se manter compressas na vagina (Noakes et al., 2001). 
 Em alguns casos, o estado extremo de 
hipotensão do animal pode oferecer uma boa chance de 
sobrevivência (tratamento conservativo), em outros 
casos, a restauração da pressão intravascular e volume 
circulatório devem ser instituídos (Dwyer e Harrison, 
1993; Sprayberry, 1999). Tratamento conservativo 
auxilia na redução da pressão sanguínea, com objetivo 
de formar um coágulo no local da ruptura e restaurar o 
volume cardiovascular (LeBlanc, 2008). Assim, é 
recomendado que a égua seja mantida em um espaço 
limitado e calma, com sedação e/ou analgesia e não seja 
separada do potro para evitar ansiedade e estresse 
(Frazer, 2002b).  
 A terapia de choque quando necessária requer 
um grande volume de fluido intravenoso (2-3 litros de 
solução hipertônica seguido de 20-30 litros de Ringer 
lactato em um período de 2-4 horas). A solução 
hipertônica pode ser substituída por soluções colóides 
(Sprayberry, 1999). Oxigenoterapia e transfusão 
sanguínea também são indicadas em casos de 
hemorragias graves. Antiinflamatórios não esteroidais 
podem reduzir a inflamação e prover conforto a égua 
(Dwyer e Harrison, 1993), bem como a administração 
de baixas doses de ocitocina pode auxiliar na involução 
uterina, com redução do tamanho e peso do útero, 
diminuindo a tensão sobre os ligamentos e a quantidade 
necessária de sangue que atingi o orgão (Rossdale, 
1983).  
 Alguns clínicos  utilizam a administração de 
um agente vasodilatador em conjunto com fluidos 
intravenosos. A idéia é prover a manutenção do volume 
sanguíneo quando o animal apresenta baixa pressão 
sanguínea. Os corticosteróides são indicados em casos 
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de choque hemorrágico, isquemia intestinal e pulmonar 
(Sprayberry, 1999). 
 O tratamento deve ser realizado para proteger a 
égua de múltiplas falhas secundárias a lesões de 
isquemia e reperfusão, bem como previnir formação de 
hematomas (Vivrette, 1997). Nesses casos, também é 
necessário prescrever fármacos antiinflamatórios e 
antioxidantes. Drogas antifibrinolíticas podem auxiliar 
na estabilização dos coágulos, e a administração de 
pentoxifilina aumenta a flexibilidade das hemáceas 
podendo melhorar o suporte de oxigênio para os tecidos 
isquêmicos (Sprayberry, 1999). 
 As complicações mais comuns incluem febre, 
leucopenia, retenção dos anexos fetais, aumento do 
pulso digital, tromboflebites e arritmias cardíacas 
(Arnold et al., 2008). O prognóstico na fase aguda é 
reservado e de acordo com o estudo de Arnold et al. 
(2008) uma maior taxa de sobrevivência foi obtida em 
éguas que tiveram hemorragia no período pré parto 
quando comparado ao pós parto, 60% vs. 87.3%, 
respectivamente, e 47% destas tiveram um parto normal 
subsequente ao quadro hemorrágico. 
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Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar 

os eventos fisiológicos de adaptação ao meio externo no 
neonato equino, relacionando com os principais 
cuidados dos potros nessa fase. Fazem parte desse 
processo uma avaliação detalhada da égua, período 
gestacional e momento do parto, e do potro neonato no 
que tange a observação dos parâmetros clínicos, 
reflexos neurológicos, comportamentais e exames 
laboratoriais para a definição do grau de maturidade e 
viabilidade do recém-nascido. 
 
Palavras-chave: perinatologia, potro, parto, égua, 
maturidade. 

 
Introdução 

 
A população de equinos de raça no Brasil está 

estimada em 900 mil animais, sendo que nos últimos 
anos o perfil equestre brasileiro de criação está 
direcionado para o padrão europeu, onde o cavalo é um 
animal doméstico, uma ferramenta de lazer e não de 
produção (Mendes, 2011). O que, associado ao 
momento econômico no país, contribuiu para o notório 
crescimento da transferência de embriões (TE) na 
espécie equina. Em 2003 o Brasil já encontrava-se como 
segundo país em número de embriões transferidos no 
mundo (Viana, 2005), sendo estimada em 2006 uma 
média de 6.000 prenhezes de TE por ano (Losinno e 
Alvarenga, 2006). Em 2010 o Brasil encontra-se em 
primeiro lugar na escala mundial, contando com 12.422 
embriões transferidos (Stroud, 2011) Contudo, não são 
divulgadas informações sobre os índices de nascimento 
dos produtos provenientes dessas gestações. No Brasil, 
criatórios de equinos de raças em que a aplicação de 
biotécnicas é liberada, com ampla utilização de TE, têm 
demonstrado uma emergente preocupação com os 
problemas perinatais. Essa nova demanda de mercado 
estimulou a retomada das pesquisas na área de 
neonatologia equina no país. As quais são desenvolvidas 
por poucos grupos, que possuem know-how na área, por 
estarem localizados próximos a grandes pólos de criação 
da raça Puro Sangue Inglês (PSI).   

No momento do nascimento o potro é 
submetido a uma série de eventos fisiológicos de 
adaptação ao meio externo. Assumindo funções antes 
desempenhadas pela placenta, como respiração, nutrição 
e excreção (Sanglid et al., 2000). A presente revisão tem 
por objetivo apresentar os principais eventos 
relacionados à fase inicial de adaptação neonatal na 
espécie equina, relacionando com os principais cuidados 
dos potros nessa fase.  
 

 
 

Parto e adaptações endócrinas perinatais 
 

Os sinais que desencadeiam o parto iniciam a 
partir de hormônios liberados pelo eixo hipotálamo-
pituitária-adrenal (HPA) do feto. No período de 30 dias 
antes do parto (antes de 290 dias de gestação) o eixo 
HPA fetal apresenta atividade basal, sendo considerado 
incapaz de responder ao estímulo dos baixos níveis de 
ACTH circulante.  Existe uma grande elevação dos 
níveis de progestágenos maternos (P5) durante as 
últimas semanas de gestação (aproximadamente 310-
330 dias de gestação), resultante da estimulação da 
glândula adrenal fetal pelas alterações no padrão e 
bioatividade do ACTH produzido pela hipófise (Fowden 
et al., 2012). Quando a adrenal fetal expressa 
quantidade suficiente da enzima 17α-hidroxilase 
(P450c17), que transforma da P5 para cortisol, ocorre 
elevação do cortisol fetal, concomitante ao decréscimo 
de progestágenos e aumento de estradiol-17β na 
circulação materna (Holtan et al., 1991; Ousey et al., 
2004).  

Nas últimas 24 horas antes do parto, há 
predomínio de estrógeno circulante; o que incrementa a 
responsividade dos receptores miometriais à ocitocina, 
este evento é indispensável para o desenvolvimento do 
parto. A elevação do cortisol usualmente ocorre nos 
últimos 5 dias de gestação, continua por algumas horas 
após o nascimento e é considerada essencial para a 
maturação dos órgãos no neonato (Allen, 2000). 

O conhecimento do histórico do período de 
desenvolvimento fetal, ou seja, gestacional, é elemento 
fundamental do processo de avaliação e prognóstico do 
neonato. 
 

Adaptação inicial ao ambiente extra-uterino 
 

O período neonatal é caracterizado por ser uma 
fase de transição fisiológica e metabólica de órgãos e 
sistemas, com o objetivo de atender os novos desafios 
do ambiente extra-uterino (Rossdale, 2004).   

Imediatamente após a expulsão do potro inicia 
a respiração, os movimentos respiratórios podem ser 
observados, em geral, 30 segundos após o nascimento 
(Pierce, 2003). O estabelecimento da respiração 
pulmonar no neonato é deflagrado por estímulo 
químico, térmico e tátil. O fator químico consiste no 
quadro de hipoxemia, acidose respiratória e hipercapnia 
que ocorre durante o parto e estimula o centro 
respiratório na medula. A diminuição da pressão de O2 e 
pH sanguíneo, associado ao aumento da pressão de CO2, 
ocorre devido ao início da separação da placenta e 
oclusão do fluxo sanguíneo no cordão umbilical que 
restringem as trocas gasosas (Acworth, 2003). Outros 
componentes importantes para completar a sequencia de 
estímulos (térmico e tátil) são a queda brusca da 
temperatura no ambiente externo, efeitos da gravidade,
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 redução da resistência circulatória antes promovida pela 
placenta e a compressão torácica sofrida pelo potro 
durante a passagem pelo canal do parto, sendo que esse 
estímulo poderá ser incrementado por massagem 
efetuado após o nascimento (Stoneham, 1991; Acworth, 
2003).  

No momento que ocorre o primeiro movimento 
respiratório constitui-se a interface ar-líquido nos 
alvéolos. No pulmão maturo, com surfactante produzido 
por células epiteliais alveolares tipo II, ocorre a redução 
da tensão superficial e a estabilização do alvéolo 
(Lester, 2005). Que o pulmão expande e a PaO2 
aumenta, a resistência vascular pulmonar declina 
rapidamente e o fluxo sanguíneo pulmonar aumenta em 
torno de 10 vezes. Com a passagem da circulação 
placentária para a sistêmica do potro, associada às 
alterações da circulação pulmonar, ocorre redução da 
pressão de entrada no átrio direito e incremento no 
volume de sangue que retorna via átrio esquerdo. 
Quando a pressão atrial esquerda excede a direita ocorre 
o fechamento do forame oval. Nesse primeiro momento, 
uma porção do sangue que retorna do pulmão via átrio 
esquerdo é ainda bombeado de volta ao compartimento 
cardíaco direito, via ducto arterioso que ainda encontra-
se aberto.  O ducto arterioso pode permanecer aberto até 
o 4° dia de vida no neonato equino.  O fechamento 
desse é mediado pelo aumento da tensão de O2 e 
redução dos níveis circulantes e teciduais de 
prostaglandinas, porém esse mecanismo é ativo somente 
em neonatos maturos (Lombard,  1990).  

Para avaliar a circulação periférica pode-se 
fazer a observação das mucosas. As quais devem 
apresentar coloração rósea, a partir do primeiro minuto 
de vida, e tempo de preenchimento capilar de 2 
segundos ou menos. Os parâmetros iniciais de 
frequência respiratória e cardíaca devem estar, 
respectivamente, entre 60-70 movimentos/min e 60-120 
batimentos/min (Koterba, 1990; Pierce, 2003).  

A manutenção da temperatura corporal pelo 
neonato requer uma considerável demanda energética. A 
termogênese pode ocorrer com o aumento dos tremores 
musculares involuntários ou sem a ocorrência de 
tremores. Nesse caso, ocorre aumento da produção 
metabólica de calor e do consumo de oxigênio, a partir 
do tecido adiposo marrom. Entretanto, não existem 
evidências da presença de tecido adiposo marrom em 
potros.  Até a ingestão de colostro, a fonte energética 
metabólica dos potros é a reserva de glicogênio 
endógeno. Potros fracos e prematuros são susceptíveis a 
quadros de hipotermia devido a sua débil condição 
corporal que caracteriza reduzida reserva energética, 
atitude apática e com isso baixo consumo de colostro e 
hipoglicemia (Acworth, 2003; Morresey, 2005).  

A manutenção da temperatura corporal de 
37,2°C até 38,9°C é considerada fisiológica em potros 
com idade de até 4 dias (Koterba, 1990).  

A ruptura do cordão umbilical deve ocorrer 
pela movimentação natural da égua ou do potro. 
Imediatamente após a ruptura é necessária a realização 
de anti-sepsia do coto remanescente no abdômen do 
potro.  Os produtos mais utilizados são o clorexidine 
0,5% e soluções de iodo de 2 a 5% (Acworth, 2003). O 
tempo médio para a ruptura do umbigo é de 5-6 minutos 
(Pierce, 2003). É importante a escolha do local 

adequado e manutenção do ambiente tranqüilo, para que 
a égua permaneça em decúbito durante alguns minutos e 
assim ocorra a estenose fisiológica do cordão umbilical 
(Finger et al., 2010).  

O exame minucioso da placenta, após a 
eliminação pela égua, deve fazer parte do protocolo de 
acompanhamento do parto e do potro recém-nascido. 
Inicialmente, deve ser feita a pesagem das membranas 
fetais, o peso total da placenta deve ser próximo a 11% 
do peso do potro. Para avaliação macroscópica a 
placenta deve ser estendida em uma superfície limpa e 
iluminada, em orientação no formato de “Y” ou “F” 
(Schlafer, 2000). Deve-se observar a integridade das 
estruturas, com atenção especial as extremidades dos 
cornos uterinos. As alterações macroscópicas 
corioalantóides mais observadas em equinos são áreas 
de avilosidades, engrossamento e necrose do tecido, 
presença de exsudato purulento e de outros sinais de 
inflamação (edema, fibrina, congestão e hemorragia). 
Deve-se localizar o ponto da placenta acometido e 
realizar coleita de material para avaliação 
histopatológica, junto a fragmentos sem alterações 
(Schlafer, 2004).  

A avaliação histopatológica da placenta tem 
sido foco de estudo do nosso grupo de pesquisa nos 
últimos 3 anos. Foceo no estudo de alterações 
inflamatórias e degenerativas da placenta. A 
identificação de alterações inflamatórias no exame 
histopatológico da placenta, caracterizado por 
infiltrados celulares mistos predominantemente histio-
linfocitário com presença de alguns neutrófilos, está 
relacionada ao baixo peso ao nascer, associado ao 
comprometimento clínico e metabólico de neonatos 
equinosda raça PSI (Finger et al., 2011).   

O conceito da origem pré-natal de condições 
clínicas do potro neonato foi estabelecido por Rossdale 
(1972). Já o termo dismaturidade, proveniente da 
literatura humana, foi descrito para potros que nasceram 
a termo (gestação > 320 dias), porém com sinais 
clínicos e comportamentais similares aos observados em 
potros mal-ajustados, prematuros (Rossdale, 1976), 
apresentando a síndrome do “retardo no crescimento 
intra-uterino” (intrauterine growth retardation, IUGR) 
(Rossdale e Ousey, 2002). Vários estudos foram 
desenvolvidos com objetivo de identificar fatores 
relacionados a deprivação de nutrientes para o 
desenvolvimento fetal, devido a falhas no metabolismo 
placentária e/ou uterino (Rossdale e Ousey 2002).  

Potros provenientes de gestações com essas 
intercorrências apresentarão sinais de imaturidade, o que 
exemplifica a importância da avaliação pré-natal para a 
identificação dos problemas em potencial dos potros 
recém nascidos. 
 

Comportamento do neonato equino 
 

O próximo estágio de adaptação do neonato 
consiste na ativação de reflexos neuromusculares e 
comportamentais, essenciais para que o potro 
permaneça em estação e com condições energéticas de 
acompanhar os passos da égua, seguindo seus instintos 
de fuga de predadores, característicos da atitude de 
presa da espécie equina (Rossdale, 2004).  

Os tempos, desde o nascimento até a 
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observação dos reflexos nos potros, são utilizados como 
parâmetros de avaliação objetivos sobre a saúde do 
recém nascido. Porém esses valores podem variar de 
acordo com a raça (Stoneham, 2006), acompanhamento 
e grau de manipulação no parto. Na literatura são 
descritos, para potros saudáveis, os seguintes tempos 
após o nascimento: decúbito esternal 5-10 min; reflexo 
de sucção 5- 20 minutos; permanecer em estação até 1h; 
mamar na égua até 2h; e eliminar o mecônio 2h 

(Koterba, 1990; Kurtz Filho et al., 1997; Vaala 2000; 
Pierce 2003; Stoneham, 2006). 

Na tabela 1 descrevemos os resultados obtidos 
por nosso grupo de pesquisa no acompanhamento de 3 
temporadas reprodutivas (2009-2011), em um criatório 
de equinos PSI na região de Bagé/RS (31°51’55”S; 
54°10’02”O), em relação aos reflexos neuromusculares 
e comportamentais provenientes de partos monitorados.

 
Tabela 1. Valores de média e desvio padrão (SD) para os tempos do nascimento até a observação dos reflexos 
posturais e comportamentais em potros PSI, na região de Bagé/RS (31°51’55” S; 54°10’02” O).  

 Esternal 
(n=273) 

Sucção 
(n=278) 

Estação 
(n=278) 

Mamar 
(n=274) 

Mecônio 
(n=264) 

Média±SD 04±5 min 30±11 min 34±14 min 51±18 min 63±28 
 

Neonatos com comprometimento 
musculoesquelético (alterações flexurais, angulares, 
ossificação incompleta) neurológico (fasciculação e 
reduzido tônus muscular) ou séptico (distensão articular 
e ossificação incompleta) tendem a permanecer em 
decúbito por mais tempo (Morressey, 2005). Quando o 
tempo para permanência em decúbito esternal e em 
estação ultrapassarem os valores esperados, devem ser 
investigados os reais motivos dessas alterações.  

A realização da mamada pelo potro nas 
primeiras 2 horas é fundamental para o fornecimento de 
energia adequado, além da necessidade de absorção de 
imunoglobulinas pelo potro (Le Blanc, 1990).   

Em geral, potros com pouca habilidade de 
permanecer em estação e mamar com 2 horas de vida, 
são considerados potencialmente anormais (Koterba, 
1990). Esses eventos são essenciais para a manutenção 
da homeostase metabólica, além de fundamentais para 
estabelecer o vínculo afetivo entre o potro e a égua.  

A maioria dos potros inicia a eliminação de 
mecônio 2h após o parto, em algumas situações 
demonstrando leve desconforto abdominal. A completa 
eliminação pode levar de 12-24h (Koterba, 1990; 
Morressey, 2005). O colostro possui capacidade de 
estimular a motilidade gastrointestinal em potros (Le 
Blanc, 1990), sendo que a eliminação de mecônio inicia, 
em geral, 30 minutos após a ingesta desse pelo neonato 
(Kurts Filho et al., 1997). Portanto, em um potro que 
obteve a ingestão adequada de colostro não é necessária 
a administração de laxantes ou enemas na profilaxia de 
retenção de mecônio (Kurts Filho et al., 1997). 
Contudo, mesmo assim, a utilização rotineira de enema 
comercial, a base de fosfato de sódio, em todos os 
animais após o parto é descrita pela literatura (Pierce, 
2003) e amplamente utilizada nos criatórios de equinos 
no Brasil.  

A avaliação de parâmetros relacionados ao 
sistema urinário não é realizada rotineiramente. A 
redução do fluxo de urina pode ser resultado de uma 
baixa ingesta de líquido, aumento das perdas de líquido 
por outros mecanismos ou comprometimento da função 
renal (Morresey, 2005). O tempo para a primeira micção 
após o parto é de 6 horas para os potros e de 10 horas 
para as potrancas (Jeffcott, 1972). A taxa de produção 
de urina no neonato é de 6ml/Kg/h (Brewer et al., 
1990). A obstrução ou ruptura de alguma porção do 
trato urinário, cursando com uroperitôneo, é de 
ocorrência comum em potros comprometidos ou em 
casos de trauma durante o parto (Morresey, 2005).  

Quando todas essas etapas tiverem sido 
cumpridas, a observação do potro continua, com ênfase 
na adaptação das funções alimentares e renais 
relacionadas ao incremento da demanda de alimento que 
ocorre progressivamente. 

 
Transferência de imunidade passiva 

 
Macromoléculas, como as imunoglobulinas, 

presentes no colostro são absorvidas por pinocitose no 
epitélio intestinal do neonato sem digestão significativa. 
A captação de imunoglobulinas apresenta absorção 
máxima imediatamente após o parto, declinando para 
22% dessa capacidade no potro com 3 horas de vida 
(Jeffcott, 1971).  

Para que o processo de transferência da 
imunidade passiva, através do colostro, ocorra de 
maneira eficiente é necessário que o potro faça a 
ingestão de aproximadamente 1 litro de colostro de boa 
qualidade nas primeiras 6 horas de vida (Sellon, 2006).  

Um colostro de boa qualidade apresenta 
aspecto viscoso, coloração amarelada e gravidade 
específica > 1.060 (avaliada no lacto-densímetro), o que 

corresponde a uma concentração mínima de IgG de 
3.000mg/dl de colostro. No momento do parto, a 
concentração de IgG no colostro de éguas pode ser 
superior a 9.000mg/dl (Le Blanc, 1990). Na avaliação 
do colostro por refratômetro portátil a unidade utilizada 
é % de Brix e acompanha a seguinte interpretação: 
Regular, 15-20% Brix e 28-50g/dl de IgG; Adequado, 
21-30% Brix e 50-80g/dl de IgG e Muito Bom, >30% 
Brix e >80g/dl de IgG (Cash, 1999).    

O manejo indicado durante o acompanhamento 
do parto é coletar uma amostra de colostro para 

avaliação, antes do potro realizar a primeira mamada. 
No caso da parturiente não apresentar colostro com 
concentração adequada de IgG, deve-se oferecer ao 
neonato colostro proveniente de uma ama de leite ou de 
banco de colostro congelado.   

A concentração sérica ideal de IgG no potro 
que recebeu fornecimento adequado de colostro é 
superior a 800mg/dL no período de 12-24 horas de vida. 
Um potro que apresenta falha na transferência passiva 
possui concentrações séricas de IgG inferiores a 
400mg/dL em 24 horas de vida, já a falha parcial é 
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definida como concentrações de IgG entre 400-
800mg/dL, (Leblanc, 1990; Sellon, 2006).  

Potros que apresentarem falha na transferência 
de imunidade passiva podem ser submetidos à 
transfusão de plasma para incremento da concentração 
de IgG sérico. O doador de plasma deve possuir uma 
concentração mínima de 1.200mg/dl de IgG. Sendo 
observado incremento de 200 a 300mg/dl de IgG sérico 
no potro após a administração de 1 litro de plasma. O 
declínio da concentração de IgG, após transfusão de 
plasma, em potros saudáveis é rápido. Sendo observado 
decréscimo de 30% dessa concentração, no período de 1 
semana após a transfusão. Potros com quadro de 
septcemia apresentam necessidade de uma maior 
quantidade de plasma a ser transfundido, devido a maior 
permeabilidade vascular e demanda imunológica 
(Koterba et al., 1984)  

A utilização de plasma colhido no próprio 
haras, proveniente de doadoras com controle sanitário 
adequado é uma alternativa muito utilizada nos 
criatórios locais, em detrimento ao plasma equino 
comercial. Apresenta menor custo e anticorpos 
específicos para os agentes presentes no ambiente em 
que o potro se encontra. 

 
Patologia clínica do potro 

 
Hematologia 

 

Eritrócitos 

 
Durante o período fetal o processo de 

hematopoiese ocorre no fígado, sendo que a medula 
óssea não contribui para esse processo até o final da 
gestação.  No momento do nascimento, o potro 
apresenta valores elevados de hematócrito, contagem do 
total de eritrócitos e concentração de hemoglobina 
(Harvey et al., 1984). Esse aumento ocorre, 
provavelmente, devido ao sangue transferido da 
placenta, via cordão umbilical no momento do parto.  
Os valores de hematócrito decrescem aproximadamente 
10% nas primeiras 12-24h (Axon e Palmer, 2008). Já os 
valores de contagem de eritrócitos e hemoglobina 
declinam durante as primeiras 2 semanas e então 
permanecem baixos em proporção aos valores de 
referência de equinos adultos (Harvey et al., 1984). 

 

 

Leucócitos 
 
Na avaliação das células brancas observa-se 

uma elevação importante nas primeiras 12 horas de vida 
do potro. Esse aumento ocorre devido ao grande 
aumento na contagem de neutrófilos circulantes. A 
relação Neutrófilo/Linfócito (N/T) é de 2,5:1 no 
momento do nascimento e após 3 horas de vida aumenta 
para 3,5-4:1, em resposta ao pico de cortisol na 
circulação fetal que ocorre nessa fase (Silver et al., 
1984). Esses eventos são importantes marcadores da 
atividade adrenocortical, portanto de maturidade do 
neonato (Rossdale, 2004).  

Eosinófilos não são encontrados no feto e no 
neonato, surgindo em potros a partir de 4 meses de 
idade. Monócitos e basófilos estão ausentes ou em 
número reduzido durante o período neonatal e não 
apresentam modificações significativas durante o 1° ano 
de vida (Harvey, 1990).  

Na tabela 2 estão descritos dados 
hematológicos de potros PSI, acompanhados por nosso 
grupo de pesquisa durante a temporada de partos 2011, 
na região de Bagé/RS. Foi realizada comparação entre 
as médias (teste de Tukey) dos valores hematológicos 
encontrados nos potros antes da mamada (pós-parto 
imediato), no período de 12-24h e 7° dia de vida.  

 

Bioquímica Sanguínea 

 

Os valores relacionados à bioquímica 
sanguínea apresentam ampla variação no período das 
primeiras 4 semanas no neonato equino. Na presente 
revisão serão abordados tópicos sobre as proteínas 
plasmáticas, uréia, creatinina, glicose e lactato. Não 
abordaremos informações sobre alterações de 
enzimologia e eletrólitos, para mais informações sobre 
esses tópicos indicamos revisão publicada por Axon e 
Palmer (2008). 

 

Proteínas plasmáticas totais 
 
Os potros nascem com uma ampla variedade de 

proteínas plasmáticas, sendo as principais a albumina e 
o fibrinogênio. A partir das 12-24h de vida, ocorre um 
aumento gradual da concentração protéica sérica, devido 
à absorção de globulinas, provenientes da ingestão 
adequada de colostro (Axon e Palmer, 2008).

Tabela 2.  Valores hematológicos no pós-parto imediato, 12-24 horas e 7° dia de vida em potros PSI da região de 
Bagé/RS (31°51’55” S; 54°10’02” O).. 

Trials Pós-parto imediato  12-24 h 7° dia 
 N Média DP N Média DP N Média DP 

Ht (%) 88 46.47ª 3.80 89 40.98b 4.94 78 36.30c 5.07 
PPT (g/dl) 88 6.40a 0.74 89 7.53b 0.90 78 7.55b 0.78 
FB (mg/dl) 88 312.5ab 126.68 87 275.86b 131.15 77 345.45ª 130.33 

Leucocitos (x10³/µl) 87 6.25a 2.00 86 8.84b 2.17 76 9.68b 3.45 
a,b,c Letras diferentes na mesma linha indicam diferença (p<0,05). Abreviações: Ht: hematócrito; PPT: proteína 
plasmática total; FB: fibrinogênio 
 

 As concentrações de fibrinogênio são baixas 
ao nascimento (<200mg/dl), aumentam 
progressivamente até o 5° mês e então reduzem para 
próximo aos valores padrão de equinos adultos (Harvey 

et al., 1984). Potros que nascem com 
hiperfibrinogenemia, até os 2 dias de idade, sofreram 
algum estímulo séptico ou inflamatório no interior do 
útero. Em quadros sépticos a hiperfibrinogenemia está 
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associada a leucopenia e relação N/L de 1:1 (Morresey, 
2005).  

A concentração de Amilóide A sérica (Serum 
amyloid A - SAA) apresenta média de 2,2 mg/L em 
potros. Valores superiores a 100 mg/L são sugestivos de 
processo infeccioso instalado, concentrações 
plasmáticas entre 27-100 mg/L podem demonstrar 
quadro de infecção eminente ou em fase de resolução. A 
SAA não parece ser um marcador precoce do processo 
inflamatório, e pode não estar alterada em infecções 
crônicas (Stoneham et al., 2001). 

 

Creatinina e uréia 
 
A azotemia em potros neonatos, com até 7 dias 

de vida, pode ser um indicador de falha pré-renal, lesão 
renal aguda, obstruções, alterações renais congênitas ou 
lesão dos sistemas de coleta de urina, cursando com 
uroperitôneo. Porém é importante ressaltar que a 
concentração de creatinina e uréia apresenta-se elevada 
nas primeiras 24h de vida, com valores de 15-30mg/dL 
de uréria e 2-4mg/dL para creatinina (Harold, 2011). A 
creatinina pode permanecer elevada nas primeiras 36 
horas de vida, e então retorna para valores similares aos 
de referência para equinos adultos (Edwards et al., 
1990). Os valores de uréia geralmente reduzem para 
próximo aos limites inferiores encontrados em equinos 
adultos nas primeiras 24h de vida dos potros (Harold, 
2011).  

Nessa fase inicial, a presença de uma “falsa 
hipercreatinemia” pode ser transitória em potros que 
passaram por quadro de asfixia ou provenientes de 
gestações que cursaram com placentite (Chaney et al., 
2010). Neonatos que apresentam a “falsa 
hipercreatinemia” (>20mg/dL) demonstram 
concentrações séricas de eletrólitos normais, 
comprovando que a função renal está adequada. Esses 
apresentam quedas de 50% nos valores séricos de 
creatinina após 1 ou 2 dias com terapia hídrica adequada 
(Chaney et al., 2010; Harold, 2011). 

Valores aumentados de uréia têm sido 
relacionado ao balanço energético negativo. Comum em 
potros doentes em estado crítico e em recém-nascidos 
que tenham sofrido estresse e catabolismo durante o 
período fetal (Axon e Palmer, 2008).   

 
Glicose 

 
As concentrações iniciais no neonato são 

correspondentes aos valores séricos maternos, 
ocorrendo estabilização da glicemia após 2h (108-109 
mg/dL). Essa estabilização deve-se ao processo de 
gliconeogênese e nutrição enteral iniciados pelo potro. 
Em indivíduos comprometidos, ocorrem falhas nesses 
processos, cursando com hipoglicemia (Koterba et al., 
1984).  

A concentração de glicose sanguínea aumenta 
nas primeiras 48h de vida e permanece com valores 
mais elevados em potros até 6 meses (120-210 mg/dL), 
quando comparado com equinos adultos (Fowden et al., 
1982; Bauer, 1990).  

 

 

 

Lactato 
 
As concentrações de lactato são altas no 

momento do nascimento, apresentando redução 
acentuada nas primeiras 24 horas. Os valores descritos 
nesse período estão de 3+0,04 mmol/L a 4,9+1,02 
mmol/L. Aumentos nesses valores estão associados a 
quadros de reduzida perfusão com hipóxia tecidual 
(Axon e Palmer, 2008).  A hiperlactatemia também tem 
sido relacionada ao aumento do metabolismo em casos 
de ativação do processo inflamatório e catabolismo 
protéico, como nos casos de sepse. Sendo utilizado com 
marcador de prognóstico em potros doentes em estado 
crítico (Frankli, 2007; Henderson et al., 2007). 
 

Considerações finais 
 

O período neonatal pode ser definido como 
uma fase de adaptações fisiológicas na vida do potro. 
Quando objetiva-se avaliar a maturidade e viabilidade 
do recém-nascido, deve-se considerar uma avaliação 
detalhada da égua, período gestacional e momento do 
parto, e do potro neonato no que tange a observação dos 
parâmetros clínicos, reflexos neurológicos e 
comportamentais, associado à interpretação dos 
desfechos relacionados à endocrinologia, hematologia e 
bioquímica sérica nesse período inicial.  
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Resumo 
 

A produção de embriões in vitro tem o potenci-
al de produzir uma maior progênie de animais geneti-
camente valiosos que o MOET, e é capaz de evitar a 
maioria das causas de falha em MOET (resposta pobre à 
superovulação, fertilização ruim e luteólise prematura). 
Também permite a colheita repetida nos animais doado-
res e com mais frequência em sua vida reprodutiva. Po-
rém, resultados consistentes não são fáceis de obter 
quando conduzindo programas em larga escala, princi-
palmente devido à variabilidade associada com os resul-
tados da fertilização in vitro. A clonagem por transfe-
rência nuclear de células somáticas tem sido usada por 
alguns grupos para produzir cópias genéticas bem suce-
didas de indivíduos de alto mérito genético, mas perma-
nece como tecnologia de reprodução muito ineficiente 
mesmo nas mãos daqueles que tem tido sucesso na pro-
dução de múltiplos clones vivos. Esta análise fornece 
uma coleção de dicas e pontos de consideração no pla-
nejamento da produção de embriões in vitro e progra-
mas de clonagem em ovinos e caprinos.  
 
Palavras-chave: clonagem, ácido hialurônico, PIVE, 
LOPU. 
 

Introdução 
 

A produção de embriões in vitro (PIVE) tem 
sido considerada como a tecnologia reprodutiva com o 
potencial de produzir maior progênie de animais geneti-
camente valiosos que o MOET (múltiplas ovulações e 
transferência de embriões) (Baldassarre e Karatzas, 
2004; Cognie et al., 2004). Em resumo, a tecnologia 
pode ser repetida no mesmo animal com mais frequên-
cia e mais vezes em sua vida reprodutiva (especialmente 
em ovinos nos quais a colheita de embriões é cirúrgica); 
seus resultados são mais confiáveis/previsíveis, e pode 
ser conduzido em categorias que ainda não são elegíveis 
para MOET, como fêmeas pré-púberes (Armstrong et 

al., 1997; Baldassarre et al., 2004) e fêmeas velhas 
(Baldassarre et al., 2007). Nas duas últimas décadas, 
diversas publicações tem relatado a produção bem suce-
dida de progênies (ovinos e caprinos) usando esta tecno-
logia reprodutiva avançada, porém, a técnica continua 
longe da implementação em massa em programas de 
melhoramento de rebanhos. Algumas das limitações 
para este crescimento serão discutidas posteriormente 
neste trabalho, junto com dicas práticas de 20 anos de 
prática da arte. 

A transferência nuclear de células somáticas 
(TNCS) tem resultado no nascimento de cordeiros e 
cabritos vivos e saudáveis (Wilmut et al., 1997; Baguisi 
et al., 1999; Keefer et al., 2001; Blash et al., 2012). O 

principal interesse da TNSC continua sendo sua utilida-
de para a maximização da produção de animais transgê-
nicos fundadores; a integração do transgene pode ser 
feita pela transfecção in vitro de células somáticas (doa-
dor nuclear) e inteiramente caracterizada em termos de 
integração de eventos antes do uso para reconstrução de 
embriões por TNCS e eventualmente a geração de pro-
gênie viva. Hoje a maior perspectiva de aplicação das 
tecnologias de produção de animais transgênicos parece 
ser voltada à produção de animais modelo para o estudo 
de doenças humanas. Para seu uso no melhoramento de 
rebanhos, a TNCS em combinação com tecnologias 
transgênicas poderia ser utilizada na produção de ani-
mais com resistência a doenças e maior produtividade 
(Wheeler, 2007). Porém, é incerto se e quando estas 
aplicações terão aprovação e regulamentação para uso, 
visto a oposição significativa de diferentes grupos con-
sumidores e éticos. No entanto, a TNSC é uma ferra-
menta valiosa para a realização de cópias genéticas de 
animais de elite de valor genético extremo, e este ma-
nuscrito discutirá alguns dos pontos a serem considera-
dos quando do planejamento e execução de um progra-
ma de TNCS em ovinos e caprinos. 

O objetivo deste trabalho é fornecer uma análi-
se passo a passo dessas tecnologias reprodutivas, com 
mais foco na PIVE, visto que tem maior interesse e pos-
sibilidades de aplicação comercial, mas também com 
referência a alguns pontos chave de TNSC. 
 

Punção folicular por laparoscopia (LOPU) 
 

Quer estejamos colhendo oócitos de doadoras, 
valiosos como parte de um programa de PIVE, ou este-
jamos colhendo oócitos de caprinos comuns para serem 
usados como citoplasto receptor em um programa 
TNSC, tudo começa aqui. Esta primeira etapa é muito 
importante, visto que terá grande impacto sobre o de-
sempenho das etapas a seguir; a colheita de um grande 
número de bons oócitos é a primeira chave para o suces-
so. 
 
Seleção de doadoras 

 

Em um programa de PIVE, as doadoras são se-
lecionadas por seu mérito genético, i.e., similar ao que 
acontece em um programa MOET, no qual apenas as 
melhores fêmeas no rebanho são selecionadas como 
doadoras. Entretanto, é frequente o caso de doadoras 
que são selecionadas para o programa de LOPU porque 
não são elegíveis para o MOET. Por exemplo, fêmeas 
valiosas que repetidamente resultam na recuperação 
apenas de óvulos não fertilizados ou degenerados, ou 
fêmeas que previamente resultaram na luteólise
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 prematura quando superovuladas para recuperação de 
embriões. Doadoras também podem ser selecionadas 
por serem jovens demais para reproduzir (pré-púbere). 
Uma distinção precisa ser feita aqui porque talvez esta 
seja uma das aplicações mais atraentes PIVE a produção 
de progênie de animais pré-púberes, que foi discutida 
extensivamente em publicações anteriores (Armstrong 
et al., 1997; Baldassarre e Karatzas, 2004; Baldassarre 
et al., 2004). Por último, mas não menos importante, 
LOPU e PIVE podem ser praticados com sucesso em 
fêmeas de alto valor genético que estão velhas demais 
para responder a MOET, estendendo assim sua vida 
reprodutiva, como descrito previamente (Baldassarre et 

al., 2007). 
No caso de doadoras de oócitos para TNCS, 

pode-se utilizar ovários de matadouros se disponíveis 
em sua área de trabalho, mas observamos que a qualida-
de de oócitos colhidos por LOPU é muito melhor. Em 
fazendas onde o trabalho de MOET é conduzido regu-
larmente, é costumeiro ter um rebanho de receptoras que 
pode ser de qualquer raça (geralmente não raça pura), 
desde que estejam saudáveis em termos de reprodução e 
gerais. Estes animais podem ser usados como doadores 
de oócitos em um programa TNCS, especialmente se 
não passaram por cirurgias de MOET previamente, evi-
tando a presença de sequelas cirúrgicas (adesões) que 
podem desafiar o acesso aos ovários, sob observação 
laparoscópica. 

Em ambos os casos queremos que as doadoras 
estejam em boas condições corporais (escore 3-4 usando 
a escala padrão de condição corporal de 1-5), e é acon-
selhável melhorar a dieta através de "flushing" come-
çando um mês antes do LOPU para que tenhamos um 
efeito direto na resposta aos tratamentos hormonais. 

 
Tratamento das doadoras 

 
Para maximizar o número e qualidade de oó-

citos colhidos por doadora, as fêmeas precisam ser 
sincronizadas e hormonalmente preparadas para 
LOPU. A sincronização de estro é conduzida através de 
dispositivos intravaginais contendo progesterona ou pro-
gestágeno (e.g. CIDR; esponjas) que são aplicados por 9-11 
dias, juntamente com uma dose luteolítica de prosta-
glandina ou análogo (e.g. cloprostenol) no momento do 
início do tratamento com gonadotrofina. Diversos tra-
tamentos tem sido propostos para o estímulo de cresci-
mento folicular antes da LOPU, sendo os dois mais po-
pulares um regime de Múltiplas injeções de FSH e o 
método denominado Oneshot, de uma única aplicação 
(Baldassarre e Karatzas, 2004). No regime de Múltiplo 
FSH, três injeções FSH de 1,5; 1,5 e 1ml, totalizando 
80mg de FSH (Folltropin, Bioniche Animal Health, Ca-
nadá), são administradas em intervalos de 12h come-
çando 36h antes do LOPU. No tratamento Onseshot, 4 
ml de FSH junto com 300IU de eCG são administrados 
simultaneamente (em seringas diferentes) 36h antes do 
LOPU. O trabalho relatado previamente não mostrou 
diferenças significativas entre estes dois tratamentos, 
fazendo com que o tratamento Oneshot seja mais inte-
ressante devido à sua simplicidade (Baldassarre et al., 
1996, 2002). Baseado na experiência do nosso grupo 
após milhares de LOPUs praticados em ambas as espé-

cies, o agendamento de grupos de doadoras é baseado 
na expectativa de que a recuperação de oócitos será em 
média de aproximadamente 10 oócitos por ovelha e/ou 
14 oócitos por cervo. 

Em um estudo recente, olhamos uma alternati-
va para o protocolo Oneshot-FSH sem a co-injeção de 
eCG (Baldassarre et al., 2011). O tratamento proposto 
usou 10ml de uma solução 0,5% de ácido hialurônico 
(MAP-5, Bioniche Animal Health) para recomposição 
do FSH liofilizado no frasco de Folltropin. O hialoruna-
to age como fator de liberação lenta (SRF) fazendo com 
que o FSH passe lentamente para a circulação, e nossa 
hipótese seria que isto permitiria resultados de estímulo 
ovariano similares ao da injeção única. Outra vantagem 
desejada foi evitar a eCG no protocolo, não apenas por 
motivos de simplicidade e econômicos, mas principal-
mente por causa da natureza imunogênica do hormônio 
(Roy et al., 1999; Drion et al., 2001). Os resultados pro-
varam que a hipótese em uso estava correta, visto que o 
número de folículos aspirados (17.8 vs. 17,9; P > 0,05, 
ANOVA) e oócitos recuperados (13,7 vs. 14,0; P > 0,05, 
ANOVA) não foi diferente entre o grupo controle e ca-
bras FSH-SRF. De forma similar, o número de folículos 
aspirados (12,6 vs. 12.,; P > 0,05, ANOVA) e oócitos 
recuperados (10,9 vs. 10,8; P > 0,05, ANOVA) não fo-
ram diferentes entre as ovelhas do grupo controle e 
FSH-SRF (Baldassarre et al., dados não publicados). 
 
Aspiração folicular 

 

A LOPU deve ser realizada sob anestesia geral 
e requer que os caprinos sejam privados de alimento 
(24h) e água (12h) antes do início do procedimento. 
Nosso método de preferência para anestesia consiste de 
indução com cetamina (5mg/kg) e diazepam 
(0,35mg/kg), seguido de anestesia inalatória com isoflu-
orano. O conjunto de laparoscopia de nossa escolha 
consiste de um telescópio de 5m com ângulo de 0°, 
dois conjuntos de trocater/conjunto de cânulas de 
5,5mm (um para a laparoscopia e um para a pinça), tro-
cater/conjunto de cânulas de 3,5mm para a pipeta de 
aspiração; uma pinça atraumática de 5mm; um cabo de 
fibra ótica e uma fonte de luz (lâmpada halógena de pe-
lo menos 150W; apesar das novas lâmpadas de xenônio 
serem muito mais caras, são muito melhores). O sistema 
de aspiração folicular consiste de um tubo de colheita 
conectado a pipeta de aspiração e uma saída conectada a 
uma bomba de vácuo. A pipeta de aspiração é feita ma-
nualmente por nossa equipe, fixando uma agulha 20G de 
bizel curto adaptada a uma linha de acrílico transparente 
que tem 3mm de diâmetro externo e 1mm de diâmetro 
interno. Os detalhes do tamanho e colocação da agulha 
são importantes. Uma agulha de diâmetro menor (e.g. 
21-22 G) provavelmente promoverá a desnudação de 
oócitos ao entrarem na agulha, enquanto que agulhas mai-
ores (e.g. 18 G) provavelmente farão mais dano ao ová-
rio e resultarão em mais sangramento. Outro aspecto 
importante é o comprimento da agulha e o quanto ela se 
projeta além da ponta da pipeta de acrílico. Ela deve ter 
5mm de comprimento, visto que agulhas mais compri-
das resultam em maior incidência de dano à base do 
folículo e mais sangue no tubo de colheita. Contrário ao 
que acontece no bovino onde a punção do estroma ova-
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riano com a agulha de aspiração é quase inevitável, se 
houver cuidado e a punção do folículo for realizada com 
agulha e ângulo corretos, a presença de sangue no tubo 
de colheita é evitável e isto facilita muito o processo de 
busca e localização dos oócitos. 

Com a cabra sob anestesia geral e adequada-
mente contida na maca de colheita, inicia-se o procedi-
mento laparoscópico. A superfície ovariana é exposta 
puxando da fímbria em direções diferentes usando a 
pinça atraumática, e os folículos são puncionados um a 
um usando a pipeta de aspiração. O fato da pipeta de 
acrílico ser transparente permite a visualização do fluido 
folicular à medida que sobe pelo tubo, o que dá grande 
confiança de que o processo está indo bem e que o sis-
tema funciona adequadamente. Para uma equipe treina-
da como a nossa, leva-se em média de 15-20 min por 
doadora (incluindo a preparação). No final do procedi-
mento as doadoras recebem uma dose preventiva de antibi-
ótico e analgésico sem esteroide e são alocadas em baias 
de recuperação, retornando às suas baias/piquetes no dia 
seguinte. 

 
Produção de embriões in vitro 

 

Exceto se indicado o contrário, todos os quími-
cos e reagentes utilizados por nossa equipe são da Sig-
ma Chemical Co., St. Louis, MO, USA. 
 
Maturação in vitro (MIV) 

 
A maturação in vitro é realizada regularmente 

em gotas de 50µl de meio de maturação sob óleo mine-
ral. O meio de maturação consiste em M199 suplemen-
tado com bLH (0,02 U/ml; Sioux Biochemicals, USA), 
bFSH (0,02 U/ml; Sioux Biochemicals, USA), 17β-
estradiol (1 µg/ml), piruvato de sódio (0,2 mM), ca-
namicina (50 µg/ml) e 10% de soro de soro fetal bovino 
inativado pelo calor (ovino). Para cabras usamos exata-
mente o mesmo meio com a exceção apenas do soro que 
é substituído por 10% de soro de cabra em estro inativa-
do pelo calor (SCE) que promove melhor maturação 
nuclear e aquisição de competência meiótica (Palacios 
et al., 1998). A maturação in vitro é realizada a 38,5°C 
em atmosfera umida com 5% CO2 no ar por 24h. 
 
Fertilização in vitro (FIV)  

 
Seguindo a MIV, as células expandidas do cu-

mulus dos COCs maturados são parcialmente removidas 
por pipetagem repetida. Os oócitos são lavados em meio 
de fertilização e transferidos para gotas de 40 µl de meio 
de fertilização sob óleo mineral. Em cabras, o meio de 
fertilização consiste do meio TALP (Parrish et al., 1986) 
suplementado com 10% de SCE, enquanto em ovinos 
usamos o meio mSOF suplementado com 10% de soro 
de ovelha em estro inativado pelo calor (SOE). 

Em ambas as espécies, porém mais criticamen-
te em caprinos, a FIV é o gargalo do processo de produ-
ção de embriões in vitro. Três elementos tem uma fun-
ção muito importante na determinação do resultado da 
FIV: fonte do sêmen, fonte do soro e, se necessário, o 
uso de agentes químicos para capacitação. Encontrar o 
equilíbrio adequado entre estes três componentes permi-

tirá evitar baixas taxas de fertilização e/ou altas taxas de 
poliespermia, que são as duas principais causas de falha. 
Quanto ao sêmen, optamos pelo congelado-
descongelado, especialmente de lotes testados previa-
mente em condições otimizadas de FIV. Em geral, a 
dose de sêmen será entre 50.000 e 150.000 espermato-
zóides por gota em caprinos (representando uma con-
centração de 1 a 3 x 106 espermatozóides vivos/gota) 
enquanto em ovinos a variação é de 50.000 a 100.000 
espermatozóides por gota. Quando não se dispõe de sê-
men congelado mas sim do macho de interesse disponí-
vel para coleta de sêmen, o sêmen fresco será pré-
incubado com meio FIV contendo agentes de capacitação 
(e.g. heparina 10 µg/ml, 30 min). Alternativamente, o 
sêmen pode ser colhido no dia anterior à FIV e deixado 
sob refrigeração por 15-20h, após centrifugação para 
eliminar o plasma seminal e re-suspensão em leite des-
natado. Não há uma receita universal adequada para 
todos os machos e amostras de sêmen, mas sabe-se que 
o sêmen refrigerado desde a véspera sofre capacitação e 
pode prontamente ser usado na FIV sem a necessidade 
de agentes capacitantes químicos. O soro de animais em 
estro (SCE e SOE) deve ser inativado a 56°C, por 30 
min, e testado em replicatas de IVF antes do uso. Mais 
uma vez, observamos que não há receita universal, e 
diferentes lotes de soro podem não funcionar com de-
terminados machos ou podem precisar ser usados em 
concentração maior que 10% para exercer suas funções 
de capacitação. Sêmen fresco e refrigerado com motili-
dade ≥70% pode ser lavado por centrifugação simples a 
1200 rpm por 10 min antes da re-suspensão no meio FIV 
para uso. Porém, o sêmen congelado precisa ser lavado 
para retirada do meio crioprotetor e recuperados os es-
permatozoides vivos por meio de um de gradiente de 
Percoll 45:90%. Para tanto, o conteúdo de uma palheta 
de sêmen é colocada sobre um gradiente de Percoll pre-
parado pela adição de 2 ml de Percoll 45% sobre 2 ml 
de Percoll 90% em um tubo Falcon de 15ml, e centrifu-
gado a 1200rpm por 30min. A palheta é então suspendi-
da novamente em 4 ml de meio FIV e centrifugada por 
10min a 1200 rpm. A palheta lavada finalmente é sujei-
ta à contagem de espermatozóides usando uma câmara 
do hemocitômetro e os espermatozoides diluídos com 
meio FIV para atingir a concentração desejada (i.e. 10X 
da concentração desejada na gota FIV). Após a insemi-
nação, as gotas de FIV são incubadas a 38,5°C em incu-
badora com atmosfera umidificada com 5% CO2 no ar 
por 15 à 20h. 

 
Cultivo in vitro (CIV)  

 
Em ambas as espécies a CIV é conduzida em 

gotas de meio mSOF sob óleo mineral, a 38,5°C em 
incubadora de atmosfera umidificada com 5% O2, 5% 
CO2 e 90% N2. O mSOF é um meio sintético do fluido 
do oviduto, como relatado originalmente (Tervit et al., 
1972), suplementado com 2% de aminoácidos essenciais 
(BME) e 1% não essenciais (MEM) e 8 mg/ml de BSA 
livre de ácidos graxos. 

Uma questão em debate é se deve se realizar o 
cultivo de embriões por períodos mais longos ou curtos 
antes da transferência para receptoras (Cox e Alfaro, 
2007). Aqueles que defendem maiores períodos de cul-
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tivo discutirão que ele permite a seleção dos embriões 
mais adequados para transferência, precisando de menos 
receptoras. Se o objetivo é produzir embriões para con-
gelamento/vitrificação, não há dúvida de que este é o 
caminho correto, visto que boas taxas de criopreserva-
ção são alcançadas apenas com mórula compac-
ta/embriões em estádio de blastocisto. Porém, com uma 
visão geral, em programas de maior porte e olhando as 
taxas de nascimento como indicadores principais de 
sucesso, vemos que provavelmente nasce uma maior 
progênie quando a Mãe Natureza é usada como incuba-
dora. 
 

Produção de embriões por TNCS 
 

Os procedimentos de preparação de células, 
enucleação de oócitos, microinjeção da célula a ser clo-
nada, fusão e ativação para a produção de embriões de 
cabras reestruturados pelo TNCS foram descritos em 
detalhe em outros trabalhos (Keefer et al., 2001; Bal-
dassarre et al., 2003). Esse programa conduzido com 
meu antigo grupo no Canadá de 1998 a 2004 resultou no 
nascimento de 259 clones caprinos, das quais 203 so-
breviveram e se tornaram adultos. Mais recentemente, 
protocolos similares com pequenas melhori-
as/modificações foram usados para a produção bem su-
cedida de cabras e ovelhas clonadas com nosso novo 
grupo na Argentina (Bordignon et al., 2011; Colato et 

al., 2011). Desta experiência, os seguintes pontos devem 
ser considerados no planejamento de um programa 
TNCS em ovinos e caprinos: 
 

Fatores relacionados à linhagem celular 

 
A linhagem celular tem sido o determinador 

mais significativo de sucesso em nossos programas de 
clonagem. Sem alterar nada nos procedimentos opera-
cionais padrão, taxas de gestação e taxas de nascimento 
normal tem variado entre 0-80 e 0-70% respectivamente 
para diferentes linhagens celulares. Infelizmente, até o 
momento não existem testes in vitro que permitam sele-
cionar linhagens celulares baseado em seu potencial de 
desenvolvimento após transferência nuclear. Conse-
quentemente, a melhor opção é produzir múltiplas li-
nhagens celulares de animais de interesse e usar sempre 
mais de uma linhagem celular num programa. Os tipos 
de células com as quais temos tido sucesso incluem fi-
broblastos fetais, fibroblastos da pele e células da granu-
losa. Nenhuma parece ter mais sucesso que outras. Dife-
rentes grupos usam diferentes métodos para induzir qui-
escência em células como preparação para a TNCS. Pa-
ra o trabalho conduzido no Canadá, células foram colo-
cadas em quiescência usando uma combinação de cultu-
ra até a confluência com baixa suplementação de soro 
(0,5% de soro em cultivo), enquanto que no trabalho 
conduzido na Argentina a quiescência foi induzida ape-
nas pela inibição de contato (i.e. apenas confluência). 
Enucleação 

 
O procedimento usado pelo nosso grupo no 

Canadá envolveu a coloração de oócitos com corante 
específico para DNA H33342 e uma breve exposição à 
luz UV para visualizar a posição dos cromossomos MII 

e removê-los por aspiração com uma agulha de microin-
jeção. A exposição à luz UV foi controlada por um ob-
turador para garantir que fosse muito curta (alguns se-
gundos). Mais recentemente, uma melhoria foi introdu-
zida neste processo pela incubação dos oócitos por 1h 
após MIV em meio contendo demecolcina, que permite 
a visualização da protrusão feita pela placa de metáfase, 
próximo ao primeiro corpúsculo polar. Isto previne con-
tra a necessidade de expor os oócitos à luz UV, que tem 
o potencial de danificar os oócitos. 
 
Fusão e ativação 

 
A melhor recomendação de fusão é encontrar 

os parâmetros otimizados para sua máquina, sua câmara 
de fusão e suas condições de trabalho. Parece que não 
há um protocolo que sirva para todos quando se trata de 
fusão. Como referência, mais recentemente temos usado 
um único pulso DC de 1,6 kV/cm para 70 µs com uma 
máquina de fusão BTX ECM 2001 em uma câmara com 
abertura de 0,5 mm. Os embriões reconstruídos foram 
então ativados usando ionomicina (5 µm/5 min) segui-
da de cicloheximida (10 µg/ml) e citocalasina B (7.5 
µg/ml) por 4-5 h e então transferidos para o meio de 
cultivo (mSOF) até a transferência. 
 
Melhorando a reprogramação 

 
Múltiplos casos de falha no desenvolvimento 

de embriões TNCS e recém-nascidos tem sido associa-
dos com epigenomas anormais, resultando de reprogra-
mação inapropriada. As condições do meio no qual os 
embriões são cultivados após reconstrução podem po-
tencialmente melhorar os resultados. Por exemplo, um 
aumento na acetilação de histonas por exposição a ini-
bidores de enzimas desacetilase tem sido relatado como 
melhorador de desenvolvimento de embriões produzidos 
por TNCS. Em um estudo recente mostramos que me-
lhorias na produção de ovelhas clonadas era possível 
usando inibidor da desacetilase Scriptaid no meio de 
cultura onde embriões reconstruídos foram cultivados 
após a ativação e antes da transferência a receptoras 
(Bordignon et al., 2011).  

 
Gerenciamento das receptoras 

 
Este pode parecer ser o aspecto menos desafia-

dor cientificamente no processo, mas não deve ser igno-
rado para maximizar as eficiências da PIVE e clonagem. 
Múltiplos fatores precisam ser considerados. 
 
Seleção das receptoras  

 

Apenas fêmeas com boas condições corporais 
(escore 3-4) devem ser usadas e a dieta deve ser melho-
rada 2-4 semanas antes do programa para maximizar a 
resposta ao tratamento de sincronização do estro e dimi-
nuir a incidência de luteólise prematura. O uso de raças 
maiores de ovinos/caprinos e de fêmeas que já pariram 
pelo menos uma vez é aconselhável para prevenir pro-
blemas no momento do parto. Também, dado o fato de 
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que a transferência de múltiplos embriões por receptora 
é prática padrão em programas PIVE e de clonagem, as 
receptoras devem ser de porte e raça compatível com 
gestação gemelar e, ocasionalmente, trigêmeos. 
 
Sincronização das receptoras  

 
As receptoras devem estar sincronizadas para 

estar no cio no momento da FIV (embriões PIVE) ou no 
momento da micromanipulação (embriões TNCS). Des-
vios desta sincronia ideal são mais compatíveis quando 
o embrião está mais avançado que o útero da receptora, 
e.g. é mais aceitável usar uma receptora que estava no 
cio na manhã após a reconstrução do embrião que du-
rante a tarde do dia anterior à reconstrução do embrião. 
A racionalização por trás deste conceito é que embriões 
PIVE e TNCS podem muitas vezes atrasar na produção 
de interferon-tau para bloqueia o processo luteolítico em 
fêmeas com ciclo normal. A sincronização do estro é al-
cançada por dispositivos intravaginais contendo progeste-
rona/progestágeno (CIDR, esponjas), inseridos 9-11 dias 
em combinação com 300-500 IU de eCG e uma injeção 
luteolítica de 125 µg de cloprostenol. A sincronia au-
mentada da ovulação e menor incidência de folículos 
não ovulados (muitas vezes indicadores de luteólise 
prematura) podem ser alcançado pela injeção de GnRH 
(50-100 µg) ou hCG (500 UI) 36h após a remoção da 
esponja/CIDR (Saharrea et al., 1998; Pierson et al., 
2003). 
 
Cirurgia de transferência dos embriões  

 
Dependendo da estratégia de cultivo in vitro 

escolhida, embriões PIVE e clonados são transferidos 
para o oviduto (CIV curto) ou útero (CIV longo) de re-
ceptoras. Ambos os procedimentos requerem laparoto-
mia médioventral sob anestesia geral para exteriorizar o 
trato reprodutivo (transferências no oviduto) ou apenas 
o corno uterino (transferência uterina). Antes da transfe-
rência é melhor explorar os ovários por laparoscopia 
para garantir que a receptora esteja elegível para transfe-
rência de embriões, i.e. tenha pelo menos uma ovula-
ção/corpo hemorrático recente e nenhum conteúdo ute-
rino (transferências de oviduto) ou pelo menos um cor-
po lúteo morfologicamente normal e nenhum conteúdo 
uterino (transferência uterina). Para transferência os 
embriões são colocados em um cateter Tomcat® (Sove-
reign, Canadá). No caso de transferências em oviduto, o 
cateter é introduzido através da fimbria. Para transferên-
cias uterinas, a parede do corno uterino é perfurada no 
terço tubário com uma agulha 18 G, e o Tomcat conten-
do os embriões é introduzido nesta perfuração para o 
lúmen do útero, onde os embriões são inovulados. O 
número recomendado de embriões transferidos por re-
ceptora é 1-2 para embriões PIVE tardios (estágio de 
blastocisto); 3-5 para PIVE prematuros (estágio de 2-4 
células) e 8-12 para embriões TNCS transferidos dentro 
de 24h após a fusão (estágio de 1-2 células). 

 
Cuidado pós-transferência  

 
Antibiótico preventivo (e.g. Tetraciclina L.A.) 

e analgésico sem esteróides devem ser administrados 
antes de remover o animal da mesa de cirurgia. As re-
ceptoras devem ser deixados em baia limpa sob monito-
ramento intensivo 2-3 dias antes de retornar às bai-
as/piquetes regulares para evitar exercício intensivo e/ou 
acúmulo de sujeira no ferimento cirúrgico. Uma ultras-
sonografia é feita na quarta e oitava semana para diag-
nóstico de gestação. A maioria das perdas de embriões 
PIVE e clonados ocorre entre a primeira e segunda ul-
trassonografias. No caso de embriões clonados também 
há potencial significativo de situações de risco de vida 
no momento do nascimento; o preparo para necessida-
des especiais (oxigênio, lâmpada infravermelho ou in-
cubadora, banco de colostro, etc) são a chave para a so-
brevivência de recém-nascidos com condições de vida 
comprometidas. No caso de vários eventos ocorrendo ao 
mesmo tempo, é aconselhável que se tenha um protoco-
lo agendado de indução do parto das receptoras, permi-
tindo que ocorram em dias e horários da semana compa-
tíveis com a disponibilidade máxima de equipe. O pro-
tocolo recomendado para indução de parto inclui cipi-
onato de estradiol (1 mg total); cloprostenol (250 µg 
total) e dexametasona (3 x 4 mg em intervalos de 12h). 
O parto ocorre aproximadamente 30-36h após a injeção 
de prostaglandina em cabras e 48-72h após prostaglan-
dina + primeira dexametasona em ovelhas.  
 

Conclusões 
 

PIVE e TNCS foram integrados recentemente 
na atividade prática de profissionais que trabalham com 
Biotécnicas de pequenos ruminantes em países onde a 
produção pecuária é bem desenvolvida. Possivelmente o 
maior fator limitante para a implantação de programas 
em larga escala é a necessidade de ter um laboratório 
especializado, com todo o equipamento necessário para 
conduzir esses procedimentos. O outro fator limitante é 
a necessidade de resultados consistentes (PIVE) e maior 
eficiência na produção de animais que nasçam saudáveis 
(TNCS). Embora ainda existam múltiplas fontes de in-
consistência e de baixo sucesso inerentes a cada tecno-
logia, este artigo trouxe várias dicas e pontos a serem 
considerados para aumentar as taxas de sucesso no pla-
nejamento da PIVE e da TNCS em pequenos ruminan-
tes.  
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Resumo 
 

Na produção in vitro de embriões de ovinos 
(PIVE), diferentemente dos bovinos, há necessidade de 
tratamento hormonal prévio, precedido de priming de 
progesterona ou progestágeno, para que uma maior 
população de folículos sejam aspirados de forma mais 
eficaz. Outra diferença marcante entre as duas espécies 
é o processo de obtenção dos oócitos, por via 
transvaginal nos bovinos (OPU) e por via laparoscópica 
(LOPU) nos ovinos. Vários fatores interferem na 
recuperação oocitária, como a habilidade do técnico, 
pressão de sucção e material adequado para as 
aspirações por via laparoscópica. Por ser pouco invasiva 
e por poder ser realizada com freqüência semanal, 
quinzenal ou mensal em ovinos, a LOPU passou a ser 
uma alternativa à MOET, principalmente para animais 
de alto mérito genético que não respondem ao 
tratamento superovulatório ou que produzem apenas 
estruturas não fecundadas. Os embriões nos estágios 
iniciais de desenvolvimento podem ser inovulados na 
trompa ou na porção cranial do útero, minimizando o 
tempo de cultivo in vitro, que pode ser deletério aos 
embriões. Apesar dos primeiros resultados serem 
promissores, ainda há ainda muitos pontos a serem 
melhorados na PIVE comercial em ovinos. 
 
Palavras chave: embriões, LOPU, PIVE, oócitos, 
ovinos.  
 

Introdução 
 

Na ovinocultura atual, há uma preocupação 
cada vez maior com a eficiência reprodutiva, o 
melhoramento genético dos animais e a importância de 
adequá-los à biotécnicas da reprodução assistida, como 
a produção in vitro de embriões. Através desta, ovelhas 
de alto mérito genético que não respondem 
adequadamente a programas MOET (múltiplas 
ovulações e transferência de embriões) ou que 
apresentam baixa taxa de fecundação, podem ser 
otimizadas através de estimulação hormonal e aspiração 
folicular, PIVE e transferência dos embriões a 
receptoras nos estágios iniciais de desenvolvimento. 
Igualmente, a PIVE favorece a utilização do sêmen 
congelado de reprodutores que resultam em baixa taxa 
de fecundação em inseminações comerciais, mas que é 
passível de ser utilizado na PIVE. 

A utilização de biotécnicas, principalmente a 
PIVE, proporcionou o crescimento de vários rebanhos 
bovinos no Brasil nos últimos 10 anos. Devido à grande 
demanda, a técnica foi sendo aprimorada, melhores 
resultados na produção de embriões e prenhezes foram 
obtidos e os custos se ajustando às possibilidades dos 

criadores. Em ovinos, a PIVE comercial avançou 
gradativamente nos últimos seis anos. Ao contrário dos 
oócitos bovinos que podem ser fertilizados em dezenas 
de laboratórios, em várias regiões do país, existe apenas 
um Central comercial para a produção de embriões de 
ovinos, e o tempo de transporte do campo ao laboratório 
pode interferir diretamente nos resultados. 

A evolução da técnica especificamente para a 
espécie ovina poderá resultar em uma melhor taxa de 
concepção como a observada nos zebuínos, viabilizando 
comercialmente a PIVE ovina. 
 

Do campo ao laboratório na PIVE comercial de 
ovinos 

 

Tratamentos hormonais – Estimulação ovariana 

 
Na PIVE comercial de pequenos ruminantes, 

diferentemente dos bovinos, os animais são previamente 
submetidos à priming com progesterona ou 
progestágeno através de pessários vaginais, 
acompanhado de estimulação hormonal com FSH, ou 
com associação FSH – eCG. Esse tratamento permite 
que uma maior população de folículos seja recrutada 
sincronicamente e aspirada por via laparoscópica 
(LOPU). Em 1996, Baldassare et al. testaram diferentes 
protocolos de utilização de FSH, desde doses 
decrescentes (grupo controle) até uma única aplicação 
de 80mg de FSH associado a 300UI de eCG (One-

shoot) por via intramuscular 36 horas antes da LOPU, 
não encontrando diferenças entre tratamentos na taxa de 
recuperação, clivagem e desenvolvimento até o estágio 
de blastocisto, optando pelo One shot nos programas de 
clonagem e transgenia em caprinos (Baldassarre et al., 
2002; Baldassarre et al., 2003), e na multiplicação de 
animais idosos de alto mérito genético (Baldassarre et 

al, 2007).  
O intervalo entre a estimulação ovariana e a 

aspiração folicular é igualmente importante e os 
resultados são superiores quando os folículos são 
aspirados 36 - 48h após a última injeção de 
gonadotrofina, sem a retirada do pessário vaginal, para 
que seja mantido o bloqueio de ovulações até o 
momento da aspiração (Baldassarre et al., 2002; 
Baldassarre et al., 2003; Morton et al, 2005; Freitas & 
Melo, 2010). No protocolo preconizado por Cox e 
Alfaro (2007) os animais são estimulados com seis 
aplicações de pFSH em intervalos de 12 horas, o que 
tem início 48 horas após a colocação do dispositivo de 
progesterona, sendo as LOPU efetuadas 36 horas após a 
última dose de pFSH. 

Em nossos programas de PIVE comercial bons 
resultado têm sido obtidos com 200 UI de FSH/LH 
(Pluset, Hertape Calier, Brasil) divididos em quatro 
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aplicações de 50 UI, associado a 125µg de d-
cloprostenol (Ciosin, MSD, São Paulo, Brasil) na 
primeira dose de FSH e 400 UI de eCG (Folligon, MSD, 
Brasil) na terceira aplicação de FSH (Fig. 1). A 
aspiração folicular é realizada entre 27 e 33 horas após a 

aplicação de eCG. Esse protocolo baseou-se no efeito 
observado com esse hormônio em doadoras bovinas e 
ovinas superovuladas, porém com doses inferiores, visto 
que se deseja apenas o recrutamento de maior número 
de folículos de 3 a 6 mm para maturação in vitro (MIV). 

 
 

 
Figura 1. Protocolo de estimulação hormonal para aspiração folicular em ovinos Embryo Sys, Ouro Fino, 2012 
(dados não publicados). 
 

A eficácia do método depende do protocolo, da 
resposta individual dos animais à estimulação hormonal, 
e da periodicidade das aspirações (Baldassarre e 
Karatzas, 2004; Cognié et al., 2004; Morton et al., 
2005)  
 
LOPU - O diferencial entre ovinos e bovinos 

 
Embora a manipulação dos ovários fosse con-

siderada como um fator limitante para a aspiração foli-
cular nos pequenos ruminantes comparativamente aos 
bovinos (Baldassarre et al., 1994, 1996), e apesar dos 
primeiros resultados experimentais terem sido obtidos a 
partir de ovários oriundos de matadouro (Crozet et al., 
1987; Cognié et al., 2004), o desenvolvimento de siste-
ma de aspiração adequado aos pequenos ruminantes e 
evolução da técnica de aspiração por via laparoscópica 
permitiu um salto no conhecimento e tornou a FIV co-
mercial passível de ser efetuada.  

A pressão da sucção, o circuito de aspiração, o 
diâmetro e comprimento do bizel da agulha de punção, 
o tipo de bomba a ser utilizada e a habilidade do profis-
sional enquanto laparoscopista interferem diretamente 
na recuperação oocitária (Rodriguez et al., 2006; Gib-
bons et al., 2008). Os valores da pressão utilizados estão 
entre 25 a 100 mMHg (Baldassarre et al., 1996; Cognié 
et al., 2004; Cox e Alfaro, 2007; Morton et al., 2008), 
10 a 20 mL H2O min-1 (Cognié et al., 2004) ou 50 a 70 
gotas/min (Baldassarre et al., 2003). Do ponto de vista 
prático, um gotejamento rápido e contínuo no tubo cole-
tor dos oócitos é o melhor parâmetro para aferição da 
pressão do vácuo. A agulha de punção varia de 18 a 21 
G, com taxas de recuperação oocitária de 40 a 90% 
(Cognié et al., 2004; Bernardi, 2005; Morton et al., 
2005; Rodriguez et al., 2006). Do pool de oócitos aspi-
rados, 60% a 80% são selecionados para maturação in 

vitro (Cognié et al., 2004; Bernardi, 2005). Em 587 se-
ções de LOPU comercial em ovinos, Basso et al. (2008) 
atingiram a média de 14,3 oócitos por aspiração.  

O desenvolvimento de equipamento com 
tecnologia Brasileira (WTA- Watanabe Tecnologia 
Aplicada Ltda, Cravinhos, SP, Brasil) facilitou a 
operacionalidade da técnica. Uma agulha 22-G inserida 

em um dispositivo de plástico transparente, rosqueado a 
uma haste de aço inox através da qual passa o sistema 
de aspiração folicular, facilita a punção e a visualização 
da passagem e aspecto do fluído folicular durante o 
processo de recuperação de oócitos.  

Nos pequenos ruminantes uma boa sedação e 
uma adequada contenção são fundamentais para a 
realização das aspirações de forma eficiente. 
Comumente utiliza-se uma maca com o animal 
posicionado em um ângulo de 45 graus em posição 
invertida para que não ocorram acidentes na perfuração 
do abdômen pelo trocáter. A aspiração é mais eficaz à 
medida que o mesovário estiver bem fixado através de 
pinça atraumática, permitindo que o ovário seja girado 
em diferentes sentidos para seu melhor posicionamento, 
visualização e aspiração dos folículos. Neste ponto nota-
se uma considerável diferença em relação aos bovinos, 
cuja manipulação e contenção manual dos ovários 
através da via retal ocorrem de forma mais precisa, 
sendo a visualização e punção dos folículos guiada 
através da ultrassonografia.  

Por se tratar de um procedimento laparoscópico 
e pouco invasivo, se comparado à laparotomia, não se 
observa muitas aderências decorrentes de seguidas 
aspirações. Segundo Stangl (1999), independente de 
tratamento hormonal estimulatório, ovelhas submetidas 
à LOPU uma vez por semana, durante dez semanas, não 
apresentaram nenhum tipo de sequela que afetasse o 
desempenho reprodutivo. Apenas foram observadas 
pequenas aderências entre o omento e a parede 
abdominal. Além disso, pode-se instilar uma solução 
salina com heparina para evitar aderências caso ocorra 
sangramento (Baldassarre et al., 2003; Cox e Alfaro, 
2007).  

A visualização da vascularização da parede 
folicular através do laparoscópio permite escolher um 
ponto menos irrigado para introdução da agulha, 
minimizando assim a perda do líquido folicular e de 
oócitos, e resulta em um fluido folicular com pouca ou 
nenhuma quantidade de sangue, diferente do que ocorre 
em bovinos. Evita-se a aspiração de folículos maiores 
que 6mm, visto que podem ser atrésicos ou dominantes. 
Os folículos menores de 2mm não atingem a 
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competência ao desenvolvimento in vitro, portanto a 
atenção do técnico deve estar voltada para a seleção e 
aspiração daqueles folículos cujos oócitos sejam 
passíveis de atingir competência nuclear e 
citoplasmática durante a maturação in vitro (Crozet et 

al,, 1987; Cognié et al,, 2004; Traldi, 2009; Gilchrist, 
2011).  

Apesar da facilidade de visualização e 
contagem do número de folículos puncionados, pode 
ocorrer perda de líquido folicular e de oócitos tanto no 
momento da punção folicular, como no sistema de 
aspiração (Baldassare et al., 2002). Independente da 
quantidade de sangue aspirado é fundamental o uso de 
heparina no meio de aspiração e na lavagem periódica 
do circuito, evitando sua coagulação e bloqueio do 
sistema. Em nosso trabalho utilizamos 5 UI de Heparina 
Sódica / mL de meio tamponado (DPBS), solução com a 
qual também é lavada a agulha de aspiração sob alta 
pressão, para que não haja perda do conteúdo folicular 
por entupimento do circuito. 

Os trabalhos clássicos de PIVE em ovinos 
demonstraram uma maior competência e capacidade de 
maturação nuclear e citoplasmática in vitro dos oócitos 
oriundos de folículos de 3 a 6 mm de diâmetro, com 
uniforme distribuição de camadas do cúmulus (Crozet et 

al., 1987). Porém já foi demonstrado que oócitos com 
três a quatro camadas de células da granulosa, que são a 
maioria no pool obtido em ovários oriundos de 
matadouro e em animais estimulados hormonalmente, 
são igualmente competentes na maturação in vitro 
(MIV) (Baldassarre et al, 2003; Capezzuto et al. 2004; 
Bernardi, et al., 2005). Os oócitos devem apresentar um 
cumulus compacto e citoplasma uniformemente 
granulado com coloração homogênea (Baldassarre et a., 
2003; Cognié et al., 2004; Bernardi et al., 2005). 
Procedendo dessa forma, de 91 aspirações das raças 
Santa Inês, Dorper, White Dorper e Lacaune (Tab. 1) 
obtivemos uma média de 9,2 oócitos dos quais 83% 
foram selecionados para MIV, produzindo em média, no 
terceiro dia de cultivo in vitro, cinco embriões por 
doadora aspirada. 

 
Tabela 1. Resultado de aspiração folicular por laparoscopia (LOPU) em ovelhas das raças Santa Inês, Dorper, White 
Dorper e Lacaune estimuladas hormonalmente*. 

Parâmetros 
Raça 

Santa Inês Dorper White Dorper Lacaune 

Nº de aspirações 45 23 11 12 

Média de oócitos colhidos por aspiração 8,8 11,3 7,6 8,2 

Média de oócitos enviados para MIV 7,3 9,2 6,4 7,1 

Total de embriões produzidos 180 174 55 54 

Média de embriões produzidos por aspiração 4,0 7,6 5,0 4,5 

Taxa de gestação (%) 36,7 18,4 23,6 25,9 
*4 doses de 50UI de FSH/LH em intervalo de 12 horas + 125 µg de d-cloprtenol na primeira aplicação + 400UI de 
eCG na terceira aplicação de FSH; aspiração 27-33 horas após a eCG. Fonte: Embryo Sys, Ouro Fino, 2012 (dados 
não publicados). 
 
Transporte dos oócitos: do campo ao laboratório  

 
O tempo de translado ao laboratório pode ser 

de apenas algumas horas, ou se tornar uma etapa longa, 
quando depende de transporte aéreo ou terrestre de 
longas distâncias (Max et al., 2012). Para que não 
ocorra intercorrências na maturação e para manutenção 
do pH do meio, os oócitos são acondicionados em meio 
de maturação e colocados em transportador de oócitos 
(WTA- Watanabe Tecnologia Aplicada Ltda, Cravinhos, 
SP, Brasil) regulado para uma temperatura constante de 
38,3ºC, sob atmosfera de 90% de N2, 5% de CO2 e 5% 
de O2. O tempo para a chegada dos oócitos ao 
laboratório deve compreender um prazo máximo 24 
horas após a primeira aspiração, considerando que o 
tempo de maturação in vitro de ovinos é de 24 horas, 
semelhante aos bovinos (Crozet et al.,1987, Cognié et 

al., 2004). 
Independente da praticidade da LOPU, a 

recuperação oocitária pode ser feita através do “slicing 
ou fatiamento ovariano” em fêmeas geneticamente 
superiores sacrificadas pela idade avançada, pela 
ocorrência de distocias, acidentes ou morte no parto, ou 
em morte natural (Traldi et al., 2012). Os ovários são 

acondicionados em solução fisiológica a 38ºC e 
enviados ao laboratório para aspiração dos folículos 
superficiais, fatiamento do ovário e recuperação de 
ovócitos competentes, porém inclusos no estroma 
ovariano.  
 
A PIVE comercial sob nova ótica: do bovino ao ovino 

 
A PIVE é uma técnica de reprodução assistida 

amplamente adotada em bovinos no Brasil, que nos 
últimos anos passou a ser utilizada para ovinos e 
caprinos, aproveitando-se o conhecimento e estrutura já 
estabelecida no país para a PIV em bovinos. O uso desta 
tecnologia trouxe vantagens como a multiplicação de 
genótipos superiores, principalmente de ovelhas que não 
respondem adequadamente a superovulação ou que 
apresentam baixa taxa de fecundação.  

A tabela 2 reflete o cenário da PIVE de 
embriões bovinos e ovinos no país, considerando que os 
embriões bovinos são transferidos no estágio de 
blastocisto jovem a expandido, e em ovinos nos estágios 
iniciais do desenvolvimento embrionário, do segundo 
(D2) ao quarto dia (D4) após a fertilização in vitro. 
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Tabela 2. Dados comparativos de colheita de oócitos e de embriões produzidos através de fecundação in vitro nas 
espécies bovina e ovina. 

Espécie Aspirações 
Total de 
oócitos Média Oócitos viáveis Média Embriões Média Taxa de conversão* 

Bovinos 
(2010-2012) 9156 261330 28,5 144460 15,8 74362 8,1 28,5% 

Ovinos 
(2006-2009) 553 6118 11,1 - - 2825 5,1 46,2% 

*Taxa de conversão: número de embriões/ total de oócitos. Fonte: In Vitro Brasil, Mogi Mirim, 2012 (dados não 
publicados). 
 

De acordo com a Empresa In Vitro Brasil, a 
taxa de conversão é menor em bovinos, uma vez que são 
cultivados in vitro até o estágio de blastocisto, enquanto 
nos ovinos os embriões são transferidos nos estágios 
iniciais de desenvolvimento nas trompas (D2, com 2 a 6 
células), ou na porção cranial do útero (D4, com 8 a 32 
células). Uma diminuição no tempo de permanência dos 
embriões em cultivo minimiza possíveis alterações tanto 
no botão embrionário, quanto no trofectoderma, e reduz 

a incidência de anomalias de desenvolvimento (Traldi et 

al., 2009) (Tab. 3). Pelo menos cinco receptoras devem 
ser sincronizadas por doadora aspirada, uma vez que 
dois ou mais embriões podem ser inovulados por 
receptora, de acordo com o número de corpos lúteos, 
quantidade de embriões disponíveis, estágio de 
desenvolvimento embrionário e local de inovulação, nas 
trompas ou útero. 

 
Tabela 3. Resultado da produção in vitro de embriões de ovinos produzidos de Março de 2011 a Março de 2012, 
inovulados por via intra tubárica (D2*) ou intra uterina (D4*). 

Doadoras 
Total de 
oócitos 

Oócitos 
em MIV 

Embriões 
produzidos 

Embrião/ 
LOPU 

Local de 
inovulação 

Receptoras 
Taxa de 
gestação 

Sobrevivência 
embrionária/doadora 

133 1803 1767 916 6,9 Trompa 500 61% 2,3 

52 525 507 302 5,8 Útero 237 30% 1,4 
*D2 e D4: 2 ou 4 dias de cultivo in vitro. Fonte: Fábrica do Embrião, Campinas, 2012 (dados não publicados). 

 
A maior demanda até o momento ocorreu na 

raça Santa Inês, seguida pela Dorper, White Dorper e 
Lacaune, inclusive de borregas, porém em quantidade 
pouco expressiva, visto a maior demanda nos rebanhos 
de elite em suas ovelhas mais velhas, que não mais 
produzem adequada quantidade de embriões em 
programas de MOET. Porém, a taxa de sobrevivência 
fetal ainda é baixa, visto que até o momento a taxa de 
nascimento é inferior a dois cordeiros por ovelha 
aspirada (Tab. 4). Traldi et al.(1999) demonstraram que 
a vitrificação é a técnica mais eficiente de 

criopreservação para blastocistos de pequenos 
ruminantes produzidos in vitro, porém com melhor 
resultado de sobrevivência embrionária, fetal e pós-natal 
em caprinos, que em ovinos. Em nosso trabalho de FIV 
comercial de ovinos, nós observamos uma diferença 
marcante na taxa de sobrevivência de embriões de 8 a 
32 células transferidos a fresco, comparados com 
blastocistos vitrificados (Tab. 5). Par ser 
comercialmente viável, a taxa de concepção, tanto para 
os embriões PIVE frescos quanto vitrificados deve ser 
melhorada. 

 
Tabela 4. Produção in vitro de embriões de ovinos adultos e pré-puberes. 

Raça 
Nº 

LOPU 
Nº 

Oócitos 
Média Embriões Média 

Taxa 
conversão 

Nº de 
receptoras 

Embriões/ 
receptora 

Receptoras 
Gestantes 

Taxa de 
gestação 

Nascimentos 
por LOPU 

Dorper 183 2396 13 1266 6,90 53,0% 534 2,4 201 38,0% 1,4 

White 
Dorper 

20 259 13 145 7,25 56,0% 58 2,5 23 40,0% 1,5 

Santa 
Inês 

350 3463 10 1414 4,04 41,0% 660 2,1 297 45,0% 1,1 

TOTAL 553 6118 11,1 2825 5,10 46,2% 1252 2,3 521 41,6% 1,3 

Pré-
pubere 

21 1091 52 602 - 59,0% 178 3,4 25 14,0% 1,5 

Fonte: In Vitro Brasil, 2010; apresentado no Practioner´s Forum:Cattle IVF in South America: a short history of 
great results; IETS 2010. 
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Tabela 5. Taxa de gestação após transferência de embriões frescos ou vitrificados de ovinos, produzidos por 
fertilização in vitro. 

Tipo de embrião Embriões transferidos Receptoras gestantes Taxa de gestação* 

Fresco 463 125 27,0% 

Vitrificado 36 5 13,9% 
*Diagnóstico de gestação por ultrassonografia 50 dias pós-inovulação. Fonte: Embryo Sys, Ouro Fino, 2012 (dados 
não publicados). 
 

Considerações finais 
 

O primeiro desafio do técnico é convencer o 
produtor a utilizar essa ferramenta para agregar valor ao 
seu rebanho, devido ao elevado custo dos serviços. 
Neste estão incluídos os honorários do técnico na 
aspiração das doadoras e inovulação dos embriões, e do 
laboratório para produzi-los. Os valores cobrados 
atualmente variam entre U$250 e U$300 por prenhez, 
divididos equitativamente entre técnico e laboratório. 

Quando ressaltamos ao produtor a baixa 
ocorrência de sequelas e riscos durante o procedimento 
de LOPU em relação à MOET, e a possibilidade de 
aspirar mensalmente suas matrizes de maior valor 
zootécnico, obtendo com isso média de até 12 
cordeiros/ano, cresce seu interesse na utilização dessa 
biotécnica. 

A opção pela transferência dos embriões logo 
após as primeiras clivagens minimiza seu tempo de 
permanência em cultivo e permite que continue seu 
desenvolvimento em condições adequadas intra-
tubáricas, evitando assim que fatores presentes no meio 
de cultivo causem alterações epigenéticas indesejáveis. 
Destas, mal-formações e gigantismo fetal resultam na 
não sinalização do parto pelo feto, levando na maioria 
das vezes a morte por deficiência respiratória, o que 
leva o criador da euforia ao desinteresse pela utilização 
da biotécnica (Traldi 2009).   

Apesar do considerável progresso na PIVE 
comercial ovina, ainda restam alguns desafios: o 
desenvolvimento de protocolos de estimulação ovariana 
de menor custo e a produção de embriões de melhor 
qualidade que resultem em  maiores taxas de 
sobrevivência e viabilidade pós-natal, que ainda são 
baixas em cordeiros oriundos de PIVE, 
comparativamente aos bovinos.  
 

Conclusão 
 

Há ainda muitos pontos a serem melhorados no 
processo de PIVE em ovinos para que se torne uma 
atividade economicamente viável e traga vantagens ao 
melhoramento genético da espécie. Para isso a PIVE 
deverá permitir que o maior número possível de oócitos 
colocados em maturação clivem, ultrapassem o estágio 
de bloqueio embrionário e reassumam o 
desenvolvimento até sua eclosão em cultivo, 
mimetizando a vida livre intra-uterina (Traldi et al., 
2009).  

O aumento do número de técnicos envolvidos 
com esta biotecnologia favoreceria uma maior troca de 
informações e possibilidade de surgir mais laboratórios 
interessados na PIVE de pequenos ruminantes. 

O sêmen sexado, o sêmen reverso 
(descongelado e sexado) e a vitrificação dos embriões 

são ferramentas utilizadas na PIVE de bovinos, 
porém não utilizadas ou com limitações na espécie 
ovina, mas que abrem novas fronteiras para a pesquisa, 
desafio e sucesso futuro na PIVE comercial de ovinos. 
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Viabilidade pós-descongelamento de folículos secundários obtidos de tecido ovariano crio-
preservado no macaco rhesus 
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Palavras-chave: criopreservação; folículos secundários; ovário do macaco rhesus. 
 

Os tratamentos de câncer podem deteriorar os folículos no ovário levando à disfunção prematura ovariana e infertili-
dade. A criopreservação de folículos secundários isolados seguida de cultivo tridimensional (3D) encapsulado para 
produzir um oócito que pode ser fertilizado tem sido investigado como potencial opção para restaurar a fertilidade 
em pacientes pré-púberes com câncer ou que requerem terapia imediata contra o câncer. Após a criopreservação, a 
fertilidade pode ser restaurada após a maturação do folículo in vitro. A funcionalidade dos folículos secundários a-
pós a criopreservação e descongelamento foi comparada com o de folículos frescos durante o cultivo 3D. Ovários 
foram obtidos de macacos rhesus adultos (n=4) no dia 1-4 da fase folicular inicial do ciclo menstrual. O córtex foi 
cortado em pedaços de 1x1x0,5mm e os folículos secundários foram isolados mecanicamente sem digestão enzimá-
tica. Para a criopreservação, folículos individuais foram vitrificados em soluções contendo glicerol (GLY), etileno-
glicol (EG) e polímeros PXZ (polivinil pirrolodina, X-1000 polivinil alcool e Z-1000 poliglicerol). Folículos secun-
dários frescos e vitrificados-descongelados foram encapsulados em alginato 0,25%, transferidos para poços indivi-
duais em placas de 48 poços contendo 300µl de meio de cultivo essencial alfa contendo glicose, FSH, suplemento de 
proteínas do soro, fetuina, insulina, transferrina, selênio, fosfato de ácido ascórbico e cultivados a 37o C em 5% O2 
(em 6% CO2/89% N2) por 5 semanas. A saúde e diâmetro dos folículos foram avaliados semanalmente por micros-
copia. A taxa de sobrevivência após cinco semanas para folículos de tecido vitrificado (35%) foi reduzida com rela-
ção à de tecido fresco (79%). A formação de antro foi observada nas semanas 2-4 em 75% dos folículos frescos que 
sobreviveram ao cultivo de 5 semanas, mas foi diminuída no grupo submetido à vitrificação (17%) em comparação 
com o fresco. Os diâmetros dos folículo foram similares para os grupos frescos e vitrificados no dia do isolamento. 
Folículos de tecido fresco tiveram diâmetros aumentados durante a semana 3 e continuaram crescendo ao longo do 
cultivo. Folículos previamente vitrificados que formaram antro também cresceram em cultivo, mas de modo retarda-
do e reduzido na semana 5 quando comparados com os frescos. O isolamento de folículos para subsequente criopre-
servação é uma abordagem relativamente nova para a preservação da fertilidade. Nossos resultados em primatas não 
humanos sugerem que a vitrificação com polímeros GLY, EG e PXZ em um sistema fechado tem potencial como 
método de criopreservação de folículos secundários isolados. Ainda precisa ser determinado se esta técnica pode 
produzir oócitos capazes de fertilização levando a progênie viva. A vitrificação de folículos secundários fornece uma 
opção para a preservação da fertilidade em pacientes nos quais o transplante de tecido ovariano resulta em risco de 
transmissão de células malignas. 
 
Agradecimentos de pesquisa: Oncofertility Consortium [NIH UL1 RR024926, R01AHD058293, PL1 EB008542], 
SCCPIR (U54 HD018185), P51RR000163. 
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Resumo 
 

Trinta e seis espécies de felídeos selvagens 
estão registradas como ameaçadas de extinção ou em 
extinção pela “Convention on International Trade in 
Endangered Species” e salvá-las é uma das questões 
mais urgentes na problemática da conservação da vida 
selvagem. Este estudo teve como objetivo abordar a 
utilização da técnica de liofilização de células espermá-
ticas e o seu uso para a preservação de espermatozóides 
de gatos domésticos visando transferir tal tecnologia 
para as espécies selvagens. O gato doméstico é 
considerado um excelente modelo experimental para 
felídeos selvagens. Inserindo-se neste propósito, o 
processo de liofilização espermática (desidratação a 
vácuo em baixas temperaturas) tem sido o principal 
objeto de estudo para a conservação do germoplasma 
masculino, uma vez que apresenta muitos benefícios. Os 
resultados de integridade de membranas e de DNA em 
sêmen liofilizado de gatos são promissores permitindo o 
uso desse material em técnica de ICSI. Estudos ainda 
são necessários para avaliar a produção embrionária a 
partir de espermatozóides liofilizados de gatos através 
da técnica de ICSI e a transferência dessa tecnologia 
para seus parentes selvagens. 
 
Palavras-chave: sêmen liofilizado, gato, felídeos sel-
vagens, integridade de DNA 
 

Introdução 
 
 Há décadas, investimentos têm sido feitos em 
biotecnologias para a conservação de células 
espermáticas de modo a possibilitar a perpetuação e 
multiplicação de um valor genético desejado. Uma das 
técnicas mais disseminadas de conservação de sêmen é 
a congelação em nitrogênio líquido para a formação de 
um banco de germoplasma e conservação de material 
genético. 

As biotécnicas de reprodução assistida se 
desenvolveram mais rapidamente nas espécies de 
interesse econômico, sendo que nos carnívoros, só 
adquiriram maior expressão com o crescimento da 
relação sentimental entre o homem e o animal (Soares et 
al., 2002).  

Para a espécie felina, considerada também um 
animal de estimação, houve um aumento no interesse 
pela colheita, avaliação e criopreservação do sêmen. A 
habilidade de colher e preservar o sêmen felino em 
baixas temperaturas possibilita uma maior diversidade 
genética entre as raças de gatos domésticos (Felis 

silvestris catus), fornece o uso extenso de sêmen 
provenientes de machos de alto valor genético e reduz o 
risco de transmissão de doenças infecciosas 

(Siemieniuch e Dubiel, 2007) e pode auxiliar na 
preservação de seus parentes selvagens (ex: Lopardus 

pardalis, Leopardus tigrinus, e Leopardus geoffroyi, 
dentre outros). O gato doméstico é considerado um 
excelente modelo experimental para felídeos selvagens. 
Trinta e seis espécies de felídeos selvagens estão 
registradas como ameaçadas de extinção ou em extinção 
pela “Convention on International Trade in Endangered 
Species” (CITES, 1973) e salvá-las é uma das questões 
mais urgentes na problemática da conservação da vida 
selvagem (Siemienicuh e Dubiel, 2007). 

Inserindo-se neste propósito, o processo de 
liofilização espermática (desidratação a vácuo em 
baixas temperaturas) tem sido o principal objeto de 
estudo para a conservação do germoplasma masculino, 
uma vez que apresenta muitos benefícios (Martins, 
2006). 

A técnica de liofilização pode ser útil nos se-
guintes aspectos: (1) facilitar o transporte proporcionan-
do a importação e/ou exportação de importantes linha-
gens genéticas; (2) menor custo de armazenamento, uma 
vez que não há necessidade de reposição de nitrogênio 
líquido; (3) auxiliar os estudos em biologia molecular e 
reprodução assistida animal e humana; (4) conservação 
de linhagens com genética superior, espécies e raças 
raras ou linhagens transgênicas; (5) estudo de caracteri-
zação de espécies-raças por meio de marcadores genéti-
cos (Martins, 2006). 

Sendo assim, diante da necessidade de desen-
volver uma técnica menos onerosa e mais prática com 
relação à preservação e estocagem de células espermáti-
cas de felinos selvagens objetivou-se estudar a possibi-
lidade de liofilizar o sêmen de gatos domésticos para 
depois então transferir esta biotecnologia para seus pa-
rentes selvagens, principalmente aqueles que se encon-
tram ameaçados de extinção. 
 

Criopreservação 
 

Há pelo menos dois momentos de estresse que 
a célula espermática é submetida durante a congelação e 
descongelação. O primeiro é relacionado aos efeitos da 
mudança de temperatura e o segundo aparece devido à 
formação e dissolução dos cristais de gelo.  

O choque térmico refere-se tradicionalmente à 
sensibilidade peculiar sob refrigeração repentina exibida 
pelos espermatozóides (Watson, 1981; Watson e Morris, 
1987; White, 1993). 

Caracteristicamente os espermatozóides de-
monstram uma perda de integridade de membrana e 
função celular quando refrigerados rapidamente no  
intervalo de 20 a 0ºC. A severidade desse efeito depen-
de da taxa de refrigeração, do intervalo de temperatura e 
da amplitude da temperatura, sendo geralmente mais 
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severa na amplitude de 12 a 2°C (Watson, 1981). A ex-
plicação para esse fenômeno não está totalmente clara, 
mas está provavelmente relacionada com as fases de 
transições dos lipídios de membrana resultando em se-
parações de fases e perda de característica de permeabi-
lidade seletiva das membranas biológicas vivas (Watson 
e Morris, 1987).  

Mesmo após 60 anos de pesquisa em criopre-
servação de semen muitos aspectos do processo seguem 
desconhecidos (Saragusty, Gacitua et al., 2009), e muito 
desse progresso nesta area é empírico na natureza (Sa-
ragusty, Hildebrandt et al., 2009). Os espermatozóides 
se apresentam em diferentes formatos, tamanhos, com-
posições de membrana, sensibilidade tanto ao resfria-
mento como à pressão osmótica, pH e muito mais. Tudo 
isso deve ser bem caracterizado para estabelecer um 
protocolo adequado de criopreservação. 
Há evidência de que as células congela-
das/descongeladas sofram lesões durante o reaqueci-
mento. Esse fato foi reconhecido como resultante da 
recristalização de cristais de gelo microscópicos (Fiser e 
Fairfull,1986). 
 

Liofilização 
 

Atualmente o método utilizado para o armaze-
namento de células espermáticas em mamíferos, por 
longos períodos, é a manutenção dessas células em tem-
peratura de nitrogênio (N2) líquido.  

O período em que essas células podem ser es-
tocadas, sob essas condições, é limitado pelos custos, já 
que o consumo de N2 líquido pode tornar essa forma de 
armazenamento economicamente inviável, uma vez que 
sua reposição se faz necessária constantemente. É ne-
cessário, portanto, viabilizar uma técnica de estocagem 
prolongada para as células espermáticas, a um custo 
mínimo, e que os espermatozóides se mantenham intac-
tos estruturalmente para serem utilizados para fertiliza-
ção in vitro e in vivo. (Cabrera et al., 1998). 

A liofilização, criosecagem ou criodesidratação 
(“freeze-drying”) é um método que visa a preservação 
celular através da congelação de uma substância seguida 
pela redução de um dos solventes, geralmente a água, 
por sublimação e dessorção para níveis nos quais não é 
possível nenhuma reação química ou biológica. Para 
que isso ocorra, a temperatura e a pressão parcial de 
vapor d’água devem ser inferiores às do ponto triplo, ou 
seja, 273,16 kelvin (0,01 °C) e a pressão de 
611,73 pascal (cerca de 0,006 bar). Se nessas condições 
um calor latente de 2,84 MJ/kg for fornecido, o gelo 
transforma-se diretamente em vapor.  

A liofilização é vantajosa, pois os espermato-
zóides podem ser armazenados a temperatura ambiente 
por períodos prolongados, e serem recuperados morfo-
logicamente intactos com a cabeça contendo DNA e 
com flagelo normal (Cabrera et al., 1998). 

Após a liofilização a conexão entre a cabeça do 
espermatozóide e a cauda se torna tão frágil que a sim-
ples pipetagem pode facilmente separar a cabeça da 
cauda. Muitos espermatozóides quando reidratados têm 
o acrossomo destacado da cabeça (Magalhães, 2010).          
Apesar de todas essas mudanças físicas drásticas na es-
trutura do espermatozóide o núcleo do espermatozóide 
liofilizado parece citogeneticamente intacto (Magalhães, 

2010), e uma prova disso é a produção de filhotes nor-
mais de murino (Wakayama e Yanagimachi, 1998), le-
porino (Liu et al., 2004), bovino (Hamano et al., 1999), 
e de suíno (Nakai et al., 2003). 

Deve-se lembrar que todos os filhotes mencio-
nados foram produzidos através de injeção intracito-
plasmática de espermatozóide (ICSI), uma vez que após 
liofilização o espermatozóide se encontra imóvel e seria 
incapaz de fertilizar os oócitos tanto in vivo como in 

vitro (Liu et al., 2004). 
 

Avaliação da qualidade do sêmen 
 

O objetivo da avaliação seminal é conhecer a 
capacidade fecundante do sêmen, relacionada com o 
número de células estrutural e funcionalmente normais 
(Watson, 1990). Até o presente momento não há teste 
algum ou avaliação isolada que possa predizer de forma 
segura a capacidade fecundante de um ejaculado (Peña, 
1997). 
 

Membranas espermáticas 
 

As membranas espermáticas afetadas pela cri-
opreservação incluem a membrana plasmática, a mem-
brana acrossomal externa e as membranas das mitocôn-
drias. A membrana plasmática envolve o espermatozói-
de em sua totalidade. A avaliação da integridade das 
membranas espermáticas é um indicador importante 
sobre o sucesso do processo de criopreservação, uma 
vez que estas são extremamente sensíveis às crioinjú-
rias. Em condições de estresse provocado pela criopre-
servação, as membranas podem sofrer rearranjos, for-
mando pontos vulneráveis e, com isso, induzir a exces-
siva permeabilidade ou mesmo rompimento da mem-
brana. Na membrana espermática, esse estresse está re-
lacionado à fase de transição dos lipídeos, a qual altera 
o estado funcional da membrana (Holt et al., 1992). 
 

Sondas fluorescentes 
 

Para verificar a integridade de membrana di-
versos métodos de coloração foram desenvolvidos, den-
tre estes, o iodeto de propídio (PI) vem se destacando 
em pesquisas devido a sua facilidade de preparação e 
aplicação da técnica, estabilidade e eficiência para ava-
liar a membrana plasmática, seja isoladamente ou em 
associação a outras sondas (Arruda et al., 2007). O PI se 
liga especificamente ao DNA, e não atravessa a mem-
brana plasmática íntegra, corando o núcleo de células 
com membrana plasmática lesada em vermelho e as 
células com membrana íntegra em coloração verde fluo-
rescente (Garner et al., 1986; Celeghini et al., 2004). 

A aglutinina de Pisum sativum (PSA) se liga 
especificamente a manosidase (Cross et al., 1986),  e 
quando conjugada ao isotiocionato de fluoresceína 
(FITC) marca o acrossoma lesado em verde amarelado 
(Graham et al., 1990; Celeghini et al., 2004). 

A importância de se avaliar a integridade estru-
tural da célula espermática prende-se ao fato de que a 
funcionalidade do gameta está diretamente ligada a in-
tegridade da  membrana plasmática, ou seja, para toda 
lesão estrutural tem-se uma alteração funcional corres-
pondente (Zuccari, 1998). 
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Proteínas nucleares associadas com DNA cons-
tituem a cromatina espermática, a qual é muito mais 
compacta que a verificada nos núcleos de células somá-
ticas e de células da espermatogênese (Evenson et al., 
1980). O marcado grau de compactação da cromati-
na espermática proporciona proteção e manutenção à 
integridade do DNA, tornando-o mais resistente às mu-
tações e estresses ambientais, de tal modo que a fertili-
zação do oócito e a descondensação 
da cromatina possam ocorrer normalmente. Alterações 
na cromatina podem afetar a taxa de descondensação da 
mesma, fenômeno que parece ser espécie-específico 
podendo estar relacionado com o tipo de protamina pre-
sente e extensões das ligações dissulfeto (Perreault et 
al., 1988). 

O teste com fluorocromo Laranja de Acridina 
(AO) é um método citoquímico que permite a diferenci-
ação entre fita dupla e simples do DNA devido às pro-
priedades metacromáticas desse corante (Ichimura, 
1975), cujas moléculas se intercalam entre as bases ni-
trogenadas do DNA nativo não desnaturado (fluores-
cência verde-amarelada) ou se ligam aos grupos fosfato 
no DNA desnaturado (fluorescência vermelho-
alaranjada) (Mello,1982). O grande impasse dessa téc-
nica é a subjetividade da análise dos resultados, mas 
ainda assim recomendável devido à sua praticidade. 
 

Ensaio do cometa 
 

Outro teste para a análise de danos do DNA é 
ensaio do Cometa (CA). Este se baseia na técnica de 
análise de uma única célula permitindo detectar e quan-
tificar o dano de DNA. O CA utiliza núcleo embebido 
em agarose e exposto a um campo elétrico (Östling e 
Johanson, 1984). Tal técnica foi alterada por Singh et al. 
(1988) que formulou sua versão alcalina para detectar 
quebras de fita única de DNA que têm sido utilizado 
para análise de células espermáticas que passaram por 
processos de criopreservação (Magalhães, 2010). 

A corrente elétrica puxa o DNA carregado para 
fora do núcleo de forma que os fragmentos de DNA 
lesados ou frouxos migram mais. As imagens resultan-
tes se assemelham a imagem de cometas e a aferição 
delas mensura a extensão do dano de DNA (Fairbairn et 
al., 1995).  

Em conjunto com outras técnicas para avalia-
ção de integridade de DNA podem assegurar que a a-
mostra de sêmen liofilizada pode ser utilizada para a 
produção de embrião. 
 

Conclusão 
 

Sendo assim, levando em consideração que as 
crioinjúrias ocorridas durante o processo de liofilização 
não ocasionam dano ao DNA podemos afirmar que as 
amostras de sémen de gato doméstico podem ser utili-
zadas para a produção de embrião. O grande impasse 
seria a necessidade do uso de Injeção Intracitoplasmáti-
ca de espermatozóide (ICSI) uma vez que os espermato-
zóides apresentam-se imóveis pós-liofilização. Essa 
prática já é comum na produção de felinos e portanto 
pode ser recomendada para os felinos selvagens. 
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Resumo 
A espécie canina tem sido utilizada como mo-

delo experimental visando à preservação de espécies 
ameaçadas de extinção. As biotécnicas da reprodução 
como a maturação in vitro vêm sendo aplicadas com 
essa finalidade. Diversos protocolos de produção de 
embriões in vitro (PIV) utilizados em bovinos e suínos 
vêm sendo adaptados para canídeos, entretanto, as taxas 
de maturação oocitárias em cadelas são menores quando 
comparadas às demais espécies. Assim, as atuais pes-
quisas na área de reprodução assistida em canídeos es-
tão concentrando seus esforços em diversos protocolos 
de MIV, incluindo proteínas, hormônios, inibidores da 
meiose, fatores de crescimento e antioxidantes, meios de 
maturação e tempo de cultivo apropriado, ajustando as 
variáveis envolvidas no processo. Esse texto visa des-
crever os avanços e as principais limitações no processo 
de maturação oocitária em cadelas. 
 
Palavras chave: maturação oocitária, cadelas 

 
Introdução 

 
Na cadela a ovulação ocorre 1 a 2 dias após o 

pico pré-ovulatório de LH, ainda no início da fase de 
estro e os folículos ovarianos iniciam sua luteinização 
antes das ovulações. Os oócitos são ovulados ainda ima-
turos, no início da primeira divisão meiótica (GV). As-
sim, após a ovulação os oócitos requerem de 2 a 5 dias 
para completar a maturação (Rocha et al., 2007). O am-
biente das tubas uterinas exerce importância fundamen-
tal para a maturação oocitária canina, já que ao contrário 
do que se observa em outras espécies, em canídeos o 
oviduto é responsável por sustentar durante um extenso 
período a sobrevivência dos oócitos liberados ainda 
imaturos até completarem o seu desenvolvimento, serem 
fecundados e atingirem o estágio de blastocisto (Luvoni 
et al., 2005). Devido a essa particularidade, diversos 
estudos têm sido realizados visando estabelecer protoco-
los eficientes para a maturação e posterior fertilização 
dos oócitos nessa espécie.  

O tempo de cultivo preconizado na MIV de oó-
citos caninos varia enormemente (acima de 120h), mas 
os resultados de completa maturação são ainda contro-
versos e insatisfatórios. Desse modo, a avaliação da re-
tomada da meiose assume grande importância nessa 
espécie para avaliar a progressão da maturação nuclear 
ao longo de todo o tempo de cultivo (Silva et al., 2008). 
Muitas etapas permanecem não padronizadas dentro do 
processo de maturação, dentre elas a obtenção e seleção 
dos oócitos, a idade e o estágio do ciclo estral das doa-
doras. Além disso, os meios de cultivo in vitro para ma-
turar oócitos de outras espécies são considerados inade-
quados para MIV de oócitos caninos (Ribeiro et al., 
2010). 

A compreensão adequada das necessidades me-
tabólicas do oócito em sistemas de cultivo de maturação 

in vitro pressupõe a necessidade de novos estudos para 
que seja estabelecida uma condição ideal para que os 
oócitos adquiram competência e tornem-se apto a serem 
fertilizados e capazes de sustentar o desenvolvimento 
embrionário inicial (Barreto, 2007).  
 

Revisão de literatura 
 
Maturação in vitro 

 

O processo de maturação oocitária é composto 
por diversas modificações estruturais e moleculares no 
citoplasma (maturação citoplasmática) que culminam 
com a configuração cromossômica em metáfase II (ma-
turação nuclear) precedendo a penetração do espermato-
zóide e sua ativação para a fecundação (Roth e Hansen, 
2005). 

Segundo Viaris de Lesegno et al. (2008) nos 
cães, antes das ovulações, os oócitos e as células do cu-

mulus demonstram sinais de comunicação, porém, após 
três dias da ovulação, a comunicação se desfaz. Assim, 
de acordo com Rodriguez e Farin (2004), a diminuição 
das junções GAP é um fato cronologicamente relacio-
nado à maturação oocitária e, portanto, essas junções 
teriam papel essencial na coordenação entre a maturação 
nuclear e citoplasmática.  

Pesquisas mostram que, enquanto os COCs ob-
tidos de cadelas em anestro apresentam as junções GAP 
fechadas, os COCs obtidos de cadelas no final do proes-
tro possuem 89% dessas junções abertas, comunicantes 
(Luvoni et al., 2001), fato este que poderia explicar as 
baixas taxas de maturação de oócitos obtidos de cadelas 
em anestro, mesmo após um período de 72 ou 96 horas 
de cultivo.  

De acordo com Otoi et al. (2000), as melhores 
taxas de maturação de oócitos obtidos durante o proes-
tro e estro, podem ser consequência do maior diâmetro 
oocitário encontrado nessas fases do ciclo reprodutivo, 
já que esse fator está diretamente relacionado à compe-
tência meiótica.  

A morfologia do complexo cumulus/oócito 
(COCs) e o diâmetro dos oócitos são parâmetros utiliza-
dos para avaliar o grau de competência. O diâmetro do 
oócito é um fator importante que influencia significati-
vamente o desenvolvimento da competência do oócito 
na espécie canina. Otoi et al.(2000) ao classificarem os 
oócitos em 3 grupos de diferentes diâmetros (>100 µm; 
100 µm; <100 µm), observaram que apenas oócitos com 
mais de 100µm de diâmetro avançaram para o estágio 
de MII (20%), comparativamente aos oócitos pequenos 
(4-10%). De acordo com Hewitt e England (1999) quan-
to maior o oócito maior será a habilidade em transpor à 
fase de quebra da vesícula germinativa para atingir as 
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fases de metáfase I, anáfase I e metáfase II, sendo que o 
diâmetro superior a 120µm apresenta maior competên-
cia para os estágios finais da maturação, similar ao ob-
servado em outras espécies domésticas.  

A densidade oócitária também pode afetar a 
competência meiótica. Em um estudo realizado por Otoi 
et al. (2002) concluiu-se que a inibição do reinício da 
meiose é caracterizada por uma alta proporção de oóci-
tos em relação ao meio de maturação. De acordo com 
esses autores, esse fato pode ser atribuído aos fatores 
produzidos e secretados pelas células do cumulus.  

A influência da fase do ciclo estral na matura-
ção oocitária ainda está sendo investigada e os resulta-
dos mostram-se controversos. Estudos mostram que os 
oócitos obtidos de folículos pré-ovulatórios completam 
a maturação nuclear com mais sucesso do que aqueles 
obtidos em outras fases do ciclo (Songsasen e Wildt, 
2007). De acordo com Martins et al. (2006), uma alta 
porcentagem na progressão da meiose observada nos 
oócitos obtidos de fêmeas durante o estro deve-se pro-
vavelmente a exposição desses oócitos a um ambiente 
folicular rico em estradiol, progesterona e outros fatores 
ainda desconhecidos. Goretti et al. (2011), contrariando 
estudos anteriores, demonstraram utilizando soro de 
cadela em estro, que os oócitos de cadelas em anestro 
podem atingir a metáfase II, obtendo uma alta taxa de 
maturação (47,7%). Segundo Feldman e Nelson (2004), 
o anestro fisiológico não constitui uma fase quiescente 
do ciclo estral com relação aos parâmetros endócrinos já 
que são observados picos esporádicos de secreção de 
LH, elevações das concentrações de FSH, além de flu-
tuações dos níveis de estrógeno, enquanto a concentra-
ção sérica de progesterona permanece baixa. Essa con-
dição pode sugerir que os oócitos oriundos de cadelas 
em anestro também sofram influência de substâncias 
importantes para seu desenvolvimento, sendo, assim, 
viáveis para serem submetidas ao processo de matura-
ção in vitro.  

A idade da cadela doadora de oócitos influen-
cia diretamente o número de oócitos recuperados, sendo 
que a taxa média de recuperação diminui cerca de qua-
tro COCs por ano (Rodrigues e Rodrigues, 2003). Se-
gundo Durrant et al. (1998), os ovários de fêmeas cani-
nas pré-púberes apresentam menor proporção de folícu-
los em estágio avançado de desenvolvimento e maiores 
quantidades de folículos degenerados. Fêmeas com ida-
de superior a sete anos apresentam comprometimento na 
habilidade de maturação oocitária quando comparadas a 
animais mais jovens. De acordo com Lopes et al. 
(2007), tanto o número como a qualidade morfológica 
dos oócitos recuperados é influenciado pela idade do 
animal, sendo as fêmeas com idade entre 1 e 3 anos do-
adoras mais aptas.  

O número de partos de uma cadela também 
vem sendo considerado como um dos parâmetros para 
avaliar o potencial de recuperação oocitária. De acordo 
com Hossein et al. (2007) as taxas de recuperação de 
oócitos é maior em cadelas multíparas quando compara-
das com as nulíparas (94% x 86%), sugerindo que esse 
fator pode ser utilizado para a seleção de doadoras.  

A higidez das fêmeas doadoras parece não e-
xercer influência nas taxas de maturação. Estudo reali-
zado por Rodrigues e Rodrigues (2003) mostrou que 

oócitos obtidos de cadelas com piometra atingiram MII 
em taxas similares aos de outras fases reprodutivas. Si-
milarmente, Hishinuma et al. (2004) observaram que a 
severidade dos sintomas clínicos apresentados por fê-
meas com piometra não interfere no número de oócitos 
recuperados.  

Quanto ao tempo de cultivo in vitro não há na-
da estabelecido. Experimentos sobre MIV em cadelas 
demonstram períodos de maturação que variam de 24 a 
120 horas (Luvoni et al., 2005).  
 
Sistemas e meios de cultivo 

 

A composição de um meio de maturação deve 
obedecer aos seguintes requisitos: apresentar produtos 
que se assemelhem aos das células da tuba uterina; ser 
suplementado com fonte proteica; conter hormônios, 
como gonadotrofinas, e ocasionalmente fatores de cres-
cimento; conter substâncias antibacterianas e/ou anti-
fúngicas. Atualmente os meios mais usados são o fluido 
sintético de oviduto (SOF; Bolamba et al., 2002); e o 
meio de cultura de tecidos (TCM-199; Rodrigues e Ro-
drigues, 2003), acrescidos de proteínas, hormônios, an-
tioxidantes e fatores de crescimento (Ribeiro et al., 
2010). 

O meio TCM 199 deve ser suplementado com 
esteroides e outras substâncias que favoreçam o desen-
volvimento oocitário como, por exemplo, o soro fetal 
bovino (SFB), albumina sérica bovina (BSA) e soro de 
cadela em estro. De acordo com Bolamba et al. (2002), 
a utilização dessas fontes proteicas aumenta a sobrevida 
dos oócitos, pois suporta a maturação e a consequente 
fecundação à medida que previne alterações desfavorá-
veis da zona pelúcida e favorece a aderência das células 
do cumulus ao oócito.  

O meio SOF apresenta pouco sucesso na MIV 
de oócitos caninos (Machado, 2007). Hewitt e England 
(1999) obtiveram resultados insatisfatórios em cultivo 
de oócitos de cadelas utilizando esse meio. Segundo 
esses autores, a composição do meio SOF, elaborada 
com base nas características de outras espécies, pode ser 
inadequada para as cadelas. Esse fato pode ser atribuído 
aos níveis de proteínas, de carboidratos e de íons bicar-
bonato como fonte de dióxido de carbono para a manu-
tenção do pH. Evecen et al. (2010), entretanto, compa-
rando os dois meios de cultivo, encontraram uma taxa 
de MI/MII relativamente maior quando utilizou o meio 
SOF (42,3% X 15,2%)  
 

Fatores hormonais 

 

Luvoni et al. (2005) afirmaram que o desen-
volvimento do oócito é dependente do estímulo hormo-
nal. Os oócitos utilizados na MIV, geralmente são obti-
dos de folículos imaturos, os quais não foram expostos 
aos efeitos dos hormônios. Assim, de acordo com esses 
autores, a presença de gonadotrofinas no meio é essen-
cial. Goretti et al. (2011) utilizaram o soro de cadela em 
estro associada ao meio TCM-199 e encontraram uma 
alta taxa de oócitos atingindo o estágio de metáfase II 
(47%) após 96 horas de cultivo.  
 
Fatores de crescimento 
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Dentre os principais fatores de crescimento es-

tudados estão o fator de crescimento epidermal (EGF) e 
o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) (Ri-
beiro et al., 2010). Outros fatores como o fator de cres-
cimento fibroblasto (FGF), fator de crescimento de dife-
renciação 9 (GDF-9) e a proteína morfogênica óssea 15 
(BMP-15) já foram testados durante a maturação in vi-

tro e melhoraram a capacitação dos oócitos (Gonçalves 
et al., 2007).  

Os fatores de crescimento semelhantes à insuli-
na I e II são membros de uma família de peptídeos rela-
cionados à insulina e podem participar na maturação do 
oócito, ovulação, implantação e embriogênese. Além 
dos efeitos mitogênicos sobre o metabolismo e cresci-
mento celulares, esses fatores exercem também efeitos 
parácrinos e autócrinos sobre a proliferação celular (Yo-
shimura, 2003). Entretanto, apesar dos efeitos descritos, 
o acréscimo do IGF nos meios de maturação de oócitos 
caninos não demonstrou resultados positivos conforme 
demonstrado no trabalho de Oliveira et al. (2009) onde 
se utilizou o meio TCM-199 acrescido de 100 ηg /mL 
de IGF-I e as taxas de MII foram em torno de 3,44%.  
 

Uso de antioxidantes 

 
Em pesquisa realizada por Pires (2006) a su-

plementação com cisteína e cisteamina não apresentou 
influência positiva sobre a maturação oocitária canina. 
A cisteína, utilizada como substrato para glutationa, é 
um aminoácido muito instável, sendo rapidamente oxi-
dada a cistina, assim a concentração de 0,1 µM de ciste-
ína adicionada ao meio, independente se isolada ou as-
sociada à cisteamina, pode não ter sido suficiente para 
manter a produção de glutationa, devido ao grande es-
tresse oxidativo sofrido durante o processo de matura-
ção.  

Hossein et al. (2007) avaliaram os efeitos da 
adição de cisteína e da cisteamina na MIV de oócitos 
caninos e observaram que apesar destes compostos não 
exercerem efeito na retomada da meiose, eles promo-
vem melhores condições de cultivo pelas suas proprie-
dades antioxidantes, influenciando positivamente a sín-
tese de DNA nas células do cumulus, o que auxiliaria os 
oócitos que retomaram a meiose alcançarem o estádio 
de MII.  
 
Inibidores da meiose 

 
A via MAPK (proteína cinase ativada por mi-

tógeno) é ativada durante a maturação meiótica agindo 
na fosforilação de diversos substratos incluindo fatores 
de transcrição e proteínas do citoesqueleto (Roux e Ble-
nis, 2004). Acredita-se que, prolongando a parada meió-
tica in vitro por bloqueio temporário da maturação nu-
clear, com uma técnica denominada “cultivo pré-
maturação”, pode-se estimular a sincronização entre a 
maturação nuclear e citoplasmática (Chaves et al., 
2010). Mantendo-se os oócitos bloqueados seria possí-
vel mimetizar o período da capacitação. Este bloqueio 
pode dar tempo para que ocorram as mudanças estrutu-
rais e bioquímicas (transcrição de mRNA, modificação 
de proteínas, relocação e modificação de organelas) de 

que o oócito precisa para ser fecundado e desenvolver o 
embrião com sucesso (Vanhoutte et al., 2007).  
  Os mecanismos envolvidos no processo de blo-
queio e o reinício das divisões meióticas ainda não estão 
totalmente esclarecidos, mas estudos indicam que são 
modulados por diversas moléculas (Tosti, 2006), que 
apresentam efeito inibitório ou estimulatório sobre a 
maturação oocitária (Akatas et al., 2003). Assim, a mei-
ose pode ser bloqueada por drogas que mantém altas 
concentrações de AMPc no interior do oócito (Bilodeau-
Goesseels, 2003), por inibidores não específicos da sín-
tese proteica (Meinecke et al., 2001), de proteínas qui-
nases (Dode e Adona, 2001) ou por inibidores específi-
cos do MPF (Hashimoto et al., 2003). 

Em um estudo realizado por Hanna et al.(2008) 
a butirolactona mostrou-se efetiva e reversível na reto-
mada da meiose de oócitos caninos. Nesse experimento, 
a roscovitina também demonstrou sucesso como inibi-
dor da meiose e sincronização da vesícula germinativa 
de oócitos caninos. De acordo com Ponderato et al. 
(2001) a inibição reversível da meiose pela butirolacto-
na I e roscovitina pode ser explorada utilizando-se um 
duplo sistema de cultura de pré-maturação com inibido-
res seguida de maturação, visando aumentar a compe-
tência dos oócitos. 
 

Considerações finais 
 

A maturação e a fecundação in vitro são bio-
técnicas da reprodução que visam à produção de embri-
ões e a preservação de espécies ameaças em extinção. 
Nesse contexto, os protocolos utilizados para a espécie 
canina são adaptações feitas com base em pesquisas 
realizadas com outras espécies. E mesmo com as mais 
diversas tentativas, as taxas de maturação ainda encon-
tram-se baixas. Estudos estão sendo realizados buscando 
a combinação de suplementações proteicas, hormonais, 
de fatores de crescimento, inibidores de meiose, dentre 
outros fatores, buscando um equilíbrio adequado no 
meio para que se consiga aumentar a competência ooci-
tária.  
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Resumo 
 

Pelo vigésimo ano consecutivo, o Comitê de 
Recuperação de Dados da Sociedade Internacional de 
Transferência de Embriões (IETS) pode reportar estatís-
ticas globais de transferência de embriões (TE). O nú-
mero de embriões derivados in vivo (DIV) de bovinos 
coletados/lavados no mundo em 2010 aumentou para 
732.000, um aumento de 4% com relação a 2009. Con-
sequentemente, o número de embriões bovinos DIV 
transferidos subiu 11% para 591.000 em 2010. Todos os 
continentes, com exceção da África, relataram aumentos 
significativos no número de embriões transferidos DIV. 
O número de embriões DIV congelados transferidos 
para receptoras de embriões foi maior que o número de 
embriões transferidos à fresco em 60.000 (328.000 con-
gelados e 263.000 frescos). O número total de embriões 
bovinos produzidos in vitro (PIV) transferíveis no mun-
do cresceu para 451.000 em 2010, um aumento de 20% 
na produção in vitro de embriões. A América do Sul 
(principalmente o Brasil) mais uma vez lidera o cenário 
mundial de produção e transferência de embriões pro-
duzidos in vitro. O número total de embriões transferi-
dos oriundos da PIV no mundo em 2010 foi 339.685, 
um aumento de 11% com relação a 2009. 

A mercado mundial de TE em equinos também 
aumentou em 2010. O número de colheitas de embriões 
relatadas (41.652) subiu em 4.681 (+13%). O número de 
embriões transferidos (28.824) também subiu (+4.354). 
O Brasil e a Argentina lideram o número de colheitas 
em eguas, com 15.200 e 12.655, respectivamente. A TE 
em pequenos ruminantes diminuiu cerca de 7% com 
relação a 2009. Mais uma vez, a Austrália foi líder na 
produção e transferência de embriões ovinos. Também 
não houve atividade de TE de suínos relatada e apenas 
algumas transferências de embrião de cervídeos em 
2010. O volume de atividade TE relatada por todos os 
coletores de dados regionais do comitê indica que a in-
dústria de transferência de embriões está indo bem. É 
importante ressaltar que este relatório não inclui as esta-
tísticas de todos os países, e poucos países, se houve-
rem, tem 100% de suas atividades representadas; porém, 
é o melhor relatório mundial disponível sobre o negócio 
de transferência de embriões comercial. 
 

Palavras-chave: transferência de embriões, IETS, in 

vitro, in vivo, estatísticas. 
 

Introdução 
 

Pelo vigésimo ano consecutivo, o Comitê de 
Recuperação de Dados da Sociedade Internacional de 

Transferência de Embriões (IETS) pode reportar estatís-
ticas globais de transferência de embriões (TE) (Stroud, 
2011). O objetivo do Comitê de Estatística e Recupera-
ção de dados da IETS é coletar estatísticas completas de 
colheitas e transferência de embriões bovinos, equinos, 
suínos e de pequenos ruminantes in vivo e in vitro de 
todos os profissionais de TE em todas as áreas geográfi-
cas do mundo. A coleta de dados é um grande desafio a 
cada ano para todos os envolvidos, incluindo os prati-
cantes de TE que precisam buscar nos arquivos do ano 
anterior e assimilar a informação requerida. Apesar de 
nem toda a atividade TE realizada no mundo ser incluí-
da neste relatório, é o melhor relatório disponível e dá 
boa indicação sobre as tendências e direções da ativida-
de em diferentes partes do mundo. 

Países membros das sociedades ou associações 
regionais TE, ou seja, a Associação Americana de 
Transferência de Embriões (AETA), Associação Euro-
peia de Transferência de Embriões (AETE), Associação 
Canadense de Transferência de Embriões (CETA) e a 
Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões 
(SBTE), citando apenas algumas, são bem organizadas e 
estabeleceram protocolos de coleta que fazem com que 
os relatórios sejam consistentes ano a ano. Porém, mui-
tos países não pertencem a associações, e os coletores 
de dados nestes países podem pedir que os praticantes 
de TE que conhecem pessoalmente forneçam dados. Isto 
requer um tremendo esforço dos coletores regionais de 
dados, e em muitos casos, nem todos os praticantes são 
contatados. Certamente muitas das TE realizadas no 
mundo não está incluído neste relatório. Porém, os es-
forços são constantes para melhorar o sistema de coleta 
de dados sobre TE para fornecer à indústria e todos os 
outros na forma de números mais completos e precisos. 
 
Relatório de embriões bovinos derivados in vivo em 

2010 
 

Pela primeira vez em quatro anos o número de 
lavados/coletas e o número de embriões produzidos in 
vivo transferidos para receptores aumentaram (Tabela 
1). Apesar do número de coletas de embriões bovinos 
subir menos de 1%, o número de embriões transferidos 
subiu mais de 10%. Este é um aumento substancial em 
um ano. As transferências de embriões congelados 
(+13%) foram a maior parte desta diferença. Outra ten-
dência notável, com a exceção da África, é que o cres-
cimento parece estar igualmente distribuído em todos os 
continentes referente ao número de embriões transferi-
dos. 

 
 
Tabela 1. Atividade de embriões bovinos derivados in vivo em 2010. 
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Continentes Lavados Embriões trans-
feríveis 

Número de embriões transferidos 
Fresco Congelado Porcentagem                Total 

África 1.515 9.738 4.685 3.730 8.415 1% 
Ásia 12.986 131.718 34.148 53.590 87.738 15% 
Europa 17.694 117.813 48.555 60.859 109.414 19% 
América do 
Norte 

51.735 338.540 106.400 147.271 253.671 43% 

América do Sul 12.263 77.643 47.353 24.205 71.558 12% 
Oceania 8.458 56.775 21.895 37.870 59.765 10% 
Total 2010 104.651 732.227 263.036 327.525 590.561 100% 
Totais de 2009 103.851 702.358 243.495 290.605 534.100  
Alteração 09-10 +1% +4% +8% +13% +11%  

 
Números de lavados bovinos na África (cole-

tor: de la Ray) subiram em 1.446 em 2009 para 1.515 
em 2010. Porém, houve uma queda de quase 600 em-
briões produzidos in vivo transferidos em 2010. Do con-
trário, os dados de TE da África foram estáveis compa-
rados com um ano atrás. Como em anos anteriores, a 
maioria dos dados de TE da África foram gerados pela 
República da África do Sul. 

Apesar de todos os dados da Ásia gerados em 
2009 virem exclusivamente do Japão (coletor: Dochi), 
diversos outros países na Ásia relataram dados para o 
relatório de 2010. Pela primeira vez Sun-Ho Choi rela-
tou atividade de TE da Coréia com 67 lavados de leite e 
679 lavados de corte. Quase 9.000 embriões bovinos 
produzidos in vivo foram transferidos na Coréia em 
2010. Rangsun Parnpai relatou 126 lavados (41 de leite 
e 85 de corte) na Tailândia, resultando em 706 embriões 
transferíveis. Um total de 728 embriões, frescos e con-
gelados, foi transferido na Tailândia em 2010. R. Ma-
pletoft, do Canadá, relatou que praticantes canadenses 
lavaram 57 doadores de leite (166 embriões) em 2010 e 
transferiram 113 embriões frescos na China. Ele tam-
bém reportou 40 coletas de doadores de corte e 40 de 
leite na Rússia, com um total de 304 embriões transferí-
veis coletados e 289 embriões transferidos. O Japão a-
inda domina a Ásia com relação ao número de TE em 
bovinos realizado naquele continente, e demonstrou um 
aumento saudável de 700 lavados de 2009 (10.924) para 

2010 (11.611). Baseado nos dados relatados, a Ásia é 
responsável pela transferência de cerca de 15% dos em-
briões derivados in vivo  no mundo. O comitê ainda sen-
te que atividades TE são realizadas em países dentro da 
Ásia, mas não estão sendo relatadas. Até o momento 
existem apenas cinco países com coletores de dados 
designados na Ásia; Dochi no Japão, Nguyen no Viet-
nam, R. Parnpai na Tailândia, Sun-Ho na coréia e 
S.N.Lee em Taiwan. Mais uma vez, o comitê incita que 
qualquer pessoa de um país asiático que leia este relató-
rio voluntarie seu tempo como coletor de dados ou a-
ponte alguém que seria um bom candidato. 

Europa (coletor: Knijn), um continente com 47 
países, teve 21 países (24 em 2009) que relataram dados 
para 2010. Como sempre, são muito completos com 
seus relatórios de dados e entregam em tempo hábil. O 
número de lavados em 2010 (17.694) subiu em 838 de 
2009 (16.856). Anualmente, a Europa é responsável por 
transferir cerca de 18% dos embriões produzidos in vivo 
do mundo. A Tabela 2 ilustra algumas alterações entre 
países da Europa com relação ao volume de embriões 
transferidos. Alguns dos países na Europa não fornecem 
informação de raça, então comparar leite e corte não é 
possível. A França e os Países Baixos continuam sendo 
os dois principais países europeus relatando dados de 
TE. De forma geral, os dados de TE da Europa tiveram 
aumento saudável em 2010 comparado a 2009. 

 
 
Tabela 2. Os doze principais países europeus classificados por número de embriões in vivo derivados transferidos 
em 2010. 

País Número de lavados Número de embriões transferi-
dos 

Alteração 2009-2010 

França 5.714 29.155 →  

Países Baixos 3.499 20.808 ↗ 
Reino Unido 2.527 14.959 ↗ 
Alemanha 2.245 15.553 ↗ 
Itália 2.039 11.625 ↗ 
Bélgica 1.174 7.222 ↗ 
Espanha 577 2.314 ↗ 
Finlândia 486 3.809 ↘ 
Suíça 467 3.011 ↗ 
Irlanda 360 1.612 ↘ 
Dinamarca 347 2.054 ↘ 
Rep. Checa 229 1.213 ↘ 
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De forma geral, os dados da TE em bovinos da 
América do Norte em 2010 permaneceram os mesmos, 
mas houveram algumas diferenças notáveis relatadas em 
2010. Em 2009 o México (coletor: Romo) relatou 1.875 
lavados e 8.215 embriões produzidos in vivo transferi-
dos, mas apenas 197 lavados e 4.041 transferências em 
2010. O Canadá (coletor: Mapletoft) caiu de 2009 
(13.348) para 2010 (12.956), mas apenas por cerca de 
300 lavados. A transferência canadense de dados subiu 
ligeiramente de 53.410 em 2009 para 55.136 em 2010. 
Os Estados Unidos (coletor: Wehrman) subiu ligeira-
mente no número de lavados relatados em 2010. Em 
2009 um total de 37.655 lavados de corte e de leite 
combinados foi relatado em comparação com 38.552 em 
2010. Da mesma forma, o número de transferências su-
biu de 187.660 em 2009 para 194.794 em 2010. A Amé-
rica do Norte (Canadá, México e Estados Unidos) con-
tinua dominando o percentual global (43%) de embriões 
bovinos produzidos in vivo transferidos. 

A América do Sul (coletor: Bo) tem quatro no-
vos países relatando dados para 2010: Colômbia, Equa-
dor, Peru e Panamá. Os outros coletores para países na 
América do Sul são J. Viana do Brasil, L. Nasser do 
Panamá, R. Mancheno do Peru, P. Bañalas e S. Kmaid 
do Uruguai. Para o continente Sul Americano, G. Bo 
relatou um crescimento modesto no número de lavados 
de 2009 (11.634) para 2010 (12.263), mas um aumento 
substancial de 21% no número de embriões produzidos 
in vivo transferidos para receptoras (de 59.032 em 2009 
para 71.558 em 2010). Estes números significam que a 
América do Sul transfere mais de 12% dos embriões 

derivados in vivo do mundo. Quanto ao número de em-
briões produzidos in vivo transferidos, os países da A-
mérica do Sul com relatório são classificados na ordem 
de primeiro a último para dados relatados em 2010: (1) 
Brasil = 38.975, (2) Argentina = 24.263, (3) Uruguai = 
3.402, (4) Colômbia = 2.890, (5) Equador = 675 e (6) 
Peru = 108. O Panamá relatou apenas dados de embri-
ões produzidos in vitro. 

Oceania (coletores: Pashen/Austrália e Forsy-
th/Nova Zelândia) relatou diminuições no número de 
lavados de 10.070 em 2009 para 8.454 em 2010. Porém, 
o número de embriões transferidos aumentou substanci-
almente de 46.095 em 2009 para 59.765 em 2010. Co-
mo no relatório do ano passado, é válido mencionar que 
estes números geralmente são sub-relatados para ambos 
os países. A Austrália não é bem organizada entre os 
veterinários e não veterinários, o que faz com que seja 
extremamente difícil coletar dados do segundo grupo. 
Forsyth relatou dados de apenas 1 de 7 grupos conheci-
dos para 2010. É incerto porque os outros três grupos 
não relataram seus números de TE. 

Globalmente, mas embriões congelados deri-
vados in vivo foram transferidos em 2010 que embriões 
frescos (327.525 e 263.036, respectivamente). Esta esta-
tística foi verdade para todos os continentes, exceto a 
América do Sul, onde foram transferidas duas vezes 
mais embriões frescos que congelados. O grande núme-
ro de receptoras disponíveis no Brasil e Argentina é o 
motivo provável para isto. 

Os cinco principais países (Tabela 3) fora A-
mérica do Norte e Europa não mudaram no último ano. 

 
 
Tabela 3. Os cinco principais países fora Europa e América do Norte em 2010 (baseado no número de embriões bo-
vinos in vivo transferidos). 

País Número de lavados Número de embriões bovinos trans-
feridos 

Japão 11.611 77.568 
Austrália 8.138 59.600 
Brasil 5.996 38.975 
Argentina 5014 24.263 
África do Sul 1.240 7.521 

 
Relatório de embriões bovinos produzidos in vitro 

em 2010 
 

Globalmente, o número de embriões in vitro 
produzidos subiu em 74.000 (26%) de um ano atrás 
(Tabela 4). A América do Sul foi responsável por 
268.000 (59%) da produção produzido in vitro compa-
rada com 68% em 2009. O Brasil, líder global claro em 
embriões produzido in vitro, produziu 264.263 embri-
ões. Os praticantes brasileiros de TE transferiram 
252.048 embriões produzido in vitro à frescos e 12.214 
congelados em 2010. O Panamá também foi ativo, pro-
duzindo 2.905 embriões produzido in vitro em 2010, 
que foi seu primeiro ano relatando embriões produzido 
in vitro. O Uruguai foi o terceiro país da América do 

Sul, com 850 embriões IVP, e a Argentina relatou 292 
embriões. A Ásia relatou 117.000 embriões IVP (25% 
do total mundial). O Japão foi responsável por 68.000 
destes embriões, mas a Coréia estava perto, relatando 
mais de 48.000 embriões IVP produzidos em 2010. A 
Tailândia mostrou alguma atividade IVP, produzindo 59 
embriões. A América do Norte produziu 43.000 embri-
ões IVP. Os Estados Unidos relataram 35.000 embriões 
(80%) do total da América do Norte. O Canadá relatou 
7.600 embriões IVP, e o México, 481. Isto colocou a 
América do Norte em terceiro lugar no mundo, com 
10% da produção global. O número de embriões produ-
zidos in vitro transferidos no mundo mostrou um cres-
cimento saudável de 11%, de 306.000 em 2009 para 
340.000 em 2010. 

 
 
 
 
Tabela 4. Embriões bovinos produzidos in vitro em 2010. 
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Continentes Embriões transferíveis Número de embriões transferidos 
Fresco Congelado       Porcentagem                Total 

África 0 0 0 0 0% 
Ásia 116.614 15.993 6.510 22.503 7% 
Europa 7.155 3.412 2.249 5.661 2% 
América do Norte 43.058 25.778 2.322 28.100 8% 
América do Sul 268.310 256.888 12.235 269.123 79% 
Oceania 15.012 13.644 654 14.298 4% 
Total 2010 450.549 315.715 23.970 339.685 100% 
Totais de 2009 376.576 283.188 22.761 305.949  
Alteração 09-10 +20% +12% +5% +11%  

 
A figura 1 compara o número de embriões pro-

duzidos IVD com o número IVP transferidos anualmen-
te na última década. As linhas começam a se convergir. 
Porém, muito da produção in vitro vem da América do 
Sul, principalmente do Brasil (Figura 2). A figura cla-
ramente mostra que outros continentes estão estáveis na 

atividade de embriões produzidos in vitro, e o número 
de transferências é muito menor nestas regiões do mun-
do. A América do Norte demonstrou um pequeno salto 
para cima em 2010. O tempo dirá se o resto do mundo 
seguirá o Brasil na produção e transferência primaria-
mente de embriões produzidos in vitro. 
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Figura 1. Comparativo do número de embriões produzidos in vivo e in vitro transferidos anualmente na última déca-
da. 
 

Até o momento, a maioria dos embriões produ-
zidos in vitro transferidos tem sido frescos, não conge-
lados.  Dados da Tabela 4 indicam que no mundo, ape-
nas 7% dos embriões produzidos in vitro transferidos 
em 2010 era congelado. Porém, os dados variam em 
diferentes regiões do mundo. 

A produção de embriões produzidos in vitro es-
tá crescendo geograficamente ao redor do mundo. A 
África foi o único continente que não relatou embriões 
produzidos in vitro. Japão, Coréia e Tailândia todos re-
lataram embriões produzidos in vitro da Ásia. Na Euro-
pa, cinco dos vinte e um países com relatório produzi-
ram embriões produzidos in vitro. Os Países Baixos li-
deraram, com 2.863 embriões produzidos, seguidos da 
Alemanha, com 2.148. Portugal seguiu com 1.007. A 
Itália estava em quarto lugar com 681 embriões produ-
zidos e então a França, com 315. Com relação ao núme-
ro de embriões produzidos in vitro transferidos em re-
ceptores na Europa, sete países relataram dados. Os Paí-
ses Baixos lideraram a lista de 2010 com a transferência 
de 2.593 embriões.  A Alemanha ficou em segundo lu-

gar, com 1.481. A Itália ficou em terceiro, com a trans-
ferência de 1.255 embriões produzidos in vitro. De 
quarto para sexto a ordem foi: França (311), Portugal 
(129), Estônia (17) e Suíça (5). Na América do Norte 
todos os três países relataram produção e transferência 
de embriões produzidos in vitro. Os Estados Unidos 
produziu 34.969 embriões produzidos in vitro e 26.742 
transferências. O Canadá relatou a produção de 7.608 
embriões produzidos in vitro produzidos. Eles também 
transferiram 850 embriões produzidos in vitro em 2010. 
Dos países da América do Sul, a Argentina, o Brasil, o 
Panamá e o Uruguai todos relataram atividade de pro-
dução in vitro de embriões em 2010, conforme mencio-
nado anteriormente. Na Oceania, a Austrália relatou 
12.000 embriões produzidos in vitro e a Nova Zelândia 
3.012. A Nova Zelândia relatou quatro vezes mais em-
briões produzidos in vitro que in vivo. 

Todos os embriões americanos produzidos in 

vitro foram um produto de OPU com 6.876 (em 2009: 
4.885) sessões OPU rendendo 109.615 oócitos e 34.969 
embriões transferíveis com uma taxa de eficiência de 
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quase 32%. Um grupo de TE no México relatou 191 
procedimentos OPU, resultando em 481 embriões trans-
feríveis. 

Como dito anteriormente, o Brasil é o grande 
produtor IVP na América do Sul, mas deve ser notado 
que a Argentina relatou 151 sessões OPU produzindo 
292 embriões. O Uruguai relatou 96 sessões OPU pro-

duzindo 850 embriões. O Panamá teve 1.030 sessões 
OPU, rendendo 13.180 oócitos e 2.905 embriões. 

O número total relatado de bovinos derivados 
in vivo e embriões produzidos in vitro transferidos em 
2010 no mundo foi 930.993, que foi um aumento de 
87.131 transferências do total de 843.862 em 2009. Este 
é um aumento geral sólido de 10%. 

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Africa

Asia

Europe

North America

South America

Oceania

 
 

Figura 2. Tendências por continente de embriões produzidos in-vitro transferidos desde 2000. 
 
A atividade geral de TE em outras espécies em 2010 

 
Neste relatório as estatísticas são registradas pa-

ra três espécies de ruminantes pequenos. Ovinos, cabras 
e cervos. O número relatado de embriões viáveis de o-
vinos lavados em 2010 foi quase idêntico aos dados de 
2009 (32.768 em 2009 e 32.614 em 2010; consultar a 
Tabela 5) Apesar de muitos embriões serem transferidos 
em 2009, a Austrália não relatou o número de transfe-
rências de embriões ovinos no ano passado. Em 2010 
eles relataram 24.170 transferências, a maior parte de 
embriões frescos. A República da África do Sul seguiu a 
Austrália na produção de embriões ovinos com a trans-
ferência de 3.392 embriões ovinos. Pelo segundo ano 
consecutivo o México ficou em terceiro lugar, com 
1.505 transferências. Em 2010 os países europeus Tur-
quia, Hungria e República Checa transferiram um total 
de 446 embriões ovinos comparados a 143 em 2009. 
Reuben Mapletoft, do Canadá, relatou 68 lavados ovi-
nos, produzindo 335 embriões no Canadá. Ele relatou 

apenas 83 transferências em 2010. Ele também relatou 
trabalho feito na Mongólia, por um praticante canadense 
de ET, onde 590 embriões ovinos foram transferidos. 
Mapletoft também relatou TE ovino realizado na Suécia 
por uma equipe canadense em um projeto que transferiu 
125 embriões. O Uruguai também relatou a transferência 
de 544 embriões de ovinos em 2010. Finalmente, a Nova 
Zelândia relatou 109 transferências ovinas. 

A atividade TE de caprinos provavelmente foi 
sub-relatada para o ano de 2010. Apenas um total de 
539 embriões de cabra coletados foi relatado no mundo. 
A Austrália relatou a maior parte de transferências 
(1.200). Isto foi seguido de 290 transferências no Méxi-
co, 200 nas Índias Ocidentais (Mapletoft relatou uma 
equipe canadense realizando este trabalho), 155 na Áfri-
ca do Sul, 93 no México (Mapletoft/Canadense), 14 
transferências de cabras na Mongólia (Maple-
toft/Canadense), e 10 transferências de embrião de cabra 
nos EUA em 2010. O trabalho TE caprino nos EUA é 
sub-relatado. 

 
Tabela 5. Atividade TEglobal de pequenos ruminantes em 2010. 

Espécies Embriões transferíveis 
Número de embriões transferidos 

Fresco Congelado Totais 

Ano das transferências de embriões 
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Total ovino 32.614 26.480 2.598 29.078 
Total cabras 539 1.619 14 1.633 
Total cervídeos 0 0 84 84 
Total 2010 33.153 28.099 2.696 30.711 
Totais de 2009 35.697 2.473 355 2.828 
Alteração 09-10 -8% ND ND               ND 

ND = Não determinado. 
 

Apenas 84 embriões cervídeos foram relatados 
como transferidos no mundo em 2010. Mapletoft relatou 
que uma de suas equipes do Canadá transferiu 84 em-
briões no México. O restante do mundo não teve ativi-
dade TE cervídea para relatar. O número total de lava-
doss equinos aumentou de 36.955 em 2009 para 41.652 
em 2010, um aumento de 13% (Tabela 6). Baseado nos 
embriões transferidos, os três principais países realizan-
do TE equino são o Brasil, a Argentina e os EUA, nesta 
ordem. Em 2010, os praticantes de TE equino no Brasil 
transferiram 14.422 embriões, representando 43% da 
atividade mundial. A Argentina relatou 8.226 embriões 
transferidos. Isto é 29% da atividade global. Os Estados 
Unidos ficaram novamente em terceiro com 18% do 
trabalho equino. É válido notar que há dois anos atrás 
24.000 éguas foram lavados no mundo. Parece que TE 
equino está de volta ao caminho em 2010. O Brasil au-
mentou os números de lavados em cerca de 1.100 em 
2010, e a Argentina em cerca de 1.800. Os dados de TE 
equino dos EUA foram estimados para o ano de 2010 
devido a um fogo que ocorreu na Colorado State Uni-
versity (CSU) Equine Reproductive Center. P. McCue, 
o Diretor do centro, é o representante de recuperação de 
dados equinos dos EUA para este comitê. Infelizmente 
ele está muito envolvido com a organização dos centros 
de reprodução da CSU após os efeitos do fogo para fa-

zer uma pesquisa detalhada para o levantamento de TE 
2010. Seus dados de 2010 foram estimados como sendo 
idênticos aos dados de 2009. O Canadá aumentou de 26 
éguas lavadas em 2009 para 42 em 2010. A Europa rela-
tou 1.024 lavados em 2009, mas apenas 385 em 2010. 
Esta é uma queda significativa de 639 fêmeas. A Europa 
relatou 1.216 lavados há dois anos (2008). A República 
Checa, Hungria, Itália e Portugal são os países na Euro-
pa que relataram atividade TE equina em 2010. Pelo 
segundo ano consecutivo não houve relato de atividade 
equina na Ásia. A República da África do Sul foi o úni-
co país a relatar lavados equinos em 2010 no continente 
africano. Eles realizaram 127 lavados em 2010, sete a 
mais que em 2009. A Austrália relatou um enorme au-
mento no número de lavados equinos (3.300 em 2010) 
comparado a 910 em 2009. Talvez o dado mais notável 
na Austrália é que os praticantes de TE transferiram a 
mesma quantia de embriões equinos frescos e congela-
dos (1.230 de cada). 

Infelizmente não houve atividade TE suína re-
latada de nenhum outro continente ou país em 2010. Em 
2008 os EUA relataram 134 lavados, mas apenas 9 lava-
dos em 2009. É incerto se a atividade TE suína está de 
fato decrescendo ou se os dados não estão sendo relatados. 
Este comitê precisa desesperadamente de coletores de da-
dos regionais de dados de TE suíno. 

 
Tabela 6. Atividade TE equina em 2010. 

Países Lavados Embriões transferíveis 
Número de embriões transferidos 

Fresco Congelado   Porcentagem                To-
tal 

Argentina 12.655 8.480 8.226 0 8.226 29% 

Brasil 15.200 12.400 12.400 22 12.422 43% 
Uruguai 10 5 5 0 5 0.02% 
Canadá 42 32 32 0 32 0.1% 

Europa 385 289 123 0 123 0.4% 

África do Sul 127 95 95 0 95 0.3% 
Austrália 3.300 1.230 1.230 1.230 2.460 9% 

EUA 9.933 4.966 4.966 495 5.461 19% 
Total 2010 41.652 27.497 27.077 1.747 28.824 100% 

Totais de 
2009 

36.955 24.515 24.455 5 24.470  

Alteração 09-
10 

  +13% +12% +11% ND +18%  

ND = Não determinado. 
 

Conclusões 
 
O volume de atividade TE relatada por todos os 

coletores regionais de dados do comitê indica que a in-
dústria de transferência de embriões está bem no mun-
do. Como sempre, os dados de alguns países estão mais 
altos e outros mais baixos, mas felizmente a maioria 
está mais alto que há um ano. Qualquer pessoa que lê 

este relatório deve considerar que ele não inclui as esta-
tísticas de todos os países, e poucos, se houverem, paí-
ses têm 100% de suas atividades relatadas. Estimar que 
o percentual real de atividades TE no mundo é represen-
tado neste documento seria, no mínimo, pouco profis-
sional, então não há tentativa de fazer isto; porém, é o 
melhor relatório mundial disponível sobre o negócio de 
transferência comercial de embriões. 
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Para facilitar a coleta de dados por praticantes 
de ET, o número total de ova coletados não é mais re-
querido pelo comitê. O número de embriões armazena-
dos também não faz parte da pesquisa. Isto deve elimi-
nar uma quantidade de tempo significativa para cada 
equipe de TE reunir e relatar suas estatísticas todo ano. 

Para informações sobre o envio de dados, por 
favor entrem contato com o www.iets.org ou 
brad@stroudet.com. 
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Resumo 
 

É esperado que o crescimento da população e 
tendências no consumo de alimentos resulte em um dé-
ficit líquido de alimentos e perda generalizada da segu-
rança alimentar em todo o globo dentro de quatro déca-
das. De forma geral é aceito que esta crise terá que ser 
suprida com aumento da produção pecuária, usando 
menos terra, menos água e de forma ambientalmente 
sustentável. Como a reprodução animal e eficiência re-
produtiva são a base da produção pecuária, é essencial 
que avanços tecnológicos sejam feitos para aumentar o 
fornecimento de alimentos de base animal. Melhorias 
são requeridas em procedimentos de inseminação artifi-
cial, transferência de embriões e produção transgênica 
de animais. A tecnologia está evoluindo de forma que 
em breve será possível rapidamente sequenciar genomas 
e transcriptomas para acelerar melhorias genéticas, para 
produzir gametas de células tronco, para aumentar as 
taxas de sucesso em transgêneses na pecuária. As prin-
cipais limitações no momento são financiamento para 
pesquisa e carência de cientistas com habilidades multi-
disciplinares. Dada sua população pecuária, sua biodi-
versidade e crescente expertise científico, é esperado 
que o Brasil venha a ser um grande contribuinte para a 
resolução de problemas de segurança alimentar nos anos 
por vir.  
 
Palavras-chave: transferência de embrião, sequencia-
mento de genoma, reprodução, tecnologia. 
 

A crise vindoura 
 

A atual população mundial está acima de 7,1 
bilhões de pessoas. Estimativas confiáveis indicam que 
mais de 1 bilhão, cerca de 14% da população atual, vive 
em condições de fornecimento insuficiente de alimentos 
(Foley et al., 2011). Na realidade, cerca de 15 milhões 
de crianças morrem por miséria anualmente. É esperado 
que o crescimento populacional continue, com um au-
mento estimado para 9,1 bilhões em 2050. Nenhuma 
região do mundo está imune à perda da segurança ali-
mentar. De acordo com relatórios recentes da Organiza-
ção das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, 
a pecuária contribui com 40% do valor total de saída 
agrocultural mundial. A medida que países e regiões 
passam a ser mais desenvolvidas industrialmente, as 
preferências e requisitos para componentes derivados da 
pecuária na dieta (ovos, carne e leite) aumenta. Nos úl-
timos 40 anos o consumo mundial per capita de leite 
dobrou, enquanto o consumo de carne mais que tripli-
cou (Kearney, 2010). O aumento do consumo de carne 
tem sido muito maior em algumas regiões, com aumen-
to de nove vezes na China (Kearney, 2010). Grandes 
mudanças são necessárias nas práticas agroculturais 
para desenvolver suprimentos alimentares e gerenciar o 

consumo de alimentos para suprir as necessidades atuais 
e vindouras da raça humana. É estimado que a produção 
de alimentos precisasse dobrar até 2050 para tratar do 
déficit atual e aumento populacional (Foley, 2011). 

Estudos recentes indicam que a produção pecu-
ária contribui com a destruição do ecossistema através 
de diversos mecanismos, incluindo a monocultura de 
espécies de pastagem em larga escala para alimentação 
animal (Balmford et al., 2012) e poluição das águas de 
superfície com fertilizantes e resíduos animais (Place e 
Mitloehner, 2010). Além disto, a agricultura animal 
contribui substancialmente com a deterioração da quali-
dade do ar e aquecimento global devido à produção de 
gases de efeito estufa. É estimado que o setor da agricul-
tura, primariamente a produção pecuária, contribui sig-
nificativamente para alteração no clima (Place e Mitlo-
ehner, 2010). Além disto, gado de leite e estrume do 
gado de leite produzem compostos orgânicos voláteis e 
dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, todos con-
tribuindo para o aquecimento global (Godbout et al., 
2010). Na realidade, metano e óxido nitroso são vinte 
vezes mais potentes que o dióxido de carbono afetando 
a alteração climática. Tem sido estimado que a combi-
nação do metano, óxido nitroso e dióxido de carbono da 
agricultura animal são responsáveis por 18% das emis-
sões de gases de efeito estufa (Friel et al., 2009). 

Alterações demográficas e mudanças no uso da 
terra ditam a viabilidade e prática da agricultura animal, 
e a importância destas considerações aumentará nos 
anos por vir. Em países desenvolvidos há uma tendência 
definitiva se afastando de operações pequenas em dire-
ção a operações maiores e mais eficientes de produção 
animal. A quantidade de terra e recursos de água dispo-
níveis para a produção pecuária tem projeção de declí-
nio considerável nas próximas décadas. É esperado que 
a tendência crescente em direção ao uso da produção de 
plantas na agricultura para produzir biocombustíveis 
para satisfazer necessidades de energia tenha um impac-
to no custo e disponibilidade de alimento para a pecuá-
ria (McMichael et al., 2007). O valor aumentado da 
produção no cultivo também encoraja o uso de pasto 
para cultivo de biocombustível, reduzindo ainda mais os 
recursos disponíveis de alimentação para a agricultura 
animal. Todavia, ruminantes, devido à sua capacidade 
de fermentar material de plantas e utilizar celulose, po-
dem prosperar em terra foragida não adequada para cul-
tivo em fazendas, dando vantagem à produção animal.  

A visão geral é que a agricultura animal do fu-
turo terá que produzir mais carne, leite e ovos, em me-
nos terra, com um fornecimento de alimentação poten-
cialmente reduzido de forma ambientalmente sustentá-
vel. Como a reprodução é central para as práticas de 
criação pecuária, a tecnologia reprodutora será essencial 
para cumprir estes desafios formidáveis para o forneci-
mento de alimentos do século 21.  

 



Murphy. O futuro da reprodução animal. 
 

119 
__________________________________________ 
1Autor para correspondência: murphyb@medvet.umontreal.ca 

Tecnologia disponível atualmente 
 

A investigação científica que resultou no de-
senvolvimento e adoção da primeira geração de biotec-
nologia para inseminação artificial, começando em me-
ados do século vinte, representa uma das inovações mais 
valiosas para a agricultura animal desde a domesticação. 
A seleção genética e o uso de inseminação artificial têm 
mais que dobrado o rendimento de leite por vaca ao 
longo da vida produtiva. A conversão de alimento de 
bovinos de corte e produção de carne tem melhorado, e 
atualmente muito da melhoria genética que pode ser 
vista em rebanhos suínos é atribuível ao uso generaliza-
do de inseminação artificial. As grandes limitações para 
o uso deste procedimento tem sido as taxas de concep-
ção, na melhor das hipóteses cerca de 65% em bovinos. 
Para tratar deste grande impedimento, detecção de cio, 
sistemas para inseminação artificial de tempo fixo tem 
sido desenvolvidos. Estes sistemas têm evoluído a par-
tir da descoberta dos efeitos luteolíticos das prosta-
glandinas da série F, e atualmente incluem o uso de 
prostaglandinas para regredir o corpo lúteo, progestáge-
nos para imitar a função luteal, regulação do desenvol-
vimento folicular e sincronização da ovulação com es-
trogênios ou GnRH, (Bo et al., 2007; Lamb et al., 2010; 
Baruselli et al., 2011). Enquanto que esta tecnologia 
tem diversos benefícios, ainda há um potencial substan-
cial para melhoria nas taxas de gestações bem sucedi-
das.  

Na indústria animal, muitas vezes é benéfico 
produzir progênie de um gênero ou outro. A produção 
de bezerros fêmea na pecuária leiteira representa o me-
lhor exemplo deste benefício. Isto tem sido tratado pela 
tecnologia para separar espermatozoides por citometria 
de fluxo para inseminar com gametas contendo exclusi-
vamente cromossomos-X (de Graaf et al., 2009). Estes 
métodos foram bem sucedidos em diversas espécies de 
animais domésticos, com limitações. A separação é 
muito lenta e custosa, com perda considerável de es-
permatozoides e o sêmen consequentemente tem tempo 
de vida de fertilização abreviado (de Graaf et al., 2009). 
Outras abordagens podem ficar disponíveis. Em huma-
nos, DNA fetal livre de células do sinciciotrofoblasto 
pode ser encontrado no plasma materno no início da 
gestação, e pode ser amplificado pelo PCR para deter-
minar características genéticas, incluindo gênero (Avent 
et al., 2009; Kitzman et al., 2012). Esta abordagem não 
parece ter sido empregada na pecuária, mas pode ser 
prejudicada por diferenças na placenta, dado que o tro-
foblasto ruminante não é invasivo, e a placenta de rumi-
nantes e suínos é do tipo epiteliocoriônico. Em ambos 
os casos é de se esperar ocorrência posterior e menor 
abundância de DNA fetal livre de células na circulação 
materna. Não obstante isto, claramente é válida futura 
exploração como meio de amostrar características ge-
nômicas, incluindo o gênero, no início da gestação.  

Desde sua introdução há mais de 40 anos, a 
transferência de embriões tem se tornado rotina em bo-
vinos, e a tecnologia tem sido largamente aplicada em 
outras espécies pecuárias. Seu potencial de ganho gené-
tico por amplificação dos genomas do macho e da fêmea 
é bem apreciado. Ela também serve como mecanismo de 
propagação de animais clonados e de transgenes. Limi-
tações na tecnologia aplicada incluem a eficácia da su-

perovulação (Mapletoft e Bo, 2011), a reserva folicular 
da doadora de embrião (Sills et al., 2009; Ireland et al., 
2011; Kitzman et al., 2012) e o sucesso da gestação na 
receptora. A incorporação da tecnologia para insemina-
ção artificial em tempo fixo de doadoras e transferência 
de embriões em tempo fixo tem reduzido o manuseio 
animal, mas há espaço para melhoria das taxas de con-
cepção (Baruselli et al., 2011). Aumentos na eficiência 
requerem o desenvolvimento e implementação de tecno-
logia que resultará em embriogênese in vitro, superovu-
lação melhorada, melhor sincronização da doadora e 
receptora e melhor avaliação da qualidade do embrião.  

A tecnologia para a avaliação global do geno-
ma que atualmente está disponível logo permitirá sele-
ção conhecida e ganho genético rápido. Polimorfismos 
de nucleotídeo único (SNP) tem provado ser altamente 
informativos na identificação de diferenças genômicas 
humanas (de Leeuw et al., 2011). Conjuntos de SNP 
bovinos estão disponíveis comercialmente, e estão sen-
do aplicados em diversos contextos para explorar a vari-
abilidade genética e melhorar a seleção (Seichter et al., 
2012). Avanços recentes no sequenciamento de genes 
permite a determinação do genoma completo do animal 
(Werner, 2011), mas, devido aos custos e complexidade 
da bioinformática esta tecnologia não tem sido muito 
empregada.  

 
Um olhar para dentro do futuro da tecnologia 

 
O sequenciamento do primeiro projeto do ge-

noma humano requereu três anos de esforço intensivo e 
um custo estimado de 1 bilhão de dólares. Atualmente, 
um sequenciamento de alto rendimento de um único 
genoma pode ser alcançado em uma semana por apro-
ximadamente US$18.000. Com a vinda da tecnologia 
nanopore, através da qual moléculas únicas de DNA 
podem ser decifradas ao passarem por um canal minús-
culo, um novo paradigma de sequenciamento está no 
horizonte não tão distante (Pennisi, 2012b). Esta tecno-
logia irá revolucionar o sequenciamento. Os atuais mé-
todos micropore dependem de poros de proteínas, mas 
estado sólido, i.e. pastilhas de silício com poros, estão 
em desenvolvimento (Pennisi, 2012a). A grande vanta-
gem destes procedimentos é que eliminam a necessidade 
de replicação de DNA antes do sequenciamento e de 
remontagem do genoma após o sequenciamento, ambos 
os passos requeridos pela tecnologia atual. Com tecno-
logia nanopore em cascata, espera-se que seja possível 
revelar toda a sequencia de genoma em 15min (Pennisi, 
2012a). Os custos cairão significativamente com a redu-
ção de reagentes, equipamento e procedimentos. Pode-
mos, portanto, imaginar que a capacidade de sequenci-
amento do genoma de machos ou fêmeas em breve esta-
rá disponível no balcão de todo laboratório. Como a 
tecnologia de sequenciamento também pode ser usado 
com DNA complementar, esta revolução se estenderá 
para a investigação transcriptômica a um custo muito 
mais baixo que procedimentos de microarranjo ou 
RNAseq.  

Fica claro que estes avanços técnicos, junta-
mente com a tecnologia atualmente disponível, resulta-
rão em uma avalanche de informação na próxima déca-
da. Do lado genômico, permitirá a exploração de traços 
complexos que produzem produção variante de leite, 
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qualidade da carne, conversão de alimento, adaptação 
climática e resistência a doenças, entre outros que po-
dem ser usados para seleção. O valor desta pesquisa 
pode ser visto nos resultados usando a tecnologia atual 
na qual regiões genômicas responsáveis pela variação na 
resposta imunológica à febre aftosa em bovinos tem 
sido parcialmente mapeada (Leach et al., 2010). A aná-
lise em silício (informação disponível nos bancos de 
dados na internet) tem revelados múltiplos caminhos e 
regiões associados à resistência a parasitas internos em 
animais domésticos (Sayre e Harris, 2012). Métodos de 
microarranjo e RNAseq tem fornecido a capacidade de 
análise transcriptômica global, e muitos estudos tem 
sido conduzidos relacionados a questões reprodutivas 
em animais de produção como o desenvolvimento inici-
al do embrião bovino (Clemente et al., 2011), interações 
embrião-uterinas no reconhecimento materno da gesta-
ção bovina (Mamo et al., 2011) e modificações epigené-
ticas em tecidos múltiplos (Wu et al., 2012). O desafio 
claro é, e continuará sendo, a análise, através da bioin-
formática, do momtante de dados que podem ser coleta-
das tão facilmente. Podemos esperar que maiores evolu-
ções das ferramentas de bioinformática sejam requeridas 
para explorar a tecnologia futuramente. Além disto, uma 
abordagem de biologia de sistemas, na qual há integra-
ção dos métodos experimentais, teóricos e computacio-
nais para tratar de interações dinâmicas entre estrutura e 
função, será essencial para o entendimento dos grandes 
bancos de dados genômicos e transcriptômicos que são 
gerados (Quinn e Kohl, 2011).  

Também podemos esperar maiores avanços na 
frente de células tronco, e esta é uma área ativa da pes-
quisa atual. Nenhum espermatozoide ou óvulo funcional 
foi produzido a partir de células tronco pluripotentes até 
o momento, apesar de células tronco provarem diferen-
ciar células germinais primordiais e há alguma indica-
ção de formação oogônia (Lokman e Moore, 2010). Cé-
lulas similares a oócitos foram derivadas de pele suína, 
mas ainda não maturaram até oócitos competentes 
(Dyce et al., 2011). Não é excessivo prever que estes 
avanços levarão à produção in vitro de gametas a partir 
de células tronco. Na realidade, pode ser possível pro-
duzir embriões in vitro a partir de gametas produzidos 
completamente fora das gonadas. Esta dissociação de 
gametogênese in vivo da produção de embriões permiti-
rá que rápido ganho genético seja alcançado na pecuá-
ria, onde o progresso tem sido impedido por longos in-
tervalos de geração.  

A transgênese ou modificação direcionada de 
genoma é rotineira apenas em algumas linhas de ca-
mundongos, baseadas na transmissão de linhagem ger-
minativa de células tronco embrionárias geneticamente 
modificadas (Bradley et al., 1992). Após anos de pes-
quisa intensiva o método de célula tronco embrionária 
tem sido estabelecido para a produção de ratos transgê-
nicos (Kawamata e Ochiya, 2011). O primeiro animal 
transgênico foi produzido há mais de vinte e cinco anos 
pela inserção do transgene no pronúcleo do zigoto 
(Kues e Niemann, 2011), mas as taxas de gestação con-
tinuam baixas de modo desencorajador. Enquanto que 
diversos outros métodos de transferência de DNA exó-
geno tem sido implantados, parece que transferência 
nuclear de célula somática é atualmente o método mais 
promissor para transgênese em animais de produção. A 

inserção da transgene no núcleo a ser transferido garante 
que a progênie será geneticamente modificada 
(Rodriguez-Martinez, 2012). A baixa taxa de gestação 
na tecnologia de clonagem, primariamente devido a 
perdas na pré e pós-implantação (Kohan-Ghadr et al., 
2011) faz com que não seja prático para uso de rotina. 
No entanto, podemos antecipar melhorias nos anos por 
vir em produção de animais transgênicos que podem 
então ser usados em diversos fins, da inserção de genes 
para melhoria da produção, até fornecer resistência a 
doenças, para alterar comportamento ou para produzir 
complexos farmacêuticos no leite.  

 
Quais são as restrições à pesquisa na reprodução de 

animais de grande porte? 
 

Deve estar claramente evidente que a pesquisa 
pecuária é essencial para tratar da vindoura crise ali-
mentar e ambiental. A tecnologia atualmente disponível 
e emergente para explorar e utilizar a biologia reprodu-
tiva tem o potencial de aumentar a produção, reduzir o 
tamanho do rebanho de leite sem comprometer a produ-
ção de leite, reduzir contaminação ambiental e aumentar 
a eficiência nutricional. Na sua maioria, esta mensagem 
não tem sido ouvida pelas agências que financiam estu-
dos em reprodução. Em um recente editorial de fórum 
político, Roberts et al. (2009) relatou o que descrevem 
como um estado deplorável de financiamento para pes-
quisa básica em pecuária. Eles descrevem tendências 
correlatas no declínio do número de cientistas neste 
campo e alunos e colegas no pós-doutorado sendo trei-
nados em pesquisa fundamental aplicando modelos de 
animais de grande porte. No Canadá tem ocorrido um 
declínio em programas financiados para pesquisa em 
animais de grande porte e as ações recentes do governo 
tem diminuído o número de cientistas nos centros de 
pesquisa agrocultural. Esta é uma tendência alarmante, 
dada a necessidade demonstrada de melhoria na produ-
ção animal.  

A pesquisa pecuária é, e deveria ser, restringida 
por considerações de bem estar animal.  Muito da tecno-
logia aplicada, como coleta de sêmen e coleta e transfe-
rência de embriões, é não invasivo em animais de gran-
de porte. Tratamentos com hormônio e dispositivos va-
ginais de liberação de hormônio são relativamente ino-
fensivos em termos de desconforto animal, mas a co-
lheita de oócitos e aspiração folicular requerem inter-
venções com efeitos mais desconfortantes (McEvoy et 

al., 2006). Uma grande questão de bem estar é o efeito 
da manipulação e clonagem in vitro na gestação em bo-
vinos. Como notado acima, 70% dos embriões clonados 
são perdidos, os que nascem podem exibir anomalias de 
desenvolvimento, incluindo a síndrome do bezerro 
grande que causa, entre outras consequências, distocia. 
A sobrevivência pós-natal da progênie muitas vezes é 
comprometida (McEvoy et al., 2006). O benefício po-
tencial da biotecnologia animal deve ser equilibrado 
com relação aos problemas que estes métodos podem 
causar para os animais. Isto é verdade não apenas com 
relação à pesquisa, mas também para a implementação 
comercial da tecnologia.  

A terceira restrição ao avanço rápido é a estrei-
tamento de nosso treinamento e conjunto de habilidades. 
Fica claro que projetos de pesquisa de alunos de pós-
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graduação devem ser orientados por um objetivo e alta-
mente focados. No entanto, como indicado acima, as 
soluções tecnológicas para os problemas irão requerer 
um arsenal de habilidades, desde o entendimento pro-
fundo do processo reprodutor através da bioinformática, 
até a capacidade de sintetizar e integrar informação. 
Equipes multidisciplinares serão requeridas para coletar, 
processar, analisar, racionalizar e implementar grandes 
aglomerados de dados que estão emergindo da nova 
tecnologia. Nossos paradigmas atuais de treinamento e 
programas de financiamento de pesquisa não incluem as 
abordagens globais requeridas para suprir as necessida-
des deste século.  

 
Como o Brasil pode contribuir? 

 
O Brasil está emergindo como grande local pa-

ra produção pecuária com estimativa de 209,5 milhões 
de bovinos, 38,9 milhões de suínos e 32,5 milhões de 
toneladas de leite produzido por ano 
(http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/). Está em segundo 
lugar do mundo, após a Índia na exportação de carne 
bovina, expectativa de 1,5 milhões de toneladas apenas 
em 2012 (http://www.fas.usda.gov). O Brasil está entre 
os países mais biologicamente diversos do mundo. Na 
realidade, a produção pecuária no Brasil ocorre sob uma 
grande variação climática e condições regionais, dos 
climas tropicais da Amazônia aos pastos similares ao 
Pampa no Rio Grande do Sul e a região semi-árida do 
Nordeste. Para sobreviver e serem economicamente viá-
veis, animais se adaptaram, não apenas ao calor e humi-
dade, mas também com resistência a ecto- e endoparasi-
tas e a infecções e doenças causadas por carrapatos. As 
raças europeias sob estas condições são, na melhor das 
hipóteses, ineficientes no crescimento e produção de 
leite, e, em algumas regiões, incapazes de sobreviver. 
Como exemplo de adaptação, as raças Bos indicus são 
mais resistentes à doença debilitadora advinda de carra-
patos causada pelo parasita protozoário, Theria annula-

ta que as raças Bos taurus (Glass et al., 2012). O estudo 
em questão revelou uma diferença genômica na resposta 
de macrófagos à inflamação, e expressão diferenciada 
de genes do complexo de imuno-histocompatibilidade 
maior em bovinos (Glass et al., 2012). Da mesma for-
ma, polimorfismos genômicos têm sido identificados 
em associação com termotolerância em bovinos da raça 
holandesa (Li et al., 2011). Portanto, pode ser visto que 
a informação genômica presente na pecuária brasileira 
representa um enorme recurso para o tratamento de dife-
renças genômicas. As ferramentas genômicas em rápida 
evolução descritas acima permitirão a identificação dos 
genes e aglomerados de genes envolvidos. À medida 
que a tecnologia transgênica matura, será possível trans-
ferir genes para termotolerância ou resistência à doenças 
para animais que são mais produtivos em climas tempe-
rados, mas não tem habilidade de sobreviver em condi-
ções tropicais ou outras condições climáticas. Alternati-
vamente, será possível reconhecer os genes que confe-
rem aumento na produção leiteira, nascimentos múlti-
plos, eficiência de alimentação ou qualidade da carne e 
transferir estes para os animais menos produtivos, mas 
mais resistentes ao calor e doenças.  

O Brasil, é a sexta maior economia do mundo, 
está emergindo como força importante na ciência mun-

dial. Nos últimos 10 anos observou-se a duplicação no 
número de diplomas de graduação dados juntamente 
com a quase triplicação do número de artigos científicos 
publicados, um aumento de dez vezes desde 1980. A 
indústria de biotecnologia no Brasil está florescendo, 
suportada tanto por financiamento público quando pri-
vado (http://www.cebrap.org.br). Saúde animal e agri-
cultura representam quase um quarto da atividade de 
biotecnologia atualmente a caminho no Brasil.  

Portanto, é esperado que o Brasil faça grandes 
contribuições para a solução dos mistérios da biologia 
reprodutiva na atividade pecuária. Isto se dá devido à 
existência de tecnologia, capital intelectual, diversidade 
de genoma nas populações animais no Brasil e o espírito 
progressivo e inovador que permeia o país.  
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Resumo 
 
A gonadotrofina coriônica equina (eCG) foi 

descoberta há mais de 80 anos como um fator 
encontrado na circulação de éguas prenhes durante o 
primeiro trimestre da gestação. É uma variante do 
hormônio luteinizante (LH) de equinos, diferentemente 
glicosilado pelas células trofoblásticas do equino. Ela 
tem a propriedade peculiar de promover atividade 
semelhante ao hormônio folículo estimulante (FSH) e  
LH em espécies não equinas. Acredita-se que a base 
biológica para esta atividade dual é o resultado da 
promiscuidade dos receptores de FSH dos mamíferos, 
transmitindo a capacidade de responder a este hormônio 
similar ao LH equino. A mais provavel  função da eCG 
na égua é que ela induz corpos lúteos acessórios para 
melhor suportar o início da gestação. Existem diversas 
aplicações para eCG em espécies domésticas, incluindo a 
indução da puberdade, reversão de anestro, superovulação 
e mais recentemente a melhoria da fertilidade.  
 
Palavras-chave: gonadotrofina coriônica equina, 
hormônio folículo estimulante, receptor de 
gonadotrofina, hormônio luteinizante, ovário, 
trofoblástico.  

 
Introdução 

 
A pesquisa em animais de grande porte tem 

sido uma importante ferramenta de descoberta na 
biologia reprodutiva. No início da pesquisa de 
gonadotrofina foi mostrado que o transplante de tecido 
pituitário anterior das espécies domésticas em animais 
de laboratório induz a puberdade precoce e outras 
consequências reprodutivas (Lunenfeld, 2004). A 
primeira publicação do fator do hipotálamo, o hormônio 
liberador de gonadotrofinas (GnRH), no fim da década 
de 1960 veio de extratos do hipotálamo de suínos 
(Schally et al., 1971). Uma manifestação prévia desta 
tradição foi a descoberta feita por Cole e Hart em 1930, 
onde o soro de equinos em gestação injetado em animais 
em laboratório estimulou o crescimento ovariano (Cole 
e Hart, 1930). O componente bioativo deste soro foi 
denominado gonadotrofina coriônica equina (PMSG) 
para refletir a ocorrência na circulação durante o 2º e o 
5º mês de gestação. Algum tempo depois a substância 
responsável por este estímulo ovariano foi localizada no 
útero equino, resultando na sugestão de que foi de 
procedência fetal (Catchpole e Lyons, 1934). Estudos no 
início da década de 1970 confirmaram que o hormônio 
procedeu de células coriônicas que invadiram o epitélio 
uterino para formar as taças endometriais (Allen e 
Moor, 1972). Esta descoberta levou à renomeação do 

hormônio com sua nomenclatura atual, gonadotrofina 
coriônica equina (eCG). Análises de proteína 
demonstraram que a eCG é sintetizado e secretado como 
heterodímero classico α e β em cadeia, e, como com 
gonadotrofinas pituitárias, é pós-translacionalmente 
glicosilado. (Moore e Ward, 1980). O sequenciamento 
de aminoácidos revelou a descoberta inesperada de que 
a estrutura primária da eCGβ é idêntica à do equino 
LHß (Sugino et al., 1987). Ambos exibem extensão 
carboxi-terminal de 30 aminoácidos, e esta cauda é 
altamente glicosilada (Sugino et al., 1987; Fig. 1). 
Estudos posteriores demonstraram que ambos são 
produtos de um único gene (Sherman et al., 1992). A 
glicosilação diferencial os distingue, visto que a cadeia 
equina LHβ está repleta de oligossacarídios sialisados e 
sulfatados, enquanto as formas sialisadas predominam 
na molécula eCGβ mais fortemente glicosilada (Matsui 
et al., 1991). A expressão diferencial das enzimas de 
glicosilação nas células do cinturão coriônico relativas à 
adenohipófise é a fonte de variação nas propriedades de 
carboidrato dos dois hormônios (Smith et al., 1993). 
Esta diferença, particularmente na ligação do ácido 
siálico, fornece à eCG uma de suas propriedades mais 
importante, sua longa meia-vida biológica (Martinuk et 

al., 1991). De fato o LH equino é removido de 
circulação seis vezes mais rápido que a eCG (Smith et 

al., 1993).  
 
Quais são os padrões da secreção de eCG durante a 

gestação de equinos? 
 
O cinturão coriônico começa a se desenvolver 

no embrião equino no início da 7ª semana de gestação e 
começa a invadir o endométrio para formar os cálices 
endometriais (Allen e Moor, 1972). Neste momento, ou 
imediatamente a seguir, a eCG pode ser detectado no 
soro da égua (Catchpole e Lyons, 1934). Enquanto que 
existe um padrão geral segundo o qual níveis de eCG 
circulante tem pico aos 70-80 dias de gestação (Fig. 2), 
existe variação considerável entre éguas, tanto no 
momento do pico quanto na quantidade de eCG 
encontrado no soro (Murphy e Martinuk, 1991). A 
variação na abundância de eCG circulante foi atribuída 
a fatores genéticos, com influências paternas (Manning 

et al., 1987) e maternas (Martinuk et al., 1990). O 
tempo de vida das células produtoras de eCG parece ser 
fixo, visto que as células do cinturão coriônico 
transplantadas para éguas não gestantes persistem e 
sustentam a secreção de eCG por 75-100 dias (de 
Mestre et al., 2011), similar à persistência das mesmas 
no útero.  
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Figura 1. Estrutura linear de gonadotrofina de mamíferos mostrando locais de ligação de carboidratos. Os dois 
últimos, hCG e eCG tem extensões de C-terminal fortemente glicosiladas.  
 
 

 

Figura 2. Médias das concentrações de eCG circulante em éguas aos 40-110 dias de gestação, separadas em dois 
grupos de animais, os que produzem altos níveis de hormônios e os que tem perfil de secreção mais baixo. De 
Manning et al., 1987. 
 

Qual é a função da eCG na égua? 
 
É sabido que a glicoproteína embriônica 

cognata, gonadotrofina coriônica humana (hCG) é o 
sinal fetal para a sobrevivência do corpo lúteo, 
mantendo a gestação na espécie humana. Apesar de 
diversas funções terem sido propostas para a eCG na 
égua (Murphy e Martinuk, 1991) nenhuma foi 
confirmada com algum grau de certeza. O receptor LH 
equino mostra homologia elevada com outros receptores 
LH de mamíferos, além da capacidade de ligar LH de 
outras espécies (Saint-Dizier et al., 2011). Enquanto a 
eCG interage exclusivamente com o receptor LH 

equino, ela exibe apenas uma fração da bioatividade LH 
do LH equino (Saint-Dizier et al., 2004b), por motivos 
atualmente incertos. Não obstante isto, a eCG se liga ao 
corpo lúteo equino durante o início da gestação (Saint-
Dizier et al., 2004a), e, portanto, pode fornecer suporte 
de gonadotrofina para manter a gestação. 
Aproximadamente no dia 40 da gestação, estruturas 
lúteas aparecem no ovário da égua, coincidentes com, 
ou pouco após, o início da secreção de eCG nos cálices 
endometriais (Amoroso et al., 1948). Estas parecem ser 
o resultado de ovulações acessórias, visto que seu início 
mostra ser acompanhado da ocorrência de oócitos no 
oviduto (Amoroso et al., 1948), e por aumentos 
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simultâneos de progesterona circulante. A relação 
temporal entre estes dois eventos sugere que a eCG 
possa induzir ovulações suplementares e suportar os 
corpos lúteos acessórios (Allen, 2001), garantindo, 
assim, suporte hormonal suficiente para a continuação 
da gestação. Em equinos inseminados nos quais foi 
realizada histerectomia durante o início da gestação, o 
corpo lúteo acessório não aparece (Squires et al., 1974), 
sugerindo que a eCG é o estímulo para ovulações 
suplementares. Em gestações híbridas oriundas do 
acasalamento de um jumento e uma égua, a produção de 
eCG é marcadamente diminuída (Allen, 1975), com a 
simultânea ocorrência do aumento na frequência de 
aborto durante o início da gestação (Boeta e Zarco, 
2010).  

Uma segunda suposta função da eCG na égua 
tem sido expressa como o isolamento do feto 
semialogênico do reconhecimento pelo sistema 
imunológico materno. Trofoblastos de mamíferos em 
geral tem esta capacidade, primeiramente pela supressão 
do sistema imunológico materno, e então pela alteração 
das células do sistema imune maternas para participar 
na implantação ao invés de antagonizá-la. Trofoblastos 
equinos e particularmente as células do cinturão 
coriônico tem esta capacidade, conforme demonstrado 
pela persistência que segue o transplante alogênico para 
éguas não prenhes (de Mestre et al., 2011). Não há 
evidência de que a eCG participa deste isolamento 
imunológico, de fato, antígenos paternos são 
reconhecidos pelo sistema imunológico materno a partir 
de 45 dias de gestação (Baker et al., 2000).  
 

Qual é a base da atividade biológica da eCG? 
 
Conforme notado acima, a eCG pode funcionar 

como hormônio luteinizante em equinos, apesar de atuar 
de forma menos robusta que o eLH (Saint-Dizier et al., 
2004b). A propriedade notável da eCG que tem sido 
explorada em múltiplos contextos experimentais e 
comerciais é sua capacidade de expressar atividade de 
hormônio folículo estimulante (FSH) em espécies não 
equinas. Enquanto que a base biológica para este 
fenômeno permanece entendida de forma incompleta, a 
explicação intuitiva é que a atividade dual deve ser 
baseada no determinante estrutural da eCG ou dos 
receptores LH e FSH em espécies não equinas.  

Uma das características da eCG é o 
comprimento estendido de seus efeitos. Quando injetado 
em ratos, a eCG exibe uma meia-vida de eliminação 
acima de 5 h (Aggarwal e Papkoff, 1985), enquanto 
que, em ovelhas, este valor é 21 h (Martinuk et al., 
1991; Fig. 3). Em bovinos, a meia-vida de 
desaparecimento foi estimada em 45,6 h (Schams et 

al., 1978). A base para esta persistência na circulação é 
a extensiva glicosilação da molécula, abrangendo cerca 
de 45% de seu peso molecular (Papkoff ,1974; Matteri et 

al., 1987). Ambas as cadeias são glicosiladas ligadas 
com asparagina (N-glicosilação) e serina-treonina (O-

glicosilação) e a extensão de C-terminal da β-cadeia é 
altamente glicosilada (Smith et al., 1993). É a N-
glicosilação, na qual as cadeias de carboidrato contém 

ácido siálico, que confere a longa meia-vida (Martinuk 

et al., 1991). Glicanos sulfatados (O-ligados) são 
reconhecidos pelo fígado e rapidamente eliminados, 
enquanto glicoproteínas sialisadas persistem (Green et 

al., 1986). A remoção do ácido siálico da molécula de 
eCG por tratamento neuraminidase reduz o tempo de 
metabolização (Fig. 3), e a remoção de 80% reduziu este 
tempo para menos de 60 min (Martinuk et al., 1991). 
Não obstante isto, o padrão de glicosilação da eCG dita 
não apenas sua persistência no soro, mas também sua 
atividade biológica no tecido alvo (Martinuk et al., 
1991; Murphy e Martinuk, 1991; Ulloa-Aguirre et al., 
1999).  

A α-cadeia dos hormônios de glicoproteína 
não é exclusiva ao FSH ou LH, também está presente no 
hormônio estimulante da tireóide, hCG e eCG. 

Enquanto ambas as cadeias α e β da eCG são 
necessários para a atividade biológica (Papkoff, 1974), a 

β-cadeia confere especificidade ligante a estes 
hormônios. As estruturas terciárias do FSH e LH de 
mamíferos, determinadas por difração raio-x, indicam 
que eles compartilham os mesmos padrões gerais de 
dobramento, apesar das diferenças consideráveis na 

estrutura primária das β-cadeias. A substituição do α-

eCG com α-cadeias de outra espécie de mamífero 
desativa a eCG, mas surpreendentemente um híbrido de 

α-eCG e β-LH suíno é muitas vezes mais potente que 
um LH suíno (Bousfield et al., 1985). Enquanto que a 
capacidade da eCG de induzir tanto a atividade do FSH 
quanto do LH é, portanto, esperada como consequência 

de alguma característica de sua β-cadeia, a estrutura 
primária, secundária ou terciária também pode estar 

relacionada à estrutura do α-β heterodímero. 
Alternativamente, a glicosilação pós-transcrição pode 
ter uma função na dupla bioatividade. A estrutura 
secundária da eCG, como com outras gonadotrofinas, é 
influenciada por 10 resíduos de meia-cisteína  que 
podem formar ligações dissulfeto (Hearn e Gomme, 
2000). Três destas ligações dissulfeto formam o 

chamado nó de cistina na β-cadeia da gonadotrofina 

(Alvarez et al., 2009). Outra interação de β-cadeia 
dissulfeto resulta na formação de uma volta conhecida 

como cinto de proteção, que interage com a α-corrente 
(Hearn e Gomme, 2000), e contém uma sequência de 10 
aminoácidos, dado o nome da volta determinada. 
Acredita-se que estas regiões são essenciais para a 
especificidade biológica das gonadotrofinas (Moyle et 

al., 1994). Uma gonadotrofina bifuncional, i.e. com 
atividade de FSH e LH, pode ser formada pela 
introdução de sequências de ambas as gonadotrofinas na 
região da volta determinante (Moyle et al., 1994). 
Através da mutação de aminoácidos dentro de uma volta 
dissulfeto na região do cinto de proteção, a atividade 
FSH da eCG foi diminuída, sem comprometer a 
atividade LH (Galet et al., 2009). 
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Figura 3. Taxas de desaparecimento de uma dose única de eCG tratada com neuraminidase para reduzir ácido siálico 
e introduzida em ovelhas. C-eCG representa o controle, eCG intacto, e 20 e 53% -eCG representam reduções 
diferenciais no conteúdo de carboidratos. Redesenhado a partir de Martinuk et al. (1991) com permissão.  
 

A especificidade dos receptores de 
gonadotrofina é conferida por dois locais de contato nos 
grandes domínios extracelulares com regiões únicas do 
ligamento cognato (Moyle et al., 2004). Acredita-se que 
estas regiões são essenciais para a transdução do sinal 
de gonadotrofina (Moyle et al., 2005). Pequenas 
modificações pela mutagênese do receptor FSH 
direcionadas pelo local resultam na habilidade de ligar o 
hCG com alta afinidade (Lin et al., 2007). Maiores 
experimentações revelaram que o receptor FSH contém 
um local de ligação críptico capaz de ligar o hCG (Lin 

et al., 2007).  
Mutações que ocorrem naturalmente no 

receptor FSH humano o capacitam para ligar a hCG, o 
LH placentário humano (Vassart e Costagliola, 2011). 
Surpreendentemente, estas mutações não são 
encontradas no domínio extracelular, mas sim nas voltas 
da transmembrana, a região que emite o sinal para o 
interior da célula (Montanelli et al., 2004). Acredita-se 
que o mecanismo pelo qual mutações intra-hélices 
induzem promiscuidade do receptor pode ser 
relacionado à sua capacidade de aumentar a atividade 
constitutiva do receptor (Vassart e Costagliola, 2011), 
permitindo, assim, que hormônios similares ao LH 
interajam com locais crípticos e sinalizem através do 
receptor FSH.  

Portanto, a promiscuidade da ligação do 
receptor, particularmente no receptor FSH, é a base para 

atividade dupla na eCG, visto que sua estrutura primária 
permite a interação com este receptor. Este efeito é 
reforçado por sua longa meia-vida.  
 

Quais são os usos práticos da eCG? 
 
Talvez o uso mais predominante da eCG tenha 

sido na exploração de sua atividade FSH na indução de 
estro em animais imaturos. Como a idade na qual suínos 
atingem a puberdade pode ser variável, tem se tornado 
prática padrão da indústria avançar a puberdade em 
suínos com a combinação de doses relativamente baixas 
de eCG (400-500 IU) para induzir desenvolvimento 
folicular e 100-200 IU de hCG para induzir ovulação. O 
tratamento de animais imaturos desta forma resulta na 
expressão de estro em 90% das porcas dentro de 6 dias 
(Bartlett et al., 2009). Apesar das práticas variarem, os 
animais geralmente não são inseminados no estro 
induzidos, mas apenas cerca de 21 dias após o segundo 
estro (Martinat-Botte et al., 2011). Isto resulta em 
ninhadas marginalmente maiores (Bartlett et al., 2009). 
O tratamento com eCG tem sido aplicado de forma 
menos frequente para induzir a puberdade em 
ruminantes, apesar de ser bem sucedida no uso em 
ovelhas (Sawalha et al., 2011).  

Uma das grandes questões na reprodução 
bovina é a duração do anestro pós-parto, visto que sua 
duração tem consequências extensivas sobre a produção. A 
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principal causa dos longos intervalos que precedem o 
primeiro estro após o parto é a secreção reduzida de 
gonadotrofina, causada pela amamentação do bezerro ou 
desnutrição, ou, mais frequentemente, uma combinação de 
ambos. Diversas abordagens foram realizadas para 
abreviar o anestro, incluindo terapia com progesterona, 
estímulo direto da hipófise por GnRH e tratamento com 
eCG. Muitas vezes estes tratamentos são administrados 
em combinação (Bo et al., 2003).  

Nos primórdios da transferência de embriões a 
eCG era usada para induzir a superovulação em animais 
doadores. Sua longa meia-vida confere a vantagem de 
superovulação através de uma única administração, mas 
ao mesmo tempo, limita sua utilidade por ter a tendência 
de estimular em excesso o ovário, resultando em 
folículos múltiplos não ovulados e um rendimento 
altamente variável de embriões viáveis (Bevers et al., 
1989). Nossos estudos de resposta à dose mostram que 
doses mais altas (3600 IU/vaca), apesar de resultarem 
em um número maior de ovulações, produziram menos 
embriões transferíveis (Gonzalez et al., 1994). Estes 
estudos indicaram que a dose mais eficaz, entre as 
empregadas, era de 2500 IU/vaca. A qualidade reduzida 
de embriões também foi atribuída à atividade LH da 
eCG, por poder causar reinício precoce de meiose no 
ovócito, resultando em aneuploidia e outros problemas 
de desenvolvimento precoce de embrião (Monniaux et 

al., 1984). Uma estratégia que tem sido usada para tratar 
destes problemas na administração de antissoro em um 
momento após o tratamento eCG (Gonzalez et al., 
1994). O tratamento com antissoro em 60 h após a 
injeção de eCG dobrou o número de ovulações e o 
número de embriões transferíveis (Gonzalez et al., 
1994). Enquanto que este procedimento exige dois 
intervalos de tratamento durante o protocolo de 
superovulação, é muito menor que o requerido pela 
injeção diária de gonadotrofina da hipófese. Variações 
recentes no tema de superovulação tem incluído a 
substituição de FSH da hipófise com baixas doses de 
eCG (200 IU) nos dois últimos dias do protocolo de 
superestimulação et al., 2011). Esta abordagem tem 
provado ser benéfica para o aumento do número de 
embriões transferíveis.  

O uso relacionado de eCG tem sido em 
protocolos de sincronização que permitem tempo fixo 
de inseminação em bovinos (Sá Filho et al., 2010) e 
ovelhas (Martemucci e D’Alessandro, 2011) e a 
sincronização de vacas receptoras para a transferência 
de embrião em tempo fixo (Bo et al., 2011). Para 
inseminação em tempo fixo, o tratamento baseado em 
uma baixa dose de eCG (300 IU) seguindo a 
sincronização com prostaglandina ou progesterona 
/estrógeno tem sido aplicada em bovinos Zebu (Bos 

indicus), com resultados variáveis (Dias et al., 2009; 
Butler et al., 2011). O uso de eCG tem sido vantajoso 
no aumento da taxa de gestação para transferência de 
embrião em tempo fixo, independente do protocolo 
implantado para a sincronização (Boet al., 2011).  
 

Como a eCG em doses baixas melhora resultados 
reprodutores? 

 
Conforme descrito acima, a eCG exibe a 

atividade FSH e LH, e é sabido que ambos estes 

hormônios são requeridos para a maturação 
periovulatório do folículo de mamíferos. Diversos 
estudos têm mostrado que este tratamento aumenta a 
frequência de ovulações múltiplas e resulta na circulação 
elevada de progesterona, mas, em alguns estudos, o 
aumento de progesterona não é correlacionado com o 
aumento da taxa de gestação (Nogueira et al., 2004). 
Porém, em alguns protocolos, o estímulo de síntese de 
progesterona induzido por eCG resultou em melhor 
sucesso gestacional (Baruselli et al., 2010). Atualmente 
o único mecanismo para melhor fertilidade com 
tratamento com doses baixas de eCG é este estímulo da 
função lútea. De certa forma este efeito imita o efeito 
proposto da eCG na égua, i.e. suporte do corpo lúteo 
acessório resultando em aumento do suporte ovariano  
ao útero em  gestação prematura (Allen, 2001). 

Um estudo recente comparando a expressão 
global de genes em corpo lúteo coletados durante a fase 
lútea inicial de bovinos tratados com 400 IU de eCG 
imediatamente antes do término de um protocolo de 
tempo fixo mostrou que as transcrições de mais de 400 
genes estavam em abundância diferencial quando 
comparado aos controles (Fatima et al., 2011). Mais 
análises deste fenômeno podem ser encontradas em 
outro manuscrito incluído nestes Anais.  
 

Conclusões 
 
Apesar de termos aprendido muito sobre a 

biologia da eCG desde sua descoberta há cerca de 80 
anos, muitos aspectos permanecem desconhecidos ou 
pouco entendidos. Por exemplo, não é inteiramente 
certo qual a função da eCG na espécie de origem, o 
equino. Avanços tem sido feitos no entendimento da 
dupla atividade biológica da eCG em espécies não 
equinas, entretanto, mais pesquisas são requeridas para 
confirmar e estender descobertas atuais. Estes enigmas 
persistentes não prejudicam a utilidade da eCG na 
indução de foliculogênese, promovendo puberdade, 
revertendo anestro e induzindo superovulação para 
transferência de embriões em diversas espécies.  
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Resumo 
 

A concentração de progesterona (P4) na circu-
lação é determinada por um equilíbrio entre a produção 
de P4, primariamente pelo corpo lúteo (CL), e o meta-
bolismo de P4, primariamente pelo fígado. O volume de 
células lúteas grandes no CL é um fator primário que 
regula a produção de P4. A taxa de metabolismo de P4 
geralmente é determinada pelo fluxo de sangue no fíga-
do e pode ter importância crítica na determinação de 
concentrações de P4 na circulação, particularmente em 
bovinos de leite. Durante os protocolos de inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), elevações na P4 são 
alcançadas pelo aumento do número de CL acessórios 
formados por ovulação ou pela suplementação com P4 
exógena. Manipulações da dieta, como a suplementação 
de gordura, também podem ser usado para alterar a cir-
culação de P4. A elevação da P4 antes da inseminação 
geralmente diminui a ovulação dupla e pode aumentar a 
fertilidade na IATF. Este parece ser um efeito de P4 
durante a onda folicular que produz o futuro folículo 
ovulatório, possivelmente pela alteração do oócito e 
subsequente embrião. Próximo ao momento de IA, ele-
vações leves na circulação de P4 podem reduzir drama-
ticamente a fertilidade. A etiologia de ligeiras elevações 
na P4 próximo ao momento da IA é a luteólise inade-
quada ao tratamento com prostaglandina F2α (PGF) 
antes da IATF. Após a IA, a P4 circulante é crítica para 
o crescimento do embrião e estabelecimento e manuten-
ção da gestação. Muitos estudos tem tentado melhorar a 
fertilidade pela elevação de P4 após a IATF. A combi-
nação dos resultados destes estudos indicaram apenas 
benefícios marginais de menos de 5% na fertilidade. 
Concluindo, pesquisas anteriores fornecem conhecimen-
to substancial aos efeitos de P4 suplementar sobre a fer-
tilidade e crescente busca pelo entendimento dos meca-
nismos que regulam as concentrações e ações da P4 na 
circulação. O entendimento desta pesquisa anterior pode 
focar a pesquisa futura da manipulação de P4 para me-
lhorar protocolos de IATF.  
 
Palavras-chave: fertilidade, vacas de leite lactantes, 
progesterona, IATF. 
 

Introdução 
 

A eficiência reprodutiva depende da otimização 
do gerenciamento, saúde e fisiologia de vacas. As inte-
rações entre nutrição, sistemas hormonais e falhas na 
reprodução dm bovinos de leite vem sendo cada vez 
mais estudadas (Lucy, 2001; Wiltbank et al., 2006; 
Chagas et al., 2007; Sartori et al., 2010). Esta análise 
focará na função da progesterona (P4) na reprodução em 
bovinos, com ênfase primária na vaca de leite lactante. 

A progesterona é um hormônio esteroide pri-

mariamente secretado pelo corpo lúteo (CL) e pela pla-
centa. A circulação adequada de concentrações de P4 
são essenciais para o estabelecimento e manutenção da 
gestação. Estudos na virada do último século mostraram 
que coelhos gestantes não mantinham as gestações após 
ovariectomia bilateral (Fraenkel e Cohn, 1901) ou ele-
trocauterização de todo o CL (Magnus, 1901). Corner e 
Allen (1929) determinaram que o fator CL que era res-
ponsável pela manutenção da gestação poderia ser extra-
ído com etanol, mas não com salina. Em 1934, quatro 
laboratórios isolaram de forma independente o hormô-
nio cristalino que mantinha a gestação e a progesterona 
foi selecionada como nome científico para o hormônio 
(Allen, 1974). 

Os receptores de P4 e mecanismos de ação in-
tracelular vêm sendo extensivamente analisados 
(Ellmann et al., 2009). Os clássicos receptores de P4 
(PR) são membros de uma superfamília de receptores 
nucleares. Em outras palavras, estes receptores traba-
lham por ações no núcleo que regulam a expressão de 
genes específicos. Existem duas isoformas do PR nucle-
ar, denominadas PR-A e PR-B. Estas PR são produtos 
do mesmo gene com a distinção chave de que PR-B 
contém 165 aminoácidos no N-terminal da proteína. 
Estudos em camundongos knockout  os quais tiveram os 
receptores PR-A ou PR-B seletivamente eliminados, 
mostrou que estes dois receptores são funcionalmente 
distintos e ambos são críticos para o sucesso na repro-
dução (Arck et al., 2007). A isoforma PR-A sozinha é 
suficiente para o estabelecimento e manutenção da ges-
tação; enquanto que a isoforma PR-B sozinha não é su-
ficiente para o estabelecimento ou manutenção da gesta-
ção, mas é essencial para a fertilidade, possivelmente 
através de ações sobre tecidos que não o útero 
(Fernandez-Valdivia et al., 2005). Surpreendentemente, 
também existem diversos tipos de receptores de P4 na 
membrana plasmática que agem pela ativação de siste-
mas de transdução de sinal intracelular que não são rela-
cionados aos sistemas PR nucleares (Peluso, 2006). 
A concentração de P4 que atinge os receptores dentro de 
cada célula particular é o fator determinante das ações 
fisiológicas da P4 em um animal. Quase todos os teci-
dos têm sangue em quantidade suficiente para que as 
concentrações circulantes de P4 sejam a principal de-
terminante das concentrações celulares de P4. Portanto, 
os fatores de regulação circulante de P4 principalmente 
determinam a magnitude das respostas de P4 em todo o 
corpo. 

Concentrações de P4 na circulação (Fig. 1) re-
presentam um equilíbrio entre a produção de P4, prima-
riamente pelo CL (mostrado à esquerda), e o metabo-
lismo de P4, primariamente pelo fígado (mostrado à 
direita). Se a produção de P4 é aumentada pelo aumento 
do tecido lúteo sem uma alteração no fluxo de sangue do 
fígado, a P4 na circulação aumentará. Em contrapartida, 
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se o fluxo de sangue no fígado dobra, de 1000 para 2000 
l/h, haverá uma diminuição correspondente na P4 na 
circulação apesar da produção de P4 não ter sido altera-
da. Assim, o entendimento da regulação de P4 na circu-
lação deve considerar cuidadosamente os fatores que 
regulam a produção de P4 e metabolismo de P4. Mais 
de 80% da produção de P4 durante o ciclo de estro da 
vaca é devido à produção construtiva de P4 pela célula 
lútea grande (Niswender et al., 1994; 2000; Diaz et al., 
2002). A regulação da produção construtiva de P4 pelo 
CL não parece requerer caminhos estimuladores, mas 
pode ser dramaticamente diminuído durante a luteólise 
induzida por PGF exógeno e endógeno. Estes conceitos 
são desenvolvidos de forma mais completa em um ma-
nuscrito acompanhante sobre a regulação do CL (Wilt-
bank et al., 2012). Em contrapartida, apesar das enzimas 
do fígado envolvidas no mecanismo de P4 poderem ser 
reguladas, especulamos neste modelo que a regulação 
primária do metabolismo de P4 na vaca lactante é rela-
cionada à taxa de fluxo de sangue no fígado.  

A função da ingestão de alimento na regulação 
do metabolismo de P4 e na circulação de P4 foi inicial-
mente demonstrada em estudos com porcos e ovelhas 
(Christenson et al., 1985; Parr et al., 1993; Prime e Sy-
monds, 1993). Por exemplo, os estudos em ovelhas 
mostraram de forma convincente que à medida que au-
mentava a ingestão de alimento, havia um aumento cla-
ro no fluxo de sangue no fígado com uma diminuição 
correspondente de P4 na circulação (Parr et al., 1993). 
Nossos estudos deram continuidade a esses conhecimen-
tos para a vaca de leite lactante demonstrando uma rela-
ção clara entre a ingestão de matéria seca, fluxo de san-
gue no fígado e concentrações de P4 na circulação, além 
de outro hormônio esteroide, o estradiol-17ß 
(Sangsritavong, 2002; Sangsritavong et al., 2002; Wiltbank 
et al., 2006). Após cruzar dados de peso e idade de vacas 
Holstein, vacas de leite de alta produção tinham mais que o 
dobro do fluxo de sangue no fígado que o encontrado em 
vacas não lactantes. Similarmente, a taxa de metabolização 
do estradiol e P4 foram muito maiores em vacas lactantes 
que não lactantes, provavelmente refletindo o aumentado 
fluxo de sangue para o fígado. Portanto, quando P4 foi in-
fundida em uma taxa constante em vacas de leite lactantes 
e não lactantes, a concentração de que P4 foi alcançada 
em estado estável no sangue foi muito maior em vacas 
não lactantes que lactantes devido à alta taxa de metabo-
lização de P4 em vacas lactantes. Assim, se houvesse a 
mesma produção de P4 do CL, a vaca lactante teria con-
centração de P4 na circulação muito menor que a vaca 
não lactante.  

A fisiologia subjacente à diminuição de P4 na 
circulação parece ser relativamente simples (Wiltbank et 

al., 2006). Se assumirmos que qualquer sangue que flui 
pelo fígado é completamente metabolizado de P4, em 
outras palavras 100% do metabolismo de P4 no sangue 
do fígado (Bedford et al., 1974; Freetly e Ferrell, 1994), 
então qualquer aumento na taxa de fluxo de sangue para 
o fígado produziria um aumento correspondente no me-
tabolismo de P4. O fluxo de sangue para o fígado vem 
de dois grandes vasos sanguíneos, a artéria hepática e a 
veia porta. A veia porta drena o sangue do trato digesti-
vo e leva este sangue para o fígado. Qualquer aumento 
no fluxo de sangue para o trato digestivo, por exemplo, 
devido ao aumento de ingestão de alimento, necessaria-

mente aumentará o fluxo de sangue para o fígado atra-
vés da veia porta. Assim, o aumento da ingestão de ali-
mento aumentará o fluxo de sangue para o trato digesti-
vo, aumentando o fluxo de sangue para o fígado, au-
mentando, assim, a taxa de metabolismo de P4 unica-
mente devido a uma quantidade maior de P4 entrando 
no fígado devido ao grande volume de fluxo de sangue 
(Sangsritavong et al., 2002). Também é provável que P4 
seja metabolizado no tecido do trato digestivo, além do 
fígado (Bedford et al., 1974; Freetly e Ferrell, 1994). 
Esta explicação fisiológica simples ajuda a ilustrar como 
diversos estados fisiológicos poderiam produzir altera-
ções dramáticas na circulação de P4 unicamente devido 
a alterações no metabolismo de P4.  

O metabolismo de P4 pelo fígado geralmente 
envolve reações enzimáticas que tem sido descritas co-
mo reações de fase I ou fase II (Fig. 1). As reações de 
fase I podem hidroxilar a progesterona em múltiplas 
posições usando enzimas P450, primariamente enzimas 
CYP3A4 e CYP2C, além de outras enzimas CYP. Um 
caminho mais ativo para o metabolismo de P4 em bovi-
nos envolve a redução da ligação dupla na posição 4-5 
para progesterona reduzida 5-alpha ou 5-beta e a redu-
ção da cetona na posição 3 para um grupo hidroxil. A 
cetona na posição 20 também é hidroxilada para produ-
zir um tetrahidroxiesteroide da molécula de P4. As en-
zimas envolvidas nestas reações são as enzima 5-alfa 
redutase produzindo progestina 5-alfa reduzida e 
AKR1D1 produzindo progestina 5-beta reduzida. A 
progestina 5-beta reduzida é responsável por dois terços 
da massa de esteroides que são inativados. A redução da 
3-cetona para um 3-hidroxi e a redução da 20-cetona a 
um 20-hidroxi são mediados pelas enzimas AKR1C 
com o AKR1C4 sendo a enzima mais abundante com 
alta eficiência catalisadora. Porém, outras isoformas 
AKR1C também podem ser importantes em metabolis-
mos de P4 em bovinos. O caminho mais comum, basea-
do no metabolismo microsoma de P4 do fígado ovino, é 
a 6-beta hidroxilação (Murray, 1991) ou 21-hidroxilação 
(Murray, 1992). Porém, quase todos os metabólitos en-
contrados no sangue, urina ou fezes são 5-alpha ou 5-
beta reduced pregnanes (Stupnick e Williams, 1968; 
Chantilis et al., 1996; Schwarzenberger et al., 1996), 
indicando que os caminhos redutase e AKR1D represen-
tam a maior parte do metabolismo de P4 in vivo. Estes 
caminhos são considerados os caminhos da fase I e o 
metabolismo da P4 pelos microsomas do fígado ainda 
tem rendido incontáveis metabolitos diferentes aparen-
temente através de múltiplas enzimas do fígado, con-
forme analisado por Sangsritavong (2002).  

A insulina parece ser inibidora de expressão de 
gene e proteína para 2 grandes enzimas P450, a CYP3A 
e a CYP2C, no fígado bovino ou ovino (Smith et al., 
2006; Lemley et al., 2008, 2010a, b). Isto sugere que 
programas futuros para reduzir o metabolismo de P4 
podem focar no aumento da insulina na circulação. Áci-
dos graxos poli-insaturados (PUFA) parecem inibir a 
atividade de metabolização de P4 nas enzimas CYP de 
fatias de fígado bovino (Piccinato et al., 2010), apesar 
deste efeito não ser replicado in vivo possivelmente por-
que as concentrações de PUFA que foram eficazes in 

vitro não foram alcançadas in vivo (Piccinato et al., 
2010). Seguindo as reações da fase I geralmente estão as 
reações de fase II, que envolvem a conjugação de gru-



Wiltbank et al.  Os efeitos de P4 durante o protocolo IATF em vacas de leite. 
 

132 

pos hidrofílicos com P4. Os conjugados P4 primários na 
circulação tem glucuronídeos ligados, apesar de disulfa-
tos e mono também serem detectados (Sangsritavong, 
2002). Estas etapas desativam o P4 e facilitam a excre-
ção dos conjugados hidrofílicos P4 na urina e fezes 
(Sangsritavong, 2002). As enzimas primárias envolvidas 
na glucoronização de compostos pregano reduzidos ou 
hidroxilados são UGT1A e UGT1B. Apesar de todos 

estes caminhos complexos estarem claramente envolvi-
dos no metabolismo de P4 e serem alvo de manipulação do 
metabolismo P4, nossa visão atual é que a razão primária 
para o metabolismo alto de P4 em vacas de leite está no 
extraordinário fluxo de sangue para o fígado devido ao 
consumo de alimento extremamente elevado e fluxo de 
sangue gastrointestinal do fígado.  

 

 
Figura 1. O modelo fisiológico dos fatores que regulam as concentrações de P4 na circulação da vaca de leite lactan-
te (centro do modelo). Produção de P4 (lado esquerdo do modelo) é primariamente a função de produção no corpo 
lúteo através de caminhos que convertem o colesterol do HDL (lipoproteína de alta densidade) em P4. A proteína de 
transporte de colesterol, StAR, e 2 enzimas esteroidogênicas, CYP11A1 e HSD3B, são críticas para esta conversão. 
Apesar de estimuladores como o LH, e inibidores, como PGF, poderem regular a produção de P4 pelo CL, é enfati-
zado no modelo que o fator primário na determinação de maior produção de P4 provavelmente seja o volume do CL, 
devido à natureza construtiva da produção de P4 no CL bovino. Do lado direito do modelo estão caminhos envolvi-
dos no metabolismo de P4 tendendo a diminuir o P4 na circulação. Os 2 caminhos da fase 1 são hidroxilação, com 
CYP3A4 mostrado como exemplo, e redução 5-alpha ou 5-beta. A conjugação de caminhos da fase II também está 
envolvida na produção de metabolitos hidrofílicos P4. Apesar da simulação e inibição das enzimas metabolizantes 
de P4 terem sido relatadas, este modelo enfatiza a função crítica do fluxo aumentado de sangue no fígado na produ-
ção de taxas extraordinárias de metabolismo de P4 em vacas de leite lactantes de alta produção. 
 
 
A importância do P4 alto durante o crescimento foli-

cular antes da IA 
 
Apesar dos efeitos da P4 sobre a reprodução se-

rem diversos, esta análise dividirá estes efeitos em três 
períodos de tempo que serão discutidos nas próximas 
três seções do manuscrito. Estes períodos de tempo esta-
rão relacionados ao tempo de reprodução. Neste manus-
crito, discutiremos brevemente esta relação durante pro-
gramas de IATF focando na função das concentrações 
de P4 antes, durante e após a IA. 

Há uma associação clara entre a produção de 
leite e a ovulação dupla e agora é claro que esta associa-
ção é, pelo menos em parte, relacionada às concentra-
ções de P4 na circulação próximo do tempo da seleção 

folicular (Wiltbank et al., 2000; Lopez et al., 2005a). De 
um ponto de vista prático, um alto percentual de vacas 
com ovulação dupla parece ser a causa subjacente à taxa 
aumentada de gêmeos em vacas de leite, com 93% dos 
gêmeos sendo não idênticos (del Rio et al., 2006). Di-
versos fatores têm sido reconhecidos como possíveis 
reguladores de taxas de gêmeos, incluindo idade da fê-
mea, estação, genética, uso de hormônios reprodutores 
ou antibiótico, cistos ovarianos e dias abertos; porém, o 
pico na produção de leite é claramente o maior contribu-
inte (Kinsel et al., 1998; Wiltbank et al., 2000). Reali-
zamos dois estudos que avaliaram o efeito da produção 
de leite sobre a ovulação dupla. Em vacas sincronizadas 
com o protocolo Ovsynch (Fricke e Wiltbank, 1999), a 
ovulação dupla é muito maior em vacas que tiveram 
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produção de leite acima da média, 40,7 kg/dia, que a-
baixo (20,2 vs. 6,9%; P < 0,05). Similarmente, em um 
estudo com vacas avaliadas próximo ao cio natural 
(Lopez et al., 2005a), quase 50% das vacas que estavam 
acima da produção de leite de 40 kg/dia tinham ovula-
ção dupla, enquanto que menos de 10% tinham ovulação 
dupla para vacas produzindo abaixo de 40 kg/dia. Os efei-
tos foram similares para vacas multíparas ou primíparas 
(Fricke e Wiltbank, 1999; Lopez et al., 2005a). Deve ser 
notado que nenhum destes estudos envolveu a manipu-
lação da produção de leite e foram realizados apenas 
como análise do percentual de vacas com ovulação du-
pla comparado os diferentes níveis de produção de leite. 

A fisiologia subjacente que produz a relação 
entre produção de leite e ovulação dupla tem ficado 
mais clara. Há um aumento de FSH próximo do momen-
to da seleção de folículo que é associada com a diminui-
ção das concentrações de P4 na circulação (Lopez et al., 
2005b). Estudos tem sido realizados e têm demonstrado 
uma diminuição na porcentagem de vacas que tem ovu-
lação dupla quando a circulação de P4 é aumentada 
(Cunha et al., 2008; Cerri et al., 2011b). É postulado 
que o mecanismo endócrino subjacente à diminuição da 
ovulação dupla na presença de P4 alto está relacionado à 
diminuição na circulação de FSH durante um momento 
crítico da seleção de folículos, apesar desta ideia ainda 
não ser experimentalmente avaliada.  

A função chave da P4 elevada antes da IA so-
bre a fertilidade de vacas de leite foi descrita primeira-
mente por (Fonseca et al., 1983). Estudos mais recentes 
têm mostrado melhorias de ~5-7% na gestação usando 
um dispositivo vaginal de P4 como CIDR durante o 
programa Ovsynch antes da IA (Stevenson et al., 2006, 
2008; Chebel et al., 2010). No entanto, os resultados 
destes estudos podem ser confundidos devido a melho-
ras na taxa de sincronização que acompanha o uso de 
CIDR no protocolo Ovsynch. No estudo mencionado 
acima, foram testados os efeitos de P4 elevada sobre a 
fertilidade em IATF durante o programa Duplo Ovsynch 
(Cunha et al., 2008). Vacas (n = 564) foram aleatoria-
mente designadas para ter P4 alta ou baixa durante o 
protocolo Ovsynch. As vacas com P4 baixo aumenta-
ram a taxa de ovulação dupla, o que poderia aumentar 
potencialmente a fertilidade nestas vacas. A ovulação 
de mais folículos poderia potencialmente resultar na 
maior probabilidade de gestação. Porém, vacas com P4 
mais baixo antes da IA tiveram fertilidade muito mais 
baixa (37,1% gestante no dia 29 do diagnóstico de 
gestação) quando comparado com vacas com P4 alto 
(51,0%; P < 0,001). Isto indica que o aumento de P4 
antes da IATF pode resultar em uma melhora substanci-
al da fertilidade, sugerindo que o motivo da baixa ferti-
lidade em vacas de leite deve ser, pelo menos em parte, 
devido a concentrações reduzidas de P4 durante o tempo 
antes da IA. Obviamente, produzimos uma redução arti-
ficial de P4 durante este estudo; porém, sob condições 
normais, as concentrações de P4 podem ser reduzidas 
devido à alta ingestão de alimentos e metabolismo au-
mentado de P4 em vacas de leite lactantes. No futuro, 
programas práticos podem ser desenvolvidos com o ob-
jetivo de elevar a circulação de P4 para aumentar a ferti-
lidade. 

Outra observação deste estudo foi relacionada à 
perda da gestação. A média de perda de gestação é de 

20% em vacas de leite de alta produção quando a perda 
de gestação é avaliada entre o dia 28 e 60 após IA. Este 
período de tempo é crítico para a implantação e desen-
volvimento do embrião. Observamos uma diminuição 
(P < 0,05) na perda da gestação entre o dia 29 e 57 
quando vacas tinham P4 alto (6,8% de perda) vs. P4 
baixo (14,3% de perda). Portanto, o grupo com P4 alto 
não apenas aumentou o número de gestações no dia 29 
do diagnóstico de gestação, mas também teve menos 
susceptibilidade à perda de gestação após este tempo. 
Isto não foi devido ao P4 após IA porque as concentra-
ções de P4 após a IA eram um pouco maiores em vacas 
com P4 baixo antes da IA (2,9 ng/ml) comparado com 
vacas com alto P4 antes da IA (2,5 ng/ml). Assim, hou-
ve um efeito positivo do P4 elevado antes da IA na sub-
sequente manutenção da gestação mesmo após 29 dias 
após a IA.  

Estudo por Bisinotto et al. (2010) também de-
monstraram a importância do P4 mais alto durante o 
crescimento da onda folicular final. Dois estudos foram 
realizados onde o efeito de P4 durante o protocolo 
Ovsynch foi avaliado. No primeiro estudo, vacas foram 
avaliadas para concentração de P4 no momento do pri-
meiro GnRH do Ovsynch e 7 dias antes deste primeiro 
GnRH. As vacas foram classificadas como anovulares, 
ou como sendo Ovsynch com alto P4 ou baixo P4. As 
vacas que começaram Ovsynch com P4 alto tiveram 
mais gestações por IA (P/IA = 43,0%) que vacas em 
ciclo que tinham P4 baixo (31,3%) ou que eram anovu-
lares( 29,7%) no momento do início do Ovsynch 
(Bisinotto et al., 2010). No segundo estudo, vacas foram 
pré-sincronizadas com dois tratamentos PGF e o 
Ovsynch foi iniciado 3 ou 10 dias após o segundo 
PGF. O desenho produziria vacas que ovularam um 
folículo dominante da primeira ou segunda onda foli-
cular perto da IATF. Similar ao primeiro estudo, va-
cas que ovularam na segunda onda folicular onde 
concentrações de P4 são mais altas tiveram maior 
P/IA que vacas ovulando na primeira onda folicular 
que cresceram durante as baixas concentrações de P4 
(41,7 vs. 30.4%; Bisinotto et al., 2010). Assim, parece 
claro que o aumento de P4 durante o crescimento da 
onda folicular aumenta a fertilidade em mais de 10% 
para a subsequente IATF. Os mecanismos que produ-
zem este aumento na fertilidade ainda estão sendo inves-
tigados. 

Um elegante estudo em vacas superestimuladas 
(Rivera et al., 2011) mostrou que altas concentrações de 
P4 durante a superestimulação aumentou a subsequente 
qualidade de embriões lavados no dia 7 após a supero-
vulação. As vacas começaram a superestimulação du-
rante a segunda onda folicular com P4 alto, durante a 
primeira onda folicular com P4 baixo e durante a pri-
meira onda folicular com suplementação de P4 usando 2 
CIDRs para aumentar concentrações de P4. Apesar do 
número total de embriões/oócitos coletados não ser dife-
rente entre os grupos, a porcentagens de estruturas que 
eram embriões transferíveis foi muito menor para vacas 
superestimuladas durante a primeira onda folicular 
(55,9%), que durante a segunda onda folicular (88,5%) 
ou durante a primeira onda folicular com suplementação 
de P4 (78,6%). Este resultado é consistente com um 
efeito de P4 elevado durante o crescimento do folículo 
sobre o desenvolvimento do embrião antes do Dia 7 do 
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ciclo estral. É postulado que os efeitos da P4 durante o 
crescimento de folículos pode permitir a produção de 
um oócito melhor para subsequente fertilização e desen-
volvimento de embrião (Rivera et al., 2011). Porém, um 
estudo recente que lavou embriões de vacas com ovula-
ção única que tinham folículos crescendo durante alta ou 
baixa de P4 não encontrou diferença na qualidade dos 
embriões no dia 7 (58,3 vs. 53.3%; Cerri et al., 2011b). 
Um estudo acompanhante (Cerri et al., 2011a) indicou 
que vacas com P4 baixo tinham concentrações aumen-
tadas de LH basal e dinâmica folicular e fluido folicular 
alterados, que poderiam alterar a qualidade do oócito. 
Uma diferença particularmente distinta em vacas com 
P4 baixo foi o desenvolvimento prematuro de caminhos 
levando à secreção uterina de PGF. Assim, a função 
uterina alterada poderia ter uma função importante na 
redução da fertilidade em vacas que tem concentrações 
baixas de P4 antes da IA. Nosso laboratório (Wiltbank 
et al., não publicado) recentemente compôs um estudo 
avaliando a qualidade de um embrião do dia 7 em vacas 
de ovulação única com desenvolvimento de folículo 
acontecendo com P4 baixo vs. P4 alto. Encontramos um 
percentual maior de embriões grau 1 e 2 de vacas com 
P4 alto que P4 baixo antes da IA (86,5 vs. 61.5%;P < 
0,02). Assim, nossos resultados recentes são consisten-
tes com os efeitos de P4 baixo sobre a fertilidade, sendo 
evidenciado no dia 7 após a IA mesmo em vacas lactan-
tes de ovulação única, consistente com os resultados de 
Rivera et al. (2011) em vacas superovuladas. 

No momento não é possível fornecer uma ex-
plicação definitiva para o motivo porque P4 alto antes 
da IA produz maior fertilidade. No entanto, os efeitos de 
melhoria de fertilidade são dramáticos e consistentes em 
vacas de leite lactantes. Estudos futuros são necessários 
para definir o mecanismo para este efeito e desenhar 
programas de gerenciamento de reprodução que otimi-
zem estes efeitos aprimoradores de fertilidade. 

 
A importância da progesterona baixa próximo ao 

momento da IA 
 
A luteólise inadequada pode resultar em uma 

elevação de P4 na circulação próximo da IA e uma re-
dução de fertilidade. Este claramente é o problema com 
algumas vacas durante programas de IATF (Souza et al., 
2007; Brusveen et al., 2008), mas também pode ser um 
problema em programas de IA baseados na detecção de 
estro. Estudos em vacas que receberam IA baseado no 
estro geralmente relatam que elevações mínimas em P4 
próximo à IA são prejudiciais à fertilidade (De Silva et 

al., 1981; Waldmann et al., 2001; Ghanem et al., 2006), 
apesar de alguns estudos não obterem este resultado 
(Erb et al., 1976; Plym Forshell et al., 1991). Durante o 
Ovsynch, a porcentagem de vacas que não tem regres-
são completa de CL após tratamento PGF antes da IATF 
tem sido relatada com variação de 5-30%; Moreira et 

al., 2000; Gumen et al., 2003; Souza et al., 2007; 
Brusveen et al., 2009; Martins et al., 2011). Um recen-
te estudo extensivo da luteólise incompleta avaliou 
múltiplas amostras de sangue em vacas na primeira IA 
(n = 652) e segunda ou mais IA (n = 394; Martins et al., 

2011). Eles definiram a luteólise completa e P4 baixo (<0,5 
ng/ml) a 56, 72 e 96h após PGF. Na primeira IA, 80% das 
vacas tiveram luteólise completa, enquanto que na segunda 
IA apenas 71% passou pela regressão. Surpreendentemen-
te, maiores concentrações de P4 no momento da PGF estão 
associadas com maior probabilidade de luteólise após o 
tratamento com PGF e maior fertilidade (50 vs. 28%).  

Para estudar se a P4 próximo da IA tinha efeito 
sobre a fertilidade durante protocolos de IATF, nosso 
laboratório (Souza et al., 2007; Brusveen et al., 2009) 
usou vacas lactantes sincronizadas com Ovsynch em 
três rebanhos de leite comerciais. Coletamos amostras 
de sangue para medida de P4 próximo ao tempo do úl-
timo GnRH do Ovsynch. Ambos os estudos suportaram 
o conceito de que maior P4 na circulação próximo da IA 
diminui a fertilidade. Esta diminuição foi observada 
mesmo quando apenas vacas que ovularam no segundo 
GnRH foram avaliadas para fertilidade. A combinação 
de dados de ambos os estudos (Fig. 2) deixa claro que há 
redução dramática na gestação por IA (P/IA) a medida 
que a P4 cresce acima de 0,4 a 0,5 ng/ml próximo ao 
tempo do segundo GnRH do Ovsynch. A diminuição que 
observamos foi similar à diminuição descrita em um estudo 
pioneiro (De Silva et al., 1981) usando detecção visual 
de estro em vacas e novilhas lactantes.  

Podem haver múltiplos mecanismos fisiológi-
cos que resultem na redução da fertilidade quando a P4 
é elevado próximo à AI. Primeiramente, a P4 pode alte-
rar o transporte do esperma ou oócito pela alteração ute-
rina ou contração do oviduto, reduzindo a fertilização 
(Hunter, 2005). Segundo, a adição de P4 no meio de 
fertilização in vitro (IVF) reduziu a taxa de blastocistos 
(Silva e Knight, 2000) sugerindo que podem haver efei-
tos mais diretos de P4 durante a IVF sobre o desenvol-
vimento subsequente do embrião. Este efeito nocivo foi 
revertido quando o antagonista do receptor de P4, RU-
486, também conhecido como mifepristona, foi dado e 
indica uma função específica para receptores de P4 nesta 
ação. P4 elevada in vitro também aumentou a produção 
total de α-inibina pelo complexo cumulus-oócito, que 
pode reduzir o desenvolvimento do embrião após cliva-
gem (Silva et al., 1999). Além disto, a espessura endo-
metrial reduzida com ligeiras elevações de P4 (Souza et 

al., 2011) pode indicar outro grande efeito da P4 sobre o 
útero que poderiam resultar no desenvolvimento reduzi-
do do embrião.  

Resumindo, diversos grandes estudos de 
campo tem mostrado que altas concentrações de P4 
na circulação próximo da IA são prejudiciais à fertili-
dade em bovinos de leite, mas os mecanismos fisiológi-
cos subjacentes que reduzem a fertilidade não estão bem 
compreendidos. Além disto, as causas de P4 elevado 
próximo à IA provavelmente são diferentes para vacas 
cobertas após o estro natural comparado a vacas subme-
tidas a IATF como o Ovsynch. Porém, um tratamento 
adicional de PGF em vacas recebendo Ovsynch e a de-
tecção mais precisa do estro pode ajudar a minimizar o 
percentual de vacas com circulação um pouco maior de 
P4 próximo à IA.  
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Figura 2. A relação entre P4 na circulação próximo à IA e resultados de concepção em vacas de leite lactantes rece-
bendo Ovsynch (dados de Souza et al., 2007 e Brusveen et al., 2009 combinados). 
 

A importância da progesterona alta após IA 
 

A função do "hormônio CL" após a ovulação 
na manutenção da gestação foi descrita há mais de 
100 anos e foi reconhecida muito antes da estrutura 
química de P4 ser identificada (Fraenkel e Cohn, 1901; 
Magnus, 1901). Estudos recentes continuam caracteri-
zando os efeitos de P4 na indução de alterações dramá-
ticas no útero, denominado alterações de progesterona, 
essenciais para a indução de um ambiente compatível 
com crescimento de embrião, implantação e manutenção 
da gestação (Arck et al., 2007). 

Apesar de haver evidência inequívoca de que 
um requisito absoluto de P4 é necessário para a manu-
tenção da gestação, os resultados são mais equívocos 
com relação à relação entre concentrações de P4 na cir-
culação após IA e fertilidade em vacas de leite lactantes. 
Diversos estudos relataram P4 mais baixo em vacas não 
gestantes que gestantes, enquanto que outros estudos 
não relataram relação entre P4 pós IA e fertilidade 
(Bulman e Lamming, 1978; Larson et al., 1997; Mann e 
Lamming, 1999; Gumen et al., 2003; Stronge et al., 
2005; Lonergan et al., 2007; Morris e Diskin, 2008). O 
modelo mais  difundido das concentrações de P4 com a 
gestação usando regressão logística tem demonstrado 
uma relação entre P4 na circulação nos dias 5, 6 e 7 a-
pós IA com P/IA em vacas de leite e a relação entre a 
taxa de aumento de P4 e P/IA (Stronge et al., 2005). 
Eles relataram que 60-85% das vacas de leite tinham 
circulação insuficiente de P4 para a gestação, baseado 
nas concentrações absolutas de P4 durante a fase lútea 
inicial ou taxa de aumento de P4 (Stronge et al., 2005). 
Muitos estudos recentes tem tentado desvendar os me-
canismos envolvidos na relação complexa entre concen-
trações de P4 na circulação e fertilidade em vacas de 
leite lactantes.  

Embriões iniciais expressam diferentes tipos e 
concentrações de receptores de P4 (Clemente et al., 
2009) levantando a possibilidade de que P4 pode agir 
diretamente sobre o embrião para melhorar o desenvol-
vimento do embrião. Uma elegante série de experimen-
tos não achou efeito da suplementação de P4, in vitro, 
sobre rendimento de blastocistos, na presença ou ausên-
cia de células epiteliais no oviduto bovino (Clemente et 

al., 2009). Assim, parece que o desenvolvimento do 

embrião inicial não é diretamente alterado pelo trata-
mento com P4. Em uma reviravolta surpreendente, estes 
pesquisadores trataram vacas receptoras com um dispo-
sitivo de liberação de P4 intravaginal (PRID), começan-
do no dia 3 após o estro com blastocistos produzidos in 

vitro transferidos no dia 7. As concentrações de P4 na 
circulação foram elevadas nas vacas receptoras dos dias 
3 a 6, mas não foram elevadas em vacas tratadas após 
este tempo. Portanto, o aumento nas concentrações de 
P4 em vacas tratadas ocorreu antes da transferência de 
embriões. No entanto, embriões transferidos para recep-
tores que receberam exposição prévia a P4 dos dias 3 a 
6 com P4 aumentada eram muito mais compridos e os 
embriões tinham maior área de superfície no dia 14 que 
embriões transferidos para receptoras não suplementadas. 
(Clemente et al., 2009). Os autores concluiram que "mu-
danças induzidas por P4 no ambiente uterino são responsá-
veis pelo avanço do alongamento do concepto relatados 
previamente em bovinos e que, interessantemente o embri-
ão não precisa estar presente durante o período de alto 
P4 para exibir alongamento avançado” (Clemente et al., 
2009). Estes resultados são condizentes com os estudos 
de Larson et al. (2011) que também falharam em encon-
trar um efeito direto de P4 durante os dias 1 a 3 ou 4 a 7 da 
cultura em porcentagens de embriões que se desenvol-
veram até o estágio mórula ou blastocisto; apesar de 
diferenças pequenas no metabolismo de glicose serem 
observadas. Outras evidências para a falta de efeito de 
P4 sobre o embrião inicial são encontradas nos estudos 
de Carter et al. (2008, 2010). No primeiro experimento, 
210 novilhas de corte cruzadas foram usadas para anali-
sar os efeitos da suplementação in vivo com P4 sobre o 
desenvolvimento do embrião. Estes pesquisadores não 
observaram diferenças no desenvolvimento inicial do 
embrião nos dias 5 a 7 após IA, porém, efeitos dramáti-
cos da suplementação de P4 sobre o comprimento do 
embrião podiam ser observados nos dias 13 e 16 após a 
IA (Carter et al., 2008). Em um elegante estudo que 
continuou este foco de pesquisa (Carter et al., 2010), 
embriões produzidos in vitro foram transferidos para o 
oviduto das novilhas de corte que receberam ou não 
receberam PRID no dia 3 após o estro. Não houve efeito 
detectável de P4 sobre a proporção de embriões que se 
desenvolveram até o estágio de blastocisto no dia 7 
quando embriões foram recuperados durante subsequen-
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te cultura de embriões in vitro. Porém, houve diferenças 
sutis, mas intrigantes, na expressão de genes, detectada 
por microarranjo, em embriões recuperados dos recipi-
entes que receberam suplementação P4 (Carter et al., 
2010). Assim, parece claro que o aumento de P4 nos 
dias 3 a 7 induz alterações no útero que aumentam o 
alongamento do embrião até o dia 14. Se um aumento 
induzido por P4 no desenvolvimento do embrião pode 
aumentar a fertilidade em vacas de leite lactantes conti-
nua sendo uma área de investigação, conforme discutido 
abaixo.  

Muitos estudos tem investigado as alterações 
induzidas por P4 na expressão de genes que ocorrem no 
tecido endometrial, e estes não serão extensivamente 
analisados neste manuscrito. Porém, parece claro que 
existem diferenças dramáticas na expressão do gene 
endometrial à medida que a fase lútea progride e a su-
plementação inicial com P4 pode induzir a expressão 
anterior deste programa P4 (McNeill et al., 2006; Forde 

et al., 2008, 2009, 2011). As alterações induzidas por P4 
na expressão do gene uterino podem ter consequências 
dramáticas para o desenvolvimento dos embriões (Forde 
et al., 2011). Existem diversos estudos que tem avaliado 
os efeitos da suplementação de P4 sobre a fertilidade em 
bovinos com os primeiros experimentos sendo conduzi-
dos na década de 1950 (Herrick, 1953; Wiltbank et al., 
1956). Ao longo dos últimos 60 anos (Mann e Lam-
ming, 1999), tem havido diversos métodos de aumentar 
a P4, incluindo: tratamento com exógeno de P4 (P4 inje-
tável; dispositivo de liberação intravaginal, PRID; ou libe-
ração de droga interna controlada (CIDR) ou por trata-
mentos que tentam ovular um folículo e produzir um CL 
acessório usando gonadotrofina coriônica humana 
(hCG) ou hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). 
Estes experimentos tem variado consideravelmente com 
relação ao tipo de animal (corte vs. leite, novilhas vs. 
vacas) dia de suplementação/administração relativa à 
IA, utilização de sincronização antes da IA e número de 
animais no teste. Dos 30 testes que avaliamos, a grande 
maioria (25/30) demonstrou uma melhoria numérica na 
fertilidade com suplementação de P4, apesar de que a-
penas seis destes testes mostraram significância (P < 
0,05). Dos seis testes, apenas um (Stevenson et al., 2007) 
usou mais de 100 animais por comparativo.  

Os testes mais extensivos para aumentar P4 
tem sido feitos pela indução da formação de CL acessó-
rio com tratamento com hCG ou GnRH. Quando hCG 
ou GnRH é administrado no dia 5 após IA, geralmente 
há a formação de um CL acessório e aumento de P4 até 
o dia 9. Trabalhos prévios demonstraram que a ovulação 
ocorre mais frequentemente quando o GnRH é adminis-
trado entre os dias 5 e 12 do ciclo de estro (Vasconcelos 

et al., 1999). Nosso grande teste não publicado usando 
tratamento hCG no dia 5 produziu um aumento de ape-
nas 3,5% na fertilidade. Apesar deste resultado ser esta-
tisticamente significativo, não foi de grande magnitude. 
A combinação de todos os resultados para hCG indicou 
um pequeno aumento na fertilidade de 38,1% 
(1511/3963) nas vacas de controle para 41,6% 
(1616/3884) em vacas tratadas com hCG (+3,5%). Este 
resultado indica que há melhoria devido ao tratamento 
hCG, porém, é incerto porque o efeito não é de magni-
tude maior. Parece possível que a formação de CL e 
aumento de P4 seguindo a administração de hCG ou 

GnRH não é suficientemente cedo no ciclo para induzir 
as alterações uterinas que são necessárias para otimizar 
a fertilidade. Outras pesquisas podem esclarecer e me-
lhorar estes resultados. 
 

Conclusões 
 

Este manuscrito tentou descrever a fisiologia 
subjacente que produz as alterações no P4 na circulação 
de vacas de leite lactantes e os potenciais desafios re-
produtivos associados a concentrações insuficientes de 
P4. O metabolismo de P4 parece ser a causa primária da 
P4 diminuída em vacas de leite lactantes, apesar de mu-
danças na produção de P4 pelo CL ainda não serem ex-
perimentalmente excluídos. O manuscrito analisou a 
literatura científica sobre P4 e fertilidade com evidência 
clara dos efeitos de P4 nos três períodos de tempo anali-
sados. Antes da IA, houve efeitos muito dramáticos ob-
servados com mais de 10% de unidades de diferença no 
P/IA observados pelo aumento nas concentrações de P4. 
A vaca de leite em lactação deve haver P4 insuficiente 
durante este período de tempo e o P4 insuficiente neste 
momento pode, pelo menos parcialmente, ser subjacente 
à alta incidência de ovulações duplas e baixa fertilidade, 
características de vacas de leite de alta produção. Perto 
do momento da IA, é crítico que concentrações de P4 
estejam abaixo de um valor crítico, que parece ser cerca 
de 0,4 ng/ml durante protocolos tipo Ovsynch nos quais 
a ovulação antes da IATF é induzida com GnRH. Até 
mesmo aumentos pequenos em P4 próximo ao tempo da 
IA foram associados a reduções dramáticas na fertilida-
de, seja em vacas reproduzidas com cio natural ou após 
protocolos de IATF. Seguindo a IA, existem efeitos 
dramáticos do aumento da P4 no alongamento do em-
brião, porém, estes efeitos dramáticos geralmente não 
são observados em testes de campo focados na melhoria 
da fertilidade pela suplementação de P4 após IA. Assim, 
apesar de pesquisas terem investigado a função da P4 
sobre a fertilidade de vacas de leite lactantes há mais de 
6 décadas, parece claro que o foco futuro desta área de 
pesquisa provavelmente continuará rendendo resultados 
empolgantes de pesquisa relacionada à fisiologia e ge-
renciamento prático de vacas de leite. 
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Resumo 

 
O corpo lúteo (CL) é um órgão endócrino in-

termitente essencial para a manutenção da gestação em 
ruminantes e primatas. Os mecanismos celulares e endó-
crinos que regulam o CL nestas espécies tem semelhanças 
e algumas diferenças distintas e intrigantes. Ambas as es-
pécies tem conteúdo celular similar, com células luteais 
grandes, derivadas de células da granulosa do folículo, cé-
lulas luteais pequenas, derivadas de células da teca folicu-
lares, e grandes números de células endoteliais, capilares 
que formam a vascularização, tendo papel essencial na 
função do CL. Intrigantemente, as células luteais grandes 
em ruminantes aumentam mais que em primatas, e adqui-
rem a capacidade de alta produção de progesterona (P4), 
que é independente do estímulo de LH. Em contraste, 
o CL primata e as células luteais da granulosa de 
primatas continuam requerendo estímulo do LH/hCG 
ao longo da fase luteal. Apesar do folículo pré-
ovulatório em mulheres e vacas ter tamanho e secre-
ção esteroidogênica similar (10 a 20 mg/h), o CL bovino 
secreta cerca de dez vezes mais P4 que o CL humano (17,4 
vs. 1,4 g/h), possivelmente devido ao mecanismo de se-
creção de P4 utilizado pelas células luteais grande bovi-
nas ser mais eficiente. A dependência continuada do CL 
primata sobre LH/hCG/cAMP também parece envolver 
a luteólise, visto que parece haver um requisito por mai-
or suporte luteotrófico no CL primata maduro do que o 
fornecido pelos pulsos LH endógenos. Em contraparti-
da, a regressão do CL ruminante é iniciado pela PGF do 
útero não gestante. Consequentemente, a fase lútea curta 
em ruminantes é primariamente devido à secreção pre-
matura de PGF pelo útero não gestante e regressão pre-
coce do CL, enquanto que a fase lútea curta em primatas 
está relacionada a um suporte luteotrófico inadequado, 
provocando assim a regressão prematura do CL. Portan-
to, as funções mais importantes do CL, manutenção da 
gestação e sua regressão na ausência da gestação, são 
elaborados por mecanismos comuns celulares e enzimá-
ticos, regulados por mecanismos luteotrófico e luteolíti-
cos muito distintos nos CLs de primatas e de ruminan-
tes. 
 
Palavras-chave: corpo lúteo, primata, progesterona, 
ruminante.  

 
 
 

Introdução 

 
O corpo lúteo (CL) é uma glândula endócrina 

intermitente essencial para a gestação em espécies de 
mamíferos, incluindo humanos e ruminantes. Em 1672, 
deGraaf descreveu o CL, chamando-o de "globules" (em 
Português, glóbulos), pois o número de glóbulos era 
igual ao número de gestações em coelhos (Jocelyn, 
1972). Apesar de Malpighi ter introduzido o termo "cor-
po luteal" em 1965 para descrever a cor da estrutura 
[alternativamente traduzido como laranja-avermelhado 
ou cor amarela; (Malpighi, 1685)], até o início de 1900, 
não havia função fisiológica cientificamente testada pa-
ra o CL. No final de 1800, Gustav Born discutiu com 
seus alunos a evidência indireta de que o CL é uma 
glândula de secreção interna. Em 1901, dois trabalhos 
foram publicados pelos alunos de Gustav Born, um por 
Ludwig Fraenkel na Alemanha e outro por Vilhelm 
Magnus na Noruega que demostraram de forma inde-
pendente que coelhos acasalados não mantinham suas 
gestações após ovariectomia bilateral ou cauterização de 
todos os CLs (Fraenkel e Cohn, 1901; Magnus, 1901). 
Pesquisas posteriores demonstraram que o composto ativo 
poderia ser extraído do CL usando álcool, mas não salina 
(Corner, 1929). Em 1934, o isolamento da progesterona 
(P4) cristalina pura do CL foi relatado por quatro laborató-
rios diferentes (Allen, 1974). Muitos estudos tem demons-
trado a função essencial da P4 na manutenção da gestação, 
além da função da P4 em muitos outros aspectos da fisio-
logia reprodutiva (Morris e Diskin, 2008; Wiltbank et al., 
2012). O CL primata, diferente do CL bovino, também 
secreta quantidades substanciais de estradiol-17β (E2), 
andrógenos e inibina. A secreção destes produtos, que 
normalmente são considerados produtos foliculares, pelo 
CL está inerente a algumas das características únicas do 
ciclo menstrual de primatas (Devoto et al., 2009). Ape-
sar da produção de P4 ser a função mais interessante da 
biologia, ela está relacionada à natureza passageira desta 
estrutura. A ovulação do folículo pelo pico de LH pro-
duz crescimento substancial na massa celular e uma cla-
ra diferenciação dos tipos de célula foliculares em uma 
estrutura que é unicamente especializada para proprie-
dades distintas endócrinas e passageiras do CL (Seção 
"Características celulares do CL de ruminantes e de 
primatas" abaixo). O desenvolvimento do CL para pro-
duzir P4 envolve o crescimento e desenvolvimento de 
células esteroidogênicas, além do desenvolvimento de 
um complexo de capilares para chegar nutrientes com 
eficiência e drenar a P4 produzida. Os tipos primários 
de células luteais são discutidas na Seção "Característi-
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cas celulares do CL ruminante e primata". A função das 
luteotrofinas no desenvolvimento do CL assim como a 
função das luteolisinas subsequente à regressão do CL 
tem sido amplamente pesquisada e discutida por pesqui-
sadores durante grande parte do último século. No en-
tanto, ainda existem vários mecanismos desconhecidos 
da natureza das luteotrofinas e luteolisinas nas diferen-
tes espécies e que de fato impede uma regulação hor-
monal exógena para o desenvolvimento e a regressão do 
CL, quando comparado com mecanismos exógenos de 
regulação luteal. (Seção "Função do LH no CL de pri-
mata e de ruminante" e "Mecanismos de regressão lute-
al"). Finalmente, problemas de infertilidade em bovinos 
e mulheres podem ser resultado de uma função inade-
quada do CL, denominado ciclo estral curto em bovinos 
e problemas na fase luteal em mulheres. A fisiologia 
desses dois problemas luteais é intrigante e distinta (Se-
ção "Mecanismos de regressão luteal"). Portanto, esta 
revisão focará aspectos chave das diferenças entre CL 
de humano e de bovino e não abordará muitas das outras 
características tais como, estruturais, moleculares e fisi-
ológicas de CL de diversas espécies que foram descritas 
em manuscritos anteriores (Keyes e Wiltbank, 1988; 
Wiltbank et al., 1991; Pate, 1994, 1995; Niswender et 

al., 2000; Anderson et al., 2001; Pate e Keyes, 2001).  
 

Características celulares do CL de ruminantes 
e de primatas 

 
Existem três principais tipos de células que 

formam o CL: células luteais esteroidogênicas grandes, 
células luteais esteroidogênicas pequenas, e células en-
doteliais vasculares. Além destas, existem muitos outros 
importantes tipos de células no CL, como fibroblastos, 
outros tipos de células vasculares, e células imunológi-
cas (Pate e Keyes, 2001). Esses outros tipos de células 
geralmente representam apenas uma pequena parte do 
volume luteal total, porém, essas células, particularmen-
te as células imunológicas, parecem ter um papel impor-
tante da regressão do CL (Pate, 1994, 1995; Pate e Ke-
yes, 2001). Em ruminantes, existem claras evidências de 
duas populações distintas de células luteais esteroidogê-
nicas: as pequenas e as grandes (Rodgers e Oshea, 
1982; Rodgers et al., 1983, 1984; Hoyer e Niswender, 
1985, 1986; Hoyer et al., 1988; Niswender et al., 
1994). Em primatas, os excelentes resultados com ci-
tometria de fluxo por Hild-Petito et al. (1989) demons-
traram claramente três populações de células esteroido-
gênicas baseado no diâmetro luteal (Hild-Petito et al., 
1991). A primeira população é menor que as células 
luteais pequenas de ruminantes medindo aproximada-
mente 12 µm. A segunda população contém células lu-
teais médias com diâmetros de 18-22 µm. E as células 
luteais grandes apresentam 25 µm. Todas essas mensura-
ções foram determinados para células coradas positivamen-

te com 3 beta-hidroxiesteroide-desidrogenase (3ß-HSD), 
uma enzima de grande importância para a síntese de 
P4 (Hild-Petito et al., 1991). A maioria (97,4%) das 
células luteais não esterodoigênicas (3ß-HSD negativas) 
tinham diâmetro <15 µm. A presença de uma terceira 
população de células luteais esteroidogênicas em pri-
matas, mas não em ruminantes, não parece ser devido 
a diferenças metodológicas entre estudos, pois estudos 
similares com citometria de fluxo de células isoladas 
de CL de ovinos produziu apenas duas populações de 
células pequenas de 15-22 µm e células luteais grandes 
medindo 30-40µm de diâmetro (Brannian et al., 1993). 
No entanto, a maioria dos estudos de células luteais de 
mulheres ou de outros primatas geralmente avaliam a-
penas duas populações de células esteroidogênicas. As-
sim, a discussão abaixo focará nos estudos que tem ava-
liado estas duas populações esteroidogênicas em rumi-
nantes ou primatas, devido à falta de pesquisa sobre as 
outras populações celulares.  
 
Células luteais grandes 
 

O corte histológico do CL bovino mostrado na 
Fig. 1 ilustra que as células luteais grandes ocupam 
grande parte do volume celular no CL, ocupando cerca 
de 40% do volume luteal total. No entanto, como pode 
ser visto pela coloração do núcleo na seção corada com 
tricomio de Masson, as células luteais grandes represen-
tam um pequena parte do tecido luteal, aproximadamen-
te 3,5% do número total de células luteais no bovino 
(Oshea et al., 1989). Por exemplo, Parkinson et al. 
(1994) fizeram uma análise morfométrica detalhada do 
CL em novilhas Bos taurus prenhes e não prenhes. O 
diâmetro médio das células foi 13,94 µm, apesar da 
mediana ter sido 12,48 µm com uma distribuição celu-
lar descrita como "leptocurtótica" (cauda dos dados es-
tendida na direção positiva) até os dias 12 a 19 da gesta-
ção, quando a distribuição ficava claramente em dois 
modos, com até 10% das células na categoria de células 
grandes e 90% na categoria de células menores. No en-
tanto, o volume do CL ocupado pelas células luteais 
grandes (>22,5 µm de diâmetro) é mais que 60% no CL 
funcional (Parkinson et al., 1994). As características 
celulares distintas das células luteais bovinas tem sido 
extensivamente descritas (Sawyer et al., 1979, 1990).  

Micrografias do CL primata, e particularmente 
do CL humano, demonstram áreas que são primaria-
mente células luteais oriundas das células da granulosa e 
outras áreas que contêm primariamente células menores 
oriunda das células da teca. Portanto, durante o desen-
volvimento do CL de primatas não há um processo de 
integração tão completo das células da teca com as da 
granulosa para formar um tecido mais homogêneo como 
encontrado no CL de ruminantes ou no CL da maioria 
das outras espécies.  
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Figura 1. Seções histológicas do meio de um corpo lúteo bovino. Esquerda – corte histológico corado com hematoxi-
lina e eosina; Direita - corte histológico corado com o tricromio de Masson (setas vermelhas indicam células endote-
liais; setas pretas - células luteais grandes; setas amarelas - células luteais pequenas). 
 

A origem celular da célula luteal grande geral-
mente tem sido atribuída à célula da granulosa em primatas 
e ruminantes. Esta origem parece ser obvia em primatas 
baseado até mesmo em uma avaliação superficial das mi-
crografias luteais. No CL ruminante, esta origem é baseada 
nas avaliações temporais sequenciais do CL após ovulação, 
luteização e desenvolvimento do CL, porém, sua origem 
tem sido questionada por diversos pesquisadores. No en-
tanto, a luteização das células da granulosa dá origem às 
células com características celulares e expressão mRNA 
similares aos da célula luteal grande (Meidan et al., 1990).  

Nos bovinos, o processo de diferenciação que 
dá origem à célula luteal grande é impressionante. De 
uma perspectiva de 10 µm de diâmetro, a célula da gra-
nulosa, antes do pico pré-ovulatório de LH, aumenta 
para 38 µm quando se torna célula luteal grande intei-
ramente funcional (Oshea et al., 1989). Isto traz um au-
mento de volume de cerca de 500 µm3 na célula da granu-
losa para quase 30.000 µm3 na célula luteal grande, um 
aumento de mais de 50 vezes do volume celular (Oshea et 

al., 1989, Wiltbank, 1994). No CL primata, as células da 
granulosa aumentam de 10 µm para cerca de 25 µm, um 
aumento de 16 vezes do volume de ~500 µm3 para ~8000 
µm3 (Hild- Petito et al., 1989). Assim, tanto em primatas 
quanto em ruminantes, as células da granulosa passam por 
uma hipertrofia impressionante durante o desenvolvimento 
do CL, com uma hipertrofia cerca de quatro vezes maior 
durante o desenvolvimento de células luteais grandes em 
ruminantes que em primatas. O número de células luteais 
grandes é similar ao número de células da granulosa no 
folículo pré-ovulatório (Smith et al., 1994), novamente 
consistente com a idéia de que as células da granulosa se 
diferenciam nas células luteais grandes sem hiperplasia, 
mas com hipertrofia substancial.  

Um cálculo intrigante é se o número estimado 
do volume das células luteais grandes se encaixaria no 
volume do CL. O'Shea et al. avaliaram o volume e nú-
mero de células luteais grandes em vacas que haviam 
sido induzidas a ovular com duas injeções de prosta-
glandina Fα (PGF) administradas com intervalo de 11 
dias (Oshea et al., 1989). O CL foi retirado 14 dias após 
o último tratamento com PGF, analisando como um CL 
do dia 12 do ciclo estral, mas na realidade poderia estar 
entre os dias 8 e 12. Usando técnicas morfométricas, foi 
determinado que era esperado que 1 grama do tecido 
luteal conteria cerca de 13,8 milhões de células luteais 
grandes de cerca de 30,000 µm3 de volume, calculado 
para representar cerca de 40% do volume luteal (Oshea 

et al., 1989). Parkinson et al., também encontraram que 
o CL no dia 8 a 12 do ciclo estral apresentava cerca de 
40% do volume luteal ocupado por células luteais gran-
des (Parkinson et al., 1994). Porém, Parkinson et al., 
descobriram que mais de 60% do volume luteal era o-
cupado por células luteais grandes no 16º dia de gesta-
ção, aumentando para quase 70% no 19º dia de gesta-
ção. O cálculo do volume máximo de uma esfera (i.e. o 
CL maduro) que pode ser ocupado por esferas menores 
(i.e. células luteais grandes) é determinado pela conjec-
tura Kepler e maximiza em cerca de 0,74 (Torquato e 
Stillinger, 2010). Em outras palavras, o volume máximo 
teórico do CL que poderia ser ocupado pelas células 
luteais grandes é cerca de 74%, se o deslocamento e 
orientação das esferas forem otimizados. Portanto, o 
volume do CL na vaca parece ser quase otimizado base-
ado nos cálculos "esfera na esfera". Obviamente, outras 
células como as de vascularização luteal, podem facil-
mente se encaixar no restante do volume do tecido. No 
entanto, isto ilustra a natureza essencial da célula luteal 
grande na determinação e ocupação do volume do CL. 
Não fomos capazes de encontrar cálculos similares para 
o CL de humanos ou outros primatas.  

A esteroidogênese na célula da granulosa tam-
bém aumenta drasticamente após o pico de LH e sua 
luteinização. Na vaca, concentrações de P4 continuam 
aumentando até o dia 14 do ciclo estral, apesar de o vo-
lume do CL não aumentar significativamente após o dia 
7 (Fig. 2; Sartori et al., 2002). O aumento do volume 
luteal e da P4 circulante durante os primeiros 7 dias 
provavelmente se dá devido à hipertrofia das células 
luteais grandes. Também há hiperplasia acontecendo 
durante este período de tempo, mais provavelmente de-
vido à proliferação das células endoteliais dos capilares 
desenvolvendo a vascularização em resposta à taxa de 
fluxo de sangue extremamente alta que é característica 
do CL. Como mostrado na Fig. 2, há quase que o mes-
mo aumento na P4 circulante durante a segunda semana 
do desenvolvimento de CL quanto durante a primeira 
semana, sem aumento detectável no volume luteal. 
Também ficou claro que esse fenômeno ocorre tanto em 
novilhas nulíparas quanto em vacas lactantes .Os meca-
nismos relacionados a esta desconexão entre o aumento 
de P4 circulante com CL estático não foram avaliadas 
experimentalmente, mas uma explicação obvia seria a 
hiperplasia continuada das células luteais grandes, à 
medida que a proporção das células luteais grandes au-
menta em relação ao volume total do CL, além da au-
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mentada capacidade esteroidogênica nestas células 
(Parkinson et al., 1994). Um segundo paradoxo mostra-
do na Fig. 2 é que o volume luteal é muito maior em 
vacas lactantes que em novilhas, porém, a P4 sanguínea 
é substancialmente menor em vacas lactantes que em 
novilhas. O maior volume de CL em vacas lactantes 
parece ser atribuído ao aumento no tamanho do folículo 
ovulatório (Sartori et al., 2002, 2004). Além disto, a 
redução da P4 circulante parece ser completamente as-
sociada ao “clearance” muito maior em vacas lactantes 
que em novilhas (Sangsritavong et al., 2002; Wiltbank 

et al., 2006). Um terceiro paradoxo, que não é óbvio 

pela Fig. 2, é que a P4 continua aumentando, enquanto 
que a freqüência de pulsos de LH cai devido ao aumento 
do feedback negativo pela crescente concentração de 
P4. Esta é uma das muitas evidências (discutidas abai-
xo) de que a produção luteal de P4 é independente das 
ações "luteotróficas" do LH no CL de ruminantes. Cál-
culos feitos por Niswender et al. (1994) indicaram que 
mais de 80% da P4 circulante em ovelhas é derivada das 
células luteais grandes. As células luteais grandes em 
ruminantes tem produção alta de P4, aparentemente in-
dependente da ação de LH ou cAMP.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Volume do CL (A) e concentrações séricas de P4 (B) em vacas de leite lactantes e novilhas durante o ciclo 
estral (Sartori et al., 2004). 
 

Similar aos ruminantes, primatas também exi-
bem aumento drástico na P4 circulante e do volume lu-
teal após o pico de LH e desenvolvimento do CL. No 
entanto, o padrão de aumento de P4 é distinto nos pri-
matas em comparação com os ruminantes. Há aumento 
de CL e aumento de P4 apenas durante os primeiros 5-6 
dias após a ovulação, com subsequente platô de P4 cir-
culante por cerca de 4-7 dias, seguido de um declínio na 
P4, com nível basal de P4 circulante e menstruação o-
correndo, em média, 13 dias após a ovulação (Baerwald 

et al., 2005). Nestes, por sua vez, o CL tem um tempo 
de vida menor do que é observado em bovinos, com um 
tempo muito menor de aumento de concentrações P4. 
Além disto, diferente do CL de ruminantes, o CL de 
primatas tem a capacidade de produção substancial de 
estrogênios. Assim, o pico de LH em ruminantes dimi-
nui drasticamente a expressão de aromatase nas células 
da granulosa, até mesmo antes da ovulação do folículo 
pré-ovulatório (Tsai et al., 1996). Apesar do mRNA 
para aromatase também parecer diminuir após o pico de 
LH nas células da granulosa de primatas, a capacidade 
de aromatização de andrógenos continua, mesmo que 
em capacidade um pouco reduzida (Sanders et al., 1996; 
Xu et al., 2005). O mRNA da aromatase é detectado nas 
células luteais oriundas da granulosa na metade da fase 
luteal de primatas e assim o E2 cinculante atinge con-
centrações acima de 100 pg/mL, uma concentração 
marcante, mas abaixo da concentração E2 durante o 
pico do período pré-ovulatório que está acima de 200 

pg/mL (Sanders et al., 1996; Baerwald et al., 2005). No 
entanto, o requisito para dois diferentes tipos de células 
para a produção de E2, como descrito extensivamente 
no folículo, parece continuar no CL primata. Ainda não 
é sabido, mas, parece que as células luteais grandes, se 
houver, é pouca a capacidade de produção de andróge-
no. Porém, andrógenos produzidos pelas células luteais 
oriundas da célula da teca podem ser prontamente con-
vertidos em E2 pelas células luteais grandes e da granu-
losa devido à alta atividade de aromatase nestas células 
(Sanders e Stouffer, 1997).  

Esta função indispensável para as células da 
granulosa/células luteais grandes na função do CL tem 
sido mais convincentemente demonstrada pela aspiração 
de células da granulosa do folículo pré-ovulatório. Em 
um estudo elegante (Milvae et al., 1991), novilhas holan-
desas tiveram as células da granulosa removidas (n = 9) e 
então substituídas (n = 7), ou novilhas foram deixadas 
sem tratamento (n = 6). As novilhas com a remoção das 
células da granulosa tinham concentrações muito mais 
baixas de P4 circulante (< 2 ng/mL), comparadas com 
os outros dois grupos (> 5 ng/mL) nos dias 7-17 do ci-
clo estral; porém, a duração do ciclo estral não foi alte-
rada. Recentemente, outro estudo (O'Hara et al., 2012) 
avaliou o efeito da aspiração das células da granulosa 
sobre a função do CL em novilhas de corte Bos taurus 
com ovulação única ou superovuladas. Similarmente, 
concentrações de P4 

circulante estavam mais baixas dos dias 7-14 
(quando novilhas foram abatidas) em novilhas do grupo 
controle aspiradas quando comparadas às não aspiradas. 
O tamanho do CL também foi avaliado neste estudo, 

baseado em ultrassom transretal e, como esperado, o 
diâmetro do CL era substancialmente menor. O peso 
do CL no dia 14 foi reduzido de 8,42 g para 4,16 g em 
novilhas com aspiração folicular. No entanto, concen-

1000
0

8000

6000

4000

2000

0

V
o
lu

m
e
 d

e
 t

e
c
id

o
 l
u
te

a
l 
(m

m
3
)  

3   4    5    6   7    8    9  10  11  12  13 
14  Dias do ciclo estral (Ovulação = Dia 1) 

P < 0,05 

P < 0,05 

1    2   3    4    5    6   7    8    9  10     11  12 13 
14  Dias do ciclo estral (Ovulação = Dia 1) 

P
ro

g
e
s
te

ro
n
a
 s

é
ri
c
a
 (

n
g
/m

L
)  

6

5

4

3

2

1

0

A B 



Wiltbank et al. Corpo lúteo de primatas e ruminantes. 
 

144 

trações de mRNA para CYP11A1, HSD3B1 e STAR, as 
três enzimas chave envolvidas na produção de P4, não 
foram alteradas pela aspiração de folículos, apesar de o 
mRNA para LHCGR ser reduzido após aspiração foli-
cular. Similarmante, a ovulação de folículos menores 
(provavelmente com menos células da granulosa) resul-
ta em um CL menor e concentrações menores de P4 
circulante (Vasconcelos et al., 2001; Peters e Pursley, 
2003; Mussard et al., 2007). Assim, parece claro que, na 
vaca, a remoção das células da granulosa do folículo 
pré-ovulatório resulta em um CL menor com menor P4 
em circulação. Em primatas, a aspiração de células da 
granulosa do folículo dominante após o pico de LH 
também resulta dêem menores concentrações circulan-
tes de P4 em humanos (Garcia et al., 1981; Vargyas et 
al., 1986) e macacos Rhesus (Kreitmann e Hodgen, 
1980; Kreitmann et al., 1981). Entretanto, isso não foi 
observado em todos os estudos (Kerin et al., 1981). 
Quase todos estes estudo são concordam com a ideia 
que a ovulação de um folículo com números reduzidos 
de células da granulosa, seja por aspiração folicular ou 
tamanho menor do folículo, provavelmente resulta em 
um CL com menos células luteais grandes e, portanto, 
volume reduzido de tecido esteroidogênico e produção 
reduzida de P4. Assim, parece claro que o número de 
células da granulosa no folículo ovulatório e subsequen-
te número de células luteais grandes no CL é crítico 
para a determinação do tamanho e capacidade esteroi-
dogênica do CL , seja em primatas ou ruminantes. 

 
Células luteais pequenas 

 
As células luteais pequenas desenvolvem das 

células teca esteroidogênica no folículo ovulado. Em 
bovinos, células luteais pequenas tem cerca de um dé-
cimo do volume de células luteais grandes (3.000 vs. 
30.000 µm3). Porém, existem cerca de 100 milhões de 
células luteais pequenas por g de tecido, comparado a 
13,8 milhões de células luteais grandes (Oshea et al., 
1989). Assim, as células luteais pequenas ocupam um 
volume de 27,7% do CL nos dias 8 a 12 do ciclo estral 
(Oshea et al., 1989). Em ovinos (Farin et al., 1986) o 
volume de CL ocupado pelas células luteais pequenas 
foi de 18% (dia 8) a 23% (dia 12). Também houve dis-
tinções morfológicas entre estes dois tipos de células 
esteroidogênicas como núcleo esférico em células gran-
des, mas núcleo irregular em células pequenas e a pre-
sença de retículo endoplasmático rugoso e muitos grâ-
nulos secretores em células luteais grandes, mas não nas 
pequenas [consulte (Sawyer et al., 1979; Farin et al., 
1986; Oshea et al., 1990; Wiltbank, 1994)]. Também 
existem diferenças em receptores para LH (geralmente 
maior em células pequenas), E2 (muito maior em célu-
las grandes), e PGF2α (muito maior em células grandes; 
consulte Fitz et al., 1982; Wiltbank, 1994). 

Em ruminantes, a produção de P4 e cAMP é 
regulada por mecanismos distintos nas células luteais 
grandes e pequenas. Inicialmente, níveis basais de 
cAMP não são detectáveis em células luteais grandes ou 
pequenas. Após tratamento com LH, há um aumento 
substancial no cAMP em células pequenas e pequeno 

aumento em células grandes. A forskolina, um ativador 
farmacológico do adenil ciclase, estimula um grande 
aumento no cAMP nas células luteais grandes e peque-
nas. A produção ótima de P4 por células luteais requer 
substrato de colesterol entregue por lipoproteínas. Em 
ruminantes, o HDL é a lipoproteína mais abundante na 
circulação (Grummer e Carroll, 1988) e mais estimula-
dora para a produção de P4 luteal (Wiltbank et al., 
1990; Carroll et al., 1992a, b). Os dados na Tabela 1 
mostram a produção de P4 por células luteais grandes e 
pequenas na presença de HDL (Wiltbank et al., 1993). 
Sob condições basais, as células grandes tinham quase 
100 vezes mais produção de P4 que as células luteais pe-
quenas. O tratamento com forskolina reduziu esta diferença 
para menos de 10 vezes devido ao aumento drástico (15 
vezes) na produção de P4 pelas células luteais pequenas 
com aumento mínimo (menos de 50%) nas células luteais 
grandes. Portanto, a produção de P4 está sob controle es-
timulador através do caminho cAMP/PKA nas células 
pequenas, mas está em níveis elevados nas células gran-
des sem estímulo externo de hormônio. 

A Tabela 1 demonstra as vias envolvidas na 
produção de P4 nos dois tipos de célula esteroidogênica: 
movimento celular de colesterol regulado e enzimas 
P450scc e 3βHSD. O colesterol é primariamente uma mo-
lécula hidrofóbica e isto dificulta a difusão livre do coleste-
rol nos ambientes hidrofílicos como o citoplasma. Além 
disso, o colesterol tem um grupo hidroxila na posição-3 
que produz uma discreta região hidrofílica o que torna difí-
cil para migração do colesterol ("flip-flop") entre as super-
fícies celular. Derivados hidroxilados de colesterol (coles-
terol 25-OH, 20-OH ou 22-OH; conforme mostrado na 
Tabela 1) foram usados para medir atividade P450scc por-
que estes componentes atravessam membranas celulares 
sem a necessidade de transporte de proteínas como 
StAR. Fica claro que a forskolina estimulou a produção 
de P4 pelas células luteais pequenas, mas não alterou o 
metabolismo de derivados hidroxilados de colesterol 
(colesterol 25-OH, 20-OH ou 22-OH). Estes dados indi-
cam que a atividade P450scc é similar com ou sem o 
tratamento com forskolina. O tratamento com pregneno-
lona, como uma medida da atividade da 3βHSD, causou 
produção muito alta de P4 que não alterou após o trata-
mento com forskolina. Em células luteais grandes, a 
produção de P4 é muito maior que em células luteais 
pequenas sob quaisquer das condições. A incubação de 
células luteais grandes com colesterol hidroxilado ou 
pregnenolona aumentou dramaticamente a produção de 
P4, indicando que o movimento do colesterol pode ain-
da estar limitando até mesmo este tipo de célula. No 
entanto, a atividade de P450scc e 3βHSD está presente 
em quantias excessivas em células luteais grandes e pe-
quenas e não parece ser a etapa limitante regulada por 
vias estimulatórias ou inibitórias em células luteais. A 
etapa limitante na produção luteal de P4 parece ser o 
transporte do colesterol da membrana mitocondrial ex-
terna para a interna. Obviamente, a célula luteal grande 
utiliza as enzimas esteroidogênicas mais ativamente sob 
condições basais.  

Tabela 1. Resposta de células luteais ovinas grandes (LLC) e pequenas (SLC) em placas a diversos tratamentos (to-
das as incubações na presença de 100 µg/mL de HDL). O tratamento com forskolina (For; 50 µM) estimulou a pro-
dução de cAMP por células luteais grandes ou pequenas. A forskolina estimulou a produção de P4 por SLC na au-
sência (Controle) mas não na presença dos derivados hidroxilados de colesterol (col 25-OH, 20-OH, 22-OH) ou 
pregnenolona. Houve um pequeno aumento na resposta de LLC à forskolina sob condições de controle, mas não na 
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presença de colesteróis hidroxilados ou pregnenolona (Wiltbank et al., 1993). A produção de P4 por LLC foi muito 
maior que por SLC sob todas as condições (significancia não mostrada na Tabela).  

Progesterona [fg/(cel x min)] 
 cAMP 

[fg/(cel*min)] 
Controle-P4 +25-OH 

col-P4 
+20-OH 
col-P4 

+22-OH 
col-P4 

+pregnen-P4 

SLC - Cont Não detectável       0,29 ± ,08 8,0 ± 1,6 42 ± 10 41 ± 9      124 ± 34 
SLC + For 18 ± 3* 4,54 ± 1,24* 8,7 ± 1,9 38 ± 10 43 ± 9      126 ± 35 
LLC - Cont Não detectável       27,5 ± 3,6 42,3 ± 6,7  207 ± 35 259 ± 47 850 ± 129 
LLC + For 19 ± 1*       41,2 ± 7,2* 36,1 ± 4,9  206 ± 36 254 ± 43 895 ± 135 

* Indica diferenças (P < 0,05) dentro da coluna e para o tipo de célula (SLC ou LLC). 
 

Em contraste com ruminantes, células luteais 
grandes e pequenas em primatas parecem estar sob im-
portante controle estimulatório através de vias reguladas 
por LH/hCG e cAMP. Sob condições basais, a produção 
de P4 em contagem por célula é 12 vezes (fase luteal 
inicial) a 22 vezes (fase luteal média) maior em células 
luteais grandes do que em células luteais pequenas 
(Hild-Petito et al., 1989). Em células luteais do início da 
fase luteal, o tratamento com hCG aumentou a produção 
de P4 por células luteais pequenas (2,3 vezes) e grandes 
(3,3 vezes). O tratamento com o análogo de cAMP tam-
bém aumentou a P4 em células luteais pequenas (3,3 
vezes) e grandes (3,6 vezes) da fase luteal inicial. Po-
rém, o tratamento de células luteais da fase luteal média 
com hCG ou cAMP teve menos efeito sobre a produção 
de P4 pelas células luteais. Em alguns estudos, apenas 
células luteais grandes tiveram P4 estimulada (Hild-
Petito et al., 1989) enquanto em outros a hCG aumentou 
apenas a produção de P4 em células luteais pequenas 
(Ohara et al., 1987; Retamales et al., 1994). Infelizmen-
te, os experimentos com populações separadas de célu-
las de primatas não adicionou substrato de lipoproteína 
e, portanto, a produção de P4 provavelmente não foi 
otimizada. Em ruminantes, células luteais sem a provi-
são de lipoproteína não demonstraram produção ótima 
de P4 e não tem respostas fisiológicas a tratamentos 
hormonais (Wiltbank et al., 1989, 1993).  
 
Células endoteliais capilares 

 
O folículo tem ambiente intersticial distinto 

porque vasos sanguíneos geralmente não cruzam a base 
da membrana folicular e fornecem componentes do san-
gue diretamente às células da granulosa e oócitos conti-
dos no compartimento folicular. Porém, após a degrada-
ção da base da membrana folicular ocorrendo em segui-
da ao pico de LH, há crescimento intenso de vasos san-
guíneos neste compartimento previamente avascular. De 
fato, há mais de 100 anos Andres Prenant hipotetizou 
uma função endócrina para o CL dada sua vascularidade 
abundante, um sinal pelo qual o histologista caracteriza 
uma glândula de secreção interna fornecendo seus pro-
dutos ao ambiente interno do organismo via circulação 
sanguínea (Prenant, 1898). No CL maduro, cerca de 
60% das células luteais esteroidogênicas são diretamen-
te adjacentes a um capilar (Dharmarajan et al., 1985; 
Farin et al., 1986; Niswender et al., 1994). O CL tem 
um dos maiores fluxos de sangue por massa de tecido 
no corpo (CL - 30 mL/(min*g de tecido); ovário sem 
CL - 3; útero - 0,5; adrenal - 3; córtex do rim - 6; Wilt-
bank et al., 1988, 1989).  

A alta taxa de fluxo sanguíneo para o CL pode 
ser essencial não apenas para a secreção de P4 do CL 
para a circulação sistêmica, mas também para a entrega 

eficiente de hormônios, nutrientes e substratos ao CL 
(Meidan et al., 2005; Shirasuna et al., 2010). A troca 
entre as células luteais e a corrente sanguínea também é 
facilitada pela natureza altamente fenestrada dos capila-
res luteais, que fornece substancial permeabilidade para 
grandes proteínas (Ellinwood et al., 1978). Portanto, a 
alta taxa de fluxo de sangue luteal, a superfície exagera-
da da área da membrana plasmática no lado vascular das 
células luteais, e a natureza de alta permeabilidade dos 
capilares luteais permitem a fácil troca de proteínas e 
hormônios entre as células luteais e o fluxo sanguíneo. 
No CL de primatas, a maioria (97,4%) das células lute-
ais não esteroidogênicas (3ß-HSD negativo) tinham < 
15 µm de diâmetro (Hild-Petito et al., 1989). Constras-
tadamente, em CL de ovinos, houve duas variações cla-
ras de picos de células luteais não esteroidogênicas, uma 
com cerca de 9-10 µm e a segunda com 19-20 µm 
(Brannian et al., 1993). A identidade destas populações 
de células não luteais permanece não totalmente eluci-
dada. 

A pesquisa mais definitiva sobre a função es-
sencial da angiogênese na função do CL foi fornecida 
por um estudo do laboratório de Hamish Fraser (Fraser 
e Duncan, 2009). Em um estudo, um receptor antagonis-
ta de VEGF (Fator de Crescimento Vascular Endotelial) 
(VEGF trapA40) foi dado a macacos saguis a partir do 
dia da ovulação até o dia 3, durante 1 dia (Wulff et al., 
2001). A inibição da atividade de VEGF reduziu drama-
ticamente a proliferação de células endoteliais luteais 
(índice de proliferação de >5 a <0,5) e área de célula 
endotelial (redução de 75% após 3 dias; redução de 44% 
após 1 dia). Também houve uma redução marcante nas 
concentrações de P4 circulante após o tratamento com 
antagonista de VEGF (P4 permaneceu próximo de 20 
nm durante os 3 dias comparado a aumentos de mais de 
80 nm em macacos controles). Até mesmo apenas 1 dia 
de tratamento antagonista com VEGF no dia 3 reduziu 
P4 em 50%. Em outros estudos (Dickson et al., 2001; 
Fraser et al., 2005; Duncan et al., 2008), macacos-urso 
foram tratados com diferentes doses de antagonista de 
VEGF na fase luteal inicial (4, 1, ou 0,25 mg/kg) ou 1 
mg/kg durante a fase luteal média. O tratamento com 4 
ou 1 mg/kg bloqueou a elevação da P4 normal na fase 
luteal. A dose de 0,25 mg/kg teve um efeito mais sutil 
na produção de P4. Até na fase luteal média, o tratamen-
to com uma dose única de 1 mg/kg causou a supressão 
dramática nas concentrações de P4 circulante. Portanto, 
VEGF é essencial para o desenvolvimento do CL, como 
é de se esperar, mas a ação continuada do VEGF é es-
sencial para a manutenção da produção normal de P4 
pelo CL de primatas. Experimentos similares não foram 
realizados em ruminantes.  

O inverso deste experimento foi realizado para 
avaliar os efeitos da vascularização luteal excessiva. 
Saguis foram tratados com anticorpos para Delta-like 
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ligand 4 (DLL4) na fase luteal inicial ou média (Fraser 
et al., 2012). Este encaixe ligante, DLL4, inibe a forma-
ção e ramificação de vasos mediados por VEGF. O tra-
tamento com anticorpos DLL4 na fase luteal inicial au-
mentou a angiogênese luteal e a densidade vascular no 
dia 3 do ciclo. Porém, a P4 circulante foi significativa-
mente diminuída. No dia 10, o CL estava menor e com 
involução de células luteais e menor P4 circulante. O 
tratamento com DLL4 na fase luteal média produziu um 
diminuição menos acentuada, mas ainda significativa, 
na P4 circulante durante o restante da fase luteal. Assim, 
parece que a supressão da angiogênese luteal ou angio-
gênese excessiva podem ser nocivos para a função óti-
ma do CL.  

 
A função do LH no CL de primatas e ruminantes 

 
O termo "hormônio luteinizante" pode ter sido 

usado primeiramente por Astwood (1941) para descre-
ver um fator hipofisário parcialmente purificado que 
poderia manter a função do CL em ratos. A função lute-
inizante em ruminantes e primatas geralmente tem sido 
atribuída ao LH (Niswender et al., 2000). No entanto, a 
produção de P4 pelo CL na maioria das espécies geral-
mente não é sob controle estimulador agudo como em 
outras glândulas endócrinas. Em seu artigo clássico  sobre 
a regulação do CL, Dr. Irv Rothchild (Rothchild, 1981) 
expressa este conceito de forma eloquente: "O CL é dife-
rente de outras glândulas hipófise-dependentes. O nível de 
atividade da adrenal e tireóide, por exemplo, é determinado 
principalmente por um sistema de controle de feedback 
negativo. Tal sistema de controle não é típico do CL. Há 
uma relativa autonomia na secreção de P4, que aparece em 
amplitudes variáveis entre espécies de mamíferos. Tam-
bém, apesar da presença do hormônio luteinizante o CL 
inevitavelmente regride e a secreção de P4 para." 

Em ruminantes, existem muitas pesquisas sobre 
o papel do LH na função luteal (Niswender et al., 1994, 
2000; Wiltbank, 1994). Quando ovinos foram hipofisec-
tomizados no dia 5 após o estro e o CL foi avaliado no 
dia 12, as concentrações de P4 no soro, as concentra-
ções luteais de P4 e o peso do CL foram mais baixos 
que o esperado para um CL de 12 dias, mas geralmente 
foram similares ou apenas ligeiramente mais baixos que 
o esperado para um CL de 5 dias (Farin et al., 1990; 
Juengel et al., 1995). Por exemplo, o CL pesava cerca 
de 300 mg no dia 5 e cerca de 600 mg no dia 12, mas 
apresentava apenas cerca de 300 mg no dia 12 nas ove-
lhas foram hipofisectomizadas no dia 5 (Juengel et al., 
1995). A concentração de P4 circulante era cerca de 1 
ng/mL em ovelhas no dia 5 ou em ovelhas hipofisecto-
mizadas no dia 12, comparado à cerca de 2 ng/mL em 
ovelhas em condições normais no dia 12. O tratamento 
de ovelhas hipofisectomizadas com LH, hormônio de 
crescimento ou uma combinação de LH e hormônio de 
crescimento restaurou a concentração de P4 circulante 
para valores similares aos observados em ovelhas intac-
tas no dia 12. O peso lúteo também aumentou pelo tra-
tamento com hormônio de crescimento e numericamen-
te, mas não estatisticamente no tratamento com LH. 
Porém, o peso lúteo foi restaurado a valores normais 
apenas com a reposição de ambos os hormônios de 
crescimento e LH. A hipofisectomia no dia 12 parece 
diminuir a concentração de P4 na presença ou ausência 
do útero (Kaltenbach et al., 1968; Denamur et al., 1973; 

Denamur, 1974). O LH exógeno purificado geralmente 
mantém  o CL na ausência do endógeno hipofisário 
(Kaltenbach et al., 1968); apesar de a prolactina parci-
almente purificada e não o LH também ter sido relatada 
como responsável por manter o CL em ovelhas hipofi-
sectomizadas (Denamur et al., 1973). Os estudo antigos 
devem ser interpretados com cautela devido à potencial 
falta de pureza das preparações hormonais. Assim, hor-
mônios hipofisários, particularmente o LH, podem ser 
importantes para a manutenção do CL, mas parecem ser 
particularmente críticos para o crescimento luteal.  

A secreção pulsátil de LH pode ser anulada a-
través de tratamentos com um antagonista do GnRH. O 
tratamento de ovelhas no dia 12 do ciclo de estro com 
antagonista do GnRH anulou a secreção pulsátil de LH 
mas não teve efeito sobre a concentração de P4 circu-
lante (McNeilly et al., 1992). Peters et al. (1994) utiliza-
ram em bovinos um potente antagonista do GnRH du-
rante quatro diferentes estágios do desenvolvimento 
luteal. O tratamento dos dias 2-7 (ou seja, durante o de-
senvolvimento luteal inicial) fez com que a concentra-
ção de P4 circulante chegasse a 50% das concentrações 
normais, mas o CL ainda se desenvolveu e regrediu no 
tempo normal. O tratamento com antagonista de GnRH 
do dia 7-12 também reduziu o tamanho máximo do CL 
e pode ter produzido um tempo de regressão luteal ligei-
ramente menor. O tratamento com antagonista de GnRH 
nos dias 12-17 não alterou as concentrações de P4 circu-
lante, apesar de a luteólise ter sido ligeiramente tardia 
em algumas vacas. Quaisquer alterações no tempo para 
a luteólise podem ter sido causadas por alterações no 
crescimento folicular após estes tratamentos (Fike et al., 
1997) porque o E2 circulante, proveniente dos folículos, 
parece ser crítico para o momento da regressão luteal 
(Araujo et al., 2009). Porém, um estudo foi feito com 
vacas holandesas usando o antagonista do GnRH Acyli-
ne (Wiltbank et al.; unpublished). O uso de 100 µg de 
GnRH durante o período de tratamento não produziu 
aumento de LH circulante, indicando o completo blo-
queio do receptor de GnRH. Além disto, o crescimento 
folicular parou em cerca de 8 mm, momento em que o 
folículo se torna dependente da pulsatilidade de LH. 
Todavia, não encontramos efeito do tratamento com 
antagonista do GnRH na P4 circulante, nenhum efeito 
sobre o tamanho do CL (conforme determinado por ul-
trassom transretal), e regressão normal do CL em res-
posta à aplicação de PGF no dia 7. Assim, o estudo não 
mostrou uma função para o LH no desenvolvimento ou 
manutenção do CL nos ruminantes, consistente com os 
estudos de McNeilly et al. (1992) em ovelhas e na mai-
oria dos trabalhos de Peters et al. (1994). Baseado nos 
muitos estudos com células luteais grandes de ruminan-
tes, parece que há uma produção significativa de P4 no 
CL dos ruminantes que não depende somente do estímu-
lo por LH. Estes resultados são consistentes com as 
conclusões de Rothchild (1981) de que uma grande par-
te da produção de P4 é devido a mecanismos essenciais.  

A produção essencial/constitutiva de P4 pelo 
CL de ruminantes é um reflexo da produção de P4 nas 
células luteais grandes. Foram feitos trabalhos com um 
inibidor de PKA muito específico que bloqueia quase 
completamente a produção de P4 estimulada pelo LH ou 
forskolina (Diaz et al., 2002). Intrigantemente, o trata-
mento de células luteais grandes não-estimuladas, com 
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este inibidor PKA específico causou redução dramática 
na produção de P4, consistente com um PKA essenci-
almente ativo em células luteais grandes (Diaz et al., 
2002). Um estudo feito por Bogan e Niswender (2007) 
mostrou que o PKI não inibia as concentrações de 
cAMP em células luteais grandes ou pequenas, mas no-
vamente, inibia dramaticamente a produção de P4 pelas 
células luteais grandes. Além disso, mostraram que a 
proteína StAR em células luteais grandes não estimula-
das era primariamente fosforilada, ou transformada em 
um estado ativo, e que a fosforilação da StAR era dra-
maticamente inibida por um tratamento com o inibidor 
PKA, ambos consistentes com a ideia de que o PKA 
fosforilava  continuamente a proteína StAR até mesmo 
na ausência de aumento de cAMP (Bogan e Niswender, 
2007). Estes resultados  contrastaram com resultados de 
células luteais pequenas que possuíam proteína StAR 
que era primariamente não fosforilada sob condições 
básicas, mas se tornava fosforilada pelo estímulo da 
produção cAMP em células luteais pequenas. Portanto, 
uma PKA essencialmente ativa parece ser subjacente à 
produção primária de P4, que é o principal papel da cé-
lula luteal em ruminantes. 

Em contraste com o CL de ruminantes, o CL de 
primatas é claramente dependente de um estímulo agu-
do dos pulsos de LH. Diversos estudos durante as déca-
das de 70, 80 e 90 fornecem evidências claras de que a 
remoção de pulsos LH a qualquer momento durante a 
fase luteal diminui dramaticamente as concentrações de 
P4 e leva à perda estrutural do CL (Hutchison e Zelez-
nik, 1984; Moudgal, 1984; Hutchison et al., 1986; Ben-
yo e Zeleznik, 1997; Zeleznik, 1998, 2001; Duffy et al., 
1999; Fraser et al., 1999; Zeleznik e Somers, 1999, 
Stouffer, 2003; Xu et al., 2005; Jabbour et al., 2006; 
Bishop et al., 2009). Por exemplo, a administração de 
antagonistas de GnRH durante a fase luteal média levou 
a uma redução de 75% da P4 circulante em 1 dia, 88% 
em 2 dias, e 96% em 3 dias de tratamento (Hall et al., 
1991). Além disto, o tratamento com o antagonista do 
GnRH após o fim do pico de LH e durante os primeiros 
dias da fase luteal impediu o desenvolvimento de CL, 
conforme mostrado pelo não aumento de P4 circulante, 
diminuição na massa do CL (Dubourdieu et al., 1991), e 
redução dramática da angiogênese luteal e número de 
células endoteliais nos capilares luteais (Fraser e Lunn, 
2001). A supressão do suporte de LH por mais de 72 h 
pode causar perda irreversível da produção luteal de P4 
e estrutura luteal (Fraser et al., 1987). A administração 
do LH ou CG mantém as concentrações normais de P4 
circulante e a massa do CL em macacos tratados com 
antagonista de GnRH (Webley et al., 1991; Duffy et al., 
1999). Assim, excelentes experimentos de bloqueio e 
substituição tem fornecido evidências claras de que o 
LH é uma subsância luteotrófica requerida e essencial 
em primatas. Além disto, a maioria dos estudo com cé-
lulas luteais de primatas encontraram que o LH é esti-
mulador da esteroidogênese em células luteais grandes 
ou pequenas, fornecendo a base no metabolismo celular 
subjacente para a dependência de LH do CL primata 
(Hild-Petito et al., 1989). As vias do cAM/PKA prova-
velmente são responsáveis pela maioria, se não todas, as 
respostas luteais ao estímulo do LH nas células luteais, 
porém, a perda da expressão de CREB em células da 
granulosa luteinizadas elimina esta via de fator de trans-

crição para transmissão da sinalização de LH-cAMP-
PKA (Benyo e Zeleznik, 1997; Zeleznik e Somers, 
1999; Zeleznik, 2001). Além disto, há forte evidência de 
que a manutenção da função luteal pelo LH é mediada 
pelas ações do P4 intra-luteal (Stouffer, 2003), que vai 
de encontro à ideia de Rothchild de que o P4 intra-luteal é 
o principal fator luteotrófico em muitas espécies 
(Rothchild, 1981).  

Finalmente, parece apropriado considerar a efi-
ciência da produção de P4 pelo CL de ruminantes e 
primatas. Infelizmente, não conseguimos encontrar es-
timativas válidas e precisas das taxas de produção de P4 
pelo CL nestas espécies. No entanto, usando valores da 
literatura para realizar comparações das concentrações 
hormonais circulantes, tamanhos das estruturas ovaria-
nas, taxa de clearance metabólico (TCM), calculamos as 
taxas de produção para P4 e E2 em humanos e vacas de 
leite (Tabela 2). Obviamente, o peso de uma vaca é mui-
to maior que o de uma mulher, o que leva a uma TCM 
maior para E2 e P4 em vacas (Sangsritavong et al., 
2002) do que mulheres (Grow, 2002). A TCM é defini-
da como o volume de sangue ao qual é metabolizada 
uma substância por unidade de tempo e é expresso em L 
de sangue retirado por hora na Tabela 2. A TCM é mai-
or que a diferença de peso para vacas lactantes do que 
para humanos provavelmente devido à alta taxa de fluxo 
de sangue do fígado devido ao alto consumo alimentar 
(Sangsritavong et al., 2002, Vasconcelos et al., 2003, 
Wiltbank et al., 2006). Além disto, altas concentrações 
de globulina ligante de hormônios sexuais em humanos 
protege E2 e P4 do metabolismo e reduz a TCM em 
humanos (Grow, 2002). O diâmetro do folículo ovaria-
no em mulheres (Baerwald et al., 2005) e vacas lactan-
tes (Sartori et al., 2004) é surpreendentemente similar. 
Porém, picos na concentração de E2 são mais de 20 ve-
zes maiores em mulheres (Baerwald et al., 2005) do que 
em vacas (Sartori et al., 2004). Esta diferença é espera-
da quando um folículo de tamanho similar tem taxa si-
milar de produção de E2 em humanos e vacas, mas ten-
do uma taxa muito menor de metabolização em huma-
nos que em vacas. Os valores calculados para taxas de 
produção em mg/h são, de fato, muito similares em hu-
manos e vacas (11,5 vs. 20,5) sugerindo eficiência simi-
lar da produção de E2 no folículo dominante de ambas 
as espécies. Como é de se esperar, o volume ou peso do 
CL é razoavelmente similar nas duas espécies, visto que 
um tamanho similar de folículo foi ovulado para produ-
zir o CL. Mais uma vez a TCM para P4 é muito maior 
em vacas que humanos (32,3X). O valor extraordinário 
que foi descoberto nestes cálculos foi que o CL da vaca 
de leite tem mais de 10 vezes mais produção de P4 que 
o CL humano. Mesmo quando a produção de P4 foi cor-
rigida para peso de tecido lúteo ainda houve uma grande 
vantagem para o CL bovino. Esta foi uma descoberta 
inesperada e indica que apesar dos folículos humanos e 
bovinos terem eficiências de produção de E2 similares, 
existem diferenças extraordinárias na eficiência de pro-
dução de P4 no CL bovino comparado ao CL humano. 
Obviamente, ambas as espécies tem uma elevação incrí-
vel na liberação de esteróides do CL comparado ao folí-
culo. De fato o CL humano tem 100 vezes mais produ-
ção de P4 que produção de E2 pelo folículo humano. 
Porém, o CL bovino tem cerca de 1.000 vezes mais P4 
produzido pelo CL do que E2 produzido pelo folículo 
bovino, enfatizando ainda mais a excepcional capacida-
de de produção de P4 do CL bovino. Isto pode ser devi-
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do ao tamanho extraordinário da célula luteal bovina 
(3X maior em bovinos comparado às humanas) e clara 
otimização da organização das células luteais dentro do CL 
(discutido acima). Também pode haver maior eficiência de 
produção de P4 devido a altas concentrações de atividade 
esteroidogênica e da mitocôndria que foram encontrados 
nas células luteais grandes de ruminantes (Farin et al., 
1986; Wiltbank et al., 1993; Diaz et al., 2002). Também 
parece ser muito provável que a proteína quinase A essen-
cialmente ativa em células luteais grandes bovinas, produ-

za aumento na eficiência de produção em comparação com 
a ativada regulada por LH da célula luteal grande humana 
(Diaz et al., 2002; Bogan e Niswender, 2007). Portanto, 
mecanismos altamente eficientes para a produção de P4 
baseado na produção essencial/constitutiva de P4 pela célu-
la luteal grande pode ter evoluído em ruminantes e isto 
pode estranhamente ser mais eficiente (em termos de 
massa de P4 produzido por massa de tecido) que a estra-
tégia de produção de P4 regulada por LH utilizada pela 
célula luteal grande em primatas. 

 
Tabela 2. Comparação entre mulheres e vacas de leite para taxas de “clearance” metabólico (MCR em L/h; Grow, 
2002, Sangsritavong et al., 2002), de estradiol-17β (E2) e progesterona (P4), diâmetro do folículo e pico de E2 
(Sartori et al., 2004; Baerwald et al., 2005), peso de CL e pico de P4, calculado a partir do volume de CL sem cavi-
dade (Sartori et al., 2004; Baerwald et al., 2005), e valores calculados de produção folicular de E2 e produção luteal 
de P4.  

Produção folicular de E2 (mg/h) = Pico de E2 (mg/L) X MCR para E2 (L/h). Produção luteal de P4 (mg/h) = Pico de 
P4 (mg/L) X MCR para P4 (L/h). 

Mecanismos de regressão luteal 
 
Regressão de CL em ruminantes 

 
Na ausência de um embrião viável, ocorre a re-

gressão funcional e estrutural do CL. Que o útero era 
responsável pela regressão de CL em ruminantes foi 
demonstrado pela primeira vez em experimentos elegan-
tes nos quais o útero foi removido (ou operação simula-
da), alguns dos CLs foram marcados com nanquim 
(Wiltbank e Casida, 1956), e ovários foram avaliados 
até 100 dias após o estro em ovelhas ou até 154 dias 
após o estro em vacas. Todas as ovelhas do grupo con-
trole tiveram retorno normal ao estro, porém, o estro foi 
atrasado em todas as ovelhas ou vacas com útero remo-
vido. Além disto, foi encontrado que a remoção do útero 
resultava na manutenção prolongada do CL em ambos 
ovelhas e vacas (Wiltbank e Casida, 1956). Estudos 
subsequentes bem delineados mostraram que a histerec-
tomia unilateral, mas não contralateral, resultava na so-
brevida do CL, mostrando que a regressão de CL em 
ruminantes era devido a fatores vindo do útero do lado 
ipsilateral ao ovário e não pela circulação geral (Moor e 
Rowson, 1966a, b). Uma série de experimentos usando 
anastomoses cirúrgicas de veias e artérias ovarianas em 
vacas com semi-histerectomia forneceu evidência con-
clusiva de que o fator luteolítico uterino alcança o CL 
por um caminho útero-ovariano local (Delcampo e Gin-
ther, 1973; Ginther et al., 1973; Mapletoft et al., 1976). 
O fator luteolítico uterino foi posteriormente identifica-
do como Prostaglandina F2α (PGF; Knickerbocker et 

al., 1988). A evidência de que a PGF é a principal via 
luteolítica em ruminantes é substancial e convincente 
(revisado em Knickerbocker et al., 1988). Por exemplo, 
1) a PGF aumenta próximo ao momento da luteólise, 2) 
a inibição da produção de PGF atrasa a luteólise, 3) a 
imunização passiva à PGF bloqueia a luteólise, 4) PGF 
é eficientemente transferida da artéria uterina para a 
veia ovariana (consultar Knickerbocker et al., 1988). 
Assim, a regressão do CL ocorre devido à PGF uterina e 
especificamente devido a múltiplos pulsos de liberações 
de PGF pelo útero não gestante (McCracken et al., 
1999; Niswender et al., 2000; Schams e Berisha, 2004). 
Há grande variabilidade na frequência e amplitude dos 
pulsos PGF associados com a luteólise em ruminantes, 
mas tipicamente existem 4-8 pulsos discretos que ocor-
rem em intervalos de 6-14 h (Kindahl et al., 1976; Silvia 

et al., 1991; Mann e Lamming, 2006). Por exemplo, em 
novilhas avaliadas em intervalos de uma hora durante 7 
d próximo à luteólise houve luteólise completa, confor-
me definido por uma queda na P4 circulante para nível 
basal após 4 pulsos PGF distintos ocorrendo durante 
~30 h (Kindahl et al., 1976). Estudos recentes tem mi-
metizado o padrão normal de pulsos de PGF pela infu-
são de doses baixas de PGF no útero de novilhas 
(Ginther et al., 2007, 2009). O metabólito da PGF foi 
similar aos padrões observados na luteólise natutal. A-
lém disso, alterações nas concentrações de P4 e fluxo 
sanguíneo luteal mostraram padrão similar ao ocorrido 
durante a luteólise natural com um aumento na P4 circu-
lante e fluxo sanguíneo após pulso inicial de PGF e sub-
sequente diminuição da P4 e fluxo sanguíneo após a 

 Mulher Vaca de leite Diferenças de espécie 
(Vaca/Mulher) 

Peso corporal (kg) 65 680 10,5 
MCR para E2 (L/h) 56 2700 48,2 
MCR para P4 (L/h) 96 3100 32,3 
Diâmetro do folículo (mm) 21.7 18.6 0,86 
Pico de E2 (pg/mL) 205 7,6 0,037 
Produção folicular de E2 (mg/h) 11,5 20,5 1,78 
Peso do CL (g) 5,3 7,6 1,43 
Pico de P4 (ng/mL) 14,2 5,6 0,39 
Produção luteal de P4 (mg/h) 1.363 17.360 12,7 
Produção luteal de P4 ((mg/h) por g de tecido luteal) 257 2284 8,89 
Produção luteal/Produção folicular 119X 847X 7X 
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segunda, terceira e quarta infusão de PGF (Ginther et 

al., 2007, 2009). 
O local primário dos receptores PGF é nas cé-

lulas lúteais grandes em ruminantes como pode ser visto 
claramente pela hibridização in situ para PGFR no CL 
bovino (Fig. 3). Existem diversas alterações na expres-
são de genes durante a regressão do CL natural e duran-
te a regressão CL induzida pela PGF exógena. Um estu-
do recente demonstrou as alterações na expressão dos 
genes em resposta a uma série de quatro pulsos de baixa 
amplitude do PGF uterino (Atli et al., 2012). Todos os 
pulsos de PGF induziram aumentos na resposta inicial 
dos genes como FOS, JUN e EGR1 provavelmente de-
vido a ativação do receptor de PGF em resposta a cada 
pulso de PGF. A inibição do mRNA para StAR, uma 
proteína chave envolvida na produção luteal de P4, co-
meça após o segundo pulso de PGF, apesar das reduções 
em mRNA para outras enzimas esteroidogênicas não 
ocorrer até o fim do terceiro (NR5A1, LHCGR) ou 
quarto (CYP11A1) pulso de PGF. Além da queda na 
produção luteal de P4 durante a luteólise, também há 
um aumento na produção intraluteal de PGF após o tra-
tamento com PGF consistente com o mecanismo da via 
de auto-amplificação da PGF no CL de ruminantes 
(Townson e Pate, 1994, Tsai e Wiltbank, 1997; Wiltbank e 

Ottobre, 2003). A indução do mRNA para enzimas envol-
vidas na síntese de PGF requer apenas um (PTGS2 tam-
bém conhecido como Cox-2) ou dois (PTGFS também 
conhecido como síntese de PGF) pulsos de PGF de baixa 
amplitude. Porém, uma enzima chave envolvida na degra-
dação da PGF, hidroxiprostaglandina desidrogenase 
(HPGD), requer três pulsos de PGF antes que este mRNA 
seja inibido. Assim, a síntese intraluteal de PGF pode ser 
induzida durante os estágios iniciais da luteólise, porém, a 
eliminação das vias de degradação da PGF podem ser 
requerida para a luteólise completa, conforme original-
mente demonstrado pelos estudos de (Silva et al., 2000). 
O mecanismo das células imunológicas sobre a regres-
são do CL em ruminantes tem sido extensivamente in-
vestigado (Pate, 1994; Pate e Keyes, 2001). Como mos-
trado previamente, o mRNA para fatores que estimulam 
a migração e ativação de células imunológicas (FAS, 
FASLG, ILB1, IL8) são aumentados pela PGF e obser-
vamos um aumento em todos esses fatores após o se-
gundo pulso de PGF. Finalmente, a inibição dos fatores 
envolvidos no crescimento e manutenção de vasos san-
guíneos é diminuída após o segundo (VEGFA) ou quar-
to (FGF2) pulso de PGF. Assim, mecanismos molecula-
res múltiplos são regulados por pulsos de PGF para in-
duzir uma cascata luteolítica completa em ruminantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Micrografias das secções do CL bovino demostrando a distribuição de mRNA e proteínas específicas. a) 
mRNA de SPARC é localizada nas células luteais pequenas (seta amarela) e células endoteliais (seta vermelha), mas 
não para células luteais grandes (seta marrom). b) o mRNA do receptor de PGF é localizado exclusivamente nas 
células luteais grandes (seta marrom). c) a proteína StAR é localizada nas células lúteas grandes (seta marrom). d) 
proteina P450 de clivagem da cadeia lateral do colesterol é localizada nas células luteais grandes (seta marrom) e nas 
células luteais pequenas (seta amarela), mas não nas células endoteliais de vasos sanguíneos (seta vermelha). 
Regressão de CL em primatas 

 
Em contraste com os estudos em ruminantes, 

ficou claro nos estudos iniciais que a remoção completa 
do útero em primatas não prolongou a vida do CL 
(Burford e Diddle, 1936). Portanto, demonstrou-se que a 
PGF uterina não é o primeiro iniciador da luteólise em 
primatas. No entanto, sob algumas circunstâncias o tra-
tamento com PGF em primatas pode iniciar o processo 
de luteólise (Wiltbank e Ottobre, 2003). Por exemplo, 
macacos saguis são sensíveis a diversos análogos de 
PGF (Summers et al., 1985; Webley et al., 1991, 2010). 

Entretanto, parece claro que o mecanismo primário en-
volvido no início da luteólise é a falta de estímulo de 
LH. De fato, a recuperação/manutenção do CL primata 
durante a gestação é causada por um análogo do LH, 
gonadotrofina coriônica (CG), secretada pelo córion em 
desenvolvimento (Fraser et al., 1987; Auletta e Flint, 
1988; Dubourdieu et al., 1991; Zeleznik, 1998). Contu-
do, a regressão do CL não se dá devido a uma real falta 
de pulsos de LH, mas a um requerimento para o aumen-
to do estímulo de LH durante o final da fase lútea pri-
mata (Duffy et al., 1999). Macacos tratados com anta-
gonista de GnRH, em uma dose constante de pulsos LH 

a) mRNA de SPARC  b) receptor de mRNA de PGF  

c) proteína StAR d) proteína P450scc 
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ou tratamentos com doses baixas de hLH ou hCG po-
dem manter o CL inicial e no meio do ciclo, porém, na 
fase posterior, o CL parece requerer quantidades cres-
centes de LH (Zeleznik, 1998, Duffy et al., 1999). Pode 
haver um número de rotas moleculares subjacentes ao 
aumento do requerimento de LH no final da fase luteal. 
Pelo menos durante os estágios iniciais de regressão 
luteal, parecem haver concentrações normais de mRNA 
de receptor de LH e proteína (Duncan et al., 1996). Po-
rém, durante a indução da luteólise, seja por tratamento 
com um análogo de PGF ou tratamento com antagonista 
de GnRH, houve uma perda rápida de receptores de LH 
no CL de saguis (Duncan et al., 1998). Além disto, exis-
tem diferentes alterações na expressão das isoformas de 
"splice" do receptor de LH com aumento na maioria das 
formas truncadas do receptor LH, denominado LHrd, e 
uma redução na expressão do receptor completo de LH 
(Dickinson et al., 2009). A expressão destes receptores 
nas células COS-7 indicou que o tratamento com LH 
não aumenta o cAMP em células expressando LHrd. 
Co-expressão de LHrd com o receptor de LH completo 
impediu a produção cAMP em resposta ao tratamento 
com LH. Aparentemente, a co-expressão do LHrd com 
o receptor completo do LH reduziu a expressão de re-
ceptor de LH na superfície da célula e provavelmente 
mediou o efeito inibitório do LHrd na produção de 
cAMP estimulada por LH (Dickinson et al., 2009).  

Apesar do CL primata claramente sintetizar 
PGF, a evidência ainda é equivocada que a produção 
intraluteal de PGF é subsequente à luteólise em primatas 
[revisado por (Wiltbank e Ottobre, 2003)]. Parece claro 
que as células lúteas primatas expressam receptores de 
PGF e o tratamento de células da granulosa humana, in 
vitro, com um estimulador de produção de cAMP, fors-
kolina, causa uma indução dramática na expressão do 
receptor de PGF (Tsai et al., 2001). Intrigantemente, 
tratamento com PGF após 2 dias de tratamento de célu-
las lúteas da granulosa com forskolina não teve efeito 
sobre a expressão de Cox-2 ou mRNA do receptor do 
LH, entretanto, após 8 dias de tratamento com forskoli-
na, o tratamento com PGF causou um aumento de mR-
NA da COX-2 e diminuição no mRNA do receptor de 
LH, como seria esperado durante a luteólise induzida 
em primatas (Tsai et al., 2001). Assim, células da granu-
losa humanas luteizadas in vitro passam por modifica-
ções típicas da aquisição de capacidade luteolítica, co-
mo tem sido observado em células luteizadas da granu-
losa em ruminantes. Similarmente, durante o começo da 
fase luteal a PGF não é eficaz na indução de luteólise na 
maioria das espécies, incluindo macacos sagui, porém, a 
PGF se torna efetiva como agente luteolítico ao redor 
dos 7 dias após a ovulação (Webley et al., 2010). Por-
tanto, o aumento na produção de PGF no final da fase 
luteal pode ser indicativo de um aumento na produção 
intra-lútea de PGF durante o processo de luteólise. Pos-
tulamos que a atividade elevada cAMP/PKA nas células 
luteais pode suprimir a síntese enzimática da PGF 
(PTGS2/COX-2; PTGFS/PGF sintase) e pode manter a 
enzima para degradação da PGF (HPGD). Como a ati-
vidade cAMP/PKA reduz durante o final da fase lútea, 
isso pode levar a aumentos na síntese de PGF e reduzir a 
degradação da PGF, e assim aumentar a produção de 
PGF intra-luteal. Esta produção de PGF intra-luteal po-
de ser subsequente a pelo menos parte do mecanismo de 

luteólise no primata. Obviamente este modelo é alta-
mente especulativo e precisaria ser testado em experi-
mentos futuros.  
 
Insuficiência lútea em ruminantes e primatas 

 
Em ruminantes, ciclos curtos tem sido conheci-

dos por muitos anos. O ciclo curto é obviamente devido 
a uma fase lútea encurtada de apenas em torno de 7 dias, 
seguida do crescimento contínuo do folículo e estro ao 
redor de 10 dias após o estro prévio. Obviamente, gesta-
ções não podem ocorrer neste ciclo curto, porque o em-
brião geralmente não eclode da zona pelucida até o 
momento da regressão precoce do CL. Diversas hipóte-
ses tem sido colocadas para a regressão precoce do CL 
em ruminantes, incluindo a luteização e desenvolvimen-
to inadequados do CL ou alternativamente a secreção 
precoce de PGF pelo útero. A segunda hipótese tem 
maior suporte por evidências científicas. A remoção do 
útero, ou inibição da secreção de PGF previne a fase 
luteal curta em ruminantes (Southee et al., 1988; Hun-
ter, 1991; Garverick et al., 1992b). Além disso, infusão 
intrauterina de interferon-tau, a proteína que normal-
mente causa a manutenção do CL durante a gestação em 
ruminantes, pode prevenir fases luteais curtas 
(Garverick et al., 1992a). Pelo menos parte da ação do 
interferon-tau é a redução da secreção uterina de PGF. 
Assim, toda esta evidência mostra claramente que o CL 
que se desenvolve em bovinos destinados a uma fase 
lútea curta tem a capacidade de função e tempo de vida 
normais. Entretanto, a secreção inicial uterina de PGF 
causa a regressão do CL assim que ele desenvolve a 
habilidade de regredir em resposta ao tratamento exóge-
no com PGF (cerca do dia 7 do ciclo).  

O defeito da fase lútea (LPD) em mulheres tem 
sido reconhecido desde 1949, porém, a prevalência e 
etiologia tem sido debatidos há anos (Jones, 1976; Davis 

et al., 1989; Ginsburg, 1992; Bukulmez e Arici, 2004). 
De fato, (Bukulmez e Arici, 2004) desafiaram a noção 
de que o defeito da fase lútea seja o principal problema 
de fertilidade ou abortos recorrentes, declarando: "LPD 
é uma realidade dos ciclos de reprodução assistida com 
supressão do agonista/antagonista de GnRH. Caso con-
trário, não há evidência convincente para definir LPD 
como entidade clínica distinta que leva a problemas re-
produtivos. Não se justifica incluir testes custosos e tra-
balhosos para diagnosticar LPD em pacientes que tem 
infertilidade ou aborto recorrente." Apesar de estudos 
terem provado métodos objetivos para a definição do 
defeito de fase lútea, diversos estudos tem encontrado 
taxas similares de defeito de fase lútea, por diversas de-
finições, em mulheres com fertilidade normal, e em mu-
lheres diagnosticadas com infertilidade ou aborto recor-
rente (Lenton et al., 1984; Davis et al., 1989; Castel-
baum e Lessey, 1995). No entanto quase todas as mu-
lheres que passam por ciclos super-estimulados de FIV 
tem defeitos na função luteal subsequente (Bukulmez e 
Arici, 2004). Uma hipótese inicial foi que a aspiração de 
células da granulosa durante a recuperação de oócitos 
resultava em inadequada luteinização das células da 
granulosa no subsequente CL, levando a menor produ-
ção de P4 (O'Hara et al., 2012). Entretanto, a aspiração 
do oócito de mulheres ovulando normalmente não cau-
sou defeito na fase luteal, fazendo com que esta explica-
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ção seja improvável (Kerin et al., 1981). Atualmente, a 
maior evidência aponta para a falta de pulsatilidade de 
LH suficiente para suportar o desenvolvimento e fun-
cionamento normais do CL. Duas possíveis explicações 
tem sido propostas. Primeiro, que agonistas de GnRH 
que eram usados na super-estimulação para prevenir um 
pico espontâneo de LH, causam um down-regulation 
dos receptores pituitários de GnRH e seus efeitos inibi-
dores estão presentes durante a primeira semana ou mais 
do desenvolvimento do CL. Assim, insuficiente LH cir-
culante leva à uma função deficiente do CL. Alternati-
vamente, as concentrações extremamente elevadas de 
esteroides presente após a superovulação de mulheres 
durante tratamentos de FIV também poderiam inibir os 
pulsos de GnRH/LH, levando a um suporte inadequado 
de LH para o CL e regressão do CL. Fica claro que há 
uma depressão marcante no LH circulante e no fluxo 
sanguíneo luteal em mulheres que passaram por super-
estimulação com tratamento com antagonista de GnRH 
e subsequente suporte da fase luteal (Takasaki et al., 
2011). Assim, qualquer das explicações para o defeito 
de fase lúteal em mulheres foca na falta de suporte ade-
quado de LH durante o desenvolvimento e/ou manuten-
ção do CL. Deve ser notado que ruminantes aparente-
mente não demonstram defeito de fase lútea após supe-
rovulação.  
 

Conclusões finais 
 

A Figura 4 mostra um modelo simplificado de 
alguns dos conceitos discutidos nesta revisão. Obvia-
mente o produto chave das células lúteas de ruminantes 
e primatas é a P4. Mostramos evidências de que o CL de 
ruminantes pode produzir P4 com uma eficiência cerca 
de 10 vezes maior que a produção de P4 pelo CL de 
primatas. A base celular para a produção alta de P4 pelo 
CL de ruminantes é a célula luteal grande com o desen-
volvimento de alta produção  constitutiva de P4, prova-
velmente devido à subunidade catalítica livre para PKA, 
mesmo na ausência de cAMP. Em contraste, o CL de 
primatas requer a estimulação por LH para aumentar a 
produção luteal de P4 provavelmente por meio de vias 
mediadas pelo cAMP/PKA. Além de produção de P4, o 
CL de primatas também produz quantidades substanci-
ais de E2 devido à produção de androgênios pelas célu-
las teca-luteais com aromatização nas células da granu-
losa luteais.  

A luteólise em ruminantes é iniciada pela PGF 
do útero não gestante por meio de vias que estão se tornan-
do mais bem caracterizadas. Por outro lado, a luteólise em 
primatas é claramente relacionada a um estímulo insufici-
ente pelo LH, devido a um requerimento crescente de 
cAMP de LH à medida que o CL envelhece. Especulamos 
que a redução das vias estimuladas por cAMP pode levar a 
um aumento de estímulo de PGF no fim da fase luteal, à 
ativação de receptores de PGF presentes nas células lúteais 
da granulosa e finalmente, à regressão do CL `de prima-
tas. 
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Figura 4. Modelo postulado para a regulação de células luteais grandes em ruminantes (esquerda) e primatas (direi-
ta). Na célula luteal grande de ruminantes há um excesso da subunidade catalítica para PKA (C verde) e esta pode 
fosforilar e ativar StAR (proteína reguladora da esteroidogênese aguda) além de outras proteínas. Isto leva a  uma 
produção de progesterona (P4) altamente constitutiva na célula luteal grande de ruminantes devido a grandes quanti-
dades de substrato de colesterol, na forma de HDL, e alta atividade enzimática para CYP11A1 (também conhecida 
como proteína P450 de clivagem da cadeia lateral do colesterol) e enzima 3 beta-hidroxiesteroide-desidrogenase 
(3ßHSD). Vias inibidoras que são ativados pela Prostaglantina F2α (PGF) se ligando ao receptor (PGFr) também 
estão presentes, levando à inibição da StAR, aumentos na síntese de enzimas PGF (PTFS2 e PTGFS) e inibição da 
enzima de degradação da PGF (HPGD). Isto produz uma cascata de auto-amplificação para PGF com a produção de 
PGF na célula luteal grande aumentando devido à ação da PGF. Na célula luteal grande de primatas, mecanismos 
similares para a produção alta de P4 estão presentes, porém, estes caminhos estão sob controle direto do LH. A ati-
vação do receptor de LH (LHr) pelo LH aumenta cAMP, que liga à subunidade reguladora de PKA (R vermelho) 
liberando a subunidade catalítica para fosforilar StAR e outras proteínas. Além disto, as células lúteas grandes de 
primatas convertem andrógenos (A4, T) em estrógenos (E2). É postulado que a redução na estimulação do LH leva-
ria a mudanças na síntese PGF e enzimas de degradação que podem aumentar a produção intra-luteal de PGF e ati-
vação dos mecanismos inibidores por PGF.  
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Resumo 
 

Durante o pós-parto inicial, vacas leiteiras de 
alta produção passam por um período de catabolismo 
por causa do balanço negativo de nutrientes. Controles 
homeorreticos garantem que nutrientes são divididos 
para favorecer a lactação ao mesmo tempo que a home-
ostase assegura a sobrevivência. Porém, distúrbios me-
tabólicos muitas vezes levam a doenças que, por sua 
vez, diminuem dramaticamente o desempenho produti-
vo e reprodutivo. O balanço negativo de nutrientes tem 
sido associado com o comprometimento de funções i-
munes e reprodutivas em vacas leiteiras. Baixas concen-
trações plasmática de glicose e insulina, associadas a 
concentrações elevadas de ácidos graxos não-
esterificados e  corpos cetônicos pós-parto tem efeitos 
prejudiciais sobre o oócito e nas células da granulosa e 
do sistema imune. O balanço energético negativo está 
associado com alterações no padrão de crescimento foli-
cular, que pode afetar indiretamente a qualidade do oó-
cito. Algum deste prejuízo parece ser o resultado de al-
terações endócrinas e bioquímicas que alteram o micro-
ambiente do oócito em crescimento e maturação. Além 
disto, vacas com balanço negativo de nutrientes têm 
períodos estendidos de anovulação. O anestro pós-parto, 
bem como infertilidade, é aumentado por perdas de 
condição corporal durante o período pós-parto inicial. O 
mecanismo fundamental da retomada de ciclos ovulató-
rios parece estar associado com sinais metabólicos e 
hormonais, primariamente a insulina e IGF-1 (do inglês 
“insulin-like growth factor 1”), que interliga o status 
nutricional com a secreção de gonadotrofina, reassocia-
ção do sistema de hormônio de crescimento-IGF, e ma-
turação do folículo e ovulação. Dietas que promovem o 
aumento da glicose e insulina no plasma podem melho-
rar o status metabólico e endócrino de vacas em início 
da lactação. Além disto, a fertilidade em vacas pós-parto 
também é determinada pela saúde uterina. A redução de 
concentrações de Ca e vitaminas antioxidantes na circu-
lação próximo ao parto também está ligada com compe-
tência imunológica diminuída, e resulta em maior risco 
de doenças uterinas que comprometem a reprodução. 
Nutrientes e ingredientes específicos na dieta têm sido 
apontados como afetando a reprodução em bovinos. A 
ingestão excessiva de proteína na dieta tem sido sugeri-
do como prejudicial para a fertilidade, apesar do excesso 
de proteína na dieta não ser justificado. A adição de 
quantidades moderadas de gordura suplementar na dieta 
melhora a ingestão calórica, modula a secreção de pros-
taglandina F2α pelo útero, afeta a dinâmica ovariana, 
melhora a função lútea e qualidade do embrião, e tem 
efeitos positivos moderados sobre a fertilidade. Mais 
especificamente, alguns ácidos graxos podem melhorar 
a taxa de fertilização e qualidade do embrião em vacas 
leiteiras. Por outro lado, alguns ingredientes dietéticos, 

como gossipol, quando ingeridos em grande quantidade 
diminuem a fertilidade de vacas leiteiras por terem efei-
tos negativos sobre a qualidade do embrião e manuten-
ção da prenhez.  
 
Palavras-chave: vaca leiteira, embrião, metabolismo, re-
produção.  
 

Introdução 
 

A eficiência reprodutiva de um rebanho lactan-
te é um grande componente de rentabilidade em fazen-
das leiteiras. A reprodução determina quando vacas 
primíparas se tornam multíparas, levando a incrementos 
na produção de leite, altera a produção de leite média 
por lactação, afeta o número de animais disponíveis para 
reposição e o risco de descarte e influencia a taxa de 
progresso genético. Infelizmente, a melhoria da fertili-
dade não é trivial. O estabelecimento e manutenção de 
uma gestação a termo são afetados por diversos fatores 
genéticos, fisiológicos e ambientais que podem ser ma-
nipulados para sustentar fertilidade alta. Apesar da cau-
salidade nem sempre ser estabelecida, é bem descrito 
que status nutricional e saúde metabólica ruins influen-
ciam negativamente a reprodução em vacas leiteiras. O 
status energético da vaca modula a secreção de hormô-
nios que têm funções chave no crescimento de folículos 
ovarianos, ovulação, formação de corpo lúteo (CL) e 
competência de oócito. Além disto, a lipólise extensiva 
e produtos do metabolismo de gordura podem ser preju-
diciais para a competência de oócitos e subsequente de-
senvolvimento do embrião. A saúde metabólica prejudi-
cada muitas vezes também leva à imunossupressão e 
ocorrência de doenças que reduzem a fertilidade.  

 
A prevalência de doenças pós-parto e o impacto so-

bre a fertilidade de vacas de leite 
 

A transição do estado gestante não lactante pa-
ra não gestante lactante requer que vacas leiteiras de alta 
produção ajustem drasticamente seu metabolismo para 
que nutrientes possam ser divididos para suportar a sín-
tese do leite, um procedimento denominado hemeorrese. 
Um aumento brusco nas exigencias de nutrientes geral-
mente ocorre quando a ingestão de alimentos é diminuí-
da no início da lactação, o que causa a mobilização ex-
tensiva de tecidos corporais, particularmente gordura 
corporal, mas também aminoácidos, minerais e vitami-
nas. Apesar de potentes controles homeostáticos e ajus-
tes homeorreticos para lidar com as alterações no meta-
bolismo causadas pela produção de leite, 45 a 60% de 
vacas leiteiras em diferentes níveis de produção de leite, 
raças e sistemas de produção desenvolvem doenças me-
tabólicas e infecciosas nos primeiros meses de lactação 
(Santos et al., 2010a; Ribeiro et al., 2011). 
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Distúrbios e doenças relacionadas ao parto que 
afetam o trato reprodutivo são grandes contribuintes 
para a diminuição de fertilidade. Distocia, metrite e en-
dometrite clínica foram observados em 14,6; 16,1 e 
20,8% de vacas leiteiras pós-parto em grandes rebanhos 
de confinamento nos EUA, respectivamente (Santos et 

al., 2010a). Vacas que apresentaram pelo menos uma 
das doenças mencionadas tinham 50 a 63% menos 
chance de retomar o ciclicidade ovariana no fim do pe-
ríodo voluntário de espera, e tinham 25 a 38% menos 
chance de ficarem prenhes após a primeira inseminação 
artificial (IA) pós-parto comparado a vacas saudáveis. 
Além disto, vacas com distocia e as diagnosticadas com 
endometrite clínica tinham 67 e 55% mais chance de 
perder a prenhez durante os primeiros 60 dias de ges-
tação que vacas saudáveis. Os efeitos negativos de dis-
túrbios reprodutivos sobre a fertilidade subsequente 
também são observados em vacas leiteiras em sistemas 
de pastagem (Ribeiro et al., 2011). Apesar da prevalên-
cia de distocia, metrite e endometrite clínica ser numeri-
camente menor em rebanhos baseados em pastagem 

(8,2; 5,7 e 14,7% respectivamente), vacas com metrite 
tinham um aumento de 2,7 vezes nas chances de serem 
anovulares 50 dias pós-parto comparado com vacas do 
mesmo grupo não afetadas. Vacas afetadas com doenças 
uterinas tinham diminuição acentuada na prenhez à pri-
meira IA pós-parto e risco aumentado de perda de pre-
nhez. Na realidade, quando doenças são classificadas 
como clínica (problema no parto, metrite, endometrite 
clínica, mastite, pneumonia, problemas digestivos e 
claudicação), subclínicas [hipocalcemia subclínica, ce-
tose subclínica e balanço energético negativo (BEN) 
severo baseado em ácidos graxos não esterificados 
(AGNE) excessivos no plasma], ou ambas, vacas afeta-
das tem anovulação aumentada, prenhez diminuída por 
IA, e aumento de perda de prenhez (Tabela 1; Ribeiro et 

al., 2011). Estes dados sugerem fortemente que doenças 
no início da lactação tem impacto profundo sobre a fer-
tilidade de vacas leiteiras. Espera-se que a manutenção 
da saúde metabólica para minimizar o risco de proble-
mas de saúde clínicos e subclínicos beneficie a fertilida-
de de vacas leiteiras. 

 
Tabela 1. Associação entre doenças clínicas e subclínicas e respostas de fertilidade em vacas leiteiras. 

Problema de saúde Estro cíclico
*(%) RCA (IC 95%)

1
 P 

Saudável 95,6
a
 1,00 --- 

Apenas doença subclínica 88,9
b,c

 0,35 (0,16-0,76) <0,01 

Apenas doença clínica 93,0
a,b

 0,63 (0,23-1,75) 0,37 

Doença subclínica e clínica 83,5
c
 0,23 (0,10-0,50) <0,01 

Problema de saúde Prenhez dia 30
*(%) RCA (IC 95%) P 

Saudável 73,5
a
 1,00 --- 

Apenas doença subclínica 63,1
b
 0,67 (0,44-0,99) 0,05 

Apenas doença clínica 54,8
b,c

 0,44 (0,26-0,75) <0,01 

Doença subclínica e clínica 50,0
c
 0,39 (0,24-0,61) <0,01 

Problema de saúde Prenhez dia 65
*(%) RCA (IC 95%) P 

Saudável 66,2
a
 1,00 --- 

Apenas doença subclínica 57,1
a,b

 0,72 (0,49-1,05) 0,09 

Apenas doença clínica 46,3
b,c

 0,45 (0,26-0,76) <0,01 

Doença subclínica e clínica 42,1
c
 0,39 (0,25-0,61) <0,01 

1RCA = razão de chance ajustada; IC = intervalo de confiança. a,b,cSuperescritos dentro de um dos diagnósticos de 
prenhez diferem (P < 0,07). Contastes: *Efeito de doença uterina (Saudável vs. todas as outras) P < 0,05; Efeito adi-
tivo de metrite e endometrite clínica (apenas endometrite clínica + apenas metrite vs. metrite e endometrite  clínica) 
P < 0,05. Dados de Ribeiro et al. (2011). 
 
O balanço negativo de nutrientes afeta a saúde e re-

produção de vacas leiteiras 
 

O aumento nas exigências nutricionais associa-
das a uma redução da ignestão de matéria seca levam 
vacas a um estado de BEN, que muitas vezes é observa-
do na última semana de gestação e 2 primeiros meses 
pós-parto. Sob condições normais, a ingestão de maté-
ria seca aumenta de  9,6 kg/dia na semana anterior ao 
parto para mais de 22 kg/dia a 11 semanas pós-parto 
(Reynolds et al., 2003). Porém, os requisitos calóricos 
são apenas parcialmente supridos pelo consumo de ali-
mentos nas primeiras semanas pós parto. Consequente-
mente, vacas leiteiras de alta produção tem BEN durante 
as primeiras 4 a 6 semanas pós-parto, com média geral 

de -5 Mcal NEL/dia, o equivalente a aproximadamente 
1kg de perda de peso corporal/dia, maior parte vinda de 
tecido adiposo. Concentrações de glicose e insulina re-
duzidas na circulação aumentam os sinais lipolíticos que 
resultam na hidrólise de triglicerídeos armazenados do 
tecido adiposo e aumentam a disponibilidade de AGNE 
a serem usados como fonte de energia. Alguns AGNE 
são removidos pelo fígado, e a utilização de AGNE de-
pende do tipo de ácido graxo (AG) presente na circula-
ção (Mashek e Grummer, 2003). A reesterificação para 
triglicerídeos nos hepatócitos e cetogênese aumentam 
quando a ingestão de AGNE pelo tecido hepático é ex-
cessiva.  

O balanço energético no início da lactação tem 
sido positivamente associado com o desempenho repro-
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dutivo de vacas leiteiras (Butler, 2003). A severidade e 
duração do BEN pode ser estimado por alterações no 
escore de condição corporal (ECC). Vacas que perdem 
mais condição corporal durante os primeiros 65 dias 
pós-parto tinham mais chance de serem anovulares no 
fim do período voluntário de espera, e tinham menor 
prenhez por IA, e risco aumentado de perda de prenhez 
após a primeira IA pós-parto (Santos et al., 2009). U-
sando a concentração plasmática de AGNE como indica-
dor do status energético de vacas leiteiras em pastagem nas 
primeiras 2 semanas pós-parto, Ribeiro et al. (2011) relata-
ram que vacas sob BEN (AGNE ≥0,7 mM) tinham menos 
chance de reiniciar a ciclicidade ovariana antes de  50 dias 
pós parto e ficarem prenhes na primeira IA da estação 
de monta. Outros relataram resultados similares em re-
banhos leiteiros em confinamento (Walsh et al., 2007; 
Santos et al., 2010a; Ospina et al., 2010b). A taxa de 
prenhez nos primeiros 70 dias da estação foi 16% menor 
para vacas com AGNE ≥0,7 mM no sangue que aquelas 
com concentrações abaixo deste limite no início da lac-
tação (Ospina et al., 2010b). A cetose resultante da me-
tabolização extensiva de gordura também tem sido asso-
ciado com fertilidade comprometida. Tanto a concentra-
ção de β-OH-butirato (BHBA) na circulação quanto a 
duração de elevadas concentrações BHBA foram nega-
tivamente associadas com a chance de prenhez após a 
primeira IA pós-parto (Walsh et al., 2007). De fato, para 
cada aumento de 100 µm na concentração BHBA nas 
semanas 1 e 2 após o parto, a proporção de vacas pre-
nhes na primeira IA reduziu em 2 e 3%, respectivamen-
te. Além disso, a taxa de prenhez nos primeiros 70 dias 
após o fim do período voluntário de espera foi 13% me-
nor nas vacas com concentração BHBA no sangue ≥ 
~1,0 mM, comparado com vacas do mesmo grupo com 
BHBA abaixo de 1,0 mM (Ospina et al., 2010b). Além 
disso, a medida que a prevalência de vacas com concen-
trações elevadas de AGNE ou BHBA no soro aumen-
tam, o desempenho reprodutivo diminui (Ospina et al., 
2010a). Neste estudo, a taxa de prenhez a cada ciclo de 
21 dias foi reduzida em 0,9 unidades percentuais em 
rebanhos onde mais de 15% das vacas amostradas ti-
nham concentração de AGNE  no soro ≥0,7 mM, e em 0,8 
unidades percentuais se mais de 15% das vacas amostra-
das tinham concentrações de BHBA no soro ≥1,15 mM. 
Portanto, concentrações destes metabolitos na circula-
ção podem ser usados como indicadores de mobilização 
excessiva de lipídios que interferem com a fertilidade. 

A redução da fertilidade associada com baixa 
ingestão de nutrientes e BEN é, pelo menos em parte, 
mediada por efeitos danosos sobre a imunidade e saúde 
pós-parto. A exposição de células imunes in vitro a con-
centrações AGNE compatíveis com as observadas em 
vacas leiteiras de alta produção no pós-parto (0,12 para 
1 mM) tem provado reduzir função e viabilidade. O au-
mento da concentração de AGNE no meio de cultura 
reduziu a síntese de interferon-γ e IgM por células mo-
nonucleares sanguíneas periféricas (Lacetera et al., 
2004). Os AGNE também reduziram o metabolismo 
oxidativo dependente de fagocitose nos leucócitos poli-
morfonucleares (Scalia et al., 2006). Quando concentra-
ções de AGNE no meio de cultura aumentaram para 2 
mM, o metabolismo oxidativo dos polimorfonucleares 
não foi alterado, mas mais leucócitos sofreram necrose, 
prejudicando, assim, a sua função. Não apenas AGNE, 

mas também BHBA tem sido implicados em imunossu-
pressão em vacas leiteiras pós-parto. A incubação de 
neutrófilos bovinos com concentrações aumentadas de 
BHBA reduziu fagocitose, formação de bloqueios extra-
celulares e morte (Grinberg et al., 2008). Observações 
In vivo suportam os efeitos imunossupressivos do BEN. 
Vacas sob BEN severo tem concentrações aumentadas 
de AGNE e BHBA no plasma, que foi associado com a 
diminuição no número de leucócitos (Wathes et al., 
2009). É provável que vacas que não conseguem recu-
perar o consumo de alimento pós-parto, e, portanto, 
permanecem em BEN mais severo, são mais suscetíveis 
a doenças. É sabido que a ingestão reduzida de nutrien-
tes e BEN mesmo antes do parto estão associadas com 
pior recuperação uterina após o parto e ocorrência de 
doenças uterinas (Hammon et al., 2006). Estas observa-
ções parecem estar ligadas com alterações em padrões 
de expressão de gene do endométrio mediados pelo sta-
tus energético de vacas. Wathes et al. (2009) avaliou a 
expressão global de genes do endométrio de vacas 2 
semanas pós-parto. Eles relataram que diversas probes 
ligadas com resposta a inflamação e resposta imune ati-
va estavam aumentadas em vacas com BEN severo 
comparado às que exibiam um déficit calórico mais mo-
desto, sugerindo um atraso na involução uterina. Além 
disto, vacas que desenvolveram doenças uterinas no 
início do pós-parto tiveram maiores concentrações de 
AGNE e BHBA no sangue próximo ao parto que vacas 
saudáveis (Hammon et al., 2006; Galvão et al., 2010). É 
importante salientar que a ocorrência de doenças no iní-
cio do pós-parto podem acentuar efeitos adversos do 
BEN, visto que vacas doentes tem apetite reduzido e 
muitas vezes perdem mais peso corporal que vacas sau-
dáveis. 

Além das alterações no balanço energético, 
concentrações de antioxidantes na circulação, como 
β–caroteno, e vitaminas A (retinol) e E (α-tocoferol) 
também são reguladas temporalmente e diminuem por 
volta do parto (Goff et al., 2002). Visto que estes com-
ponentes tem funções importantes na função imunológi-
ca, baixas concentrações destas vitaminas tem sido as-
sociadas com susceptibilidade aumentada a doenças e, 
potencialmente, fertilidade reduzida em vacas. Concen-
trações pré-parto de β–caroteno e, mais importante, vi-
tamina E, estavam mais baixas em vacas que tiveram 
retenção de placenta que em vacas saudáveis (LeBlanc 
et al., 2004). De fato, para cada 1 µg/ml de aumento de 
vitamina E na circulação durante a semana precedente 
ao parto, o risco de retenção de placenta diminuía em 
21%. Além disto, a diminuição de concentrações de β-
caroteno, vitamina A e vitamina E na circulação associ-
ado com o parto foi mais acentuada em vacas que de-
senvolveram mastite durante os 30 primeiros dias pós-
parto que em vacas saudáveis (LeBlancet al., 2004). Na 
última semana pré-parto, um aumento de 100 ng/ml na 
concentração de vitamina A na circulação foi associada 
com uma diminuição de 60% no risco de mastite clínica 
(LeBlanc et al., 2004). 

 
O impacto do balanço energético sobre a competên-

cia do oócito 
 

Durante a lactação a maior parte da glicose 
produzida pelo fígado é usada para a síntese de lactose 
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para suportar a produção de leite. Uma resistência tran-
siente de insulina no início do pós-parto diminui a utili-
zação de glicose por tecidos periféricos para assegurar 
sua disponibilidade para a glândula mamária. Apesar do 
folículo ser capaz de controlar flutuações na disponibili-
dade de glicose, que geralmente resulta em concentra-
ções no fluido folicular maior que as observadas no san-
gue, as concentrações de glicose intrafoliculares tam-
bém diminuem por volta do parto (Leroy et al., 2004). 
Tem sido mostrado que a glicose é crítica para a matu-
ração adequada do oócito, afetando a expansão do cu-
mulus, a maturação nuclear e subsequente desenvolvi-
mento de blastocisto. De fato, concentrações de glicose 
compatíveis com as observadas em vacas que sofrem de 
cetose clínica (1,4 mM) reduziu a clivagem e a propor-
ção de embriões se desenvolvendo em blastocistos (Le-
roy et al., 2006). Apesar dos oócitos não usarem glicose 
diretamente como fonte de energia, ela precisa estar 
prontamente disponível para células do cumulus para 
fornecer piruvato e lactato, os substratos de preferência 
do oócito para a produção ATP (Cetica et al., 2002). 
Portanto, é possível que hipoglicemia no início da lacta-
ção comprometa a competência do oócito em vacas lei-
teiras.  

O fluido folicular é derivado de sangue origi-
nando de capilares nas células teca através de pressão 
osmótica (Rodgers et al., 2010). A produção de ácido 
hialurônico e proteoglicanas pelas células da granulosa 
criam um gradiente osmótico que retira fluido da vascu-
latura tecal através do interstício tecal, a lâmina basal 
folicular e células da granulosa murais (Rodgers et al., 
2010). A medida que o fluido acumula no antro, ele mo-
lha as células do cumulus e o oócito. Alterações no for-
necimento de energia que levam a hipo ou hiperglicemia 
podem influenciar o metabolismo lipídico e alterar a 
composição do fluido folicular. Por exemplo, surtos 
hiperglicêmicos influenciam a composição do fluido 
folicular, que podem levar a efeitos negativos a longo 
prazo sobre os oócitos pela alteração da maturação nu-
clear (Jungheim et al., 2010; Sutton-McDowall et al., 
2010).  

A  mobilização extensiva de gordura e a libera-
ção de grandes quantias de AGNE no sangue tem pro-
vado exercer efeito direto sobre a fertilidade de vacas 
leiteiras pós-parto. Concentrações de AGNE no fluido 
folicular são paralelas às do soro, e aumentam por volta 
do parto (Leroy et al., 2005). A maturação de oócitos in 

vitro na presença de AG saturado reduziu a competência 
de oócitos e comprometeu o desenvolvimento inicial de 
embriões. Especificamente, a adição de ácidos palmítico 
e estárico no meio de maturação induziu apoptose e ne-
crose das células do cumulus, diminuiu a fertilização, 
clivagem e desenvolvimento para o estágio blastocisto 
(Leroy et al., 2005). Alterações de concentrações de 
BHBA na circulação são prontamente refletidas no flui-
do folicular (Leroy et al., 2004). Porém, modelos in vi-

tro desenvolvidos para estudar os efeitos de cetose sub-
clínica sobre a fertilidade de vacas leiteiras falham em 
demonstrar um efeito direto de BHBA sobre a compe-
tência de oócitos, que parece apenas agravar as respos-
tas a baixas concentrações de glicose durante a matura-
ção de oócitos (Leroy et al., 2006).  Portanto, é proposto 
que o oócito é vulnerável a potenciais efeitos danosos de 
um meio bioquímico alterado no micro-ambiente folicu-

lar (Leroy et al., 2012). 
 

Balanço energético e função ovariana pós-parto 
 

O estado definido pelo BEN modula a ativida-
de do eixo hipotálamo-hipófise-ovario. A subnutrição 
tem sido ligada à inabilidade do hipotálamo em susten-
tar pulsos LH de alta frequência pela glândula pituitária 
(Schillo, 1992). De fato, a frequência de pulso de LH é 
positivamente correlacionada com o blanço energético e 
negativamente correlacionada com concentração AGNE 
no sangue (Kadokawa et al., 2006). O mecanismo fun-
damental pelo qual o BEN reduz a liberação LH prova-
velmente envolve o fornecimento de fluidos oxidáveis 
para neurônio e modulação hormonal das células hipota-
lâmicas e pituitárias (Schneider, 2004). A glicose é o 
substrato de preferência para metabolismo de energia do 
neurônio e o fornecimento inadequado de glicose inibe 
o gerador de pulso GnRH (Schneider, 2004). Sob um 
estado nutricional favorável, o meio hormonal para o 
qual o hipotálamo e glândula pituitária estão expostos 
favorece a liberação de GnRH e gonadotrofinas. Por 
exemplo, a leptina, um hormônio que sabidamente tem 
concentrações aumentadas sob balanço energético posi-
tivo, estimula a liberação de GnRH pelo hipotálamo, e 
tem sido encontrado que a leptina no sangue é fortemen-
te correlacionada com a frequência e amplitude de pulso 
LH (Kadokawa et al., 2006). Além do baixo suporte de 
LH, vacas sob BEN tem expressão hepática limitada do 
receptor GH 1A desencadeado por baixas concentrações 
de insulina na circulação (Butler et al., 2003, 2004). 
Este fenômeno desliga o eixo hormônio de crescimento 
(GH) / factor de crescimento semelhante à insulina-1 
(IGF-1) que reduz a síntese de IGF-1 pelo fígado. Con-
centrações reduzidas de IGF-1 no sangue tem sido asso-
ciadas com sensibilidade diminuída de folículo ao LH, 
crescimento e esteroidogênese (Lucy et al., 1992; Butler 
et al., 2004). Em contrapartida, o aumento das concen-
trações de insulina na circulação a medida que o balanço 
energético melhora parece ser um dos sinais para resta-
belecer a expressão do receptor GH no fígado e restau-
rar a síntese de IGF-1 em vacas leiteiras (Butler et al., 
2003). A restrição do crescimento folicular e síntese de 
estradiol diminuem a retorno da ovulação pós-parto e 
podem comprometer a qualidade do oócito, que prova-
velmente dificulta a detecção do estro e prenhez em va-
cas leiteiras.  

Além da extensiva falta de nutrientes, vacas lei-
teiras de alta produção também passam por extensivos 
catabolismo de esteroides ovarianos. Acredita-se que 
isto seja mediado pela ingestão de matéria seca e conse-
quente aumento do fluxo sanguíneo esplâncnico (Sangs-
ritavong et al., 2002). O fluxo sanguíneo hepático dobra 
nos 3 primeiros meses pós-parto, com média de 1.147 
L/h na semana antes do parto e 2.437 L/h no terceiro 
mês pós-parto (Reynolds et al., 2003). A remoção au-
mentada de esteroides ovarianos pode ter implicações 
importantes para a biologia reprodutiva de vacas leiteira 
e influência indireta sobre o desenvolvimento do folícu-
lo (Wiltbank et al., 2006), que pode ter implicações so-
bre a qualidade do oócito e subsequente desenvolvimen-
to do embrião. A secreção uterina de histotrófo induzida 
por progesterona é crítica para a nutrição e alongamento 
do concepto bovino (Robinson et al., 2006). Portanto, é 
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esperado que um aumento na taxa de remoção de pro-
gesterona resulte no aumento mais lento das concentra-
ções de progesterona após inseminação, reduzindo o 
desenvolvimento do embrião (Robinson et al., 2006), 
que tem implicações sobre a gestação. De forma similar, 
concentrações reduzidas de estradiol na circulação devi-
do ao catabolismo hepático em vacas com alta ingestão 
de matéria seca pode resultar em período de estro mais 
curto e menos intensivo (Lopez et al., 2004). Além dis-
to, o catabolismo do estradiol requer que folículos cres-
cem por períodos de tempo mais longos para poderem 
iniciar o estro e ovulação (Sartori et al., 2004; Wiltbank 
et al., 2006). Períodos mais longos de dominância foli-
cular reduzem a qualidade do embrião (Cerri et al., 
2009b) e gestação por IA em vacas inseminadas no estro 
(Bleach et al., 2004) ou após IA em tempo fixo (Santos 
et al., 2010b). 

 
Homeostase de cálcio e saúde uterina durante o pós-

parto inicial 
 

O controle de concentrações de Ca no sangue é 
crítico para manter contração muscular normal, trans-
missão de impulsos nervosos e função imunológica. No 
entanto, controles homeostáticos no início da lactação 
podem não impedir quedas nas concentrações de Ca na 
primeira semana pós-parto. A quantidade de Ca secreta-
da no colostro no dia do parto é quase 8 a 10 vezes o 
total de Ca no soro da vaca leiteira (Goff, 2004). Portan-
to, não é surpreendente que a maioria das vacas passe 
por um período de hipocalcemia subclínica e uma por-
ção delas desenvolvam febre do leite. De fato, pesquisas 
nos EUA indicam que 25, 41, 49, 51, 54 e 42% das va-
cas de primeira à sexta lactação são hipocalcêmicas (Ca 
<8 mg/dl) nas primeiras 48h após o parto (Reinhardt et 

al., 2011). Para manter concentrações no soro de Ca 
total e ionizado (Ca2+) pós-parto, vacas leiteiras devem 
aumentar o remodelamento de ossos para reabsorção de 
Ca ou aumentar absorção intestinal de Ca.  

O impacto da febre vitular sobre a saúde das 
vacas leiteiras é notório, visto que pode resultar em va-
cas caídas e morte se não tratado. No entanto, depres-
sões mais leves de concentrações Ca muitas vezes não 
são diagnosticadas e podem ter efeito negativo pronun-
ciado sobre morte e fertilidade pós-parto. Recentemente, 
Martinez et al. (2012) observaram que vacas com con-
centrações de Ca no soro <8,59 mg/dl em pelo menos 
um dos 3 primeiros dias pós-parto tinham neutrófilos 
com reduzidas atividades fagocíticas e de morte in vitro, 
aumento nas chances de desenvolver febre (RC ajustado 
= 3,5; 95% CI = 1,1-11,6) e metrite (RC ajustado = 4,5; 
95% CI = 1,3-14,9). Estas associações foram observadas 
para ambas as vacas consideradas de alto ou baixo risco 
de desenvolvimento de metrite baseado nos problemas 
no parto. Os autores concluíram que o risco atribuível 
de uma vaca desenvolver metrite devido a baixa concen-
tração de Ca no soro era 75,3% (Martinez et al., 2012). 
Ca ionizado é um importante segundo mensageiro na 
transdução de sinal celular. Flutuações nas concentra-
ções intracelulares de Ca2+ são críticas para ativar célu-
las imunológicas (Lewis, 2001). Vacas com placenta 
retida tem função neutrofílica reduzida (Kimura et al., 
2002). Armazenamentos intracelulares e fluxo de Ca2+ 
em resposta a ativação celular são reduzidos em linfóci-

tos de vacas leiteiras com febre do leite (Kimura et al., 
2006). Coletivamente, estes dados sugerem que o status 
Ca está ligado à função de célula imunológica e tem 
função importante sobre o risco de doenças uterinas em 
vacas leiteiras. Vacas que sofrem de doenças uterinas 
tem ovulação pós-parto atrasada, prenhez por IA redu-
zida e aumento na perda de prenhez (Santos et al., 
2010a). De fato, concentrações reduzidas de Ca no soro 
imediatamente antes ou após o parto reduzem a prenhez 
na primeira IA de vacas leiteiras lactantes (Chapinal et 

al., 2012), e taxa de prenhez diminuída (Martinez et al., 
2012). 

 
O manejo das vacas no período de transição para 

melhorar a saúde e fertilidade no período  peripar-
turiente 

 
A natureza multifatorial da reprodução requer 

uma abordagem "holística" e integrada do manejo desde  
instalações à alimentação e reprodução.  
 
Movimentação de vacas e duração do período seco  

 

O reagrupamento de vacas induz comporta-
mentos sociais que muitas vezes perturbam os padrões 
de descanso e alimentação resultando em um aumento 
temporário da agressão juntamente com uma redução da 
ingestão de matéria seca (von Keyserlingk et al., 2008). 
Portanto, o reagrupamento de vacas na iminência do 
parto não é aconselhável, visto que iria suprimir mais a 
ingestão e aumentar o risco de cetose e fígado gorduro-
so. Porém, a pergunta de quando vacas podem e não 
podem ser movidas ainda permanece. Um trabalho re-
cente de Wisconsin refutou o conceito de que a acrésci-
mo semanal de vacas ao grupo pré-parto é prejudicial ao 
metabolismo e produção pós-parto (Coonen et al., 
2011). Parece que quando espaço do cocho para alimen-
to e número de baias apropriado estão disponíveis, vacas 
em transição podem se adaptar ao reagrupamento sema-
nal. 

Uma estratégia para melhorar o metabolismo 
intermediário pós-parto é a manipulação da duração do 
período seco. A redução do período seco de 55 a 34 dias 
aumentou o BCS entre as semanas 2 e 8 pós-parto e re-
duziu as concentrações de plasma AGNE na semana 3 
pós-parto (Watters et al., 2008), sugerindo status melho-
rado de energia pós-parto. Após a medição do balanço 
energético, vacas sujeitas a um período seco de 28 dias 
passam por um BEN pós-parto menos severo, que resul-
tou em reduzidas perdas de ECC e peso corpóreo com-
parado a vacas com o tradicional período seco de 56 
dias (Rastani et al., 2005). Alguns dos benefícios de 
menor BEN são resultado de menos produção de leite, 
particularmente em vacas começando a segunda lacta-
ção (Watters et al., 2008; Santschi et al., 2011a). O me-
lhor balanço energético com um período seco curto pro-
vavelmente explica a primeira ovulação pós-parto mais 
cedo e redução de vacas anovulares (Gümen et al., 
2005; Watters et al., 2009). Apesar de mudanças no sta-
tus de energia e retomada de ciclicidade de estro mais 
cedo, vacas com um período seco de 28 a 35 dias tive-
ram desempenho reprodutivo similar àquelas com perí-
odo seco padrão de 8 semanas (Gümen et al., 2005; 
Watters et al., 2009; Santschi et al., 2011b). No entanto, 
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em estudos observacionais, a exposição estendida de 
vacas à dieta pós-parto foi associada ao número reduzi-
do de dias abertos e aumento na proporção de vacas 
prenhes nas semanas 6-12 após o início da estação de 
reprodução (DeGaris et al., 2010). 

 
Formulação de dieta pré-parto 

 

A alteração da ingestão calórica pré-parto in-
fluencia o metabolismo pós-parto em vacas leiteiras. A 
ingestão de nutrientes Ad libitum durante todo o período 
seco tendia a aumentar o peso corporal e ECC pré-parto 
e predispor vacas a mobilização lipídica aumentada no 
início da lactação (Douglas et al., 2006). Diversos estu-
dos avaliaram o impacto da manipulação da densidade 
de energia da dieta pré-parto sobre o desempenho pós-
parto. Em alguns casos, a ingestão de nutrientes foi res-
trita não pela alteração da formulação da dieta, mas pela 
limitação da quantidade de alimento oferecido. Bisinotto 
et al. (2011) resumiram dados de diversos estudos onde 
a ingestão calórica pré-parto foi manipulada. No geral, a 
restrição da ingestão de nutrientes resultou em uma di-
minuição média de 2kg/dia de leite corrigido pela gor-
dura, com efeitos mínimos sobre concentrações no 
plasma do BHBA. Em alguns estudos, a ingestão calóri-
ca alta resultou no maior acúmulo de triacigliceróis no 
fígado (Douglas et al., 2006; Janovick and Drackley, 
2011) por causa da maior mobilização de gordura medi-
da como plasma AGNE. A mobilização lipídica pós-
parto aumentada provavelmente é resultado de rendi-
mento maior de leite sem um aumento simultâneo de 
ingestão de matéria seca. Portanto, a restrição de inges-
tão calórica pré-parto pode ser usada para minimizar a 
mobilização lipídica e acúmulo de triacilglicerol no fí-
gado, mas às custas da produção de leite.  

A alteração do conteúdo proteico da dieta pós-
parto tem pouco impacto sobre o desempenho pós-parto 
em vacas multíparas, porém, o aumento da proteína die-
tética pré-parto de 12,7 para 14,7% da matéria seca da 
dieta com alta fonte de proteína não degradável no rú-
men melhorou a produção de leite em vacas primíparas 
(Santos et al., 2001). No entanto, a alimentação com 
proteína dietética pré-parto teve impactos negligíveis 
sobre as medidas de reprodução. O tempo de retomada 
da ovulação pós-parto, dias abertos e prenhez por IA 
não foram afetados pela concentração proteica de dietas 
pré-parto. Similarmente, a incidência de doenças pós-
parto não foi afetada pela proteína na dieta pré-parto. 
Portanto, dietas para vacas nas últimas semanas de ges-
tação devem conter entre 12% (vacas multíparas) e 15% 
(vacas primíparas) de proteína bruta para resultar na 
ingestão da estimativa de 1kg/dia de proteína metaboli-
zável (National Research Council - NRC, 2001). 

 
O aumento da insulina no sangue pós-parto 

 

Diversos estudos tem demonstrado a importân-
cia da insulina como sinal mediador de efeitos de altera-
ções agudas na ingestão de nutrientes e parâmetros re-
produtivos no bovino leiteiro. A ingestão de mais amido 
na dieta ou a melhoria da fermentabilidade ruminal do 
amido na dieta geralmente resulta em concentrações 
aumentadas de insulina no plasma. A insulina media a 
reassociação do eixo GH/IGF-1 (Butler et al., 2003), 

que é importante para o desenvolvimento do folículo e 
ovulação. Gong et al. (2002) alimentaram vacas de mé-
rito genético alto e baixo com dietas isocalóricas que 
diferiam na habilidade de induzir concentrações altas ou 
baixas de insulina no plasma. A alimentação com dieta 
alta em amido reduziu o intervalo até a primeira ovula-
ção pós-parto e resultou em uma proporção maior de 
estro cíclico em vacas nos primeiros 50 dias pós-parto. 
No entanto, essa resposta não tem sido consistente 
(Garnsworthy et al., 2009). É importante lembrar que 
apesar das dietas altas em amido favorecerem aumentos 
na insulina do plasma, quantias excessivas de amido 
prontamente fermentável tem o potencial de suprimir a 
ingestão de matéria seca e desativar os benefícios po-
tenciais da manipulação dietética na função ovariana.  
 
A alteração do metabolismo lipídico hepático 

 

Durante períodos de extensiva mobilização de 
gordura, a gordura se acumula no tecido hepático. No 
início da lactação, vacas com concentrações de AGNE 
no plasma relativamente baixas (0,36 mM), o fígado 
extraiu 724g de AGNE do sangue em um período de 
24h (Reynolds et al., 2003). Desta forma, em vacas com 
concentrações AGNE acima de 1 mM, como as com mo-
bilização lipídica extensiva imediatamente após o parto, 
o fígado pode remover até 2kg de AGNE por dia, o e-
quivalente a 20% de seu peso. A maior parte do AGNE 
chegando ao fígado é oxidado para a produção de ener-
gia ou convertido em BHBA, com contribuição menor 
para a síntese de lipoproteína de densidade muito baixa 
(VLDL). O fígado bovino tem capacidade limitada de 
sintetizar e secretar VLDL, comprometendo, portanto, a 
exportação de triacilgliceróis durante períodos de inges-
tão extensiva de AGNE hepático. A resultante lipidose 
hepática tem sido associada com placenta retida, cetose, 
deslocamento de abomaso e função imunológica e re-
produção debilitados (Jorritsma et al., 2000; Bobe et al., 
2004). Assim, a redução do risco de distúrbios relacio-
nados a lipídios pode melhorar a reprodução em vacas 
leiteiras. A suplementação de vacas leiteiras periparturi-
entes com colina protegida da degradação ruinal tem 
sido usada como estratégia para melhorar o metabolis-
mo lipídico e atenuar a lipidose hepática. Quando a in-
gestão de alimentos foi restrita em 30% da manutenção 
para estimular um período de BEN e induzir lipidose 
hepática, a suplementação de colina protegida no rumen 
reduziu o acúmulo de triacilglicerol no fígado (Cooke et 

al., 2007). Além disto, a inclusão de colina suplementar 
na dieta a partir de aproximadamente 25 dias antes a 80 
dias depois do parto reduziu a perda da condição corpo-
ral pós-parto e concentrações BHBA no plasma, o que 
resultou na menor incidência de cetose clínica e subclí-
nica apesar do aumento no leite corrigido pela gordura 
(Lima et al., 2012). Apesar da alimentação com colina 
protegida no rumen reduzir a morbidade, e melhorar a 
saúde metabólica, nenhum benefício foi observado para 
a reprodução. Colina protegida no rumen suplementar 
não afetou a retomada da ciclicidade de estro pós-parto, 
prenhez por IA na primeira e segunda inseminação, ou 
manutenção da prenhez nos primeiros 60 dias da gesta-
ção.  

 
Suplementando ionóforos para vacas leiteiras  peripar-
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turiente 

 
Ionóforos são moléculas lipofílicas envolvidas 

no transporte iônico nas membranas celulares. A mone-
sina é um ionóforo poliéter carboxílico que tem sido 
usado na nutrição animal porque seletivamente inibe 
bactérias grama-positivas. A mudança na microbiota 
ruminal causada por monesina favorece a produção de 
propionato e conservação N pela redução de proteólise 
ruminal. A alimentação com monesina tipicamente au-
menta a glicose e insulina no sangue e reduz concentra-
ções de AGNE e BHBA no sangue (Duffield et al., 
2008a). Em associação com a melhoria da saúde meta-
bólica, monesina foi eficaz na redução da incidência de 
cetose, deslocamento de abomaso e mastite (Duffield et 

al., 2008b). Quando monesina foi suplementado como 
cápsula com controle de liberação, ela reduziu a inci-
dência de metrite (Duffield et al., 2008b). Surpreenden-
temente, a alimentação de vacas leiteiras com monesina 
durante o período de transição não tem mostrado acele-
rar a retomada da ovulação pós-parto, reduzir dias para 
prenhez ou aumentar a taxa de prenhez apesar de melho-
rias consistentes na saúde metabólica (Abe et al., 1994; 
Duffield et al., 2008b). 

 
Melhorando a homesostase do cálcio pós-parto 

 
A melhoria das concentrações de Ca no soro no 

início da lactação é ativada pela melhoria da reabsorção 
de minerais pelos ossos, absorção intestinal de Ca da 
dieta e aumento da fração de Ca ionizado no sangue. 
Um método comum para melhorar a homeostase do cál-
cio é manipular a diferença cátio-aniônica da dieta 
(DCAD) pré-parto (Goff et al., 1991; Goff, 2004; Seifi 
et al., 2010). A redução do DCAD pela alimentação de 
sais contendo anions fortes diminui o pH do sangue e 
aumenta a afinidade do hormônio paratireóide (PTH) 
para o receptor PTH presente nas células em ossos, in-
testino e rins (Goff, 2004). Apesar da alteração do 
DCAD da dieta pela alimentação com anions fortes po-
de reduzir a ingestão de alimento durante a suplementa-
ção, a melhoria do metabolismo de Ca pós-parto geral-
mente resulta em maior ingestão de alimento pós-parto 
(DeGroot et al., 2010). A alimentação com dietas acido-
gênicas pré-parto não reduziu a incidência de retenção 
de placenta, claudicação e cetose subclínica (Seifi et al., 
2010). Porém, a suplementação de vacas com cloreto de 
cálcio em formulação gel 12h antes do parto e 1, 12 e 
24h após o parto reduziu a incidência de hipocalcemia 
subclínica, e deslocamento do abomaso (Oetzel, 1996). 
Apesar dos benefícios da alimentação com dietas acido-
gênicas sobre a homeostase do cálcio e a ligação entre 
concentração de Ca no soro e doenças uterinas e repro-
dução em vacas leiteiras (Martinez et al., 2012), os in-
tervalos para a primeira inseminação e prenhez não fo-
ram afetados pela alimentação em um programa de dieta 
baixa em DCAD (Seifi et al., 2010). Pesquisas adicio-
nais são necessárias com experimentos devidamente 
realizados para avaliar criticamente o impacto da redu-
ção de hipocalcemia subclínica pela manipulação de 
DCAD em dietas pré-parto ou suplementação de Ca 
pós-parto sobre a reprodução de vacas leiteiras. Visto 
que a reprodução é debilitada em vacas com hipocalce-
mia subclínica (Martinez et al., 2012), é plausível suge-

rir que a manipulação das dietas pré-parto para evitar 
baixas concentrações de Ca no soro provavelmente me-
lhorarão a saúde uterina e subsequente fertilidade. 

 
Suplementação de ácidos graxos e reprodução de vacas 

de leite 

 
Ácidos graxos são componentes lipídicos estru-

turais e funcionais das células, capazes de modular a 
fluidez e permeabilidade da membrana, e realizar sinali-
zação da célula, além de fornecer calorias para metabo-
lismo de energia do tecido. Portanto, a suplementação 
de gordura em dietas de vacas leiteiras fornece benefí-
cios que vão além da provisão de calorias, e estes efeitos 
são influenciados pelo perfil de AG na fonte de gordura.  

A prostaglandina (PG) F2α sintetizada pelo en-
dométrio tem uma função importante na reprodução de 
vacas leiteiras. A suplementação de AG na dieta tem 
provado influenciar a composição de AG do tecido. Isto 
faz com que seja possível manipular a concentração de 
ácido araquidônico no endométrio, o precursor para a 
síntese PGF2α (Bilby et al., 2006b). De fato, a alimen-
tação com gordura suplementar pré-parto (30% de AG 
como C18:2 n-6) melhorou a secreção uterina de PGF2α 
(Cullens et al., 2004). A suplementação pré-parto com 
sais de Ca de AG de cadeia longa rica em AG n-6 redu-
ziu a incidência de retenção de placenta e mastite em 
comparação com vacas que não receberam gordura pré-
parto (Cullens et al., 2004). De forma similar, a suple-
mentação pré-parto de dietas com 2% de sais Ca de óleo 
de palma ou uma mistura de C18:2 n-6 e AG trans-
octadecenoico reduziu a severidade de doença uterina 
pós-parto (Santos et al., 2008). A alteração do forneci-
mento de AG para vacas leiteiras não apenas altera a 
composição dos AG dos tecidos uterinos, mas tem o 
potencial de influenciar a função imunológica (Silvestre 
et al., 2011a). 

Apesar da incorporação de gordura enriquecida 
com AG poli-insaturado ter mostrado influenciar o cres-
cimento do folículo (Santos et al., 2008), é incerto se 
gorduras suplementares com diferentes perfil de AG tem 
efeito sobre a retomada da ciclicidade. De forma geral, o 
tipo de AG não altera a proporção de vacas de estro cí-
clico cerca de 60 dias pós-parto (Santos et al., 2008). 
Apesar da quantidade de lipídios no oócito de ruminan-
tes ser maior que na maioria das espécies estudadas, o 
que levaria ao potencial de mudar o perfil AG para in-
fluenciar a competência de oócitos, a alimentação com 
AG poli-insaturado não impacta a qualidade do oócito 
baseado no desenvolvimento in vitro subsequente (Bilby 
et al., 2006a). No entanto, estudos in vivo suportam o 
conceito de que a alteração do perfil de AG da dieta 
influencia a fertilização e qualidade do embrião em va-
cas leiteiras lactantes (Santos et al., 2008; Cerri et al., 
2009a). Além disto, a manipulação da sequência de AG 
alimentada durante os períodos de transição e reprodu-
ção influenciam a fertilidade de vacas leiteiras pela me-
lhoria da prenhez por IA devido à diminuição da perda 
de prenhez (Silvestre et al., 2011b). Acredita-se que 
alguns dos efeitos de específicos AG promovendo uma 
melhoria na reprodução são mediados por mudanças na 
imunidade inata durante os períodos de transição e re-
produção (Silvestre et al., 2011a). Coletivamente, resul-
tados de estudos sobre os efeitos da suplementação de 
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gordura sobre a fertilidade de vacas leiteiras sugerem 
que incorporar gordura nas rações de vacas leiteiras  
melhora a prenhez por IA (Santos et al., 2008). Além 
disto, o tipo de AG parece ter função no estabelecimen-
to e manutenção da gestação em bovinos (Santos et al., 
2008).  

 
A alimentação de antioxidantes para influenciar a re-

produção 

 

Durante o período pós-parto imediato, o siste-
ma imunológico da vaca é severamente desafiado, e as 
defesas inatas e humorais são suprimidas (Silvestre et 

al., 2011a; Martinez et al., 2012). A incidência de doen-
ças e distúrbios pode ser alta durante esta fase do ciclo 
de lactação e tem diversos impactos negativos sobre o 
desempenho reprodutivo. A redução da imunidade adap-
tativa e inata no parto aumento o risco de distúrbios de 
saúde como retenção de placenta, metrite e mastite.  

Há muito tempo o selênio tem sido associado 
com imunidade. Bovinos suplementados com levedura 
selenizada tiveram um aumento de 18% de Se no plas-
ma em comparação com vacas alimentadas com selenito 
de sódio em alguns estudos (Weiss, 2003). Dependendo 
do solo, plantas podem ter deficiência de Se, o que re-
flete no fornecimento deste mineral para o gado. Sob as 
condições de Se insuficiente durante a estação de estres-
se calórico na Flórida, a suplementação de vacas leitei-
ras com uma fonte orgânica de Se na forma de levedura 
selenizada elevou as concentrações de Se no plasma 
comparado com selenito de sódio (Silvestre et al., 
2007). Em contrapartida, em dois experimentos subse-
quentes, quando o mesmo esquema de suplementação 
foi aplicado a uma área adequada de Se, as concentra-
ções de Se no plasma não diferiram (Rutigliano, 2006; 
Rutigliano et al., 2008; Cerri et al., 2009c). Medidas de 
resposta imunológica inata e humoral, qualidade do em-
brião e fertilidade de vacas leiteiras não foram alteradas 
pela fonte de Se na área Se-adequada (Cerri et al., 
2009c; Rutigliano et al., 2008). No entanto, levedura 
selenizada melhorou a função neutrófilica, titulação sé-
rica contra a ovalbumina, e saúde uterina na área defici-
ente de Se (Silvestre et al., 2007). Estas descobertas 
indicam que respostas a antioxidantes suplementares 
como Se em uma forma mais biodisponível dependem 
do estado de Se do animal.  

 
Intervenções nutricionais que podem diminuir a fer-

tilidade 
 
Alguns componentes dietéticos podem influen-

ciar a reprodução de forma negativa. Subprodutos do 
metabolismo de proteínas e compostos tóxicos contidos 
em produtos de algodão tem o potencial de interferir 
com a viabilidade do gameta, e no ambiente uterino, 
todos os quais prejudicam o estabelecimento e manuten-
ção da gestação. 

 
Proteína e reprodução 

 
Vacas leiteiras lactantes requerem grandes 

quantidades de aminoácidos metabolizáveis para a sín-
tese da proteína do leite. É típico que rações de lactação 
contenham proteína bruta entre 16 e 18% de sua matéria 

seca total. Dietas com proteína bruta limitada podem 
comprometer o crescimento microbiano e fermentação 
no rumen, que muitas vezes reflete nos declínios de in-
gestão de alimento e produção de leite. Por outro lado, a 
alimentação com excesso de proteína do que é necessá-
rio para vacas tem sido implicado no aumento de con-
centrações de amônia e uréia no sangue e leite, que tem 
sido usados como marcadores de fertilidade reduzida 
(Butler, 1998). O declínio sugerido na fertilidade de 
bovinos que recebem excesso de proteína é causado por 
alterações na fisiologia uterina com um declínio no pH 
uterino durante a fase lútea inicial do ciclo estral (Bu-
tler, 1998). Um ambiente uterino mais acídico é menos 
condizente com a manutenção da gestação em bovinos 
(Ocon e Hansen, 2003). Este efeito parece ser restrito 
aos estágios iniciais do desenvolvimento de embriões 
(Rhoads et al., 2006). 

Como vacas leiteiras de alta produção são mais 
eficientes na utilização de fontes de proteína quando 
dietas tem concentrações moderadas de proteína bruta e 
são balanceadas no fornecimento de proteína metaboli-
zável e aminoácidos limitantes (Noftsger e St. Pierre et 

al., 2003), não se justifica formular dietas com concen-
trações de proteína que aumentarão o N uréico uréia N e 
prejudicarão a fertilidade.  

 
O consumo de gossipol de subprodutos do algodão e a 

reprodução 

 
O gossipol foi descoberto por cientistas chine-

ses após notarem que nenhuma criança nasceu por mais 
de uma década em uma vila onde as pessoas cozinha-
vam com óleo de semente de algodão. Desde então, di-
versos relatos na literatura confirmam o efeito anti-
fertilidade do gossipol em mamíferos. O gossipol preju-
dica o metabolismo da membrana da célula, afeta a gli-
cólise, influencia metabolismo mitocondrial e de energia 
na célula e aumenta a fragilidade de membranas da célu-
la, como glóbulos vermelhos. De fato, a fragilidade de 
eritrócitos tem sido um dos indicadores de intoxicação 
potencial com gossipol.  

Risco et al. (1992) foram um dos primeiros a 
mostrar que o gossipol pode ser tóxico e matar bovinos 
em crescimento. Eles deram rações com 200, 400 ou 
800 mg/kg de gossipol livre (GL) para bezerros por 120 
dias. As dietas com 400 e 800mg/kg de GL foram con-
sideradas tóxicas e poderiam causar a morte dos rumi-
nantes em fase de crescimento. Vitelos tem pouca habi-
lidade de desintoxicar o gossipol, portanto, a toxicidade 
pode ser facilmente induzida com a alimentação de pro-
dutos de algodão.  

Uma série de experimentos conduzidos pelo 
nosso grupo demonstraram que o consumo de até 40mg 
de GL/kg de peso corporal não influenciava o desen-
volvimento do folículo e corpo lúteo em novilhas lei-
teiras, mas a alimentação com 40mg de GL/kg de peso 
corporal reduzia a qualidade e desenvolvimento do em-
brião in vivo e in vitro (Coscioni et al., 2003a, b; 
Villaseñor et al., 2008). Estes efeitos provavelmente 
explicam o risco de prenhez reduzido em vacas leiteiras 
com concentrações altas de gossipol no plasma (Santos 
et al., 2003) e sobrevivência comprometida do embrião 
após a transferência (Galvão et al., 2006). Portanto, é 
prudente alimentar vacas leiteiras lactantes com quanti-
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as de semente de algodão que resultem em baixas con-
centrações de gossipol no plasma.  

 
Conclusões 

 
É aceito que a reprodução é importante para a 

lucratividade de fazendas leiteiras, e o status nutricional 
e saúde metabólica estão associados ao sucesso da  re-
produção. Vacas que tem problemas no periparto tem 
atraso no retorno da ovulação, menor prenhez por inse-
minação e aumento na perda de prenhez. Portanto, a 
implementação de programas nutricionais e de saúde 
que reduzem o risco de distúrbios metabólicos devem 
não apenas melhorar a saúde da vaca, mas também me-
lhorar a fertilidade. Fortes evidências sugerem que o 
manejo de vacas durante o período pré-parto afeta a sa-
úde uterina. A ingestão inadequada de nutrientes pré-
parto e comportamento alimentar alterado aumentam o 
risco de metrite em vacas leiteiras. Estratégias para ma-
nipular a saúde metabólica pré-parto envolvem a formu-
lação dietética para minimizar o grau e extensão do ba-
lanço negativo de nutrientes, melhorar a homeostase do 
cálcio e minimizar a severidade da imunossupressão por 
volta e imediatamente após o parto. A suplementação 
com AG não saturados das famílias n-3 e n-6 geralmen-
te melhoram a fertilidade, desde que não interfiram no 
metabolismo microbiano do rumen. A fonte do Se su-
plementar pode influenciar na saúde e reprodução de 
vacas leiteiras, mas a resposta parece depender das con-
centrações Se nos ingredientes da dieta. Finalmente, 
apesar de vacas leiteiras lactantes poderem consumir 
quantidades substanciais de gossipol sem efeitos noci-
vos à saúde e lactação, quando concentrações de gossi-
pol no plasma excedem 5 µg/mL, o desenvolvimento do 
embrião e estabelecimento e manutenção da gestação 
são comprometidos. 
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Resumo 
 

O corpo lúteo (CL) é um órgão fundamental 
para o sucesso da função reprodutiva, sendo ele o 
principal alvo das técnicas de reprodução assistida. 
Além disso, o aumento da produção hormonal e do 
volume do CL foram repetidamente descritos após a 
utilização de gonadotrofinas exógenas para melhorar a 
qualidade do folículo dominante (tratamento 
estimulatório) ou para aumentar o número de folículos 
(tratamento superovulatório). Esta revisão visa discutir 
as bases moleculares, celulares e teciduais do CL 
relacionadas às melhoras das taxas reprodutivas obtidas 
nos tratamentos superovulatório e estimulatório em 
bovinos. Nossos leitores descobrirão que o FSH 
(hormônio folículo estimulante) induz a vascularização 
em nível molecular, o que não acontece com o eCG 
(gonadotrofina coriônica equina), embora o volume do 
CL aumente em ambos os protocolos. As concentrações 
plasmáticas de progesterona em relação ao CL aumenta-
ram em resposta ao tratamento estimulatório, porém 
isso não ocorreu com o superovulatório tratado com 
eCG, e as alterações celulares e moleculares que emba-
sam este fato também serão revistas. Enquanto os 
nossos colegas a campo aplicam os protocolos 
hormonais com o objetivo de aumentar as taxas de 
prenhez, nosso objetivo é descobrir quais os 
mecanismos celulares e moleculares que são acionados 
por tais técnicas, esperando que nosso trabalho possa 
contribuir para a realização de melhorias adicionais em 
etapas subsequentes. 
 
Palavras chave: bovino, corpo lúteo, eCG, FSH, vascu-
larização. 
 

Introdução 
 

O corpo lúteo (CL) é uma glândula endócrina 
capaz de produzir progesterona (P4), hormônio impor-
tante para a manutenção do início até o fim do segundo 
terço da gestação em ruminantes ou até o fim da gesta-
ção em espécies como os seres humanos e cães. Tem 
sido relatado que a P4 é um hormônio chave e sua defi-
ciência inviabiliza a gestação. No início da gestação, a 
P4 se liga ao seu receptor no epitélio uterino e no em-
brião, desencadeando duas cascatas diferentes, no caso 
de ruminantes: na primeira há o reforço da capacidade 
das glândulas uterinas para secretar histotrófo e assim 
melhorar a nutrição do embrião e um segundo no em-
brião em si, permitindo-lhe aumentar a produção de 
interferon-tau (IFN-tau) e consequentemente inibir a 
secreção de PGF2a uterina (Soloff et al., 2011). Nos 
seres humanos e em cadelas a cascata relacionada ao 

histotrófo também é iniciada pela P4, no entanto, não há 
produção de IFN-tau nem há necessidade de evitar a 
produção PFG2a no início da gestação (Galabova-
Kovacs et al., 2004; Soloff et al., 2011). A P4 nestas 
espécies é descrita como fator endócrino no útero, e atua 
principalmente como fator autócrino e parácrino dentro 
do CL, sendo considerada um fator luteotrófico impor-
tante (Maybin e Duncan, 2004; Papa e Hoffmann, 
2011). 

É possível que o processo acima mencionado 
seja interrompido quando o CL não produz P4 
suficiente e a gestação é interrompida. O fracasso de 
uma gestação representa uma grande perda econômica 
para a produção de leite e carne. A fim de minimizar 
esse prejuízo, estão sendo desenvolvidos protocolos 
hormonais para manipular o ciclo estral (Carvalho et al., 
2008; Baruselli et al., 2011) com o objetivo de aumentar 
as taxas de gestação. Programas de inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF) vem sendo empregados 
para superar a imprecisão na detecção do estro, um fator 
limitante importante na indústria de gado. Uma vez que 
a detecção do estro não é necessária em programas de 
IATF, as taxas de serviço atingem 100%, sendo que 
todos os animais que ovulam são inseminados. Além 
disso, tratamentos com gonadotrofinas associados aos 
protocolos de IATF revelaram taxas de aumento da 
concepção, provavelmente devido ao aumento das 
concentrações plasmáticas de P4 (Binelli et al., 2001; 
Bó et al., 2002; Sá Filho et al., 2010; Sales et al., 2011). 
Protocolos que utilizam várias doses decrescentes de 
FSH (hormônio folículo estimulante) após a IATF para 
promover superovulação respondem por 46% de 
aumento nas taxas de recuperação de embriões (Carva-
lho et al., 2002). Mais recentemente, Baruselli e 
colaboradores (Martins et al., 2006; Baruselli et al., 
2008) substituíram o uso de FSH por eCG  para 
promover a superovulação (2000UI), mostrando grande 
vantagem de uma única aplicação no dia 4 após o início 
do protocolo de IATF. Além disso, o mesmo grupo 
iniciou a utilização da eCG  para promover a 
estimulação do folículo dominante com o uso de 400UI, 
o que  usualmente está associado com o aumento do 
volume do CL e das concentrações de progesterona (Bi-
nelli et al., 2001; Sá Filho et al., 2010; Fields et al., 
2012). O sucesso dos tratamentos acima mencionados 
foi relatado por vários outros grupos (Bó et al., 2002, 
2011; Souza et al., 2009; Sales et al., 2011) e as 
mesmas perguntas intrigantes permaneceram: Quais os 
mecanismos responsáveis pelo aumento das 
concentrações de P4 plasmática e do volume do CL em 
resposta ao eCG? 

Esta revisão aborda dois trabalhos 
desenvolvidos em colaboração com o grupo do Prof. 
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Baruselli que verificou a morfologia do CL sob os 
tratamentos com FSH e eCG. O primeiro estudo avaliou 
a densidade microvascular, arranjo capilar e expressão 
de alguns fatores de crescimento vascular em CL de 
búfalas depois de um tratamento superovulatório. O 
segundo e mais amplo estudo teve como objetivo 
descobrir os mecanismos teciduais celulares e/ou 
moleculares responsáveis pelo aumento, tanto das 
concentrações plasmáticas de P4 como do volume do 
CL, em resposta ao tratamento com eCG associado com 
o aumento das taxas de prenhez. Para alcançar nosso 
objetivo geral, foram estabelecidos objetivos específicos 
como por exemplo, medir o volume do CL, a densidade 
mitocondrial, o número e tamanho das diferentes popu-
lações de células luteínicas e a expressão gênica global 
de corpos lúteos (CLL) coletados no dia 6 pós ovulação 
(po) de vacas tratadas com os protocolos estimulatório e 
superovulatório.  
 

Características morfofuncionais do CL sob 
tratamento superovulatório com FSH 

 
CLL de búfalas foram analizados após o 

tratamento utilizando 200mg de FSH administrados do 
dia 0 (início do tratamento) até o dia 3 duas vezes por 
dia em doses decrescentes. Detalhes do protocolo 
podem ser obtidos em Carvalho et al. (2002) e Papa et 

al. (2007). Depois de estudar a microvascularização do 
CL por morfometria e corrosão observamos um 
aumento da densidade microvascular dos CLL 
superovulados na magnitude de 3 vezes, bem como um 
aumento de capilares arteriais e venosos nestes CLL 
(Moura, 2003). Estas observações, que corroboram com 
a de outros grupos que descreveram o aumento da ex-
pressão dos fatores de crescimento relacionados à vas-
cularização após tratamentos com gonadotrofinas (C-
hristenson e Stouffer, 1997; Laitinen et al., 1997; Wulff 
et al., 2000; Sasson et al., 2003) nos levaram a verificar 
a expressão dos sistemas VEGFA e FGF2 no modelo do 
CL superovulado de búfalo. Em relação à expressão 
proteica avaliada pelos métodos de imuno-histoquímica 
(Prado, 2004; Papa et al., 2007;) e western blot (Fatima, 
2008) foi observado um aumento significativo na ex-
pressão dos dois mais importantes fatores de crescimen-
to vascular (Schams e Berisha, 2004) nos CLL supero-
vulados em relação aos animais controle. Curiosamente, 
ao contrário do esperado (Shin et al., 2005; Herr et al., 
2010), a expressão do mRNA da grande maioria dos 
fatores de crescimento estudados e dos seus receptores 
(VEGF, FLT1, KDR, FGF2, FGFR1 e FGFR3) foi 
menor nos CLL superovulados (Papa et al., 2007; Fati-
ma, 2008). 

Tentando reproduzir o tratamento 
superovulatório com FSH in vitro, Fatima et al. (2011) 
utilizaram células da granulosa de bovinos e búfalos e 
após analises de imuno-citoquimica  para detectar 
VEGFA e o receptor 2 do VEGF (VEGFR2), foi 
possível observar o mesmo aumento de proteína mas a 
diminuição correspondente do mRNA foi observada 
apenas para VEGFA e não para VEGFR2.  Embora um 
modelo in vitro nem sempre seja apropriado para 
reproduzir alterações in vivo/ex vivo (Broussard et al., 
1995), é sabido que o tratamento superovulatório com 
FSH induz o aumento da expressão das proteínas dos 

fatores de crescimento relacionados à vascularização no 
CL e esse aumento pode contribuir, direta (Yamashita et 

al., 2008) ou indiretamente (Dickson et al., 2001; Ka-
shida et al., 2001), para a produção de P4. Na verdade o 
aumento das concentrações plasmáticas de P4 por CL 
também foi relatado para este modelo (Papa et al., 
2007) e foi descrito um aumento de organelas das célu-
las lúteinicas envolvidas na síntese de P4 nos CLL supe-
rovulados (Artoni et al., 2004). 
 

Características morfofuncionais do CL sob trata-
mentos de estimulação e superovulação com eCG 

 
O segundo estudo em colaboração teve como 

objetivo estudar os efeitos da eCG  sobre o tecido luteí-
nico e suas células após os tratamentos estimulatório e 
superoulatório em comparação com o grupo controle 
não tratado. O protocolo experimental utilizado foi o 
seguinte: vacas (Bos indicus) foram distribuídas aleato-
riamente em três grupos (Controle n = 5, estimulado n = 
6 e superovulado n = 7) e submetidas à sincronização do 
ciclo estral com dispositivos de progesterona e benzoato 
de estradiol (foi considerado dia 0 do protocolo). O gru-
po estimulado recebeu 400 UI de eCG no dia 8 e o gru-
po superovulado recebeu 2000 UI de eCG no dia 4 após 
o início do protocolo. Os animais foram abatidos no dia 
6 após a ovulação e os CLL foram coletados. O volume 
do CL foi avaliado utilizando-se a fórmula para um e-
lipsóide [3/4pi (largura/2) (altura/2) (profundidade/2)] e 
as concentrações plasmáticas de P4 foram avaliadas por 
RIA e calculadas em relação à quantidade e /ou volume 
do CL. O volume do CL para os animais superovulados 
foi calculado a partir dos valores médios obtidos para 3 
CLL por animal. A progesterona plasmática por CL foi 
maior no grupo estimulado, enquanto o volume de CL 
atingiu os seus maiores valores no grupo superovulado 
(Fatima et al., 2010).  

Em etapa subsequente iniciamos uma investi-
gação para quantificação dos fatores de crescimentos 
relacionados à vascularização. Era esperado um aumen-
to da expressão proteica desses fatores em resposta ao 
tratamento com eCG, de acordo com os dados descritos 
acima para os CLL de animais tratados com FSH. A 
expressão do mRNA do VEGF, FLT1(VEGFR1), KDR 
(VEGFR2), FGF2, FGFR1 e FGFR2 foi avaliada por 
PCR tempo real quantitativo (qPCR) pelo método de  
TaqMan. Os primers utilizados foram adquiridos na 
Life Technologies (Carlsband, CA, EUA) cujas especi-
ficações foram publicadas previamente (Campos et al., 
2010). A qPCR foi realizada como descrito por Campos 
et al. (2010) e a alfa-tubulina foi escolhida como o gene 
de referência. A expressão relativa foi calculada pelo 
método de Pfaffl (Pfaffl, 2001) após análise pelo pro-
grama LinReg (Ramakers et al., 2003). Dos seis genes 
alvo estudados somente o FGFR2 apresentou-se aumen-
tado no grupo estimulado em relação ao controle (P 
<0,05). De acordo com Castilho et al. (2008) e Guerra 
et al., (2008) diferentes isoformas de FGFR2 são ex-
pressas  de forma tempo-dependente no CL bovino ao 
longo do ciclo estral e podem mediar respostas diferen-
tes após o acoplamento com o  FGF2, como por exem-
plo a  estimulação da proliferação celular, esteroidogê-
nese e angiogênese (Gospodarowicz et al., 1977; Miya-
moto et al., 1992; Robinson et al., 2008). Castilho e cola-
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boradores também sugerem que a sinalização via 
FGFR2B participe da luteólise estrutural no CL bovino 
(Fatima et al., 2010). Estudos adicionais seriam necessá-
rios para esclarecer se o aumento da expressão gênica 
observado para o FGFR2B pode estar relacionado com 
o fenótipo observado dos animais estimulados.  

A localização e a expressão proteica do sistema 
VEGFA também foi analisada pelos métodos de imuno-
histoquímica (IHQ) e western blotting, respectivamente. 
IHC foram realizadas conforme descrito por Papa et al. 
(2007), inclusive especificações sobre a diluição dos 
anticorpos. Os mesmos anticorpos foram utilizados para 
análise de western blotting. Para mais detalhes metodo-
lógicos ver Fatima (2008). A expressão da proteína do 
VEGF, FLT1 e KDR avaliada por western blotting não 
se alterou significativamente entre os grupos (dados não 
mostrados). No entanto, quando a imunolocalização foi 
analisada observou-se uma forte coloração para o VEGF 
em células luteínicas pequenas de animais superovula-
dos se comparado com os grupos controle e estimulado 
(Fig. 1). Embora a expressão de VEGF e seus receptores 
têm sido extensivamente estudada em CLL bovinos (Be-
risha et al., 2000; Wulff et al., 2000; Endo et al., 2001) este 
é o primeiro relato a avaliar a sua regulação após a ex-
posição ao eCG. Esperávamos, no entanto, que os sis-
temas VEGFA e FGF2 estivessem alterados, ao menos 
em vacas superovuladas, mas também nas estimuladas 
uma vez que o VEGF e FGF2 aumentam a secreção de 
P4 pelas células lúteínicas em várias espécies (Gospoda-
rowicz et al., 1977; Berisha et al., 2000; Yamashita et 

al., 2008), indicando que ambos os fatores estão envol-
vidos na formação do CL e no controle da secreção de 
P4. No entanto, esta diferença pode estar relacionada à 
espécie estudada (búfalo vs. bovino). Um trabalho reali-
zado utilizando anticorpos anti-FGF2 ou anti-VEGF 
relataram uma diminuição de 50% no volume do CL 
bovino, e na produção de P4 (Yamashita et al., 2008).  

Diante desses resultados, decidimos verificar a 
expressão gênica global do tecido luteínico dos nossos 
grupos experimentais por microarranjo, tentando enten-
der as alterações relatadas nas concentrações plasmáti-
cas de P4, no volume do CL e nos perfis transcricionais 
observados. A expressão gênica global dos CLL coleta-
dos de vacas controle, estimuladas e superovuladas foi 
avaliada usando o Affymetrix GeneChip Bovine Geno-
me Array. Mais de 300 transcritos foram significativa-
mente regulados entre os animais controles e estimula-
dos e mais de 200 entre vacas controle e superovuladas 
(1,5 de alteração, p <0,05). Os métodos de qPCR e wes-
tern blotting também foram realizados para validar al-
guns genes. Entre os transcritos diferencialmente ex-
pressos, houve mudanças em genes envolvidos na bios-
síntese de lipídios e carboidratos, sinalização celular, 
resposta imune a modificação pós-tradução, desenvol-
vimento de tecidos, morfologia, crescimento e prolife-
ração celular. Após a análise das principais vias celula-
res alteradas pelos tratamentos com eCG, alguns genes 
estavam envolvidos nas vias dos receptores ativados por 
proliferador de peroxissomo  (PPAR), incluindo o 
PPARG que se apresentou aumentado em vacas tratadas 
com eCG. Os PPARs são fatores de transcrição, que 
desempenham papel central na regulação do metabolis-
mo lipídico e podem também participar da regulação do 
desenvolvimento e da regressão do CL (Komar, 2005). 

O papel molecular do PPARG está relacionado com a 
interrupção do ciclo celular em células lúteínicas para 
que mantenham seu estado diferenciado (Viergutz et al., 
2000). O controle integrado destes genes está prova-
velmente envolvido na homeostase energética e no me-
tabolismo para promover o crescimento do CL além de 
uma intensa produção hormonal. Além disso, este fe-
nômeno também poderia estar relacionado com um au-
mento do substrato disponível (colesterol) para produ-
ção de P4. Assim, o aumento da concentração de P4 em 
vacas tratadas com eCG pode ser um resultado da com-
binação do aumento do volume do CL, regulação do 
metabolismo lipídico e da alteração da maquinaria celu-
lar envolvida na síntese luteínica de P4. Para corroborar 
com os resultados acima descritos, foi observado que a 
proteína reguladora aguda da esteroidogênese (STAR) 
se mostrou aumentada no CL de vacas tratadas com 
eCG (Fatima et al., 2011) em nível gênico e protéico. A 
STAR transporta o colesterol a partir da membrana mi-
tocondrial externa para a interna, que é o passo limitante 
da velocidade da produção de P4 (Stocco e Clark, 1996; 
Stocco et al., 2005).  

Para reforçar os dados do microarranjo, um es-
tudo morfológico foi realizado (Fatima et al., 2010) pa-
ra medir o número e o volume das células luteínicas 
pequenas e grandes, densidade e volume mitocondrial 
bem como a densidade de mitocôndrias esféricas e a-
longadas nos CLL controle, estimulados e superovula-
dos. Após fixação em glutaraldeído a 2,5% ou em para-
formaldeído a 4%, os CLL foram processados rotinei-
ramente para a microscopia eletrônica de transmissão e 
microscopia de luz, respectivamente. A densidade das 
mitocôndrias e o seu volume foram avaliados por este-
reologia, e os resultados mostraram um aumento do vo-
lume mitocondrial por CL nas vacas superovuladas e a 
análise morfométrica mostrou que o número das SLCs a 
o diâmetro das LLCs também aumentaram neste grupo. 
No grupo estimulado, a densidade das mitocôndrias es-
féricas aumentou em comparação com os outros dois 
grupos, bem como o número de LLCs. Os nossos dados 
morfológicos corroboram com a capacidade do eCG em 
aumentar as concentrações plasmáticas de P4 sob o tra-
tamento estimulatório e o volume do CL sob tratamento 
superovulatório. O aumento na densidade mitocondrial 
esférica junto com o número de LLCs em vacas estimu-
ladas contribui diretamente com a concentração de P4 
plasmática (Fields e Fields, 1996). As LLCs são as prin-
cipais células produtoras de P4 no CL (Fields e Fields, 
1996; Niswender et al., 2000) e características esteroi-
dogênicas tais como aumento da capacidade mitocon-
drial para a produção de pregnenolona após o tratamen-
to com eCG já foram descritas (Tuckey e Atkinson, 
1989). Em nosso estudo, o tratamento estimulatório in-
duziu mudanças morfológicas que permitiram ao CL 
produzir mais P4 em relação ao volume total deste ór-
gão. Por outro lado, o tratamento superovulatório indu-
ziu alterações relacionadas ao aumento do volume, tal 
como aumento do número de SLCs e volume total de 
mitocôndrias. 
 

Considerações finais 
 

Os protocolos hormonais são amplamente utili-
zados para otimizar a eficiência reprodutiva. O FSH 
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parece ser o composto superovulatório mais eficiente 
pois aumenta a vascularização, passo primordial para 
um órgão crescer e se tornar metabolicamente ativo, e as 
concentrações plasmáticas de P4. No entanto esses re-
cursos não são necessariamente úteis para fêmeas doa-
doras que não vão gestar o embrião ou o feto. Por outro 
lado, a eCG pode ser utilizada em protocolos de supero-
vulação de uma maneira mais prática em única adminis-
tração, bem como na estimulação do folículo dominante 
com o objetivo de aumentar a produção de P4 pelo CL 
resultante. A resposta superovulatória é variável entre as 

vacas, mas definitivamente aumenta o número de ovu-
lações e a eCG prepara o ovário e o folículo para apoiar 
este aumento. A resposta ao tratamento estimulatório 
(ou seja, a produção de P4) é menos discrepante e, além 
disso, melhora as taxas de prenhez (Fig. 2). O impacto 
positivo da eCG sobre as taxas de prenhez é provavel-
mente devido à sua capacidade para induzir alterações 
em nível tecidual, celular e molecular, as quais estão 
relacionados com o aumento da capacidade funcional do 
CL e síntese de P4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Expressão de VEGF, KDR FLT1 no CL bovino coletado no dia 6 após ovulação, detectado por imuno-
histoquímica. Sinais positivos podem ser observados com a cor laranja/castanho no citoplasma das (seta cheia) 
grandes e pequenas (seta vazia) células lúteínicas nos grupos controle, estimulado e superovulado; (NC) controle 
negativo. Barra = 50 um. 
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Resumo 
 

O grande desafio das tecnologias de reprodu-
ção assistida continua sendo a produção de oócitos de 
qualidade e com competência de desenvolvimento. A 
competência de oócitos é a capacidade que o oócito 
possui de completar a maturação, passar pelo processo 
de fertilização, chegar ao estágio  de blastocisto e origi-
nar uma progênie após transferência do embrião.  

Os principais parâmetros foliculares ligados à 
competência oocitária serão abordados nessa revisão:: 
tamanho do folículo, qualidade e fase folicular, efeitos da 
superestimulação e estágio de diferenciação. Em um am-
biente comercial, a superestimulação por meio de FSH 
exógeno juntamente com a privação FSH (conhecido co-
mo "coasting period") e punção folicular seguido de ma-
turação e fertilização in vitro, leva à elevadas taxas de 
blastocisto em novilhas e vacas Bos taurus. Este "coas-
ting period" aumenta a proporção de folículos médios a 
grandes e pode induzir leve atresia nas células folicula-
res, o que melhora a competência de desenvolvimento. 

Nesse contexto, o melhor período para recupe-
ração de oócitos em vacastem sido relacionado ao tama-
nho folicular e estágio de diferenciação. Sinais relacio-
nados a apoptose têm sido identificados em diversos 
estudos como parte da foliculogênese antral. Estudos do 
transcriptoma de células somáticas foliculares são, atu-
almente, utilizados para identificar marcadores relacio-
nados à competência oocitária. Por fim, a aquisição da 
competência oócitária é um processo complexo e dinâ-
mico. Dessa forma, os melhores oócitos são obtidos de 
folículos com deternimado tamanho e estágio de dife-
renciação, os quais podem ser manipulado a partir de  
tratamentos hormonais. 
 
Palavras-chave: ART, Bos taurus, "coasting peri-
od"/privação FSH, competência de desenvolvimen-
to/qualidade do oócito, folículo.  
 

Introdução 
 

Nas últimas décadas, as tecnologias de repro-
dução assistida têm sido empregadas com sucesso para 
melhorar a produtividade em animais domésticos. Den-
tre estas metodologias, a fertilização e produção in vitro 

(FIV e PIV) de embriões tem permitido a rápida  propa-
gação de embriões originados de pais geneticamente 
superiores e o fornecimento de material biológico para 
pesquisa. O grande desafio das ARTs tem sido a recupe-
ração de oócitos com competência de desenvolvimento. 
A presente revisão abordará suscintamente os avanços 
nos protocolos de superovulação para novilhas/vacas 
Holstein, visandoa otimização na produção de oócitos 
com competência de desenvolvimento. 
 

Competência de desenvolvimento 

 
A busca do entendimento da aquisição de oóci-

tos com competência de desenvolvimento é um proces-
so contínuo na pesquisa fundamental e aplicada em di-
versas espécies, incluindo a bovina. A literatura mostra 
claramente que a aquisição desta competência é um pro-
cesso multifatorial, difícil de ser acessado usando ape-
nas parâmetros morfológicos de oócito (Sirard et al., 
2006). A competência de oócitos é a capacidade que o 
oócito possui de completar a maturação, passar pelo 
processo de fertilização, chegar ao estágio  de blastocis-
to e originar uma progênie após transferência do embri-
ão (Watson, 2007). Esta habilidade de desenvolvimento 
é adquirida pelo oócito através da biossíntese e/ou ar-
mazenamento de muitas moléculas chave.  Estas molé-
culas são o resultado de processos moleculares que o-
correm no núcleo e ooplasma durante o crescimento e 
maturação de oócito. O armazenamento de uma reserva 
adequada destas moléculas é denominada maturação 
molecular (Sirard et al., 2006). A maturação molecular 
é o processo pelo qual quando o fornecimento dos fato-
res requeridos (de forma dependente de tempo, espaço e 
dose)  é atingido o oócito tornar-se competente. O oóci-
to está quase sempre mudando do estágio primordial 
para a ovulação. Ainda, mesmo após o oócito ter alcan-
çado seu tamanho final, a diferenciação continua. Os 
estágios finais ocorrem quando o oócito progressiva-
mente diminui suas atividades de transcrição (Fair et al., 
1995). Este declínio de transcrição foi mostrado por 
experimentos de incorporação de uridina e uma mudan-
ça progressiva nas estruturas nucleares durante o perío-
do pré-ovulatório (Lodde et al., 2008; Tan et al., 2009). 
Para o camundongo, coelho, ovelha, cabra, vaca, égua e 
humanos, a progressiva conformação da cromatina (di-
fusa para condensada) e do núcleo (não envolto para 
envolto) está associado com a finalização do mecanismo 
de transcrição (Escrich et al., 2009; Tan et al., 2009). 
Portanto, é possível concluir que quando o oócito final-
mente obtem todo RNA requerido, o mesmo adquiriu 
sua máxima capacidade de competência de desenvolvi-
mento.. 

Apesar dos mecanismos moleculares envolvi-
dos naaquisição da competência de desenvolvimento 
não serem bem conhecidos, o ambiente folicular sugere 
muitas dicas (Barnes e First, 1991; Hyttel et al., 1997; 
Sirard e Trounson, 2003). Em muitas espécies mamífe-
ras, especialmente as de grande porte e  com mono-
ovulação, tem sido estabelecido que o ambiente folicu-
lar tem um impacto claro na capacidade do oócito de 
desenvolver além da fertilização. Os principais parâme-
tros foliculares que podem ser avaliados são tamanho, 
status de saúde/atresia, efeitos da superestimulação e 
estágio de diferenciação. 
 

Tamanho do folículo 
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O tamanho do folículo é um parâmetro impor-

tante que influencia a competência do oócito. Apesar de 
fertilizado com sucesso após FIV, oócitos de folículos 
menores de bovinos e suínos  (<3 mm) apresentam 
competência de desenvolvimento reduzida a nula (Lo-
nergan et al., 1994; Blondin e Sirard, 1995; Marchal et 

al., 2002). Estes oócitos parecem ter sido recuperados 
muito precocemente e provavelmente faltavam alguns 
fatores foliculares adicionais que teriam sinalizado que 

os oócitos adquirissem sua competência completa. Da-
dos coletados do nosso local comercial confirmam essa 
tendência, onde folículos maiores seguindo a superesti-
mulação contém oócitos com competência de desenvol-
vimento superior (Fig. 1). Na realidade, a porcentagem 
de embriões transferíveis produzidos de oócitos recupe-
rados aumenta conforme aumenta o diâmetro dos folícu-
los no momento da recuperação de oócito após a super-
estimulação e "coasting". 

n = 45

n = 60

n = 486

n = 49

1-4 mm 5-6 mm 7-10 mm >10 mm

Follicular diameter  

Figura 1. Relação entre o percentual de embriões transferíveis (mórula ou blastocisto de qualidade 1 ou 2) produ-
zido após 7 ou 8 dias de cultura in vitro vs. diâmetro do folículo da maioria dos folículos (>2-3 mm) no momento 
da OPU. (n = número de sessões OPU). 
 
 

Estudos prévios têm avaliado os efeitos de ca-
racterísticas foliculares (como diâmetro e percentual de 
células atrésicas da granulosa e teca) sobre a habilidade 
do oócito adquirir competência de desenvolvimento 
(Pavlok et al., 1992; Lonergan et al., 1994). Apenas 
alguns estudos tem avaliado isto individualmente con-
firmando a maior competência em oócitos originados de 
folículos  maiores(Blondin e Sirard, 1995; Hagemann et 

al., 1999). Até mesmo experimentos de clonagem su-
portam o conceito de competência de desenvolvimento 
aumentada em oócitos de folículos maiores (Barnes et 

al., 1993). Apesar de o tamanho ter efeito significativo, 
alguns oócitos originando de folículos grandes ainda 
falham em produzir embriões, enquanto alguns oócitos 
de folículos médios (5-19mm) já têm esta capacidade. 
Recentemente, demonstramos pela primeira vez que 
em condições de privação extrema de FSH (92h), folí-
culos maiores, mas ainda em crescimento, continham 
oócitos com competência de desenvolvimento compro-
metida (Fig. 2; Nivet et al., 2012). Estes folículos maio-

res foram expostos a um período de privação prolonga-
do, e portanto, é difícil isolar o efeito do tamanho do 
folículo, excluindo a possibilidade de que esta redução 
de competência não está relacionada a algum nível de 
atresia causado por esta privação prolonagada de FSH 
na ausência de um aumento dos pulsos de LH. Este tra-
balho também demonstrou que a maior taxa de produ-
ção de embriões foi obtida quando folículos possuiam 
diâmetro >7 mm após a superestimulação com FSH 
associado com períodos de "coasting" mais curtas (44 a 
68h; Fig. 2). Esses resultados são consistentes com os 
obtidos em nosso laboratório comercial (Fig. 1). Porém, 
é importante notar que o diâmetro ideal de folículo em 
um contexto comercial é de 7 a 10 mm, visto que folí-
culos com diâmetros maiores que10mm apresentam 
menores taxa de recuperação quando utilizando-se de téc-
nicas tradicionais de aspiração. O aprimoramento da técni-
ca de aspiração folicular (OPU) para folículos com diâme-
trosmaiores poderia ser interessante para veterinários que 
realizam a técnica como rotina. 
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Figura 2. Relação entre o tempo de "coasting" (privação FSH) e diâmetro do folículo e taxas de blastocisto. O diâ-
metro folicular é baseado na frequência por classe conforme determinado por ultrassom.  
 

Status saudável/atrésico do folículo 
 

O folículo dominante, além dos grandes folícu-
los subordinados, geralmente é mais saudável ou ligei-
ramente atrésico e seus oócitos preservam boa compe-
tência de desenvolvimento (taxa de blastocisto; Vassena 
et al., 2003). A atresia folicular começa com sinais de 
apoptose nas células da granulosa e então mostram sinais 
nas células do cumulus e por último, no oócito (Zeuner et 

al., 2003). Folículos atrésicos marcados por camadas do 
cumulus rompidas demonstraram baixa competência de 
desenvolvimento. Foi demonstrado previamente que a via-
bilidade de oócitos não foi necessariamente relacionada 
com o grau de atresia de folículos de ovelhas em cultura in 

vitro para maturação e fertilização do oócito e desenvolvi-
mento a termo (Moor e Trounson, 1977). Observações 
similares têm sido notadas em camundongos (Tsafriri e 
Pomerantz, 1984) e outras espécies incluindo os huma-
nos (Barnes et al., 1993). Em bovinos, nosso grupo foi o 
primeiro a demonstrar que a maior competência de de-
senvolvimento era alcançada em complexos cumulus-
oócito bovinos com ligeiros sinais de apoptose nas ca-
madas externas do cumulus (Blondin e Sirard, 1995; 
Zeuner et al., 2003; Feng et al., 2007). De fato, grupos 
de oócitos com melhor competência possuíam um cu-
mulus menos compacto e originavam de folículos sau-
dáveis ou ligeiramente atrésicos, conforme medido por 
histologia ou citometria de fluxo (Blondin et al., 1996). 
Estes eventos apoptóticos podem ser vistos como uma 
forma de maturação-promovendo/acelerando sinais para 
o oócito melhorar sua competência. Outro estudo (Sa-
lamone et al., 1999) revelou que durante o crescimento 
da primeira onda folicular, oócitos de folículos subordi-
nados se mantém viáveis na fase estática, mas passam 
por mudanças degenerativas na fase de regressão após o 
surgimento do folículo dominante. Outro estudo avaliou 
o número de blastocistos obtidos quando a aspiração foi 
feita nos dias 3, 4 ou 5 da primeira onda folicular; o trí-
plo de embriões viáveis foram produzidos no dia 5 (es-
tabelecimento da dominância), comparado ao dia 3 onde 
folículos estavam crescendo (Machatkova et al., 2000). 

Um trabalho recente descreveu a condensação progres-
siva de cromatina do núcleo em oócitos bovinos a me-
dida que eram colhidos de folículos de diferentes tama-
nhos e qualidade (Lodde et al., 2008). Nossa interpreta-
ção frente a esses resultados é que a transcrição é pro-
gressivamente finalizada conforme os folículos se apro-
ximam da ovulação ou iniciam o processo de atresia, 
que leva à mesma consequência: melhor habilidade de 
se desenvolver quando o mecanismo de transcrição já 
está encerrado (maior competência de desenvolvimen-
to).  

 
Superovulação e competência 

 
Desenvolvimentos recentes no nosso entendi-

mento da fisiologia reprodutiva e da regulação hormo-
nal das ondas foliculares têm melhorado as estratégias 
de superovulação para imitar os padrões hormo-
nais/fisiológicos normais. Esta indução hormonal nor-
malmente é usada antes do início da dominância folicular 
a 8,5mm de diâmetro (Ginther et al., 1997), permitindo, 
portanto, a recuperação de uma população homogênea de 
folículos (Ginther et al., 2000; Merton et al., 2003).  

O estímulo com gonadotrofinas normalmente é 
usado para regular a transferência de embriões onde 
vacas são estimuladas, inseminadas e lavadas no dia 7. 
O uso de estímulo para recuperar oócitos maduros (pós 
pico LH) antes da fertilização tem sido desenvolvido 
primariamente para IVF humano. Poucos estudos tem 
sido feitos em IVF com vacas onde oócitos maduros são 
recuperados como em humanos (Sirard e Lambert, 
1985) a medida que IVM se tornou possível em 1988  
(Sirard et al., 1988). 

Porém, apesar de centenas de trabalhos técni-
cos sobre a melhoria das condições de cultivo in vitro de 
oócitos e embriões, a taxa média de desenvolvimento 
para blastocisto após IVM não mudou significativamen-
te antes de 2002 (Sirard et al., 2006). Esta situação mu-
dou com a introdução do FSH "coasting" i.e., privação 
FSH antes da OPU (Blondin et al., 2002).  

Em vacas, "coasting" se refere à parada do su-

>10 mm 

7-10 mm 

5-7 mm 

20 h                             44 h                             68 h                                  92 h  
 (49.8%)                      (70.6%)                        (63.0%)                            (46.0%) 

Duração do "coasting" 
(Taxa de blastocisto) 
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porte de gonadotrofina na presença do LH endógeno 
(Ginther et al., 1998) para estimular a diferenciação 
folicular final e a competência dos oócitos (Sher et al., 
1995; Blondin et al., 2002). Esta privação de gonadotro-
fina (ou "coasting period") exerce pressão seletiva que 
elimina os folículos menores e aumenta a proporção de 
folículos médios a grandes (Fluker et al., 1999; Blondin 
et al., 2002). Além disto, este "coasting" pode induzir 
leve atresia nas camadas externas do cumulus, que re-
sultará em números maiores de complexos oócitos cu-
mulus de grau 3 e, portanto, com competência de de-
senvolvimento melhorada (Blondin e Sirard, 1995). Esta 
atresia inicial é consistente com a função pró-
sobrevivência do FSH nos folículos antrais (Chun et al., 
1996). A estratégia de "coasting" é, portanto, uma fer-
ramenta útil para melhorar a competência de oócitos e 
produzir um número maior de um conjunto homogêneo 
de oócitos competentes. 

O tempo inicial de "coasting" foi determinado 
com base em estudos anteriores indicando que após uma 
injeção de dose única de FSH, a ótima taxa de blastocis-
to era obtida quando oócitos eram recuperados 48h após 
ao invés de 24 ou 72h. (Blondin et al., 1997). Portanto, 
o teste inicial foi configurado para um "coasting" de 33 
vs. 48h após a última injeção FSH e ambos os períodos 
resultaram em um aumento significativo de competência 
comparado com controles de matadouro. Estas desco-
bertas são confirmadas pelas altas taxas de clivagem 
(90%) e blastocisto (80%) após 48h de "coasting" na 
vaca Holstein (Blondin et al., 2002). 

Assumindo que um período de "coasting" entre 
a última injeção FSH e o pico de LH é favorável à aqui-
sição de competência de desenvolvimento de oócito, 
nossa hipótese foi que a competência é inicialmente 
menor dado o status de crescimento do folículo onde a 
diferenciação não começou e, por outro lado, se a priva-
ção de FSH é feita por muito tempo, a diferenciação é 
muito avançada resultando em atresia por causa do con-
texto não ovulatório do corpo lúteo (Nivet et al., 2012). 
A identificação da "janela" ideal de aquisição de compe-
tência de desenvolvimento é um verdadeiro desafio nos 
protocolos de superestimulação FSH.  
 

Vacas de baixa resposta vs. baixo potencial 
 

Em 2005, publicamos um trabalho que descre-
veu a diferença entre vacas de baixa resposta e de baixo 
potencial. Baixa resposta (menos de 10% dos animais 
no estudo) foi definida como animais com resposta foli-
cular abaixo da média após superestimulação (Durocher 
et al., 2006). Animais de baixo potencial foram defini-
dos como doadores produzindo um número limitado de 
embriões devido à população limitadas dos folículos 
antrais pequenos presentes nos ovários no início do tra-
tamento FSH. O trabalho concluiu com a indicação de 
que praticantes de transferência de embriões devem dis-
tinguir entre animais de baixa resposta e de baixo po-
tencial, visto que modificações no protocolo de estímulo 
para o segundo grupo provavelmente não resultará em 
um número maior de embriões transferíveis. Na realida-
de, estes estudos têm demonstrado que novilhas e vacas 
com ovários com reservas ovarianas baixas (baixa con-
tagem de folículos antrais) terão este fenótipo por toda 
sua vida reprodutiva (Abdullah et al., 2008; Irlanda et 

al., 2011; Mossa et al., 2012). Estes estudos sugerem 

que a baixa contagem de folículos antrais pode resultar 
em um ambiente materno inadequado durante o desen-
volvimento fetal. Portanto, praticantes veterinários de-
vem repensar suas estratégias de superestimação quando 
se trata de animais de baixo potencial.  
 

Diferenciação folicular 
 

Diversos critérios morfológicos, ultraestrutu-
rais e metabólicos têm sido usados para prever a compe-
tência de oócitos. Apesar de melhorias nos resultados de 
gestação, estes critérios morfológicos permanecem sub-
jetivos, em alguns casos invasivos e/ou pouco correla-
cionados com a competência de oócitos. Considerando a 
combinação crucial do compartimento folicular somáti-
co com a qualidade de oócitos através de comunicação 
contínua bidirecional (Armstrong e Webb, 1997; Beg e 
Ginther, 2006) estudos genômicos tem focado na corre-
lação do status folicular com expressão de genes. Evans 
et al. (2004) relatou um aumento nos genes expressos 
diferencialmente associado com apoptose em folículos 
subordinados versus dominante. Estes marcadores de 
gene foram sugeridos como possíveis marcadores do 
folículo dominante bovino. Trabalho similar tem suge-
rido genes chave associados com a progressão do status 
folicular e a aquisição de dominância (Bedard et al., 
2003; Fayad et al., 2004; Mihm et al., 2006, 2008; For-
de et al., 2008; Mihm e Evans, 2008; Wells e Patrizio, 
2008). De forma geral, estes estudos demonstraram que 
folículos dominantes eram positivamente associados 
com a expressão aumentada de mRNA nas células da 
granulosa com genes envolvidos na sobrevivência celu-
lar, regulamento da proliferação, prevenção de apoptose 
ou dano ao DNA e síntese RNA. Por outro lado, folícu-
los subordinados eram positivamente associados com a 
expressão melhorada de mRNA nas células da granulo-
sa para genes associados com a morte e/ou apoptose 
celular (ver referências citadas acima para revisão).  

Outros estudos exploraram o impacto do trata-
mento de superovulação no transcriptoma folicular. Por 
exemplo, foi mostrado que o LH induz um efeito inici-
al (6h após o pico LH) marcado pela transcrição de ge-
nes relacionados à ovulação nas células da granulosa de 
bovinos in vivo. No caso do efeito tardio de LH (22h 
após o pico LH), o transcriptoma da granulosa foi carac-
terizado por grandes conjuntos de genes relacionados à 
luteinização (Gilbert et al., 2011). Além disto, recente-
mente relatamos uma assinatura trancriptômica das cé-
lulas da granulosa associada com oócitos competentes 
após superestimulação (Gilbert et al., 2012). Além dis-
so, estas descobertas confirmam expectativas com rela-
ção ao comportamento de células foliculares antes da 
ovulação e oferecem genes alvo para melhorar nosso 
entendimento sobre a fisiologia e a regulação molecular 
(ver referências citadas acima para análise).  

Outros relatórios também analisaram os pa-
drões de expressão de genes associados com o estímulo 
ovariano (Grondahl et al., 2009; Gilbert et al., 2011) ou 
cultivo in vitro (Jones et al., 2008; Tesfaye et al., 2009) 
usando o contexto in vivo como referência. O objetivo 
era identificar marcadores de gene quantitativos e não 
invasivos que preveem corretamente a competência de 
oócitos e reforçam o critério morfológico já utilizado. 
Estes estudos demonstraram que as células da granulosa 
de folículos coletados antes do pico de LH foram asso-
ciadas com expressão de gene envolvido em tarefas típi-
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cas como divisão celular, desenvolvimento e prolifera-
ção, enquanto as células da granulosa de folículos sujei-
tos ao pico de LH incluíam características como respos-
ta a estímulo, vascularização e síntese lipídica, que são 
indicadores de células que estão se preparando para a 
ovulação. Além disto, blastocistos que implantaram e 
resultaram em gestações expressaram transcrições en-
volvidas na adesão celular e comunicação celular. Fi-
nalmente, células do cumulus derivadas de complexos 
cumulus-oócito maturados in vivo expressaram transcri-
ções de genes associadas com a expansão do cumulus e 
regulação da maturação de oócitos enquanto as células 
do cumulus derivadas de oócitos maturados in vitro fo-
ram enriquecidas com genes envolvidos na resposta ao 
estresse (consultar referências citadas acima para refe-
rência). Diversos estudos realizados em diversas espé-
cies de mamíferos incluindo bovinos (Burns et al., 
2003; Fayad et al., 2004; Bettegowda et al., 2008; Gil-
bert et al., 2011) revelaram marcadores de gene chave 
que poderiam aumentar a eficiência das tecnologias de 
reprodução assistida.  

 
Benefícios da superovulação em programas de IVF 

 
A Tabela 1 demonstra a vantagem da FIV 

comparado obtenção de embriões após coleta de embri-
ões in vivo por um período de 60 dias. Fica claro que 
quatro ciclos de FIV usando doadoras superovuladas 
podem ser realizados ao mesmo tempo em que uma úni-
ca coleta de embriões in vivo é realizada (Blondin et al., 
dados não publicados). Portanto, quando usando sêmen 
convencional (sêmen não sexado) produtores de leite 
podem esperar produzir 5,2 vezes mais embriões fêmea 
(11,0 vs. 2.1, respectivamente) e 4,8 vezes mais gestações 
fêmeas de 60 dias (5,7 vs. 1,2, respectivamente) usando 
FIV comparado coleta in vivo de embriões. Adicionalmen-
te, se os clientes escolhem usar sêmen sexado, podem es-

perar produzir 9,4 vezes mais embriões fêmea (29,8 vs. 2,1, 
respectivamente) e 7,9 vezes mais gestações fêmea de 60 
dias (9,5 vs. 1,2, respectivamente) usando FIV comparado 
com a coleta de in vivo de embriões. É importante notar 
que nem todo animal responde aos mesmos protocolos de 
superovulação. Conforme publicado recentemente, a jane-
la ótima de "coasting" é bem grande (20 a 92h) devido a 
variações entre as diferentes doadoras (Nivet et al., 
2012). Na realidade, neste estudo foi calculado que o 
protocolo ideal de superestimulação incluiria 54h de 
"coasting". Em nosso contexto comercial, geralmente 
começamos com um protocolo padrão, que consiste de 6 
injeções de FSH seguidas de 43h de "coasting" antes da 
OPU. Para a maioria dos casos, este protocolo rende 
uma grande proporção de folículos entre 7 e 10mm de 
diâmetro e produz uma grande proporção de oócitos 
competentes. Porém, em algumas doadoras, modificações 
no tempo do período de "coasting" ou número de injeções 
FSH necessárias para produzir uma alta proporção de 
folículos por volta de 7 a 10 mm. Ao modificar os parâ-
metros de superestimulação, é possível trazer quase todas 
as doadoras para a janela ótima de tamanho de folículo e, 
portanto, janela ótima de aquisição de competência de 
desenvolvimento. Em nossa produção comercial, 77% das 
doadoras mostraram duração ótima de "coasting" de 43h, 
onde 10% tiveram resultados melhores com 30h de "coas-
ting" e 15% preferiu 54h de "coasting". Geralmente, o 
protocolo de superestimulação é aplicado pelo menos 
para as duas primeiras sessões IVF para confirmar se o 
protocolo precisa ser modificado e cada animal é monito-
rado cuidadosamente para determinar seu protocolo ideal 
que será aplicado para ciclos futuros de superestimula-
ção. Porém, a aplicação deste conceito não é uma ciência 
exata, visto que variações ocorrem também entre ciclos 
de superestimulação no mesmo animal e muitos outros 
fatores podem influenciar o resultado final da IVF.  

 
Tabela 1. Vantagem da FIV sobre a coleta in vivo de embriões: comparativo de um período de 60 dias. 
 
Pontos finais/sêmen 

In vitro (FIV) In vivo (Coleta) 

Não sexado Sexado Não sexado 

OPU ou Coleta embrião 4 4 1 

Oócitos 41.6 41.6 7.3 

Embriões viáveis 23.3 20.4 4.3 

Embriões fêmea 11.0 19.8 2.1 

Gestação (Dia 30) - fêmea 6.3 (57%) 11.1 (56%) 1.3 (61.0%) 

Gestação (Dia 60) - fêmea 5.7 (52%) 9.5 (48%) 1.2 (59.4%) 

Taxas médias baseadas em 895 sessões OPU de 275 novilhas e vacas Holstein superestimuladas. 
 

Existem grupos comerciais que realizam ciclos 
FIV usando ciclos naturais não superovulados (Galli et 

al., 2004; Merton et al., 2012). É claro que a competên-
cia de desenvolvimento de oócitos de ciclos naturais 
será menor que oócitos de ciclos superovulados. Em 
nosso local comercial usando a superovulação e "coas-
ting", o uso de sêmen não sexado resulta em taxas mé-
dias de produção de blastocistos de 56%. Os grupos 
comerciais citados acima obtêm taxas médias de 16 a 
25% de blastocistos oriundo de doadoras não superovu-

ladas. Usando ciclos naturais, um especialista em repro-
dução poderia realizar OPUs uma ou duas vezes na se-
mana sujeitando doadoras a muitas sessões OPU invasi-
vas, aumentando os riscos as doadoras. Com as estraté-
gias corretas de superovulação, fica claro que existem 
mais benefícios do uso de tais estratégias e realização de 
OPUs a cada 2 semanas, diminuindo os riscos e maxi-
mizando as taxas de produção de embriões por doadora. 
É importante notar que os ciclos naturais continuam 
como alternativa para doadores que não respondem bem 
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à superovulação (verdadeira baixa resposta) ou são alér-
gicos ou insensíveis aos hormônios usados nos protoco-
los de superovulação. Em nosso local comercial em 
2010 e 2011, 64 sessões IVF foram realizadas usando oó-
citos de animais não superestimulados com uma taxa de 
desenvolvimento de blastocistos de 23% (que é compará-

vel a outros estudos citados acima) comparado com os 
56% obtidos de animais superovulados com "coasting". 
As taxas mais baixas de blastocisto (e, portanto, menor 
competência de desenvolvimento) são correlacionadas 
com diâmetros menores de folículos no momento da 
OPU conforme mostrado na Fig. 3. 

1-4 mm 5-6 mm 7-10 mm >10 mm

Natural cycle (n=64)

Superstimulated with 
coasting (n=895)

 
Figura 3. Representação média do status do folículo no momento da OPU em ciclos naturais vs. superestimulados 
seguidos de FSH "coasting period". 
 

Conclusões 
 

A competência de desenvolvimento de oócitos 
é um processo complexo que se traduz na habilidade do 
oócito completar a maturação, passar de forma bem su-
cedida pela fertilização, chegar ao estágio blastocisto e 
originar progênie viável e saudável após transferência 
de embrião. A realização bem sucedida de cada um dos 
níveis de competência discutidos nesta revisão requer o 
efeito ideal e bem orquestrado de sequências de molécu-
las (e rotas moleculares) em um espaço específico, tem-
po, e níveis de magnitude. Apesar de ainda não inteira-
mente definido, cientistas estão tendo uma melhor ideia 
das condições necessárias para alcançar a competência de 
desenvolvimento. Estas incluem atividades de transcrição 
diminuídas em oócitos e o acúmulo de todo o RNA ne-
cessário, diâmetro aumentado de folículos no momento 
da recuperação de oócitos após a superestimulação FSH 
com durações de "coasting" menores (44 a 68h para vacas 
Holstein), oócitos originando de folículos saudáveis ou 
levemente atrésicos (eventos apoptíticos iniciais poderi-
am ser vistos como uma forma de sinais de promoção de 
maturação/aceleração para o oócito melhorar sua com-
petência), e ativação para genes específicos associados 
com folículos pré-ovulatórios conforme descrito nesta 
revisão. A "janela" ideal para a aquisição de competência 
de desenvolvimento durante o crescimento folicular é o 
verdadeiro desafio nos protocolos de superestimulação 
FSH e podem variar conforme as diferentes espécies e 
os diferentes indivíduos.  
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Resumo 
 

As enfermidades uterinas que mais acometem 
vacas leiteiras podem ser classificadas como metrite 
puerperal, metrite clínica, endometrite clínica e endome-
trite subclínica.  Estas enfermidades são altamente pre-
valentes (afetam entre 20 e 30% das vacas leiteiras) em 
vacas de alta produção leiteira e têm sido associadas às 
baixas taxas de gestação após inseminação artificial 
(AI), ao aumento do intervalo entre gestações, ao des-
carte prematuro de animais do rebanho e às perdas eco-
nômicas. A metrite puerperal é caracterizada pela pre-
sença de um aumento anormal do volume uterino, pre-
sença de descarga de conteúdo uterino liquido fétido de 
coloração vermelho-amarronzada associada a sinais de 
alterações sistêmicas, e febre (>39.5oC) no período de 
21 dias em lactação (DIM do inglês: days in lactation). 
Animais que não apresentam sinais sistêmicos, no en-
tanto apresentam um aumento de volume uterino asso-
ciado à descarga uterina fétida no período de 21 DIM 
são diagnosticadas com metrite clínica. A endometrite 
clínica é caracterizada pela presença de descarga uterina 
purulenta (>50%) após 21 DIM ou mucopurulenta (50% 
pus, 50% muco) após 26 DIM. Na ausência dos sinais 
clássicos de endometrite clínica, a endometrite subclíni-
ca é definida pela presença de >18% de neutrófilos ou 
polimorfos mononucleares (PMN) em amostras de cito-
logia uterina coletadas entre 21 e 33 DIM ou >10% 
PMN entre 34 e 47 DIM. Os principais fatores de risco 
para a ocorrência de doenças uterinas são distocia, ges-
tação gemelar, retenção de placenta, natimortos, abor-
tamento, prolapso uterino e ocorrência de cetose. A me-
trite pode ser tratada com o uso de antibióticos de forma 
sistêmica ou intrauterina. A administração de cloridrato 
de ceftiofur (Excenel®) via intramuscular ou sal sódico 
de ceftiofur (Excede®) via subcutânea são eficazes no 
tratamento da metrite, enquanto que a administração de 
oxitetraciclina intrauterina é eficaz na redução do im-
pacto negativo da metrite no rendimento da produção de 
leite e na fertilidade das vacas tratadas. A administração 
intrauterina de cefapirina benzatina (Metricure®) é um 
tratamento eficaz para endometrite clínica e subclínica, 
no entanto esse tratamento não é permitido nos Estados 
Unidos da América. A administração do PGF2α parece 
não ser eficaz no tratamento de endometrite clínica ou 
subclínica em vacas leiteiras. 
 
Palavras-chave: vaca de leite, endometrite, metrite, 
doenças uterinas. 
 

Introdução 
 
Enfermidades uterinas em vacas destinadas à 

produção de leite podem ser classificadas como metrite 
puerperal, metrite clínica, endometrite clínica e endome-
trite subclínica (Sheldon et al., 2006). Estas doenças são 

altamente prevalentes em vacas de leite de alta produção 
e têm sido associadas com a diminuição da gestação por 
inseminação artificial (AI), ao aumento do intervalo 
entre partos, ao aumento do número de animais de des-
cartes, e as perdas econômicas (Bartlett et al., 1986; 
Sheldon e Dobson, 2004; Gilbert et al., 2005). A metrite 
afeta cerca de 20% das vacas em lactação em uma fa-
zenda de produção de leite, essa incidência varia de 8 a 
>40% em algumas fazendas (Curtis et al., 1985; Goshen 
e Shpigel, 2006; Hammon et al., 2006; Huzzey et al., 
2007; Galvão et al., 2009a). A endometrite clínica tam-
bém acomete cerca de 20% das vacas em lactação, e a 
prevalência varia de 5 a >30% em alguns rebanhos (Le-
Blanc et al., 2002; McDougall et al., 2007; Galvão et 

al., 2009b). A endometrite subclínica é a mais prevalen-
te de todas as doenças uterinas; afetando cerca de 30% 
de vacas em lactação, com a prevalência variando de 11 
a >70% em alguns rebanhos (Kasimanickam et al., 
2004; Gilbert et al., 2005; Hammon et al., 2006; Bar-
lund et al., 2008; Galvão et al., 2009a). 

A retenção de membranas fetais é caracterizada 
pela não liberação da placenta no período de 12 entre 24 
h após o parto. Apesar da retenção de membranas fetais 
não se tratar de uma doença propriamente dita, muitos 
pesquisadores tem estudado o tratamento (sistêmico ou 
intrauterino) desta condição uma vez que se trata de um 
dos maiores fatores de risco para a metrite em vacas 
leiteiras (Risco e Hernandez, 2003; Drillich et al., 2006; 
Goshen e Shpigel, 2006). Embora o tratamento da re-
tenção das membranas fetais previna a ocorrência de 
metrite (Risco e Hernandez, 2003), este tratamento não 
mostrou possuir impacto positivo na fertilidade ou na 
produção leiteira dos animais tratados (Risco e Hernan-
dez, 2003; Drillich et al., 2006; Goshen e Shpigel, 
2006); e, portanto, a retenção de membranas fetais não 
será enfatizado neste artigo. A piometra é caracterizada 
por um útero cheio de pus na presença de um corpo lú-
teo (CL) e da entrada cervix fechada (Sheldon et al., 
2006). A piometra pode ser considerada uma forma de 
endometrite, na qual vacas ovulam na presença de um 
útero contaminado. O tratamento comum é a adminis-
tração de prostaglandina F2α (PGF2α). 

 
Fatores de risco 

 
Dentre os fatores de risco que estão tradicio-

nalmente associados à ocorrência de metrite incluem 
primiparidade, distocia, gestação gemelar, retenção de 
placenta (RP), natimorto, abortamento, prolapso uterino 
e cetose (Erb et al., 1981a, b; Dohoo e Martin 1984; 
Markusfeld, 1984, 1985, 1987; Curtis et al., 1985; 
Gröhn et al., 1990; Correa et al., 1993; Kaneene e Mil-
ler, 1995; Goshen e Shpigel, 2006; Dubuc et al., 2010). 
Fatores de risco de endometrite incluem distocia, gesta-
ção gemelar, RP, natimorto, abortamento, metrite, pro-
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blemas com conformação da vulva, gestação de macho 
e cetose (Gröhn et al., 1990; Galvão et al., 2009a, b; 
Dubuc et al., 2010; Potter et al., 2010; Cheong et al., 
2011). Enquanto que a metrite é mais prevalente em 
vacas primíparas (Markusfeld, 1985, 1987; Goshen e 
Shpigel, 2006), a incidência de endometrite pode au-
mentar, diminuir ou ainda estar associada com o nível 
de produção leiteira em vacas primíparas comparado às 
vacas multíparas (Galvão et al., 2009b; Potter et al., 
2010; Cheong et al., 2011). Vale ressaltar que, vacas 
multíparas tem uma maior contaminação uterina por 
bactéria por volta dos 50 dias pós-parto comparadas 
com vacas primíparas (Galvão et al., 2009b). A produ-
ção de leite tem impacto deletério na função leucocitária 
(Kimura et al., 1999; Nonnecke et al., 2003); e, conse-
quentemente, é esperado que a função de leucócitos ori-
undos de vacas multíparas tenha sua função afetada de 
forma mais severa devido ao maior produção de leite. 
Na verdade, a atividade fagocítica dos neutrofílos pro-
venientes de vacas mais velhas é marcadamente reduzi-
da durante o período pós parto quando comparado a 
vacas mais jovens (Kehrli et al., 1989; Gilbert et al., 
1993). Deste modo, o aumento nos níveis de produção 
de citocinas pró-inflamatórias no endométrio pode aju-
dar a prevenir metrite; no entanto vacas multíparas que 
tem uma demanda maior para a produção leiteira, estes 
animais parecem ser menos capazes de eliminar uma 
infecção e, portanto, serem mais susceptíveis a endome-
trite. Outro fator importante que pode estar envolvido na 
susceptibilidade a metrite é o nível de imunoglobulinas 
circulantes. As imunoglobulinas funcionam como opsoni-
nas, que melhoram a capacidade fagocítica das células. 
Vacas primíparas tem menor concentração de imunoglobu-
linas no colostro, o que indica níveis mais baixos de 
imunoglobulinas em circulação do animal (Muller e 
Ellinger, 1981); portanto, a fagocitose pode não eficien-
te no início da lactação em vacas primíparas. 

Estudos recentes têm sido focados no efeito da 
ingestão de matéria seca, indicadores de equilíbrio de ener-
gia como ácidos graxos não esterificados (NEFA) e beta-
hidroxibutirato (BHBA), haptoglobina, e o armazenamento 
de glicogênio sobre a função de neutrofílos, e  a disponibi-
lidade de cálcio sobre doenças uterinas (Hammon et al., 
2006; Huzzey et al., 2007; Duffield et al., 2009; Dubuc et 

al., 2010; Galvão et al., 2010; Ospina et al., 2010; Marti-
nez-Patino et al., 2012). A ingestão de matéria seca tem 
sido reconhecida como um importante fator de risco para o 
desenvolvimento de doença uterina. Estudos recentes de-
monstraram que vacas que desenvolveram metrite e endo-
metrite apresentaram uma diminuição de ingestão de maté-
ria seca no período de até 2 semanas antes do parto (Ham-
mon et al., 2006; Huzzey et al., 2007). Esta diminuição 
da ingestão de matéria seca foi acompanhada por um 
aumento das concentrações de NEFA e BHBA no san-
gue, indicando um grau mais severo de balanço energé-
tico negativo e imunossupressão nestas vacas (Hammon 
et al., 2006; Galvão et al., 2010). Trabalhos recentes 
também mostraram que vacas apresentando hipocalce-
mia e maiores concentrações de NEFA e BHBA no san-
gue, tem maior probabilidade de desenvolver metrite 
(Martinez-Patino et al., 2012). Além disto, a probabili-
dade do desenvolvimento de metrite diminui em 62% para 

o aumento de cada 1 mg/dL de Ca sérico nestes animais 
nos 3 primeiros dias após o parto (Martinez-Patino et 

al., 2012). 
 

Identificação 
 

Metrite 
 

A metrite puerperal é caracterizada pela pre-
sença de um aumento anormal do volume uterino, pre-
sença de descarga uterina liquida fétida vermelho-
amarronzada associada a sinais de doença sistêmica, e 
febre (>39.5°C) dentro de 21 dias de lactação (DIM). 
Animais sem sinais sistêmicos, mas com útero aumen-
tado e descarga uterina fétida dentro de 21 DIM podem 
ser diagnosticados com metrite clínica (Sheldon et al., 
2006). A metrite é diagnosticada por exame físico com-
pleto da vaca, incluindo comportamento, estado de hi-
dratação, aferição da temperatura retal e palpação do 
útero via transretal para avaliar a descarga uterina. A 
avaliação da temperatura retal deve ser realizada antes 
da palpação transretal.  Um estudo conduzido na Flórida 
(Benzaquen et al., 2007) observou uma alta proporção 
(~60%) de vacas que não apresentavam febre (>39.5°C) 
no momento do diagnóstico da metrite, indicando que 
esta condição nem sempre é acompanhada de febre. Es-
tes resultados sugerem que no diagnóstico e no trata-
mento de metrite deve-se considerar a presença e a ca-
racterística da descarga uterina (fétida ou não) e o com-
portamento da vaca, além da aferição da temperatura 
retal. Vacas que foram diagnosticadas com metrite sem 
febre apresentavam a mesma probabilidade de desen-
volver um quadro de endometrite clínica posteriormente 
tanto quanto as vacas apresentando metrite e febre. Isto 
sugere que a metrite sem febre pode ter o mesmo efeito 
negativo sobre a fertilidade que a metrite com febre 
(Benzaquen et al., 2007). 

Vacas diagnosticadas com metrite (puerperal 
ou clínica) devem ser também avaliadas para ocorrência 
de doenças metabólicas ou infecciosas simultaneamente 
(cetose, abdomaso deslocado, mastite, pneumonia, etc.) 
uma vez que estas condições estão associadas entre si 
(Curtis et al., 1985). Apesar de ser não realizado rotinei-
ramente, o exame vaginal pode auxiliar no diagnóstico 
de metrite no caso de uma vaca apresentar febre de ori-
gem desconhecida e ausência descarga uterina após pal-
pação do útero via transretal. É importante ressaltar que, 
deve-se ter o cuidado de lavar a vulva com solução an-
tisséptica (e.g., bucha de limpeza embebida em solução 
iodada) e usar uma luva de palpação limpa e bem lubri-
ficada (Williams et al., 2005). Centrais leiteiras devem 
apresentar um sistema operacional de procedimento 
padrão bem especificado quanto à avaliação de vacas 
com relação ao diagnostico de metrite. A metrite pode 
ocorrer a qualquer momento após o parto, mesmo após 
21 DIM; porém, na maioria dos casos (~95%; 709/753) 
ela ocorre nos primeiros 14 DIM, no qual a maior inci-
dência ocorre por volta de 5-7 DIM (Fig.1). 

Diferentes estratégias têm sido propostas por 
estudos científicos acadêmicos e da indústria farmacêu-
tica com o objetivo de monitorar vacas para o diagnosti-
co e manejo de metrite e doenças metabólicas; A Pfizer 
(Pfizer Animal Health, New York, NY) lançou um pro-
grama chamado “contrato de 100 dias” para o direcio-
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namento do manejo sanitário e reprodutivo de rebanhos 
leiteiros. Parte deste programa inclui o monitoramento 
diário de vacas recém-paridas nos primeiros 10 DIM. 
Apesar do monitoramento de vacas nos primeiros 10 
DIM ser o suficiente para diagnosticar a maioria das 
vacas acometidas por metrite, grande parte desses ani-
mais ficaria sem o diagnostico de metrite (~20%; 
140/753). Na fazenda experimental leiteira da Univer-
sity of Florida, tem sido comprovado que a avaliação do 
exame físico dos animais combinado com desvio da 
produção de leite de mais de 12% ou o não aumento da 
produção leiteira em pelo menos 4% (primíparas) ou 7% 

(multíparas) por dia nos primeiros 20 DIM de todas as 
vacas nos dias 4, 7 e 12 DIM, é eficaz para diagnosticar 
vacas com metrite e doenças metabólicas (cetose e des-
locamento de abomaso). Apesar de o sistema ser efici-
ente, ele requer a pesagem diária individual da produção 
de leite. Outros programas tem objetivado os primeiros 
13 (Benzaquen et al., 2007) ou 14 DIM (Galvão et al., 
2009b) para monitoramento diário. Independente do 
regime de monitoramento adotado, e o protocolo utili-
zado, a habilidade do avaliador é essencial para o suces-
so do programa de monitoramento.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Distribuição da frequência da incidência de metrite por dias pós-parto em uma amostra de 753 casos de 
metrite que ocorreram em um período de um ano em centrais leiteiras em Ohio, New York, e Califórnia.  
 
 
Endometrite 

 
A endometrite clínica é caracterizada pela pre-

sença de descarga uterina purulenta (>50%) após 21 
DIM ou mucopurulenta (50% pus, 50% muco) após 26 
DIM (Sheldon et al., 2006). A endometrite clínica ge-
ralmente é diagnosticada pela avaliação de descarga 
uterina detectada na vagina com o auxílio de um espé-
culo (LeBlanc et al., 2002), da ferramenta de Metri-
check (McDougall et al., 2007), ou palpação com mão 
enluvada (Williams et al., 2005). Quando qualquer um 
dos métodos é utilizado, deve se cuidar com a limpeza 
da vulva, para evitar a introdução de contaminantes na 
vagina, e usar lubrificação. Quando a vaginoscopia é 
realizada, o espéculo deve ser introduzido na vagina até 
o nível do óstio cervical externo, e a inspeção da des-
carga é realizada com o auxílio de uma lanterna. Quan-
do é feito o uso da ferramenta de Metricheck (Metri-
check, Simcro, Nova Zelândia), o dispositivo deve ser 
introduzido na vagina até o nível do óstio cervical ex-
terno e a descarga deve ser coletada para avaliação após 
a exteriorização do dispositivo. Quando o método da 
mão enluvada é realizado, a mão deve ser introduzida na 
vagina até o nível do óstio cervical externo e a descarga 
deve ser coletada para avaliação após a exteriorização 
da mão.   

Na ausência de endometrite clínica, endometri-

te subclínica é definida pela presença de >18% de neu-
trofílos (PMN) nas amostras de citologia uterina coleta-
das entre 21 e 33 DIM ou >10% PMN entre 34 e47 DIM 
(Sheldon et al., 2006). As amostras de citologia uterina 
podem ser coletadas usando a escova citológica (cyto-

brush) (Kasimanickam et al., 2004) ou a técnica de la-
vagem uterina de baixo volume (Gilbert et al., 2005). O 
método da escova citológica consiste no uso de uma 
escova de citológica de Papanicolaou anexada à uma 
haste metálica que é encaixada em um tubo de metal 
com diâmetro similar a uma pipeta de inseminação (Fig. 
2). A ferramenta é protegida com uma bainha plástica 
protetora durante a inserção na vagina, e então é exposta 
para a passagem pelo cervix. No corpo uterino, a escova 
citológica é exposta e a parede do corpo uterino é ligei-
ramente pressionada contra a escova citológica enquan-
to a escova citológica é girada duas ou três vezes. Após 
isto, a ferramenta é exteriorizada e a escova citológica é 
delicadamente esfregada em uma lâmina de microscopia 
que é secada ao ar livre antes da coloração utilizando o 
método rápido Diff-Quick.  

Para a lavagem uterina de baixo volume, uma 
pipeta de infusão protegida com uma camisa sanitária 
que é puncionada antes da pipeta ser passada pelo cer-
vix. Em qualquer lugar do útero, é infusionada 10-20 
mL de solução salina estéril, o útero é então massageado 
e uma porção (≥5 mL) é recuperada. Um catéter de Fol-
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ley também pode ser usado para realizar lavagem de bai-
xo volume de forma similar à transferência de embrião 
(Galvão et al., 2009a). Após a coleta, a amostra precisa ser 
centrifugada em centrífuga convencional ou centrífuga de 
centrifugação celular. Se utilizando uma centrífuga con-
vencional, a maior parte do sobrenadante precisa ser des-
cartada e o esfregaço é realizado com uma  uma gota do 
fluido restante. Para a citocentrífuga, ~150 µL da amos-
tra coletada é carregada no container da citocentrífuga e 
centrifugada a 700g por 5min. Então, laminas são secadas 

ao ar livre e coradas usando o método de coloracçõa rápida 
Diff-Quick. Após a coloração, todas as células, incluindo 
as células epiteliais (com exceção aos eritrócitos) são con-
tadas sob o microscópio de luz e a proporção de PMN 
de um total de 200 células é calculada.  

A endometrite tem sido diagnosticada pela pre-
sença de fluido no útero usando ultrassonografia (Kasi-
manickam et al., 2004); portanto, este método provou 
ser menos sensível que a citologia endometrial (Barlund 
et al., 2008). 

 

 

Figura 2. Ferramenta de citologia com escova citológica (cytobrush) anexada. 
 

Tratamento 
 
Metrite 

 
O método de tratamento mais comum é intrau-

terino (Thurmond et al., 1993; LeBlanc et al., 2002; 
Kasimanickam et al., 2005; Goshen e Shpigel, 2006; 
Galvão et al., 2009b); ou administração sistêmica de 
antibiótico (Chenault et al., 2004). Atualmente, nos Es-
tados Unidos, não há aprovação de antibióticos a serem 
utilizados para administração sistêmica ou intrauterina 
em vacas leiteiras. Existem apenas três antibióticos a-
provados para administração sistêmica para o tratamen-
to de metrite em vacas de leite: cloridrato de ceftiofur 
(Excenel®, Pfizer Animal Health, Madison, NJ), e sal 
sódico de ceftiofur (Excede®, Pfizer Animal Health, 
Madison, NJ), que são cefalosporinas de espectro amplo 
de terceira geração, e Liquamicina LA-200 (Pfizer A-
nimal Health) uma oxitetraciclina de ação longa. Devido 
ao longo tempo de retenção de leite (4 dias) e carne (28 
dias) para Liquamicina, o Excenel® (sem retenção de 
leite e 3 dias para carne) é o tratamento escolhido. Ex-
cede® também não tem período de retenção de leite, mas 
tem um período de retenção carne de 13 dias; portanto, 
sua adoção ainda é incerta. A vantagem do Excede® 
seria o regime de tratamento; duas doses com intervalo 
de 72 horas, comparada com a injeção diária de Exce-
nel® por 5 dias. A dose recomendada para o tratamento de 
metrite em vacas leiteirar durante o pós-parto para o 
Excenel® é de 2,2 mg/kg (2ml/100 lbs) de peso corpo-
ral intramuscular, e para o Excede® é de 6,6 mg/kg (1,5 
ml/100lbs) de peso corporal via subcutânea no terço 
médio ou base da orelha 
(https://animalhealth.pfizer.com/sites/PAHWeb/US/EN/
products/Pages/Excede_Dairy_OLD.aspx). É recomen-

dado alternar o uso das orelhas para a administração do 
medicamento.  

Apesar da administração sistêmica do cloridra-
to de ceftiofur melhorar sinais clínicos de metrite (Che-
nault et al., 2004), seus efeitos sobre a fertilidade do 
animal tratado ainda não foram avaliados. Por outro 
lado, o tratamento intrauterino com 5g de clortetracicli-
na duas vezes por semana por 2 semanas diminuiu a 
ocorrência dos  

efeitos negativos da metrite sobre a fertilidade 
e a produção leiteira em vacas multíparas (Goshen e 
Shpigel, 2006); porém, este tratamento não é aprovado 
nos Estados Unidos e levaria a longos períodos de re-
tenção de leite. Assumindo que o tratamento custaria 
US$10 e que o leite seria descartado por 21 dias, o custo 
total seria de $199 (60lbs x 21 x $15,00 a cada 100lbs 
*cwt = 189 + 10 = $199). Vacas que receberam este re-
gime de tratamento produziram 1.438lbs mais de leite e 
conceberam 29 dias antes; portanto, o retorno seria de 
$273,70 [(1438/100 x 15) + (29 x $2 por dia aberto adi-
cional)], e o lucro líquido seria $74,70. 

 
Endometrite 

 
Uma formulação contendo 500mg de cefapiri-

na benzatina em 19g de emulsificante (Metricure®, In-
tervet, Boxmeer, Países Baixos) é aprovada para o tra-
tamento de endometrite clínica por administração in-
trauterina no Canadá, Europa, Nova Zelândia, Austrália 
e outros países ao redor do mundo. A infusão intrauteri-
na de Metricure® melhorou o desempenho reprodutivo 
de vacas com endometrite clínica (LeBlanc et al., 2002). 
Neste mesmo estudo, o tratamento com a prostaglandina 
F2α (PGF2α) comprovou possuir efeito intermediário. 
Em estudo clinico em massa comprovou que a PGF2α 
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não melhora a fertilidade em vacas com endometrite 
clínica (Dubuc et al., 2011). O tratamento com Metricu-
re® também provou ter efeito positivo sobre a fertilidade 
em vacas com histórico de retenção de membranas fe-
tais, fetos natimortos ou com presença de descarga vul-
var após 13 DIM (McDougall, 2001). Em outro estudo 
uma formulação contendo 125mg de cloridrato de cefti-
ofur em 10 ml de suspensão estéril baseada em óleo 
(Spectramast LC, Pfizer Animal Health, New York, 
NY) inicialmente indicada para tratamento de mastite 
clínica se mostrou capaz de reduzir a contaminação bac-
teriana de vacas de leite com endometrite clínica; po-
rém, não houve melhora da fertilidade dos animais tra-
tados (Galvão et al., 2009b).  

Apesar de não existir um tratamento aprovado 
para endometrite subclínica, Metricure® se mostrou ca-
paz de melhorar o desempenho reprodutivo de vacas 
com endometrite subclínica tratadas (Kasimanickam et 

al., 2005). Vale ressaltar que neste estudo, a o uso de 
PGF2α apresentou efeito benéfico similar (Kasimanic-
kam et al., 2005). Acredita-se que o benefício da admi-
nistração de PGF2α venha da indução do estro em vacas 
com corpo lúteo responsivo a PGF2α; o estro leva à ex-
pulsão física dos contaminantes bacterianos e produtos 
inflamatórios, além de possível melhoria nas defesas 
uterinas com menor influencia da progesterona (Kasi-
manickam et al., 2005). É geralmente consensual que 
um ambiente de alta progesterona suprime a produção 
de muco cervical, diminui contratilidade do miométrio, 
e a secreção da glândula uterina bem como a atividade 
fagocítica dos neutrófilos uterinos (Frank et al., 1983; 
Hussain, 1989; BonDurant, 1999), e, portanto, confere 
um microambiente permissivo para infeção uterina. 
PGF2α não tem apenas efeito luteolítico, mas também 
parece ter ações pró-inflamatórias que podem aprimorar 
a função neutrofílica (Lewis, 2004). Visto que existe 
uma preocupação crescente com relação o desenvolvi-
mento de resistência bacteriana a antibióticos, PGF2α 
forneceria um método eficaz de tratamento da endome-
trite. Entretanto, estudos posteriores não demonstraram 
efeitos benéficos da PGF2α no tratamento de endometri-
te subclínica (Galvão et al., 2009a; Dubuc et al., 2011); 
portanto, a literatura disponível sugere que a PGF2α não 
é um método eficaz de tratamento de endometrite sub-
clínica.  
 

Conclusões 
 

Doenças uterinas são prevalentes em vacas de 
leite de alta produção e requer diagnóstico e tratamento 
em tempo hábil. Os principais fatores de risco são disto-
cia, gestação gemelar, retenção placentária, natimorto, 
abortamento, prolapso uterino e cetose. A metrite pode 
ser tratada com sucesso com o uso de antibiótico-terapia 
sistêmica ou intrauterina. A administração de cloridrato 
de ceftiofur (Excenel®) intramuscular ou ceftiofur ácido 
cristalino livre (Excede®) subcutâneo são eficazes no 
tratamento de metrite, e oxitetraciclina intrauterina é 
eficaz na redução dos efeitos negativos da metrite sobre 
a produção leiteira e a fertilidade. A administração in-
trauterina de cefapirina benzatina (Metricure®) é um 
tratamento eficaz para endometrite clínica e subclínica, 
apesar de não ser um tratamento aprovado nos Estados 
Unidos. A administração do PGF2α não parece ser efi-

caz no tratamento de endometrite clínica ou subclínica.   
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Resumo 
 

O interferon tau (IFNT), que é o sinal de reco-
nhecimento da gestação produzido pelas células do tro-
fectoderma do concepto de ruminantes, bloqueia o me-
canismo luteolítico uterino para garantir a manutenção 
de corpo lúteo funcional para a produção de progestero-
na (P4). O IFNT age em conjunto com a P4 para induzir 
a expressão de genes para transporte e/ou secreção de 
histotrofo, que inclui nutrientes como glicose e arginina, 
os quais ativam a via de sinalização celular nutriente-
sensitiva do alvo mecanístico da rapamicina (MTOR), 
para estimular a proliferação, migração, diferenciação e 
tradução de mRNAs essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento do concepto. As concentrações de argi-
nina, leucina, glutamina e glicose aumentam no lúmen ute-
rino durante o período de peri-implantação da gestação 
devido à expressão aumentada de seus transportadores pelo 
epitélio luminal do útero (LE) e epitélio glandular superfi-
cial (sGE) em resposta à P4 e IFNT. Em cultivo de explan-
te de embriões do 16º dia de gestação, a arginina aumenta a 
expressão de GTP ciclohidrolase 1 mRNA, e IFNT, en-
quanto a arginina e a glicose aumentam ornitina descarbo-
xilase, óxido nítrico sintase 2 e GCH1. A arginina pode ser 
metabolizada em óxido nítrico (NO) e poliaminas que es-
timulam a proliferação das células do trofectoderma ovino 
(oTr). Fosfoproteína 1 (SPP1, também conhecida como 
osteopontina) no histotrofo uterino aumenta a organização 
das adesões focais como pré-requisito para a adesão e mi-
gração de células do oTr através da ativação e interação 
entre as vias motoras MTOR, MAPK, e miosina II. Glico-
se, arginina, leucina e glutamina estimulam a sinalização 
por MTOR, proliferação e tradução mRNA por células 
oTr. Além disto, a glicose e a frutose foram equivalentes 
no estímulo de proliferação e síntese de ácido hialurôni-
co através da via da hexosamina em oTr e células Tr 
suínas. Estes mecanismos permitem que nutrientes sele-
tos e SPP1 ajam de forma coordenada para alterar a sín-
tese das proteínas envolvidas na sinalização celular afe-
tando o crescimento, desenvolvimento e sobrevivência 
do concepto durante o período de peri-implantação da 
gestação.  
 

Palavras-chave: aminoácidos, concepto, glicose, 
MTOR, gestação, fosfoproteína secretada 1, útero. 
 

Desenvolvimento do concepto e reconhecimento de 
gestação em ovinos 

 

Embriões de ovelha entram no útero no dia 3, 
desenvolvem-se a blastocisto esférico, eclodem da zona 
pelucida e então se transformam de esféricos para con-
ceptos tubulares e filamentosos (embrião e membranas 
extra-embrionárias associadas) entre os dias 12 e 15 da 
gestação, com membranas extra-embrionárias se esten-
dendo para o corno uterino contralateral entre os dias 16 

e 20 da gestação (Bazer e First, 1983). O alongamento 
do concepto ovino é um pré-requisito para a implanta-
ção central, envolvendo aposição e adesão entre o tro-
fectoderma e o epitélio luminal do útero (LE). Também 
há uma perda transiente de LE uterino que permite con-
tato íntimo entre o trofectoderma do concepto e células 
do estroma uterino até cerca do dia 25, quando o LE 
uterino é restaurado na região do endométrio intercarun-
cular (Guillomot, 1995). O útero de todos os mamíferos 
contém glândulas uterinas que produzem ou transportam 
de forma seletiva um complexo conjunto de proteínas e 
outras moléculas conhecidas coletivamente como histo-
trofo, que é requerido para o alongamento e desenvol-
vimento do concepto (Spencer e Bazer, 2004). Ovelhas 
sem glândulas uterinas e histotrofo não exibem ciclos 
estrais normais e não mantêm a gestação além do dia 14. 

Em ruminantes, o hormônio anti-luteolítico pa-
ra o reconhecimento da gestação e manutenção de corpo 
lúteo (CL) funcional é o interferon tau (IFNT; Bazer et 

al., 2010, 2011). A secreção de IFNT por células mono-
nucleares do trofectoderma ovino é regulada em termos 
de desenvolvimento com o início da secreção que ocorre 
quando da transição de blastocistos esféricos para tubu-
lares em forma de filamentos alongados, entre os dias 
10 e 21 da gestação. O IFNT ovino tem função central 
nos mecanismos moleculares responsáveis pela sinaliza-
ção do reconhecimento da gestação, bem como o estabe-
lecimento e manutenção da gestação (Bazer et al., 2009, 
2010, 2011). O IFNT silencia a transcrição do receptor 
alpha de estrógeno (ESR1) e, portanto, a expressão 
ESR1-dependente do gene do receptor de ocitocina 
(OXTR) no LE uterino e no epitélio glandular superfici-
al (sGE), denominado posteriormente de LE/sGE. Este 
mecanismo bloqueia o desenvolvimento do mecanismo 
luteolítico endometrial que requer a liberação de pulsos 
luteolíticos de prostaglandina F2α (PGF) pelo LE/sGE 
uterino e induzidos por ocitocina; porém, concentrações 
de PGF em circulação são maiores em ovelhas gestantes 
que em ovelhas cíclicas devido à expressão continuada 
de  prostaglandina endoperóxido sintase 2 (PTGS2; Ba-
zer et al., 2010).  

Além de iniciar o reconhecimento da gestação, o 
IFNT regula a expressão de genes endometriais de manei-
ra célula-específica. O IFNT induz diretamente o GE 
uterino e células do estroma a expressarem genes 
clássicos estimulados por interferon (ISGs) que in-
cluem signal transducer and activator of transcripti-

on (STAT1, STAT2), interferon regulatory factors 

(IRF1, IRF9), interferon-stimulated gene 15 (ISG15), my-

xovirus resistance 1, mouse, homolog (MX), 2 ', 5'-

oligoadenilate sintethase 1 (OEA), e radical s-adenosyl 

methionine domain-containing protein 2  (RSAD2). Po-
rém, estes genes não são expressos no LE/sGE uterino 
porque o IFNT induz a expressão de IRF2, um potente 
repressor de transcrição, no LE/sGE uterino (Spencer et 
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al., 2008). Assim, o LE/sGE uterino não possui STAT1, 
STAT2 e IRF9 requeridos para a expressão de genes 
clássicos estimulados por interferon (ISG). Portanto, os 
vias de sinalização celular independentes de STAT1 são 
responsáveis pela estimulação por IFNT de novos genes 
pelo LE/sGE uterino que são críticos para a implanta-
ção, estabelecimento e manutenção da gestação. O IFNT 
pode induzir caminhos alternativos de sinalização de 
célula no LE/sGE ovino que incluem mitogen-activated 

protein kinase (MAPK) phosphoinositide-3 kinase 

(PI3K; Kim et al., 2003; Plantanias, 2005). 
A progesterona é permissiva às ações do IFNT. 

O paradoxo da gestação em mamíferos é o fim da ex-
pressão do receptor P4 (PGR) e ESR1 pelo epitélio ute-
rino como pré-requisito de receptividade uterina à im-
plantação, além da expressão de novos genes pelo 
LE/sGE uterino. Receptores de P4 estão ausentes do 
LE/sGE do útero ovino após o dia 13 do ciclo estral e 
gestação porque a P4 reduz a expressão de PGR. Portan-
to, PGR e ESR1 são silenciados no LE/sGE uterino du-
rante o período de peri-implantação em ovinos. Isto é 
crítico, visto que a ausência de PGR no LE/sGE uterino 
é requerida por P4 para induzir genes, alguns dos quais 
são mais estimulados por IFNT, que suportam o cresci-
mento, desenvolvimento e implantação do concepto 
(Spencer et al., 2004a, b; Bazer et al., 2010). solute car-

rier family 7 (transportador de ácido catiônico amino, e 
sistema y+), membro 2 (SLC7A2), cistatina C (CST3), 
catepsina L (CTSL), solute carrier family 2 (transporta-
dor de glicose facilitada), membro 1 (SLC2A1), fator 
induzido pela  hipóxia 1, subunidade alfa (HIF2A), e 
galectina 15 (LGALS15).  Estes genes codificam para 
proteínas que são secretados no lúmen uterino, além de 
transportadores para a entrega de nutrientes seleciona-
dos para o lúmen uterino para suportar o desenvolvi-
mento do concepto (Bazer et al., 2010, 2011).  

A diminuição de PGR se correlaciona com a 
perda de MUC1 no LE uterino para permitir a implanta-
ção (Johnson et al., 2001; Carson et al., 2002). Além 
disto, o silenciamento da expressão de PGR no epitélio 
uterino permite que P4 atue via células do estroma ute-
rino PGR-positivas para induzir a expressão de proges-
tamedinas, particularmente fibroblast growth fator 10 
(FGF10) para exercer efeitos parácrinos no LE/sGE ute-
rino e trofectoderma do concepto que expressam recep-
tores para FGF10 (FGFR2IIIb) e HGF (MET; proto-
oncogene MET; Satterfield et al., 2008). Notavelmente, 
o silenciamento da expressão ESR1 no LE/sGE uterino 
pelo IFNT também impede o potencial de estrogênios 
induzirem PGR no LE/sGE uterino, além de GE uterino. 
Isto é crítico, visto que a ausência de PGR no LE/sGE 
uterino é requerida para implantação e expressão de 
genes que são P4-induzidos, ou P4-induzidos e estimu-
lados por IFNT, para suportar o crescimento e desen-
volvimento do concepto (Spencer et al., 2004a, b; Ba-
zer et al., 2010). Fica claro que há uma regulação tem-
poral (dia da gestação) e espacial (célula-específica) 
complexa de expressão de genes P4-induzidos e novos 
IFNT-estimulados expressos pelo LE/sGE uterino que 
está em contato direto com o trofectoderma do concep-
to e é considerado crítico para o desenvolvimento e im-
plantação do concepto.  
 
Nutrientes selecionados e sinalização MTOR de célu-

las no útero gestante 
 

O crescimento de células em mamíferos em ge-
ral, particularmente em células do concepto, é regulado 
por fatores de crescimento e disponibilidade de nutrien-
tes (Bazer et al., 2012). A via de sinalização celular 
MTOR tem uma função importante no regulamento de 
crescimento celular e metabolismo em resposta a fatores 
de crescimento e status nutricional para afetar respostas 
biológicas e fisiológicas de células e órgãos. O MTOR é 
uma cinase serina-treonina evolucionariamente conser-
vada regulada por PI3K e AKT1, que controla o cresci-
mento e proliferação de células pela ativação da cinase 
da proteína ribossomal S6 (RPS6K) que fosforila RPS6 
e regula a síntese proteica (Hay e Sonenberg, 2004; 
Wullschleger et al., 2006), além de iniciar a tradução de 
mRNA, síntese de ribossomo, expressão de genes rela-
cionados a metabolismo, autofagia e reorganização cito-
esquelético (Kim et al., 2002). A via MTOR é um "sis-
tema sensor de nutrientes" estimulado por moléculas 
que incluem SPP1, fator semelhante a insulina 2 (IGF2), 
glicose e aminoácidos selecionados (Nielsen et al., 
1995; Kimball et al., 1999; Martin e Sutherland, 2001; 
Martin et al., 2003; Kim et al., 2008) para suportar o 
desenvolvimento do blastocisto/concepto. Camundon-
gos knockout homozigotos para Frap1 (Mtor) morrem 
pouco após a implantação devido à proliferação diminu-
ída de células e hipertrofia do disco embrionário e tro-
foblasto (Murakami et al., 2004). 

Em ovelhas, o total recuperável de glicose, ar-
ginina, leucina, glutamina, além de outros aminoácidos, 
glutationa, cálcio e sódio é mais abundante nos fluidos 
uterinos de ovelhas gestantes que cíclicas entre os dias 
10 e 16 do início do estro (Gao et al., 2009f). Portanto, 
determinamos a expressão de genes em tecido e especí-
fico por célula para os transportadores facilitado de gli-
cose  (SLC2A1, SLC2A3 e SLC2A4) e transportadores 
de glicose dependentes de sódio (SLC5A1 e SLC5A11; 
Gao et al., 2009a), transporadores de aminoácido catiô-
nico (SLC7A1, SLC7A2 e SLC7A3; Gao et al., 2009b), 
neutros (SLC1A4, SLC1A5, SLC3A1, SLC6A14, 
SLC6A19, SLC7A8, SLC38A3, SLC38A6, SLC7A8 e 

SLC43A2), transportadores de aminoácido acídico 
(SLC1A1, SLC1A2 e SLC1A3; Gao et al., 2009c). En-
tre estes genes, SLC2A3 e SLC7A6 foram detectáveis 
apenas no trofectoderma e endoderma dos conceptos. A 
abundância de mRNAs para SLC2A1, SLC2A4, 
SLC5A1, SLC5A11, SLC7A1, SLC7A2, SLC1A4, 
SLC1A5, SLC43A2 e SLC1A3 no endométrio uterino 
ovino varia de acordo com o dia do ciclo estral e o iní-
cio da gestação. A expressão de mRNAs para SLC1A5, 
SLC2A1, SLC5A11 e SLC7A1 no endométrio foi indu-
zida por P4 e então estimulada pelo IFNT. Coletivamen-
te, os resultados de nossos estudos indicam a presença 
de mRNAs e proteínas associadas com sinalização celu-
lar MTORC1 e MTORC2 no útero e concepto ovino, 
além de transportadores de nutrientes que são responsá-
veis pelo aumento no transporte de arginina, leucina, 
glutamina e glicose no lúmen uterino e concepto.  

A via de sinalização celular MTOR é um pro-
eminente componente do ambiente intra-uterino  peri-
implantação em ovelhas. Progesterona e IFNT estimu-
lam a expressão de ras homolog enriched in brain 
(RHEB) e eukaryotic translation initiation factor 4e-
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binding protein 1 (EIF4EBP1) no endométrio uterino 
ovino, resultando em um aumento na abundância de 
mRNAs para rapamycin-insensitive companion of 

MTOR (RICTOR), regulatory associated protein of 

MTOR (RAPTOR), RHEB e EIF4EBP1, além da prote-
ína RHEB, que é coordenada com o rápido crescimento 
e desenvolvimento do concepto ovino durante o período 
de peri-implantação (Gao et al., 2009e). A abundância da 
proteína LST8 (LST8) associada a MTOR, mitogen-

activated protein kinase-associated protein 1 
(MAPKAP1), RHEB e EIF4EBP1 mRNAs em concep-
tos ovinos durante o início da gestação aumenta em co-
incidência com o crescimento e desenvolvimento do 
concepto (Gao et al., 2009e). MTORC1 é abundante no 
citoplasma, enquanto MTOR fosforilado é particular-
mente abundante no núcleo das células do trofectoderma 
e endoderma (Kim et al., 2011a). Nossa pesquisa recen-
te com ovelhas gestantes e cíclicas focou na presença de 
nutrientes seletos, aminoácidos e glicose, no histotrofo 
uterino que afeta sinalização celular via MTOR, além da 
expressão de transportadores de glicose e arginina e en-
zimas afetando o metabolismo da arginina. 

Os efeitos do ciclo estral, gestação, P4 e IFNT 
na expressão da óxido nítrico sintase (NOS1, NOS2A e 
NOS3), GTP ciclohidrolase (GCH1), and ornitina des-
carboxilase 1 (ODC1) foram examinados em conceptos 
e úteros de ovelhas. Tanto o NOS1 quanto o ODC1 são 
expressos pelo LE/sGE uterino enquanto NOS3 é mais 
abundante no trofectoderma e endoderma do concepto 
(Gao et al., 2009d). A expressão do GCH1 para síntese 
de tetrahidrobiopterina, o cofator para todos as isofor-
mas NOS para produção NO, além de ODC1 e NOS1, é 
mais abundante em células do concepto que as endome-
triais (Gao et al., 2009d). A P4 estimula a expressão de 
NOS1 e GCH1, enquanto o IFNT inibe a expressão de 
NOS1 (Gao et al., 2009d). Portanto, moléculas-chave 
para o metabolismo de arginina (NOS2, NOS3) e orniti-
na (ODC1) estão presentes como responsáveis pela pro-
dução de NO e poliaminas que afetam o crescimento e 
desenvolvimento do concepto.  

 
Vias para os efeitos mediados pela arginina sobre a 
proliferação e migração de células do trofectoderma 

ovino 
 

A arginina é altamente estimulante para a proli-
feração, migração e síntese de proteína em células do 
oTr (Kim et al., 2011a, b). Estudos de vias nas quais a 
arginina media seus efeitos em células oTr revelaram 
que a arginina: 1) aumenta a fosforilação do RPS6K de 
forma dependente de dose com efeitos máximos a 0,2 
mM; 2) aumenta a fosforilação de AKT1, RPS6K e 
RPS6 acima dos níveis basais dentro de 15min e o efeito 
é mantido até 60min; 3) aumenta o RPS6K fosforilado 
nuclear e RPS6 fosforilado citoplasmático dentro de 
30min; e 4) estimula a proliferação e migração de célu-
las do trofectoderma (Kim et al., 2011a). Além disto, a 
fosforilação de RPS6K e RPS6 está bloqueada por ini-
bidores das vias sinalização celular P13K e MTOR. A 
L-arginina, mas não a D-arginina, ativa a via de sinali-
zação celular MTOR via fosforilação do RPS6K e RPS6 
(Kim et al., 2011b).  

Os efeitos da arginina sobre a proliferação de 
células oTr se dá em parte devido ao seu metabolismo 

para NO via NOS1/NOS2 e devido ao seu metabolismo 
por arginase para ornitina que é convertida por ODC1 
em poliaminas (putrescina, espermidina e espermina; 
Kim et al., 2011c). Dois doadores NO, S-nitroso-N-
acetil-DL-penicilamina (SNAP) e dietilenotriamina 
NONOate (DETA), aumentaram a proliferação de célu-
las oTR, como fez a putrescina, uma poliamina. Tanto 
L-NAME (inibidor NOS para reduzir NO) e nor-NOHA 
(inibidor arginase para bloquear a síntese de putrescina) 
diminuíram a proliferação de célula oTr. Portanto, tanto 
o NO quanto poliaminas podem estimular a proliferação 
e migração de células oTr, mas nenhum dos inibidores 
do metabolismo de arginina suprime por inteiro os efei-
tos da arginina. A arginina pode atuar via outros cami-
nhos de sinalização celular, como ativação de Rac (Her-
nandes-Negrete et al., 2007), para estimular a prolifera-
ção e migração de células. A arginina também pode ati-
var a via de sinalização proteína quinase ativada por 
mitógeno / quinase estimulada por sinal extracelular 
(MAPK / ERK), mas o(s) mecanismo pelo qual a argi-
nina age sobre células de mamíferos para ativar 
MTORC1/MTORC2 e/ou MAPK/ERK é desconhecido 
(Yan e Lamb, 2011).  
 
A resposta das culturas explantes de concepto ovino 

a nutrientes selecionados 
 

Devido à possibilidade de o fenótipo de células 
de oTr em cultura ser diferente do de conceptos em cul-
tura, os efeitos de nutrientes selecionados foram avalia-
dos usando culturas de explantes de concepto ovinos aos 
16 dias. O meio de cultura foi suplementado com argi-
nina, leucina, glutamina ou glicose para avaliar seus 
efeitos diferenciais na expressão de mRNAs e as formas 
total e fosforiladas de proteínas na via de sinalização 
celular MTOR, além da tradução de mRNAs para as 
proteínas chave associadas ao desenvolvimento de con-
cepto e sinalização de reconhecimento de gestação. A 
abundância de transcritos para MTOR, RPS6K, RPS6, 
EIF4EBP1, NOS1 (neuronal), NOS2 (induzível), NOS3 

(endotelial), GCH1, ODC, e IFNT nos conceptos no 
controle e no meio suplementado com nutrientes foi 
determinada (Kim et al., 2011c). Apenas conceptos tra-
tados com arginina tiveram expressão aumentada de 
GCH1 mRNA. Porém, comparado com as culturas con-
trole de explantes de concepto ,a arginina aumento as 
formas totais e fosforiladas de MTOR, RPS6K, RPS6 e 
EIF4EBP1. A arginina também aumentou IFNT, ODC1, 
NOS2 e NOS3. A leucina aumentou as formas totais e 
fosforiladas de MTOR, RPS6K, RPS6 e EIF4EBP1, 
mas não afetou a abundância de IFNT, ODC1, NOS2, 
NOS3 e GCH1 nos conceptos. A glicose estimulou a 
abundância das formas total e fosforilada das proteínas 
da via de sinalização celular MTOR, além de ODC1, 
NOS2 e GCH1. A glutamina aumentou as formas total e 
fosforilada de RPS6, RPS6K, e EIF4EBP1, porém ape-
nas a MTOR não fosforilada. Além disto, a glutamina 
não aumentou a expressão de ODC1, NOS2 e GCH1, 
mas aumentou a abundância de NOS3 (Kim et al., 
2011c). Estes resultados indicam que a sinalização de 
células induzida por arginina via MTORC1 estimula a 
secreção de IFNT. Com P4 sendo permissiva, o IFNT 
aumenta a expressão de transportadores de aminoácidos 
catiônicos para disponibilizar mais arginina ao lúmen 
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uterino e otimizar o desenvolvimento do concepto e se-
creção de IFNT. 
 

A P4 exógena avança o alongamento dos conceptos 
ovinos e o transporte de nutrientes seletos para o 

lúmen uterino 
 

O crescimento e o desenvolvimento do concep-
to depende do LE/sGE uterino e GE médio-a-profundo 
para produzir histotrófo em resposta à P4, com muitos 
destes efeitos de P4 provavelmente mediados via pro-
gestamedinas e IFNT (Spencer e Bazer, 2004; Bazer et 

al., 2011) além de prostaglandinas (Dorniak et al., 
2011). Um atraso no aumento das concentrações de P4 
em circulação durante o metaestro e diestro está associ-
ado com o retardo no desenvolvimento de concepto e 
redução ou atraso na secreção de IFNT no 17º dia em 
gado (Garret et al., 1988; Kleeman et al., 1994; Mann e 
Laming, 2001; Mann et al., 2006). Isto afeta adversa-
mente a secreção de IFNT, que aumenta coordenada-
mente com o alongamento do concepto para a forma 
filamentosa até os dias 15 a 16 da gestação (Spencer e 
Bazer, 2004).  

Um modelo ovino de administração precoce de 
P4 exógena 36h após o início do estro, i.e., cerca de 6h 
pós-ovulação, foi usado para avançar o desenvolvimento 
do concepto e secreção IFNT em ovelhas e vacas. U-
sando este modelo foi observado que a P4 acelerou o 
desenvolvimento do concepto e também avançou a ex-
pressão de genes uterinos que favorecem a sobrevivên-
cia, crescimento e desenvolvimento do concepto (Satter-
field et al., 2006, 2007, 2008; Carter et al., 2008). Um 
aumento precoce das concentrações de P4 em circula-
ção: 1) avança o momento da redução do PGR no epité-
lio uterino e início da secreção e abundância de IFNT 
em lavados uterinos; 2) aumento da abundância de pro-
teínas secretadas como galectina 15 (LGALS15), catep-
sina L (CTSL),  proteína liberadora de gastrina (GRP), 
staniocalcina e a proteína de ligação fator de crescimen-
to semelhante à insulina 1 (IGFBP1) pelo LE/sGE uteri-
no (Song et al., 2005, 2006, 2008; Gray et al., 2006; 
Satterfield et al., 2006, 2008); 3) aumenta a expressão 
de FGF10 e, em menor grau, MET mRNA sugerindo 
que FGF10 é uma importante progestamedina uterina 
derivada das células do estroma uterino estimulado por 
P4 (Satterfield et al., 2008); 4) aumenta o MET mRNA 
que aumenta a resposta do LE/sGE uterino ao HGF para 
aprimorar o desenvolvimento do concepto porque 
FGFR2IIIb e MET são expressos pelo epitélio uterino e 
trofectoderma (Chen et al., 2000a, b; Satterfield et al., 
2008); 5) diminui as proteínas associadas à junção inter-
celular no LE uterino que podem facilitar o tráfego e/ou 
transporte paracelular de moléculas do estroma e deri-
vadas do soro (Satterfield et al., 2007); 6) aumenta a 
glicose recuperável total, ácido aspártico, asparagina, 
serina e alanina, glutamina e beta-alanina, citrulina, ar-
ginina e lisina no lúmen uterino no dia 9 (Satterfield et 

al., 2010); 7) aumenta os níveis basais de mRNA e pro-
teína para SLC2A1 e SLC5A1 no LE/sGE uterino para 
transporte de glicose; e 8) aumenta os níveis basais de 
mRNA para SLC7A2 mRNA no LE/sGE uterino para 
transporadores de aminoácido catiônico, particularmente 
a arginina (Satterfield et al., 2010).  

Em vacas, um aumento de 3 vezes nas concentra-

ções de P4 plasmática aumentou as taxas de recuperação 
de blastócitos e induziu um aumento de 2,3 vezes no tama-
nho do blastocisto no 13º dia de gestação (Lonergan et al., 
2007; Carter et al., 2008), além de aumentar a frequência 
de observação de conceptos alongados no 16º dia de gesta-
ção (Carter et al., 2008). Foi encontrado que estes efeitos 
de P4 no desenvolvimento do concepto foram mediados 
via endométrio (Clemente et al., 2009). O tratamento pre-
coce com P4 em vacas avança a redução do PGR (Okuma 
et al., 2010) e aumenta a expressão de genes associados 
com o transporte de nutrientes, como SLC5A1 (transporte 
de glicose), disponibilidade de nutrientes como DGAT2 
(diacilglicerol-de-acetiltransferase para síntese de triglice-
rídios), MSTN (miostatina ou fator decrescimen-
to/diferenciação 8) que afeta o desenvolvimento embrioná-
rio e de massa muscular, FABP (proteína de ligação de 
ácidos graxos) e CRYGS (gama-s cristalina para o de-
senvolvimento da lente do olho; Forde et al., 2009). 
Forde et al. (2010) também encontraram aumentos na 
expressão de GTGF (fator de crescimento do tecido co-
nectivo), LPL (lipoproteína lipase), e SLC5A1 (co-
transportador de sódio/glicose) e mRNAs em resposta a 
altas concentrações de P4 em vacas. Estes resultados 
indicam que P4 modifica o ambiente uterino através da 
modificação da composição do histotrofo para avançar e 
melhorar o desenvolvimento do concepto (Forde et al., 
2011).  

 

Efeitos in vivo da arginina sobre o sucesso gestacio-
nal 

 
O reconhecimento da importância da arginina 

na sobrevivência e crescimento do concepto levou ao 
desenvolvimento de protocolos de tratamento para de-
terminar se a arginina aumenta o sucesso gestacional em 
animais e humanos (consultar Wu et al., 2009). Suple-
mentação com Arg-HCl na dieta aumentou a sobrevi-
vência fetal em porcas (Mateo et al., 2007), além da 
sobrevivência embrionária e tamanho da ninhada em 
ratos (Zeng et al., 2008). Em ovelhas com modelos de 
subnutrição induzida e retardo no crescimento intraute-
rino de ocorrência natural, a administração intravenosa 
de Arg-HC1 melhorou o crescimento fetal (Lassala et 

al., 2009, 2011). Também, em mulheres com retardo de 
crescimento intrauterino de seus fetos na 33ª semana de 
gestação a infusão intravenosa diária de arginina aumen-
tou o peso ao nascimento (Xiao e Li, 2005).  
 
 
 
 
Sinalização celular pela via MTOR ativada por SPP1 

e integrinas 
 

O SPP1 é uma proteína da matriz celular ex-
pressa e secretada pelo GE médio-a-profundo no 13º dia 
de gestação em resposta à P4 (Johnson et al., 1999a, b, 
2003). Grandes quantias de proteína SPP1 ligam ao tro-
fectoderma dos conceptos e LE uterino durante a gesta-
ção.  

A adesão e migração de células do trofecto-
derma são marcos do desenvolvimento do concepto e 
implantação em mamíferos. SPP1 no útero liga-se à in-
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tegrinas no trofectoderma do concepto e no LE uterino 
afetando as interações célula-célula e célula-matriz 
(Johnson et al., 2003). SPP1 induz motilidade em célu-
las do trofoblasto humano por sinalização via MTOR 
(Al-Shami et al., 2005), e rapamicina inibe a reorgani-
zação da F-actina e fosforilação de proteínas de adesão 
focal estimuladas pelo IGF1 como quinase de adesão 
focal (FAK; Liu et al., 2008). Estes resultados indicam 
o envolvimento do complexo MTOR induzido por SPP1 
sinalizando eventos-chave da gestação. Portanto, identi-
ficamos relações e interações entre inúmeras vias de 
sinalização via membrana ou intracelular ativadas por 
SPP1, incluindo MTOR, e a ligação de integrinas às 
células oTr, os quais controlam a proliferação, migra-
ção, ligação e adesão em conceptos durante o período de 
peri-implantação da gestação (Kim et al., 2010). O 
SPP1 liga-se à ITGAV:ITGB3 e possivelmente 
ITGA5:ITGB1 heterodímeros de integrina para induzir 
a organização de adesões focais, um pré-requisito para a 
adesão e migração de células do trofectoderma, pela 
ativação de: 1) P70S6K via interação entre caminhos 
MTOR e MAPK; 2) MTOR, PI3K, MAPK3/MAPK1 
(ERK1/2) e MAPK14 (P38) sinalizando para estimular a 
migração de células do trofectoderma; e 3) organização 
de adesão focal e atividade motora de miosina II para 
induzir a migração de células do trofectoderma (Kim et 

al., 2010). Estes caminhos de sinalização celular agem 
em conjunto para mediar adesão, migração e remodela-
mento citoesquelético de células do trofectoderma es-
senciais para a expansão e alongamento do concepto e 
ligação ao LE uterino para implantação. 

 
Funções-chave da frutose no desenvolvimento de 

conceptos dos ungulados 
 

Em ungulados (e.g., porcos e ovelhas), e cetá-
ceos (e.g., baleias) a glicose é transportada pra o útero e, 
em fêmeas gestantes, a glicose não utilizada para meta-
bolismo de energia é convertida em frutose (Bacon and 
Bell, 1948). A glicose é a fonte de energia para a proli-
feração e crescimento de células de mamíferos, enquan-
to a função da frutose é incerta, apesar de ser o açúcar 
mais abundante no sangue fetal e fluidos de espécies de 
ungulados e cetáceos mamíferos. A função da frutose no 
crescimento e desenvolvimento do concepto tem sido 
ignorada por não ser metabolizada pela via glicolítica ou 
ciclo de Krebs como fonte de energia. Nossa hipótese é 
que a frutose é metabolizada por vias metabólicas múl-
tiplas que são críticas para a gestação e metabolismo em 
múltiplos órgãos do feto. Os resultados de estudos usan-
do uma linha celular de trofectoderma suíno indica que 
a frutose e a glicose são equivalentes na metabolização 
via caminho sensível a nutrientes MTOR para aumentar 
a proliferação de células e tradução de mRNA, e através 
via da hexosamina para potencialmente estimular a sina-
lização celular pela via MTOR e produção de glicosa-
minoglicanos críticos para o crescimento e desenvolvi-
mento do concepto (J. Kim, G. Song, G. Wu and F.W. 
Bazer, resultados não publicados). 
 

Sumário 
 

Esta revisão focou na função crítica do endo-
métrio uterino, i.e., LE/sGE e GE médio-a-profundo, e 

suas secreções para o desenvolvimento normal do con-
cepto. A revisão forneceu evidência de que o SPP1 e 
nutrientes seletos, como arginina, ativam o via sensor de 
nutrientes MTOR e organização de adesão focal neces-
sários para o crescimento, desenvolvimento e diferenci-
ação do trofectoderma durante o desenvolvimento e im-
plantação do concepto, e estabelecimento e manutenção 
da gestação. A suplementação precoce com P4 acelera o 
crescimento e desenvolvimento do concepto, aumenta 
quantidades totais de nutrientes selecionados, como ar-
ginina e glicose, no lúmen uterino, induz a redução pre-
coce da expressão de PGR no epitélio uterino e avança o 
início da secreção de IFNT para a sinalização de reco-
nhecimento de gestação. Assim, humanos e animais que 
têm um aumento precoce na circulação de P4 pós-
ovulação podem ter uma taxa aumentada de sucesso 
reprodutivo. Avanços no transporte de nutrientes sele-
cionados, particularmente a arginina e a glicose, e a se-
creção de diversas proteínas, incluindo a SPP1, pelo 
LE/sGE uterino e GE induzem o desenvolvimento do 
concepto. Finalmente, demonstramos que a glicose e a 
frutose são equivalentes em suas ações de estimular si-
nalização celular via MTOR, proliferação de células e 
produção de glicosaminoglicanos críticos para o cresci-
mento e desenvolvimento do concepto. Futuras pesqui-
sas determinarão se a suplementação de P4 se traduz em 
sucesso reprodutivo aumentado e se a suplementação 
com nutrientes seletos como arginina na dieta aumentam 
o sucesso gestacional em animais e humanos.  
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Resumo 
 

A adenogênese uterina no neonato é crítica, 
visto que glândulas uterinas são essenciais para a gesta-
ção em ruminantes adultos. O útero é estimulado pelo 
estrógeno (E2) e pela progesterona (P4), que o preparam 
para responder a sinais bioquímicos do concepto (em-
brião/feto e placenta). O interferon tau (IFNT) é respon-
sável pelo reconhecimento da gestação e modificação da 
expressão gênica no útero, incluindo sensibilidade ao 
lactogênio placentário e hormônio de crescimento pla-
centário, que estimulam o desenvolvimento e expressão 
gênica por células epiteliais nas glândulas uterinas. A P4 
é permissiva para a maioria das ações do IFNT. Novos 
genes são expressos no epitélio glandular superficial e 
luminal do útero em resposta à P4 e IFNT, visto que 
estas células estão em contato direto com o trofoecto-
derma do concepto. Porém, o epitélio glandular uterino 
e células do estroma respondem a P4 e IFNT pela expres-
são clássica de genes estimulados por interferon. A recepti-
vidade uterina à implantação requer a perda da expressão 
de receptores para P4 e E2 pelo epitélio uterino. P4 estimu-
la as células do estroma receptora positivas P4 para expres-
sar o fator de crescimento fibroblástico 10 (FGF10) e fator 
de crescimento de hepatócitos (HGF) que agem via respec-
tivos receptores sobre o epitélio uterino e trofoectoderma 
para regular funções celulares e expressão de genes. Tem 
sido hipotetizado que FGF10 e IFNT ativam caminhos de 
sinalização complementária de células que modulam a ex-
pressão de genes para implantação, modifiquam o fenóti-
po das células do estroma uterinas, silenciam a expres-
são de genes para receptores P4 e E2, sinalizam o reco-
nhecimento da gestação, suprimam genes para reconhe-
cimento de imunidade, alteram a permeabilidade da 
membrana para aprimorar troca de fatores maternos-
concepto, aumentam a vascularidade endometrial e ati-
vam genes para o transporte de nutrientes para o lume 
uterino. Estas ações são essenciais para um resultado de 
gestação bem sucedida.  
 
Palavras-chave: concepto, fatores de crescimento, 
hormônios da placenta, gestação, útero. 
 
Adenogênese uterina: um evento pós-natal que afeta 

a função uterina em fêmeas adultas 
 

O útero suporta o crescimento e desenvolvimento 
do concepto (embrião/feto e membranas extra-embrionárias) 
em todos os mamíferos. Mais especificamente, glândulas 

uterinas secretam e transportam moléculas para o lúmen 
uterino, i.e. histotrofo, que incluem nutrientes como ami-
noácidos e glicose, além de fatores de crescimento, cito-
cinas, linfocinas, ácidos graxos, transporte de proteínas 
para vitaminais e minerais e enzimas essenciais à sobre-
vivência e desenvolvimento do concepto. Os resultados 
de estudos do modelo de nocaute da glândula uterina 
(UGKO) em ovelhas demonstram que glândulas uteri-
nas funcionais são essenciais para que ovelhas tenham 
ciclos normais de estro e suportem o desenvolvimento 
do concepto para além do período de peri-implantação 
da gestação (Spencer et al., 2004). Glândulas uterinas 
também são essenciais para a gestação em camundongos 
(Dunlap et al., 2011) e em humanos durante os dois 
primeiros meses de gestação (Burton et al., 2007).  

A adenogênese uterina em ovelhas envolve a di-
ferenciação e desenvolvimento de glândulas endometriais, 
o desenvolvimento das dobras endometriais, a organização 
de estroma endometrial intercaruncular e o crescimento de 
áreas de caruncular endometrial e miométrio (Bartol et al., 
1988; Spencer and Bazer, 2004; Bartol et al., 2006). A a-
denogênese uterina começa entre os dias pós-natal (PND) 0 
e 7, e até PND 56 as áreas endometriais carunculares e in-
tercarunculares estão histoarquiteturalmente maduras. Po-
rém, a maturação do útero continua ao longo da puberdade 
(Kennedy et al., 1974) e gestações sucessivas a medida que 
as glândulas uterinas passam por hiperplasia e hipertrofia 
para suprir as demandas do feto em desenvolvimento para 
histotrofo uterino (Bazer, 1975). O desenvolvimento e ci-
clo funcional das glândulas uterinas paralelas aos da glân-
dula mamária durante a mamogênese, lactogênese e invo-
lução. Isto sugere que os fenótipos das glândulas uterinas e 
das glândulas mamárias estão sujeitas a efeitos de variação 
genética, paridade e fatores epigenéticos.  

A morfogênese uterina é governada por uma 
variedade de hormônios e fatores de crescimento que 
afetam os eventos celulares e moleculares que incluem 
interações entre o epitélio e estroma para o estabeleci-
mento de histoarquitetura uterina normal (Spencer and 
Bazer, 2004; Bartol et al., 2006). No útero ovino neona-
tal o fator de crescimento fibroblástico 7 (FGF-7), FGF-
10, fator de crescimento de hepatócitos (HGF), fatores 
de crescimento similares a insulina 1 (IGF1) e (IGF2), e 
o sistema ativina-folistatina são moléculas candidatas 
regulatórias para adenogênese uterina (Spencer e Bazer, 
2004) Cada um destes fatores de crescimento derivados do 
estroma tem receptores expressos pelo epitélio uterino.  

Ovariectomias de ovelhas no nascimento não 
afetam a adenogênese uterina em PND 14 (Bartol et al., 
1988), mas resultam em peso uterino reduzido após PND 

28 (Kennedy et al., 1974). A ovariectomia de ovelhas 
em PND 7 reduz o peso uterino em quase 50% e números 
de glândulas uterinas ramificadas comparadas com ovelhas 
de controle em PND 56, o que indica efeitos de fatores 
derivados ovarianos no enrolar e ramificação morfonogê-
nese de glândulas uterinas (Carpenter et al., 2003). As ati-

vidades coordenadas do sistema ativina-inibina-folistatina 
no ovário e útero podem ser importantes em ovelhas com 
alta taxa de ovulação intrínseca e capacidade uterina me-
lhorada de manter grandes ninhadas. 

O tratamento de ovelhas neonatal com receptor 
de estrógeno alpha ESR1 antagonista do nascimento a 
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PND 56 não afeta o peso e comprimento dos cornos 
uterinos, mas reduz significativamente invaginações de 
glândulas do ducto e o número de glândulas endometri-
ais, além de enrolamento e ramificação destas glândulas 
uterinas (Carpenter et al., 2003). A prolactina (PRL) e 
seu receptor (PRLR) também têm funções primárias na 
adenogênese uterina ovina, visto que concentrações de 
PRL no sangue são altas em PND 1, chegam no máximo 
em PND 14 e então declinam até PND 56 (Bazer and 
Spencer, 2004). A indução de hiperprolactinemia em ove-
lhas usando e PRL recombinante ovina do nascimento a 
PND 56 aumenta o número de glândulas uterinas em mais 
de 60% (Carpenter et al., 2003). Similarmente, em ovelhas 
adultas, a administração intrauterina de lactogênio placen-
tário (CSH1), um membro da família do hormônio prolac-
tina/crescimento (GH1) que ativa o PRLR (Gertler e Djia-
ne, 2002) estimula a proliferação do epitélio glandular ute-
rino (GE), particularmente GE em glândulas espiraladas e 
ramificadas dentro do estrato esponjoso do endométrio 
(Bazer e Spencer, 2004). Por outro lado, ovelhas neonatal 
tratadas com bromocriptina, um inibidor de secreção PRL, 
do nascimento até PND 56 tiveram 35% de redução nas 
glândulas uterinas. Em ovelhas adultas, a hiperplasia e hi-
pertrofia da glândula uterina ocorrem durante a gestação 
em resposta a GH1 e CSH1 placentário, que aumenta a 
secreção do histotrofo que suporta o crescimento e desen-
volvimento do concepto. Portanto, PRL e CSH1 agindo via 
PRLR no GE estimulam o desenvolvimento e função ute-
rinos em ovelhas e podem ser hormônios úteis para au-
mentar a capacidade uterina em ovelhas adultas.  

O conhecimento dos mecanismos básicos que 
regulam a adenogênese uterina é necessário para desen-
volver estratégias para aumentar a capacidade uterina, 
tamanho da ninhada e sobrevivência neonatal, além de 
melhorar determinados tipos de infertilidade. De igual 
importância é o reconhecimento de que não se deve ex-
por a fêmea neonatal a esteroides anabolizantes que po-
dem interferir com a adenogênese uterina de forma que 
a fêmea adulta seja incapaz de ter ciclos de estro normal 
ou gestação. 

 
Hormônios do ciclo estral e gestação 

 
Ciclo estral e luteólise 

 
Espécies ruminantes ovulam espontaneamente 

e têm ciclos de estro recorrente variando de 17 a 21 dias 
(Bazer et al., 2011). Ovelhas tem sido estudadas em 
detalhe com relação a regulação endócrina do ciclo de 
estro e gestação; porém, os mecanismos básicos para 
luteólise e reconhecimento materno da gestão são consi-
derados muito semelhantes para ovelhas, vacas e cabras. 

Em ovelhas, o dia 0 do ciclo estral é o dia da 
receptividade sexual para acasalamento. O estro dura 
cerca de 30h e a ovulação ocorre cerca de 30h após o 
início do estro em resposta a um aumento do hormônio 
luteinizante (LH) ovulatório induzido por estrógeno. O 
metaestro, dos dias 1 a 4 do ciclo estral, é caracterizado 
pela formação de corpo lúteo sob a influência de LH e 
consequente aumento da secreção de P4. O diestro, dos 
dias 4 a 14 do ciclo estral, é quando o máximo tamanho 
e secreção de P4 do corpo lúteo (CL) são alcançadosm. 
Próximo ao fim do diestro, receptores de progesterona 
PGR são menos expressos no epitélio luminal (LE), epi-

télio glandular superficial (sGE) e epitélio glandular 
(GE) uterinopela progesterona (P4), que permite a ex-
pressão aumentada do ESR1 e receptor de ocitocina 
(OXTR) necessário para a secreção induzida por ocito-
cina (OXT) dos pulsos luteolíticos de prostaglandina 
F2α (PGF) e consequente ocorrência da luteólise. O iní-
cio do proestro começa quando o CL regride e os folícu-
los ovarianos começam a produzir quantidades signifi-
cativas de E2.  

Ciclos estrais recorrentes em ruminantes de-
pendem do LE/sGE uterino para a produção de PGF 
luteolítico. Durante o diestro, P4 aumenta as reservas 
de fosfolipídeos, além de prostaglandina sintase 2 
(PTGS2) no epitélio uterino, que é necessário para a 
mobilização de ácido araquidônico dos fosfolipídeos 
pela fosfolipase A2. Ácido araquidônico é convertido 
pelo PTGS2 para prostanóides que levam à secreção de 
pulsos luteolíticos de PGF. A exposição do útero à P4 
por 10 a 12 dias reduz a expressão do PGR que, por sua 
vez, permite inicialmente a expressão de ESR1 e OXTR 
pelo LE/sGE uterino, e então posteriormente pelo GE e 
células do estroma. Seguindo a regulação do ESR1 e 
OXTR no LE/sGE uterino, o E2 induz a fosolipase A2 
para mobilizar ácido araquidônico para a conversão em 
PGF, enquanto liberação pulsada de OXT do CL e hipó-
fise posterior agem via OXTR no LE/sGE uterino e GE 
para induzir liberação pulsada de PGF luteolítico que 
resulta na regressão de CL por volta do dia 16.  
 

Gestação 
 

O sinal anti-luteolítico para reconhecimento 
materno da gestação em ruminantes é IFNT (Bazer et 

al., 2009, 2010, 2011, 2012). IFNT, agindo via seus re-
ceptores no LE/sGE uterino, induz o mecanismo luteolí-
tico uterino para reconhecimento materno da sinalização 
de gestação. O IFNT é secretado pelo trofoectoderma do 
concepto a medida que faz transição morfológica de 
forma esférica para tubular e filamentoso durante o pe-
ríodo peri-implantação.  

Todos os IFNs Tipo I, incluindo IFNT, ligam 
um receptor comum composto de duas subunidades, 
IFNAR1 e IFNAR2, para induzir a sinalização de célu-
las via o clássico Janus quinases ativadas (JAKs) e 
transdutor de sinal e ativador de caminho de (STAT1) 
transcrição. Este caminho de sinalização de célula apa-
rece para explicar ações do IFNT no GE uterino e célu-
las do estroma de ovelhas. Porém, LE/sGE uterinos ca-
recem de PGR e STAT1. Portanto, P4-induz e IFNT 
estimula a expressão de muitos genes críticos para o 
desenvolvimento do concepto devido a ações de P4 e 
IFNT sendo mediadas através dos efeitos combinados 
de progestamedina(s), e.g., FGF10 ovinos e IFNT agin-
do via caminhos de sinalização de célula não clássicos 
que podem envolver a proteína quinase ativada por mi-
tógeno (MAPK) ou fosfatidilinositol 3-quinase, para 
induzir a expressão de gene e receptividade uterina à 
implantação (Plantanias, 2005). Diferente das células de 
estroma uterinas e GE, o LE/sGE uterino de carneiros 
expressa fator regulatório interferon 2 (IRF2) em res-
posta a IFNT. IRF2 restringe a expressão de novos ge-
nes não clássicos estimulados por IFNT no LE/sGE ute-
rino que estão em contato direto com o trofoectoderma 
do concepto. Estes genes novos suportam o crescimento 
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e desenvolvimento do concepto, enquanto que o GE 
uterino e células do estroma, que não expressam IRF2, 
expressam genes clássicos estimulados pelo interferon, 
como o gene estimulado por interferon 15 (ISG15) e 3’, 
5’ oligoadenilato (DSE) sintase.  

É igualmente importante apreciar que o silenci-
amento da expressão ESR1 pelo IFNT impede que o E2 
aja via ESR1 para induzir PGR no epitélio uterino. A 
ausência de PGR no epitélio uterino permite a expressão 
de um conjunto único de genes induzidos por P4 e esti-
mulados por IFNT no LE/sGE uterino de ovinos durante 
a gestação. Portanto, a receptividade uterina à implanta-
ção é dependente de P4, mas é precedida da perda de 
expressão do PGR e ESR1 pelo epitélio uterino, que 
permite que P4 aja via células do estroma positivas para 
PGR para aumentar a expressão da(s) progestamedina, 
como FGF10, que exerce efeito parácrino no epitélio 
uterino e concepto trofoectoderma que expressa 
FGFR2IIIb. 
 

Progesterona, IFNT e Progestamedinas 
 

O IFNT exerce múltiplos efeitos sobre o útero 
que são requeridos para o estabelecimento e manutenção 
da gestação (Bazer et al., 2009, 2010, 2011, 2012). P4 é 
permissiva às ações do IFNT e outros hormônios secre-
tados pelo trofoectoderma/cório no epitélio uterino. O 
paradoxo é que a cessação da expressão do PGR e ESR1 
pelo epitélio uterino é um pré-requisito para receptivi-
dade uterina à implantação, além da expressão de genes 
pelo LE/sGE uterino e GE que codificam para proteínas 
secretórias e membranas transportadoras de nutrientes 
para o lúmen uterino que são requeridas para o desen-
volvimento do concepto. Estes genes podem ser induzi-
dos por P4 sozinha, IFNT sozinho ou induzidos por P4 e 
então estimulados por IFNT no LE/sGE uterino. A re-
dução na expressão do PGR no LE uterino resulta na 
perda do MUC1 (mucin 1, superfície de célula associa-
da) que é um pré-requisito para a ligação do trofoecto-
derma ao LE uterino determinando o início da implanta-
ção (Johnson et al., 2001; Carson et al., 2002). O silen-
ciamento da expressão do PGR no epitélio uterino é 
precedido por ações de P4 via células do estroma uteri-
no positivas para PGR para induzir a expressão de uma 
ou mais prgestamedinas, e.g. FGF7, FGF10 e HGF no 
útero ovino. Estes fatores de crescimento podem exercer 
efeitos parácrinos no LE/sGE uterino, GE  e trofoecto-
derma que expressam FGFR2IIIb e MET; porém, 
FGF10 parece ser a progestamedina primária expressa 
pelas células do estroma uterino em ovelhas (Chen et 

al., 2000a, b; Satterfield et al., 2008).  
IFNT e P4 estimulam a expressão de genes du-

rante o período de peri-implantação da gestação em ove-
lhas. No LE/sGE uterino, apenas o IFNT induz 
WNT7A, enquanto apenas P4 induz a expressão de re-
trovírus Jaagsiekte endógeno, MET, GLYCAM1, e 
MUC1, além de PRLR no GE (consultar Bazer et al., 
2009, 2010, 2011, 2012). Além disto, P4 e CSH1 indu-
zem a expressão do inibidor de protease de serina 
(SERPIN; também conhecida como proteínas do leite 
uterino), stanniocalcinas (STC1) e fosfoproteína 1 
(SPP1) secretada no GE uterino.  

Genes induzidos por P4 e posteriormente esti-
mulados por IFNT no LE/sGE uterino incluem: 1) morfo-

gênios (peptídio de liberação de gastrina, o GRP; fator 
regulador de interferon IRF 6, IRF6); 2) protease (ca-
tepsina L, CTSL); 3) inibidores da protease (cistatina C, 
CST3); 4) mediadores de migração e adesão celular 
(SPP1; galectina 15, LGALS15; periostina, POSTN; 
proteína semelhante ao fator de ligação 1 da insulina, 
IGFBP1); 5) fatores indutores de hipóxia (HIF1A e 
HIF2A) que estimulam a angiogênese e eritropoiese; 6) 
hidroxiesteróide-desidrogenase 11B (HSD11B1) que 
medeia o metabolismo de corticosterona e expressãao 
de receptores para glicocorticoides (GCCR); 7) sínte-
se das prostaglandinas (PTGS2); e 8) IRF2 um potente 
repressor de transcrição (consultar Bazer et al., 2009, 
2010, 2011). O LE/sGE uterino mais próximo a, ou ade-
rido ao trofoectoderma expressa estes genes únicos por-
que o IFNT induz a expressão de IRF2 em LE/sGE ute-
rino para silenciar a expressão de ESR1, STAT1, 
STAT2 e IRF9. O LE/sGE uterino provavelmente res-
ponde a P4 via progestamedinas derivadas de células do 
estroma uterino, particularmente FGF10; portanto, efei-
tos do IFNT são mediados via caminho de sinalização 
de células independente do JAK/STAT. P4 estimula a 
expressão de HGF e FGF10 pelas células do estroma 
uterino ovino. Revisões recentes fornecem compreensão 
à função das proteínas codificadas por genes expressas 
pelo LE/sGE uterino ovino, induzidos por IFNT, P4 ou 
a ação combinada de P4 e IFNT (Bazer et al., 2009, 
2010, 2011, 2012).  

Estudos usando um modelo ovino de adminis-
tração precoce de exógeno P4 36h após o início do es-
tro, i.e., cerca de 6 horas pós-ovulação, revelou que o 
desenvolvimento de concepto acelerado por P4 foi asso-
ciado com a expressão avançada de genes uterinos que 
favoreceram a sobrevivência, crescimento e desenvol-
vimento do concepto (Satterfieldet al., 2006, 2007, 
2008; Carter et al., 2008). O aumento precoce das con-
centrações de P4 circulante: 1) adiantou o período para 
redução da expressão do PGR no epitélio uterino e iní-
cio da secreção e abundância de IFNT nas lavagens ute-
rinas; 2) aumento da abundância de proteínas secretadas 
como LGALS15, CTSL, GRP, STC1/2, e IGFBP1 pelo 
LE/sGE uterino; 3) expressão aumentada de FGF10 e 
MET mRNA que podem afetar o epitélio uterino e tro-
foectoderma; 4) diminuição de proteínas associadas a 
junção firme no LE uterino, que pode facilitar transporte 
paracellular e/ou transporte de moléculas do estroma ou 
derivadas do soro (Satterfield et al., 2007); 5) aumento na 
glicose total recuperável, ácido aspártico, asparagina, seri-
na e alanina, glutamina e beta-alanina, citrulina, arginina, e 
lisina no lúmen uterino no dia 9; 6) aumento dos níveis de 
SLC2A1 e SLC5A1 mRNAs em estado estável, e proteí-
nas no LE/sGE uterino para transporte de glicose; e 7) 
aumento dos níveis de SLC7A2 mRNA em estado está-
vel no LE/sGE uterino para transporte de aminoácidos 
catiônicos, particularmente arginina (consultar Satterfi-
eld et al., 2008, 2010).  

A P4 também afeta a função uterina, sobrevi-
vência embrionária e desenvolvimento do concepto em 
bovinos. Um aumento de 3 vezes nas concentrações de 
P4 circulante aumentou as taxas de recuperação de blas-
tocistos e promoveu um aumento de 2,3 vezes no tama-
nho do blastocisto no 13º dia de gestação (Lonergan et 

al., 2007; Carter et al., 2008), além de aumentar a fre-
quência de concepto alongado no 16º dia de gestação 
(Carter et al., 2008). Estes efeitos de P4 no desenvolvi-
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mento do concepto parecem ser mediados via endomé-
trio e não são efeitos diretos no concepto (Clemente et 

al., 2009). Em ovelhas, o tratamento precoce com P4 
adiantou a redução na expressão de PGR (Okuma et al., 
2010) e aumentou a expressão de genes associados com 
o transporte de nutrientes, como SLC5A1 (transporte de 
glicose sodio-dependente), disponibilidade de nutrientes 
como DGAT2 (diacilglicerol-de-acetiltransferase para 
síntese de triglicerídios), MSTN (miostatina ou fator 
decrescimento/diferenciação 8) que afeta o desenvolvi-
mento embrionário e massa muscular, FABP (proteína 
de ligação de ácidos graxos) e CRYGS (gama-s cristali-
na para o desenvolvimento da lente do olho; Forde et 

al., 2009). Forde et al. (2010) também determinou que 
altas concentrações de P4 no sangue estão associadas 
com um aumento na expressão de CTGF (fator de cres-
cimento do tecido conjuntivo), LPL (lipoproteína lipa-
se), e SLC5A1 mRNAs em bovinos. Estes resultados 
indicam que a P4 modifica o ambiente uterino através 
da modificação da composição do histotrofo para avan-
çar e melhorar o desenvolvimento do concepto (Ford et 

al., 2011). 
 

Os efeitos do IFNT no epitélio glandular uterino e 
células do estroma 

 
Genes estimulados por interferon (ISG) clássi-

cos são expressos por células do sistema imune mater-
nas, GE uterino e SC uterino que não expressão IRF2. 
Portanto, estas células respondem ao IFNT via o clássi-
co caminho de sinalização de célula JAK/STAT. Proteí-
nas endometriais induzidas por IFNT incluindo B2M 
(β2-microglobulina) em ovelhas (Vallet et al., 1991) e 
12 e 28 kDa proteínas semelhante a ubiquitina em bovi-
nos (Perry et al., 1999), podem ser marcadores impor-
tantes da expressão de genes em resposta à ativação pre-
coce dos fatores de transcrição que ligam os elementos 
de resposta estimulada por interferon (ISRE) em genes 
alvo. Estudos detalhados de genes induzidos por IFNT 
incluem ISG15 (Perry et al., 1999), DSE (Short et al., 
1991) e Mx (mouse myovirus resistance 1; Ott et al., 
1998) e genes inibidos por IFNT (ESR1 e OXTR) são 
necessários para elucidar os mecanismos de sinalização 
intracelular responsáveis pela prevenção da secreção 
luteolítica de PGF pelo LE/sGE uterino.  

Em ovelhas, ISGs clássicos (e.g., ISG15, Mx e 
DSE) são induzidos pelo IFNT apenas no GE uterino, 
células do estroma e do sistema imune que não expres-
sam IRF2. Como o LE/sGE uterino ovino carece de 
PGR e STAT1, IFNT não é capaz de afetar a transcrição 
do ISG clássico através do clássico caminho de sinaliza-
ção de células JAK-STAT1. Porém, o IFNT pode ativar 
a transcrição de genes através de caminhos de sinaliza-
ção de célula alternativos como MAPK e P13K para 
afetar a expressão de genes no LE/sGE uterino (Planta-
nias, 2005).  
 

Hormônios endócrinos e parácrinos da gestação 
 

Em ovelhas, o estabelecimento e manutenção 
da gestação requerem a integração de sinais endócrinos 
e parácrinos do ovário, concepto e útero (Spencer and 
Bazer, 2004). A implantação superficial, placentação e 
crescimento da placenta ocorrem entre 15 e 60 dias de ges-

tação a medida que o útero cresce e se molda novamente 
para acomodar o desenvolvimento e crescimento do con-
cepto no último trimestre da gestação. Além disto, carúncu-
las e cotilédones se desenvolvem e interdigitam para for-
mar placentomos que aumentam em vascularidade e glân-
dulas endometriais intercarunculares crescem substanci-
almente durante a gestação para secretar quantidades 
crescentes de histotrofo que é transportado pela aréola 
do cório-alantóide e para a circulação fetal-placentária. 
Da circulação fetal-placentária, componentes do histo-
trofo são limpos via rins e útero para o fluido alantóide, 
uma reserva de nutrientes, e então reabsorvidos vascula-
tura da placenta para então entrar novamente na circula-
ção fetal.  

Extensa hiperplasia e hipertrofia da glândula 
endometrial ocorre durante cada gestação em ovelhas 
(Wimsatt 1950; Stewart et al., 2000). Em carneiros, a 
implantação superficial e placentação começam nos dias 
15-16, mas não se completa até os dias 50-60 da gesta-
ção (Guillomot, 1995). Durante este período o útero 
cresce e se molda substancialmente para acomodar o 
rápido crescimento do concepto no final da metade do 
primeiro trimestre ao terceiro trimestre de gestação. A-
lém do desenvolvimento de placentomos, há um aumen-
to na vascularidade uterina e aumento do comprimento 
uterino (em 4 vezes) e largura (10 vezes) e grau de rami-
ficação durante a segunda metade da gestação (Wimsatt, 
1950). Durante a gestação a hiperplasia da glândula en-
dometrial acontece entre os dias 15 e 50, seguido de 
hipertrofia para aumentar a área de superfície (Stewart 
et al., 2000) que permite produção máxima de histotrofo 
após o dia 60, e.g., SERPIN e SPP1 (Spencer and Bazer, 
2004). Na realidade, a capacidade das glândulas endo-
metriais de secretarem e/ou transportarem componentes 
do histotrofo é bem correlacionada com o crescimento 
fetal, indicando a importância da nutrição histotrófica e 
a função da aréolas placentárias no transporte histotrófi-
co para a circulação fetal.  

Durante a produção máxima de histotrofo após 
o dia 60 pelas glândulas uterinas, o GE uterino é expos-
to sequencialmente para E2 P4, IFNT, CSH1 e GH1 
placentário que regulam a morfogênese da glândula en-
dometrial e funções diferenciadas em ovelha. As células 
binucleadas do cório secretam CSH1 a partir do 16º dia 
de gestação que é coordenado com o início da expressão 
de SERPINS, STC1 e SPP1, que são excelentes marca-
dores de diferenciação do GE endometrial e capacidade 
secretora. No soro materno, CSH1 é detectável a partir 
do 50º dia e tem pico entre os dias 120 e 130 da gesta-
ção. CSH1 pode ligar homodímeros de PRLR ou hete-
rodímeros de PRLR e GHR para transdução de sinaliza-
ção de células. No útero ovino, PRLR são especifica-
mente expressos em GE. Níveis crescentes de CSH1 são 
associados com hiperplasia e hipertrofia do GE uterino, 
além de sua produção aumentada de UTMP, SPP1, 
STC1 e outros componentes do histotrofo que suportam 
o crescimento e desenvolvimento do concepto (Spencer 
and Bazer, 2004).  

A exposição sequencial do endométrio ovino 
gestante ao E2, P4, IFNT, CSH1 e GH1 constitui um 
“mecanismo-dependente” que ativa e mantém o remo-
delamento do endométrio, função secretora e crescimen-
to uterino durante a gestação (Spencer and Bazer, 2004). 
O tratamento crônico de ovelhas ovariectomizadas com 
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P4 induz a expressão de SERPINS, STC1 e OPN pelo 
GE (Spencer e Baser, 2004). Durante o início da gesta-
ção, a expressão do PGR uterino diminui para níveis 
não detectáveis pelo LE/sGE uterino a partir do 11º dia 
e em GE a partir do 13º dia em resposta ao P4 (Spencer 
e Bazer, 2004). A redução na expressão do PGR epiteli-
al é um pré-requisito para a indução por P4 da expressão 
de genes pelo GE uterino. O tratamento com P4 e E2 
aumentam a expressão de ESR1 e PGR no GE uterino, 
que marcadamente inibe a expressão de OPN e 
SERPIN. Estes resultados indicam a necessidade de P4 
para reduzir a expressão de PGR no GE uterino para 
permitir a expressão de SERPIN e OPN. Infusões in-
trauterinas de CSH1 ou GH1 recombinante ovino au-
mentaram a expressão de UTMP e OPN no GE uterino 
das ovelhas tratadas com P4, mas apenas quando se au-
mentou as injeções intrauterinas de IFNT entre os dias 
11 e 21 após o início do estro seguido por CSH1 ou 
GH1 dos dias 16 a 29 após início do estro (Spencer e 
Bazer, 2004). O aumento da expressão de UTMP pelo 
GE endometrial foi parcialmente atribuído a efeitos do 
CSH1 e GH1 para aumentar a ramificação das glândulas 
uterinas. Subsequentemente, a infusão intrauterina de 
CSH1 e GH1 em ovelhas tratadas com P4 e IFNT au-
mentou a hipertrofia das glândulas endometriais; um 
efeito não observado em ovelhas que receberam CSH1 
ou GH1 sozinhos. Portanto, uma sequência programada 
de desenvolvimento de eventos mediada por fatores pa-
rácrinos específicos em ação, incluindo IFNT, CSH1 e 
GH1 na interface concepto-endometrial estimula o re-
modelamento endometrial intercaruncular e a função 
diferenciada do GE uterino para aumentar a produção de 
histotrofo, e o desenvolvimento e crescimento fetal-
placentário durante a gestação (Spencer e Bazer 2004). 

Hormônios da hipófise (PRL), ovário (P4) e 
placenta (CSH1 e GH1), além da adrenal do feto (glico-
corticóides) e pâncreas (insulina) também estimulam 
mamogênese, lactogênese e funções uterinas que supor-
tam o desenvolvimento do concepto em ruminantes 
(Guilbault et al., 1985; Kann et al., 1999).  
 

Síntese 
 

Esta revisão enfatiza a importância da adeno-
gênese uterina durante o período pós-natal inicial da 
vida de ruminantes, além dos efeitos de diversos hor-
mônios de tecidos maternos e fetais-placentários que 
afetam as funções uterinas críticas para o estabelecimen-
to e manutenção bem sucedidos da gestação. O tempo e 
alterações específicas por célula na expressão de gene 
em resposta a P4, IFNT, GH1 e CSH1 são críticos para 
transportar e secretar moléculas sob as quais o concepto 
depende para o estabelecimento da gestação seguido de 
proliferação, diferenciação e desenvolvimento geral dos 
tecidos fetais e placentários durante o curso da gestação. 
Estes resultados formam a base para o desenvolvimento 
de estratégias para aumentar a eficiência reprodutiva ao 
diminuir perdas embrionárias/fetais por morte, particu-
larmente durante o período de peri-implantação da ges-
tação. 
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Resumo 

 
O sucesso de um programa comercial de trans-

ferência de embriões depende da produção de elevado 
número de embriões viáveis pelas doadoras, resultando 
em elevado número de bezerros nascidos após transfe-
rência em fêmeas receptoras. Nos últimos anos, muitos 
esforços têm sido realizados para o desenvolvimento de 
protocolos hormonais que permitam o uso eficiente de 
receptoras e resultem em elevada taxa de gestação, es-
pecialmente em receptoras mantidas a pasto. Uma das 
alternativas para o aumento do número de receptoras 
disponíveis para os programas de transferência de em-
briões é o uso de protocolos hormonais que permitam a 
transferência de embriões sem a detecção de estro, de-
nominada transferência de embrião em tempo fixo 
(TETF). A taxa de prenhez por embrião transferido 
(P/TE) após TETF é similar àquela obtida após a detec-
ção de estro. No entanto, a taxa de prenhez geral, ou 
seja, o número fêmeas gestantes sobre o número total de 
fêmea aptas/sincronizadas é maior nos programas de 
TETF, uma vez que esse tratamento aumenta a propor-
ção de receptoras aptas a receberem um embrião no 
momento da transferência. Alem disso, tratamentos que 
aumentam as concentrações circulantes de progesterona 
em receptoras de embrião também têm sido investiga-
dos nos últimos anos. A maioria desses tratamentos tem 
melhorado P/TE em receptoras Bos indicus, no entanto 
tais benefícios são inconsistentes em receptoras Bos 

taurus criadas em ótimas condições nutricionais e de 
manejo. Fatores como histórico reprodutivo das recepto-
ras, o estágio de desenvolvimento e a qualidade dos 
embriões podem afetar a P/TE, outros fatores como a 
ocorrência de estro e o intervalo entre o descongelamen-
to e a transferência parecem não afetar a P/TE após 
TETF de embriões congelados em etilenoglicol. 
 
Palavras-chave: eCG, transferência de embrião em 
tempo fixo, GnRH, progesterona, hCG.  
 

Introdução 
 

O principal objetivo da implantação dos pro-
gramas de transferência de embriões em rebanhos de 
corte é o melhoramento genético. .Entre os principais 
fatores que afetam o uso dessas tecnologias podem ser 
relacionados à nutrição, gerenciamento e eficiência na 
detecção de estro. Uma alternativa para aumentar o nú-
mero de receptoras sincronizadas e aptas à receberem 
um embrião no momento da transferência é o uso de 
protocolos de sincronização da ovulação para a realiza-
ção da transferência de embriões em tempo fixo 
(TETF), eliminando a necessidade de detecção de cio. 
Outros tratamentos que objetivam aumentar a taxa de 
prenhez por transferência de embrião (P/TE) tem alcan-

çado sucesso variável. O objetivo do presente trabalho é 
analisar brevemente alguns dos protocolos usados para 
sincronizar a ovulação de receptoras de embrião, e dis-
cutir tratamentos e fatores que podem impactar a efici-
ência e aplicação dos programas comerciais de transfe-
rência de embriões em bovinos de corte. 
 

Tratamentos para sincronizar o estro e a ovulação 
 

Apesar da prostaglandina F2α (PGF) ser o tra-
tamento mais comumente usado para a sincronização de 
estro para transferência de embriões (revisado por Ode, 
1990), a baixa eficiência na detecção de estro e a varia-
bilidade do intervalo entre o tratamento e a ocorrência 
do estro e ovulação faz com que este tratamento seja 
pouco eficiente em muitas fazendas. Apenas 50% das 
receptoras tratadas recebe um embrião sete dias após o 
estro (revisado por Bó et al., 2002). Esta situação pode 
ser pior se as receptoras apresentam sangue Bos indicus, 
nas quais as taxa de aproveitamento giram ao redor de 
30% após o tratamento com PGF (revisado por Bó et 

al., 2004). 
Para evitar problemas associados à detecção de 

estro, tratamentos que sincronizam o momento da ovu-
lação, que foram originalmente desenvolvidos para in-
seminação artificial em tempo fixo (IATF), têm sido 
utilizados mais recentemente para TETF. Estes trata-
mentos geralmente são divididos naqueles que são base-
ados no uso de GnRH e nos que são baseados na utiliza-
ção de estradiol. O protocolo de sincronização que utili-
zam GnRH e PGF para IATF em bovinos é muitas ve-
zes denominado Ovsynch (Pursley et al., 1995). O pro-
tocolo Ovsynch consiste em uma injeção de GnRH se-
guida de PGF 7 dias depois, e uma segunda injeção de 
GnRH 48 a 56h após o tratamento PGF com AI em te-
mo fixo 16h depois..  

Protocolos baseados em GnRH também tem 
sido usados para sincronizar a ovulação em receptoras 
para receberem embriões produzidos in vivo (Hinshaw 
et al., 1999; Baruselli et al., 2000) ou in vitro (Ambrose 
et al., 1999). Nesses estudos, mais receptoras receberam 
embriões porque o protocolo baseado em GnRH não 
dependia da detecção de estro. Apesar P/TE após trans-
ferência de embrião por os protocolos baseados em Gn-
RH muitas vezes ser menor daquelas obtidas após trans-
ferência em receptoras detectadas em estro após o tra-
tamento com PGF, a taxa de penhez geral das receptoras 
sincronizadas é maior.  

Estudos recentes tem mostrado que ao contrá-
rio que o estudo original (Pursley et al., 1995), o primei-
ro GnRH resulta em ovulação em apenas 44 a 54% das 
vacas de leite (Bello et al., 2006; Colazo et al., 2009), 
56% dos novilhas de corte (Martinez et al., 1999) e 60% 
das vacas de corte (Small et al., 2009). Também tem 
sido demonstrado que a emergência de uma nova onda 
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de crescimento folicular foi sincronizada apenas quando 
o tratamento causou a ovulação (Martinez et al., 1999). 
Se o primeiro GnRH não sincronizar a emergência da 
onda folicular, a ovulação após a segunda GnRH pode 
ser pouco sincronizada (Martinez et al., 2002), e as re-
ceptoras podem ser desincronizados em relação ao está-
gio de desenvolvimento do embrião no momento da 
transferência. A prevenção de ovulações prematuras 
pela adição de um dispositivo liberador de progestina 
durante o protocolo baseado no uso de GnRH tem me-
lhorado a taxa de prenhez por IA em tempo fixo em 
novilhas (Martinez et al., 2002) e vacas (Lamb et al., 
2001). De forma semelhante, a adição de um implante 
de norgestomet no protocolo baseado no uso GnRH pa-
ra TETF resultou em uma proporção similar de recepto-
ras gestantes/tratadas após sincronização com GnRH, 7 
dias PGF 7 dias e TETF 7 dias após o estro observado 
(Hinshaw, 1999).  

Estudos recentes também sugerem que a redu-
ção do período de dominância folicular (pela remoção 
do dispositivo de progestina 5 dias após a inserção) e o 
aumento do tempo da remoção do dispositivo de pro-
gestina ao GnRH e AI em tempo fixo pode melhorar a 
taxa de prenhez por AI em bovinos de leite e corte tra-
tados com protocolos baseados no uso de GnRH (Brid-
ges et al., 2008; Santos et al., 2010; Lima et al., 2011). 
Temos informação preliminar indicando que este trata-
mento resulta em uma proporção comparável de recep-
toras recebendo um embrião (taxa de aproveitamento) e 
de receptoras prenhes por transferência de embrião em 
tempo fixo após protocolo de sincronização utilizando 
estradiol/progesterona. Estudos adicionais, com maior 
número de receptoras, são necessários para comparar 
criticamente o protocolo baseado em GnRH de 5 dias 
com o protocolo baseado em GnRH de 7 dias em pro-
gramas de transferência de embriões. Porém, como o 
protocolo de 5 dias presumidamente influencia na qua-
lidade de oócitos em oposição à qualidade do corpo lú-
teo (CL), é possível especular que não haverá diferença 
na taxa de prenhez por transferência de embrião. 

A associação entre dispositivos de progestero-
na e estradiol e progestina são os tratamentos mais co-
mumente usados para sincronizar emergência de onda 
folicular e ovulação em receptoras de corte e leite na 
América do Sul (Baruselli et al., 2010). O protocolo 
consiste da inserção de um dispositivo liberador de pro-
gesterona e a administração de 2mg de benzoato de es-
tradiol (EB) no dia 0 (para sincronizar a emergência de 
onda folicular), e PGF 5 dias depois do momento da 
inserção do dispositivo de progesterona (para garantir a 
luteólise). O dispositivo de progesterona geralmente é 
removido no dia 8 e a ovulação é induzida pela adminis-
tração de 0,5 ou 1mg de cipionato de estradiol (ECP) no 
momento da remoção do dispositivo de progesterona ou 
1mg de EB 24h após a remoção do dispositivo de pro-
gesterona (revisado por Bó et al., 2002; Baruselli et al., 
2010, 2011). Como nos programas de TETF a detecção 
de estro geralmente não é realizada, o dia 10 é conside-
rado o dia do estro. Todos as receptoras com um CL 
aparentemente funcional no dia 17 recebem um embri-
ão; a taxa de P/TE  tem sido comparável às obtidas com 
transferência de embrião 7 dias após o estro observado 
(Bó et al., 2002, 2012). 
 

Tratamento com gonadotrofina coriônica equina 
(eCG) para melhorar a taxa de prenhez por fêmea 

sincronizada e/ou transferida 
 

A estratégia mais comum usada para aumentar 
a proporção de receptoras gestantes sobre o número de 
fêmeas sincronizadas em bovinos de corte mantidos a 
pasto na América do Sul é a adição de 400 IU de eCG 
no dia 5 ou no dia 8 do protocolo de sincronização que 
utiliza a associação de estradiol e progesterona. De for-
ma geral, 75 a 85% das receptoras tratadas com este 
protocolo recebem um embrião (comparado 50% ou 
menos com sincronização PGF), a concentrações de 
progesterona são altas no momento da transferência de 
embrião e a taxa de prenhez por transferência geralmen-
te excede 50%, quando tanto o embrião quanto a recep-
tora são de alta qualidade (revisado por Bó et al., 2002; 
Baruselli et al., 2010, 2011). 

O protocolo de tratamento TETF utilizando 
EB, progesterona e eCG tem sido avaliado em diferen-
tes partes do mundo. Em um programa comercial de 
transferência de embriões na Argentina, 1309 (84,9%) 
de 1542 receptoras foram consideradas aptas para a 
transferência de embriões e 692 (44,9%) ficaram ges-
tantes após transferência direta (Bó et al., 2004). Em um 
programa comercial de transferência de embriões en-
volvendo receptoras Bos taurus x Bos indicus no Brasil 
que receberam embriões produzidos in vitro, a taxa de 
prenhez por transferência de embriões foi 41,1% duran-
te inverno e outono (448/1090) e 48,1% (1760/3658) na 
primavera e verão (Nasser et al., 2011). Em outro estu-
do envolvendo 988 receptoras de embriões produzidos 
in vitro, congelados-descongelados na China (Remillard 
et al., 2006), a taxa de prenhez por receptora sincroni-
zada foi significativamente maior após o uso do trata-
mento eCG em relação as fêmeas controles não tratados, 
devido a elevada taxa de aproveitamento das receptoras 
que receberam o tratamento com eCG. Em um estudo 
no México com 949 receptoras cruzadas Brahman, o 
tratamento com eCG aumentou a proporção de recepto-
ras recebendo um embrião, com similar taxa de P/TE, 
resultando em uma maior proporção de receptoras ges-
tantes/tratados (Looney et al., 2010). Resumidamente, 
os resultados indicam que a administração de eCG em 
um protocolo de sincronização baseado no uso de estra-
diol/progesterona para TETF aumenta a taxa de prenhez 
geral dos programas, especialmente em receptoras cria-
das a pasto ou mantidas em condições subótimas (e.g. 
receptoras recebendo embriões in vitro na China).  

A adição de eCG também tem sido testada em 
receptoras Bos taurus de corte sincronizadas com proto-
colo a base de GnRH/progesterona para TETF (Small et 

al., 2007). A porcentagem de receptoras recebendo um 
embrião (taxa de aproveitamento) não mudou quando 
vacas recebiam ou não um dispositivo de progesterona 
(93,4 vs. 85,5%) ou eCG (91,0 vs. 87.8%). Além disto, a 
P/TE não mudou quando vacas recebiam ou não um 
dispositivo de progestina (32,3 vs. 32,4%) ou eCG (35,2 
e 29,2%). Porém, a adição de eCG a um protocolo base-
ado no uso de GnRH/progesterona aumentou significa-
tivamente a P/TE em um estudo colombiano (Mayor et 

al., 2008). Nesse último estudo, novilhas Bos indicus x 

Bos taurus foram aleatoriamente alocados em um de 
três grupos de tratamento. Novilhas do grupo controle 
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receberam um dispositivo de progesterona (1g de pro-
gesterona, DIB, Syntex, Argentina) e 2mg de EB no dia 
0 e PGF mais 400 IU de eCG no dia 5. Os dispositivos 
de progesterona foram removidos no dia 8 e 1mg de EB 
foi administrado no dia 9. Novilhas do grupo GnRH 
receberam um dispositivo de progestina e GnRH no Dia 
0, PGF na remoção do dispositivo de progesterona no 
dia 7 e GnRH no dia 9. Novilhas no grupo GnRH+eCG 
foram tratadas de forma similar ao grupo GnRH exceto 
que as novilhas também receberam 400 IU de eCG no 
dia 3. Todas as novilhas com CL>16 mm de diâmetro 7 
dias após GnRH ou 8 dias após EB receberam um em-
brião congelado-descongelado por transferência direta. 
O número de receptoras selecionadas/tratadas foi maior 
nos grupos EB+eCG (28/40, 70,0%) e GnRH+eCG 
(29/40, 72,5%) que no grupo GnRH (19/40, 47,5%). A 
P/TE e a taxa de prenhez geral (proporção de receptoras 
gestantes/tratadas) também foram significativamente 
maiores em receptores nos grupos EB+eCG (16/28, 
57,1% e 16/40, 40%) e GnRH+eCG (16/26, 61,5% e 
16/40, 40%) que no grupo GnRH (9/19, 47% e 9/40, 
22,5%). Resumindo, a adição de eCG aos protocolos 
baseados no uso de estradiol ou GnRH, que incluiu o 
uso de dispositivos de progesterona, resultou no aumen-
to da P/TE dependendo do tipo da receptora. Porém, o 
tratamento com eCG pode não melhorar P/TE em recep-
toras Bos taurus de corte mantida me ótimas condição 
de manejo. 
 
Outros tratamentos que aumentam as concentrações 

circulantes de progesterona em receptoras 
 

Existem diversos estudos investigando a rela-
ção entre as concentrações circulantes de progesterona e 
P/TE em fêmeas receptoras (revisado por Baruselli et 

al., 2010). De forma geral, receptoras Bos indicus pare-
cem ser mais influenciadas que receptoras Bos taurus 
no que se refere ao tamanho e ao número de CL da re-
ceptora no momento da inovulação (revisado por Baru-
selli et al., 2010). 

Uma estratégia para aumentar as concentrações 
circulantes de progesterona em receptoras é a indução 
de CL acessório pela indução da ovulação na primeira 
onda do folículo dominante próximo ao tempo da trans-
ferência de embrião. Porém, os resultados não tem sido 
consistentes. Em receptoras Bos indicus, o tratamento 
com 1500IU de gonadotrofina coriônica humana (hCG) 
7 dias após o estro aumentou concentrações de proges-
terona (Marques et al., 2002) e o tratamento com Gn-
RH, hCG, pLH ou um dispositivo de progesterona no 
momento da transferência de embriões resultou maior 
P/TE (Marques et al., 2003). Porém, a P/TE das recep-
toras do grupo controle nesse estudo foi menor que o 
esperado normalmente. O benefício da administração de 
GnRH no momento da transferência de embrião foi con-
firmado por outro experimento (Rodrigues et al., 2003) 
envolvendo receptoras cruzadas Bos indicus. Porém, em 
outro estudo envolvendo receptoras Bos indicus x Bos 

taurus sincronizadas com protocolo de progestero-
na/estradiol mais eCG (Tribulo et al., 2005), P/TE não 
foi afetada pelo tratamento com hCG ou GnRH no mo-
mento do TETF. Small et al. (2004) também não verifi-
caram aumento na P/TE em receptoras Bos taurus trata-
das com GnRH ou pLH nos dias 5 e 7 após o estro. Em 

um estudo muito recente (Wallace et al., 2011), 719 
receptoras de corte receberam 1.000IU de hCG ou sali-
na (controle) no momento da transferência de embriões. 
As concentrações séricas de progesterona no momento 
do diagnóstico da gestação (dias 39 e 67) nas receptoras 
gestantes foi maior após o tratamento hCG em relação 
as fêmeas controle, e P/TE foi 61,8 e 53,9% (P < 0,05) 
para grupos hCG e controle, respectivamente. Os auto-
res concluíram que dar o hCG no momento da transfe-
rência de embriões aumentava a incidência de CL aces-
sório, progesterona sérica das receptoras gestantes e a 
P/TE. Com a exceção do último relatório, os efeitos 
beneficiais do aumento das concentrações circulantes de 
progesterona no momento da transferência de embriões 
parecem ser evidentes quando a porcentagem de recep-
toras gestantes no controle (não tratado) era menor que 
o esperado. Além disto, em estudos com receptoras Bos 

indicus, a indução de um CL acessório aumentou a 
P/TE apenas quando o eCG não era usado no protocolo 
de sincronização. Um dos problemas com a indução de 
um CL acessório no momento da transferência de em-
briões é que o aumento nas concentrações de progeste-
rona na circulação ocorre tarde demais para ter um efei-
to significativo sobre o desenvolvimento do embrião 
(revisado por Lonergan, 2001). Foi sugerido que eleva-
das concentrações de progesterona devem acontecer 
pouco após a concepção para ter efeitos benéficos sobre 
o desenvolvimento do concepto. A inserção de um dis-
positivo intravaginal impregnado com 1,55g de proges-
terona (PRID, CEVA Animal Health Ltd, Chesham, 
UK) 3 dias após a AI, elevou significativamente as con-
centrações de progesterona até o dia 8, e isto foi associ-
ado com um concepto de maior tamanho recuperado nos 
dias 13 ou 16 (Carter et al., 2008). Porém, em um recen-
te estudo piloto realizado em nosso laboratório com 96 
vacas Bos indicus x Bos taurus, a inserção de um dispo-
sitivo contendo 1g de progesterona (DIB, Syntex) 4 dias 
antes da transferência de embrião (i.e. dos dias 13 a 17 
do protocolo TETF usando EB, dispositivos de proges-
tina e eCG) reduziu a taxa de gestação em comparação 
as vacas sincronizadas com o mesmo protocolo de 
TETF mas não tratadas com dispositivos DIB 4 dias 
antes da transferência de embriões. Os motivos para 
estes resultados desapontadores ainda estão sendo in-
vestigados, mas podem estar relacionados com o efeito 
negativo das altas concentrações de progesterona no 
início do ciclo estral sobre o desenvolvimento do CL. 
Carter et al. (2008) inseriu PRIDs no dia 3 após AI, para 
evitar os potenciais efeitos adversos da progesterona 
sobre o desenvolvimento de CL. Além disto, Burke et 

al. (1994) relatou que a inserção de um dispositivo 
CIDR dos dias 1 a 5, mas não dos dias 4 a 9, reduziu o 
tempo de vida do CL, resultando em ciclos "curtos" em 
novilhas de corte. Portanto, é possível que a inserção de 
um dispositivo liberador de progesterona no dia 13 do 
protocolo TETF, que é baseado em nossas observações 
no dia 3 após o estro, foi suficientemente cedo para afe-
tar o tempo de vida do CL nas receptoras. 

Outra alternativa para aumentar as concentra-
ções de progesterona nas receptoras é a indução da ovu-
lação de um folículo ovariano persistente produzido 
através de tratamentos prolongados de sincronização 
com progesterona. Apesar da ovulação de folículos per-
sistentes resultar em P/TE similar à obtida no grupo de 
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controle em um estudo realizado na América do Norte 
(Wehrman et al., 1997), a ovulação de folículos persis-
tentes resultou em menor P/TE que no grupo de controle 
em dois experimentos realizados no Brasil (Moura et 

al., 2001; Mantovani et al., 2005). Portanto, o uso desta 
abordagem para aumentar o tamanho do CL e produção 
de progesterona deve ser feito com cautela. 
 

Outros fatores que podem afetar a gestação por 
transferência de embrião 

 
Recentemente realizamos a análise de regres-

são logística para avaliar fatores (diferentes do trata-
mento de sincronização) que afetam a gestação por 
transferência de embrião seguindo o TETF de 1333 em-
briões congelados em etilenoglicol e transferidos para 
receptores Bos indicus x Bos taurus na mesma fazenda 
(Bó et al., 2012). A gestação por transferência de em-
brião foi afetada significativamente (P<0,05) pelo histó-
rico reprodutivo (não gestantes em TETF prévia: 
116/231 (50.2%) vs. sem histórico: 347/606 (57,3%), 
estágio do embrião [mórula: 259/468 (55,4%), blasto-
cisto inicial: 275/463 (59,4%), blastocisto: 179/344 
(52,0%) e blastocisto expandido 23/58 (39,7%] e quali-
dade do embrião [grau 1: 693/1235 (56,1%), grau 2: 
32/65 (49,2%) e grau 3: 11/33 (33.3%)]. A diferença na 
P/TE obtida entre receptoras que foram não gestantes à 
TETF anterior confirmam os resultados relatados por 
Looney et al. (2006), e questiona a utilidade da reutili-
zação de receptoras quando embriões de alto valor são 
transferidos. Também é notável que neste estudo, a ob-
servação do estro não afetou a P/TE (517/924, 55,9% 
vs. 219/409, 53,5% para as fêmea que apresentaram ou 
não estro 7 dias antes de TETF, respectivamente; P = 
0,36). Também é notável que o intervalo de tempo do 
descongelamento para a transferência não afetou a 
P/TE. A porcentagem de receptores gestantes não foi 
diferente entre transferências feitas <3min (215/385, 
55,8%), entre 3 e 6min (372/655, 56,8%) e entre 6 e 
16 minutos (42/82, 51,2%, P = 0,42) após descongela-
mento, questionando a noção da toxicidade do etileno-
glicol. Em um estudo recente também foi demonstramos 
que a exposição de embriões ao etilenoglicol por até 
30min antes do congelamento não afetou taxas de so-
brevivência pós-descongelamento (Tribulo et al., 2012). 
  

Resumo e conclusões 
 

Avanços tem sido feitos nos últimos anos para 
facilitar a implantação de programas de transferência de 
embriões em fazendas comerciais de bovinos de corte. 
Pequenas modificações nos protocolos de sincronização 
originalmente desenvolvidos para IATF mostraram ser 
eficazes para a adaptação em programas de TETF. Além 
disto, a adição de eCG aos protocolos de sincronização 
tem resultado em maiores taxa de prenhez por transfe-
rência de embrião, especialmente em receptoras Bos 

indicus. Outros tratamentos designados para aumentar 
as concentrações de progesterona em receptoras, como 
indução de CL acessório pela indução da ovulação do 
folículo dominante da primeira onda, parece ser benéfi-
cos quando as condições são subótimas, e, especialmen-
te, quando o eCG não foi usado. Em contrapartida, a 
inserção de um dispositivo de progesterona durante o 

metaestro antes da transferência de embrião parece ter 
resultado negativo na prenhez por transferência de em-
brião. A seleção do melhor protocolo dependerá de di-
versos fatores como disponibilidade dos hormônios ne-
cessários, a raça, a idade, o status fisiológico e nutricio-
nal das receptoras, além do local da fazenda, mão-de-
obra qualificada e disponibilidade e qualidade de pastos 
próximos aos centros de manejo. 
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Resumo 

 
A fase de transição para a lactação (3 sema-

nas antes a 3 semanas após o parto) é caracterizada por 
uma diminuição da ingestão de matéria seca (DMI), 
levando a uma acentuada redução de glicose e cálcio, e 
o aumento da mobilização da gordura corporal na forma 
de ácidos graxos não-esterificados (NEFA). Isto resulta 
no acúmulo de produtos como o beta-hidroxibutirato 
(BHBA) devido à oxidação incompleta de NEFA (Vaz-
quez-Añon et al., 1994). Neutrófilos (PMN) são o prin-
cipal tipo de leucócito envolvido na eliminação de bac-
térias após infecção uterina; porém, durante o período 
de balanço energético negativo, vacas de leite passam 
por uma redução na função de PMN, incluindo redução 
da fagocitose e capacidade de lise bacteriana. Esta redu-
ção é mais pronunciada em vacas que desenvolvem in-
fecções uterinas. O glicogênio é a principal fonte de 
energia utilizada por PMN para fagocitose e lise de bac-
térias; o cálcio é um importante segundo mensageiro 
para ativação de PMN; NEFA estão associados à falha 
na atividade oxidativa de PMN; BHBA reduz a ativida-
de fagocitária de PMN, formação de “armadilhas” ex-
tracelulares e lise de bactérias. Se o sistema imunológi-
co não for capaz de eliminar a infecção bacteriana a 
doença é estabelecida. As bactérias patogênicas associ-
adas à metrite e endometrite são E. coli, A. pyogenes, F. 

necrophorum e P. maleninogenicus. E. coli aumenta a 
suscetibilidade do endométrio à infecção subsequente 
por A. pyogenes, e A. pyogenes age de forma sinérgi-
ca com F. necrophorum e P. melaninogenicus para 
potencializar a severidade da doença uterina. Entre seus 
efeitos, E. coli libera LPS da parede bacteriana; A. pyo-

genes produz a citotoxina dependente de colesterol, pio-
lisina, e um fator de crescimento para F. necrophorum; 
F. necrophorum produz uma leucotoxina, e P. melani-

nogenicus produz uma substância que inibe a fagocito-
se. Uma E. coli específica, denominada EnPEC/IUEC, 
causa infecção uterina, e o fator de virulência fimH foi 
majoritariamente associado a esta infecção. Para A. 

pyogenes, fimA foi o único fator de virulência associado 
à infecção uterina. O efeito combinado da infecção bac-
teriana e ativação da inflamação resulta em dano ao en-
dométrio e embrião, ovulação tardia, fase luteal curta ou 
prolongada, maior intervalo até a primeira inseminação, 
diminuição das taxas de concepção, aumento do interva-
lo até a concepção e aumento de perdas de gestação. 

 
Palavras-chave: vaca de leite, endometrite, função i-
munológica, metrite, doenças uterinas.  

 
Introdução 

 
A fase de transição para a lactação (3 sema-

nas antes a 3 semanas após o parto) é um período desa-
fiador para uma vaca de leite de alta produção. Este pe-
ríodo é caracterizado por uma diminuição da ingestão de 
matéria seca (DMI), levando a uma acentuada redução 
de glicose e cálcio, e o aumento da mobilização da gor-
dura corporal na forma de ácidos graxos não-
esterificados (NEFA). Isto resulta no acúmulo de produ-
tos como o beta-hidroxibutirato (BHBA) devido à oxi-
dação incompleta de NEFA (Vazquez-Añon et al., 
1994). 

Os neutrófilos (PMN) são o principal tipo de 
leucócito envolvido na eliminação de bactéria após in-
fecção uterina (Hussain, 1989; Gilbert et al., 2007); po-
rém, durante o período de balanço energético negativo, 
vacas de leite passam por uma redução da função de 
PMN, incluindo redução de fagocitose e capacidade de 
lise de bactérias (Kehrli e Goff, 1989; Gilbert et al., 
1993; Cai et al., 1994). Os fatores que podem ser res-
ponsáveis por tal redução incluem diminuição dos esto-
ques de glicogênio pelos PMN (Galvão et al., 2010a), 
diminuição da concentração sanguínea de cálcio (Goff e 
Horst, 1997; Kimura et al., 2006), e aumento de NEFA 
e BHBA (Hammon et al., 2006; Galvão et al., 2010a). 
Especificamente, vacas que desenvolvem infecção ute-
rina apresentam diminuição mais pronunciada de DMI 
(Huzzey et al., 2007), aumento de NEFA e BHBA e 
diminuição de fagocitose de patógenos por PMN no 
sangue (Kim et al., 2005) e lise bacteriana (Hammon et 

al., 2006). No estudo feito por Hammon et al. (2006), 
NEFA foram negativamente associados com a atividade 
oxidativa de PMN. Recentemente também foi observa-
do que o BHBA é negativamente associado à fagocitose 
por PMN, formação de “armadilhas” extracelulares, e 
lise de bactérias (Grinberg et al., 2008).  

Se o sistema imunológico não for capaz de e-
liminar a infecção bacteriana a doença é estabelecida. 
Vacas durante o período pós-parto inicial (<21 dias em 
lactação, ou DIM) são acometidas por metrite (severa e 
aguda). Algumas vacas eliminam a infecção, mas outras 
permanecem cronicamente infectadas (>21 DIM), e a 
condição é denominada endometrite. Independente da 
condição, o efeito geral da infecção uterina é o dano ao 
endométrio e a ativação de inflamação com a liberação 
de citocinas, incluindo fator-α  de necrose tumoral 
(TNFα), interleucina-1 (IL-1) e interleucina-6 (IL-6), e 
quimiocinas, incluindo interleucina-8 (IL-8) (Chapwan-
ya et al., 2009; Galvão et al., 2011). O dano ao endomé-
trio é causado pela bactéria e pela liberação de grânulos 
proteolíticos e espécies reativas a oxigênio pelos PMN. 

Função dos neutrófilos 
 

Neutrófilos dependem de diferentes fontes de 
glicose para diferentes funções. Eles dependem princi-
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palmente de glicose extracelular (mas podem usar gli-
cogênio sob condições hipoglicêmicas) para a energia 
requerida para quimiotaxia, enquanto dependem princi-
palmente de glicogênio intracelular e glicogenólise para 
a glicose necessária para fagocitose e lise bacteriana 
(Kuehl e Egan, 1980; Weisdorf et al., 1982a, b). En-
quanto que o estímulos quimiotáxicos (como N-formil-
metionina-leucina-fenilalanina, C5a e ácido araquidôni-
co) aceleram a absorção de glicose, estímulos fagocíti-
cos (como partículas de zymosan opsonizadas) falham 
em aumentar a absorção de glicose, mas aumentam a 
quebra de glicogênio (Weisdorf et al., 1982a, b). Portan-
to, as baixas concentrações de glicose observadas nos 
10 primeiros dias de lactação (Vazquez-Añon et al., 
1994) podem prejudicar diretamente a quimiotaxia de 
PMN e poderia levar a uma diminuição dos estoques de 
glicogênio em PMN. Por sua vez, a quimiotaxia de 
PMN prejudicada e estoques diminuídos de glicogênio 
em PMN poderiam levar à diminuição de capacidade 
fagocítica e de capacidade de lise bacteriana (e possi-
velmente quimiotaxia), que predisporia as vacas à infec-
ções. Em um estudo recente, foi determinado que os 
estoques de glicogênio de PMN foram reduzidos no 
início do pós-parto e tal redução foi mais pronunciada 
em vacas que desenvolveram infecção uterina (Galvão 
et al., 2010a). O cálcio é um importante segundo men-
sageiro para ativação de PMN. Em outro estudo recente, 
vacas que desenvolveram infecção uterina tiveram mai-
or redução nas concentrações de cálcio que vacas sau-
dáveis (Martinez-Patino et al., 2012). Além disto, as 
chances de desenvolvimento de metrite diminuiram em 
62% para cada 1 mg/dl de aumento de cálcio sérico nos 
3 primeiros dias após o parto (Martinez-Patino et al., 
2012). 
 

O efeito do cortisol e estradiol 
 

Acredita-se também que as altas concentrações 
de cortisol e estradiol contribuem para o estado geral de 
imunossupressão no período periparto (Wyle e Kent, 
1977; Goff e Horst, 1997). O cortisol é um conhecido 
hormônio imunossupressor (Roth e Kaeberle, 1982). 
Recentemente, observamos que vacas primíparas tem 
concentração aumentada de cortisol quando comparadas 
a multíparas (Galvão et al., 2010a). Maiores concentra-
ções de cortisol em vacas primíparas são, provavelmen-
te, uma consequência de eventos estressantes como ma-
nipulações frequentes, intensificação do contato com 
funcionários,, parto, primeira lactação,, podendo contri-
buir para a maior incidência de metrite observada em 
vacas primíparas (Goshen e Shpigel, 2006). Além disto, 
foi observado que vacas que desenvolvem metrite tem 
maiores concentrações de cortisol no parto que vacas 
que tem endometrite subclínica (SCE); porém, as con-
centrações não foram diferentes daquelas de vacas sau-
dáveis. Também acredita-se que o estradiol plasmático 
no dia do parto contribui para a imunossupressão geral 
observada em vacas de leite em torno do parto (Goff e 
Horst, 1997; Wyle e Kent, 1977). Recentemente obser-
vamos que vacas que desenvolveram metrite tinham 
maiores concentrações de estradiol que vacas saudáveis 
no dia do parto. Isto pode contribuir para o estado de 
imunossupressão e predisposição de vacas à doença.   

 

O efeito de bactérias patogênicas 
 

As bactérias patogênicas associadas com metri-
te e endometrite são Escherichia coli, Arcanobacterium 

pyogenes, Fusobacterium necrophorum e Prevotella 

maleninogenicus (Bonnett et al., 1991; BonDurant et 

al., 1999; Huszenicza et al., 1999; Földi et al., 2006; 
Gilbert et al., 2007). Acredita-se que estas quatro bacté-
rias trabalham de forma sinérgica para causar infecção 
uterina (Griffin et al., 1974; Ruder et al., 1981; Bonnett 
et al., 1991). Na realidade, E. coli pode aumentar a sus-
ceptibilidade do endométrio à infeção subsequente por 
A. pyogenes (Olson et al., 1984; Gilbert et al., 2007; 
Williams et al., 2007), enquanto A. pyogenes age de 
forma sinérgica com F. necrophorum e P. melaninoge-

nicus para aprimorar a severidade da doença uterina 
(Griffin et al., 1974; Ruder et al., 1981; Bonnett et al., 
1991). Entre seus efeitos, a E. coli libera lipopolissaca-
rídeos da parede bacteriana (LPS; Williams et al., 
2008); A. pyogenes produz a citotoxina dependente de 
colesterol, piolisina (Miller et al., 2007), e um fator de 
crescimento para F. necrophorum (Sheldon e Dobson, 
2004); F. necrophorum produz uma leucotoxina; e P. 

melaninogenicus produz uma substância que inibe fago-
citose (Sheldon e Dobson, 2004). 

Escherichia coli e A. pyogenes têm sido estu-
dadas de forma mais detalhada que outras bactérias. 
Recentemente foi observado que uma E. coli específica, 
diferente das E. coli patogênicas comumente observa-
das, diarreica ou extra-intestinal causa infecção uterina 
(Sheldon et al., 2010). Esta E. coli específica foi deno-
minada E. coli patogênica endometrial ou EnPEC. Foi 
descoberto que, em células endometriais, a EnPEC é 
mais aderente e invasiva, e também tem capacidade de 
estimular maior produção da prostaglandina-E2 e inter-
leucina 8 (Sheldon et al., 2010). Interleucina 8 é a prin-
cipal quimiocina de neutrófilos. Em outro estudo, foram 
identificados seis fatores de virulência associados à me-
trite e endometrite: componentes de fímbrias (FIM) fi-
mH, hemolina A (hlyA), uma toxina de distensão citole-
tal (CDT), cápsula grupo II (kpsMII), invasão do endo-
télio cerebral (Ibea), e arginina succiniltransferase (as-
tA). Porém, fimH foi o fator mais prevalente e significa-
tivo (Bicalho et al., 2010). Os autores concluíram que a 
E. coli carregando fimH e pelo menos um dos outros 
fatores foi patogênico para vacas de leite. Os autores 
chamaram esta classe virulenta de E. coli intrauterina 
(IUEC).  

Arcanobacterium pyogenes tem sido observada  
em diversos estudos como o principal agente causador 
de dano endometrial e infertilidade (Bonnett et al., 
1991; Ruder et al., 1991; Dohmen et al., 2000; BonDu-
rant et al., 1999). Um estudo recente também tentou 
encontrar fatores específicos de virulência associados 
com infecção uterina (Silva et al., 2008). Foi avaliada 
uma série de fatores de virulência incluindo piolisina 
(OLP), neuraminidases (nan) NANP, nanH, proteína de 
ligação ao colágeno (cbpA), Fima, fimC, fimE e fimG, 
mas não foi possível encontrar associação com a inci-
dência de metrite. Foi concluído que a sinergia entre A. 

pyogenes e outras bactérias e a expressão gênica dife-
rencial de fatores de virulência pode ser mais importante 
para o estabelecimento da infecção. Em outro estudo, 
foi determinado que apenas o fimA foi mais expresso 
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em vacas com metrite, enquanto outros fatores de viru-
lência foram similarmente encontrados em vacas saudá-
veis e com metrite (Santos et al., 2010). 

A infecção com esta bactéria patogênica indu-
zirá a liberação de citocinas pró-inflamatórias como 
TNFα, as quais reconhecidamente estimulam a liberação 
de prostaglandina-F2α (PGF2α) do endométrio e células 
luteais para induzir luteólise (Skarzynski et al., 2005; 
Kaneko e Kawakami, 2008, 2009). Por outro lado, foi 
demonstrado que IL-1 e IL-6 diminuem a expressão de 
receptores de ocitocina em células endometriais, o que 
prejudicaria o mecanismo de luteólise (Leung et al., 
2001). Portanto, a inflamação poderia ter um efeito bi-
modal sobre a duração do ciclo de estro.  

Embora a resposta inicial à infecção possa ser a 
lise do corpo lúteo, outra resposta observada em vacas 
com infecção uterina é uma fase luteal prolongada. O 
prolongamento do tempo de vida do corpo lúteo foi ob-
servado quando a primeira ovulação pós-parto ocorreu 
na presença de um útero altamente contaminado (Olson 
et al., 1984), ou quando A. pyogenes foi inserida no lu-
men uterino (Farin et al., 1989). Escherichia coli libera 
a endotoxina LPS, que prejudica a liberação do hormô-
nio liberador de gonadotrofina (GnRH) e hormônio lute-
inizante (LH; Peter et al., 1989), diminui a atividade de 
aromatase (Herath et al., 2009), e aumenta a razão de 
prostaglandina-E2 (PGE) para PGF2α (Herath et al., 
2009). As consequências da diminuição da atividade de 
aromatase são diminuição do crescimento folicular e da 
produção de estradiol (Williams et al., 2007, 2008). A 
liberação diminuída de GnRH/LH leva à diminuição da 
taxa de ovulação (Peter et al., 1989), e aumento da ra-
zão de PGE para PGF2α leva a uma fase luteal prolon-
gada quando da ocorrência de ovulação (Farin et al., 
1989). A. pyogenes libera a citotoxina piolisina, que é 
dependente de colesterol e lesiona o endométrio levando 
à produção de citocinas pró-inflamatórias, diminuição 
dos receptores de ocitocina e prejuízos ao desenvolvi-
mento embrionário (Hansen et al., 2004; Hill e Gilbert, 
2008). O efeito combinado da infecção bacteriana e ati-
vação da inflamação resulta em dano ao endométrio e 
embrião, ovulação tardia, fase luteal curta ou prolonga-
da, aumento do intervalo até a primeira inseminação, 
diminuição das taxas de concepção, aumento do interva-
lo até a concepção e aumento de perdas gestacionais 
(Opsomer et al., 2000, Galvão et al., 2009, 2010b). 

Conclusão 
 

Resumidamente, PMN são o principal tipo de 
leucócitos envolvidos na eliminação de bactérias após 
infecção uterina; porém, durante o período de balanço 
energético negativo, vacas de leite passam por uma re-
dução na função PMN, incluindo redução da fagocitose 
e capacidade de lise bacteriana. Esta redução é mais 
pronunciada em vacas que desenvolvem infecção uteri-
na. O glicogênio é a principal fonte de energia para fa-
gocitose e eliminação por PMN; o cálcio é um impor-
tante segundo mensageiro para ativação de PMN; 
NEFA estão associados à redução na atividade oxidativa 
de PMN; BHBA reduz a fagocitose por PMN, formação 
de “armadilha” extracelular e lise bacteriana. Se o sis-
tema imunológico não for capaz de eliminar a infecção 
bacteriana a doença é estabelecida. As bactérias patogê-
nicas associadas à metrite e endometrite são E. coli, A. 

pyogenes, F. necrophorum e P. maleninogenicus. E. coli 
aumenta a suscetibilidade do endométrio a infecção 
subsequente por A. pyogenes, e A. pyogenes age de for-
ma sinérgica com F. necrophorum e P. melaninogenicus 
para potencializar a severidade da doença uterina. Entre 
seus efeitos, E. coli libera LPS da parede bacteriana; A. 

pyogenes produz a citotoxina dependente de colesterol, 
piolisina, e um fator de crescimento para F. necropho-

rum; F. necrophorum produz uma leucotoxina, e P. me-

laninogenicus produz uma substância que inibe a fago-
citose. Um E. coli específico, denominado EnPEC, cau-
sa doença uterina, e o fator de virulência fimH foi majo-
ritariamente associado a esta doença. Para A. pyogenes, 
fimA foi o único fator de virulência associado à doença 
uterina. O efeito combinado da infecção bacteriana e 
ativação da inflamação resulta em dano ao endométrio e 
embrião, ovulação tardia, fase luteal curta ou prolonga-
da, aumento do intervalo até a primeira inseminação, 
diminuição das taxas de concepção, aumento do interva-
lo até a concepção e aumento de perda da gestação. 
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Resumo 
 

A produção in vitro de embriões (PIVE) tem se 
tornado uma opção acessível para produtores de carne e 
leite, e o Brasil é atualmente o líder mundial da PIVE. 
Fêmeas receptoras representam um dos custos mais sig-
nificativos dos programas de transferência de embriões 
(TE). Assim, protocolos hormonais podem aumentar a 
proporção de receptoras adequadas para receber embri-
ões e aprimorar a eficiência dos programas de PIVE. 
Além de aumentar a quantidade de receptoras disponí-
veis, é importante selecionar animais de alta qualidade. 
Devido à grande demanda, o tipo de fêmeas considerado 
ideal para a TE tem se tornado escasso, especialmente 
para programas em larga escala. Desta forma, novas 
abordagens têm surgido, como o uso de vacas Nelore 
recentemente paridas como receptoras de embriões. Por 
ser a categoria mais numerosa no Brasil, estes animais 
podem ser adquiridos por valores razoáveis. A produção 
de embriões a partir de ovários de abatedouro também 
representa uma estratégia inovadora para PIVE em larga 
escala. Com o uso de sêmen sexado e grande número de 
prenhezes, tem se tornado uma alternativa interessante 
comparada à IA. Neste artigo são discutidos avanços 
recentes na PIVE, bem como alguns dos protocolos 
hormonais mais utilizados para a sincronização do estro 
de receptoras em programas de PIVE em larga escala.  
 
Palavras-chave: Bos taurus indicus, indução de estro/ 
sincronização, TETF, PIV.  

 
Introdução 

 
A biotécnica da produção in vitro de embriões 

(PIVE) tem sido um poderoso instrumento para a multi-
plicação e disseminação de genética de alta qualidade. 
A PIVE tem se tornado mais acessível nas últimas dé-
cadas, e atualmente pode ser considerada uma técnica 
estabilizada (Thibier, 2006). 

O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking 
mundial de PIVE bovinos (Thibier, 2006), e esta lide-
rança está seguramente relacionada ao predomínio de 
animais da raça Nelore (Bos taurus indicus) no plantel 
nacional. A raça Nelore possui maior número de folícu-
los ovarianos e mais oócitos recuperados por sessão de 
ovum pick up (OPU) quando comparada a raças taurinas 
(Pontes et al., 2009). 

Para garantir o sucesso de um programa de 
PIVE, um aspecto crucial refere-se à questão das recep-
toras. Para obtenção das melhores taxas de prenhez, o 
ideal seria dispor de um grande número de animais, 
permitindo uma escolha rigorosa das mais aptas. No 
entanto, quanto maior o número de receptoras, mais alto 
será o custo de manutenção destes animais, fato que 
pode comprometer a viabilidade econômica da indústria 

de embriões. Desta forma, a eficiência dos protocolos de 
preparação de receptoras torna-se um item de extrema 
importância para o sucesso da obtenção de produtos 
pela transferência de embriões.  

Em rebanhos leiteiros, mais de 50% das vacas 
em cio não são detectadas, por não apresentarem com-
portamento de monta (Van Eerdenburg, 2002). Este 
problema é mais acentuado quando animais de alta pro-
dução leiteira são utilizados como receptoras, uma vez 
que as altas taxas de metabolização do estradiol tornam 
os sinais de estro ainda menos intensos (Rodrigues et 
al., 2010). A falha na detecção de cio também represen-
ta grande desafio em programas que utilizam gado com 
influência Bos indicus, em decorrência da maior ocor-
rência de estros de menor duração e alta incidência de 
cio noturno (Bó et al., 2003). 

Com o intuito de solucionar problemas relacio-
nados à detecção de cio e de aumentar a proporção de 
receptoras adequadas para receber embriões, diversos 
protocolos hormonais foram desenvolvidos, viabilizan-
do a transferência de embriões (TE) sem haver a neces-
sidade da observação de estro. Estes protocolos possibi-
litam a transferência de embriões em tempo fixo 
(TETF), através do uso de hormônios que controlam a 
dinâmica folicular e luteal, promovendo a sincronização 
do momento da ovulação (Bó et al., 2002; Nasser et al., 
2004). 

Neste artigo será descrita a importância da pro-
gramação de receptoras em larga escala para a PIVE, 
com detalhes de alguns protocolos de TETF mais utili-
zados em programas de grande número de receptoras. 

 
Avanços da PIVE a em larga escala 

 
Até poucos anos atrás, a PIVE em larga escala 

era limitada por alguns obstáculos. Um deles consiste 
nas longas distâncias entre laboratórios e propriedades 
com receptoras. Os grandes rebanhos bovinos situam-se 
geralmente nas fronteiras mais recentes da pecuária, 
como a região Norte, distando milhares de quilômetros 
das propriedades das doadoras de oócitos e dos labora-
tórios de PIVE, concentrados principalmente nas regi-
ões Sul e Sudeste. As limitações de criopreservação de 
embriões indicus PIV restringiam grandemente a cone-
xão entre a produção e a transferência dos embriões 
PIV. Desta forma, o descarte de embriões excedentes 
consistia em prática comum. 

Outra dificuldade associada à escassez de re-
ceptoras era o grande número de bezerros de sexo inde-
sejado. Quando da utilização de sêmen não sexado há 
necessidade do dobro de receptoras para se conseguir o 
número desejado de produtos do sexo esperado.  

O transporte de embriões em longas distâncias 
e o uso do sêmen sexado representam incrementos estra-
tégicos para utilização mais racional de receptoras, tor-
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nando a cadeia da produção de embriões em larga escala 
mais eficiente (Pontes et al., 2010).  
 
Transporte de embriões produzidos com sêmen sexado 

por longas distâncias 

 
Pontes et al. (2010) realizaram um programa de 

PIVE em larga escala utilizando exclusivamente sêmen 
sexado de touros das raças Holandês e Gir. Foram reali-
zadas 5.047 sessões de OPU em fêmeas Gir, Girolando 
e Holandês, e os embriões foram transportados por dis-
tâncias de 800 até 2.000 km para serem transferidos às 
receptoras. As taxas de produção de embriões em rela-
ção ao total de oócitos obtidos foram similares para to-
dos os tipos de doadoras; Bos indicus, Bos taurus ou 
Bos indicus taurus (17,4 a 18.9), assim como as taxas de 
prenhez (36 a 40%, média geral de 39%). 

Devido à grande distância do laboratório até as 
propriedades onde se encontravam as receptoras, foi 
proposto o transporte de embriões durante as primeiras 
etapas do desenvolvimento embrionário. Embriões em 
diferentes estágios de desenvolvimento (D2 ao D5; Dia 
0 = dia da FIV) foram submetidos ao transporte. A defi-
nição do momento de início do transporte foi calculada 
conforme a distância e o tempo da viagem, organizados 
de forma a coincidir o fim do transporte com o D7, com 
os embriões em mórula ou blastocisto. Desta forma, as 
últimas etapas do cultivo embrionário se deram durante 
o transporte. A estratégia consistiu em alocar os embri-
ões em grupos de 35 a 40, acondicionando-os em micro-
tubos contendo 400 µL de meio de cultivo sob 300 µL 
de óleo mineral, em condições similares às de cultivo no 
laboratório (39 ºC e 5% CO2 em ar), porém em uma 
incubadora portátil. (Tecnologia Ceafepe Veterinária, 
Sorocaba, ou WTA, Cravinhos, SP, Brasil). Nos casos 
de períodos prolongados de transporte, a substituição do 
meio e da atmosfera gasosa era realizada pelo veteriná-
rio que conduzia e incubadora portátil. Ao término do 
transporte, os embriões eram reavaliados e envasados 
para a transferência.  

 No programa descrito acima, o uso de 
sêmen sexado permitiu utilização mais racional das re-
ceptoras, já que o objetivo era a obtenção de fêmeas. A 
fecundação dos oócitos com sêmen sexado permite uma 
acurácia de 85 a 95 %, com a mesma qualidade dos em-
briões produzidos com sêmen convencional (Peippo et 
al., 2009, 2010). Houve uma diferença entre touros e 
ejaculados, comprovando a necessidade de rigorosa ava-
liação prévia das melhores partidas para obtenção de 
resultados mais vantajosos (Pontes et al., 2010).   

 
Tipo ideal de receptora 

 
A seleção de receptoras de alta qualidade é um 

procedimento desafiador, especialmente em países co-
mo o Brasil, onde há excesso de embriões em relação à 
capacidade de transferência direta para as receptoras. 
Um bom estado nutricional e sanitário, bem como ma-
nejo adequado, são fatores importantes para garantir o 
sucesso dos programas de PIVE. 

O uso de novilhas como receptoras virgens cos-
tuma ser indicado como a melhor opção para obtenção 
de maiores taxas de prenhez. Havia um conceito infor-
mal de que a melhor receptora seria a novilha meio-

sangue, geralmente uma cruza de Nelore com raças eu-
ropeias de alguma aptidão leiteira, como Simental e 
Pardo-Suíço. Entretanto, em função de uma oferta re-
primida e grande demanda, verificavam-se valores mui-
to altos e a escassez deste padrão de receptoras.  Parti-
cularmente, grandes projetos de TE se tornavam inviá-
veis com este tipo de novilhas para receberem os embri-
ões.  

Uma alternativa de sucesso descrita recente-
mente (Pontes et al., 2009) refere-se à utilização de va-
cas Nelore recém-paridas como receptoras de embriões. 
Trata-se da categoria de fêmeas com maior número de 
animais no país, favorecendo assim a oferta adequada e 
valores reais de mercado. Contrariado idéias pré-
concebidas, esta categoria animal tem permitido índices 
de prenhez ao redor de 40 %, já com mais de 10.000 
bezerros nascidos (In Vitro Brasil Ltda, Mogi Mirim – 
SP, dados não publicados). A opção de se utilizar vacas 
com bezerro ao pé deve ser criteriosa quanto à nutrição 
e sanidade, para que seja possível reiniciar o ciclo estral 
logo após o parto, a tempo de responder aos protocolos 
de sincronização (Jones & Lamb al., 2008). 

Considerando haver uma boa condição nutri-
cional e sanitária, vacas podem efetivamente apresentar 
algumas vantagens, em comparação à novilhas. Em ge-
ral, há maior taxa de aproveitamento, posto que vacas 
costumam responder melhor aos protocolos de TETF 
em relação às novilhas. Estas últimas muitas vezes re-
querem uma pré-sincronização. Outro aspecto interes-
sante é o fato de vacas já terem tido mais oportunidades 
de desafio a patógenos. Podem assim apresentar maior 
resistência à doenças e um colostro de melhor qualidade 
imunológica. Finalmente, analisando-se problemas de 
distocia, a maior frequência tende a ser em novilhas e 
não em vacas. 
 
Importância da receptora para a expressão genética do 

produto 

Até recentemente, considerava-se a importân-
cia da receptora basicamente pela capacidade de res-
ponder aos protocolos de sincronização e manutenção 
da gestação. Recentemente, com os avanços da epigené-
tica, constatou-se que a qualidade e o manejo da recep-
tora podem interferir com a expressão dos genes do 
produto. Embora a sequência genética esteja estabeleci-
da desde as primeiras divisões celulares, a maneira pela 
qual esses genes serão expressos pode sofrer grande 
variação por fatores ambientais.  

Durante a gestação, a condição nutricional da 
receptora pode interferir na população folicular da re-
serva ovariana dos fetos (Ireland et al., 2011). Uma fu-
tura matriz pode, desta forma, ter o potencial reproduti-
vo comprometido se durante seu período de formação 
gestacional tiver sofrido privações de origem nutricio-
nal.  

Outro aspecto epigenético de importância refe-
re-se à habilidade materna. Foi demonstrado que fêmeas 
com alta habilidade materna influenciam a metilação do 
DNA de seus produtos, interferindo na expressão de 
genes importantes para a adaptação ambiental (Weaver 
et al., 2004). 

 
Protocolos para sincronização de cio 
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Prostaglandina F2α 

 
O tratamento mais simples para a sincronização 

do cio de receptoras é baseado em uma administração 
de PGF2α, ou duas aplicações com intervalo de 11 a 14 
dias. Apesar de ser relativamente eficaz e de baixo cus-
to, o tratamento com PGF2α depende da eficiência da 
observação de cio, bem como da capacidade de resposta 
dos corpos lúteos dos animais submetidos ao protocolo.  

O corpo lúteo (CL) é responsivo à PGF2α ape-
nas do dia 5 ao dia 16 do ciclo estral. Além disso, cada 
receptora encontra-se em um particular momento da 
onda de crescimento folicular, resultando em considerá-
vel assincronia da manifestação do estro (Siqueira et al., 
2009). Para programas em larga escala, as limitações do 
sincronização de cio podem inviabilizar a eficiência da 
técnica, sendo portanto mais indicado sincronizar a ovu-
lação e fazer a transferência dos embriões em tempo 
fixo (TETF). 
 
TETF 

 
Em grandes programas de PIVE, nos quais a 

maior parte dos embriões é transferida a fresco faz-se 
necessária a disponibilização de um expressivo número 
de receptoras. Para tanto, os protocolos de TETF tem 
sido cada vez mais utilizados. 

Em um estudo recente realizado com vacas ho-
landesas repetidoras de cio, Rodrigues et al. (2010) 
compararam a aplicação única de PGF2α a um protocolo 
de TETF à base de progesterona, eCG, benzoato e cipi-
onato de estradiol. Maior taxa de aproveitamento de 
receptoras (75.0% versus 34.5%) e de prenhez aos 60 
dias (29.3% versus 16.2%) foram observadas no grupo 
submetido à TETF. Neste mesmo estudo, foi possível 
constatar que o protocolo de TETF foi eficiente inde-
pendentemente da presença de CL no início do trata-
mento. Assim, o uso do protocolo de TETF aumentou a 
quantidade de receptoras adequadas para a TE e permi-
tiu a utilização de vacas sem CL no início do protocolo 
com a mesma eficiência. 

 
Benzoato x cipionato de estradiol  

 
A despeito de apresentarem propriedades far-

macocinéticas distintas, o benzoato de estradiol (BE) e o 
cipionato de estradiol (CE) são considerados bons indu-
tores de ovulação em Bos taurus e em Bos indicus. Por 
possuir meia-vida mais curta, o BE promove maior libe-
ração de LH e pico de menor duração do que o CE, re-
sultando em maior sincronia dos picos de LH (Sales et 
al., 2012). O CE, devido à sua baixa solubilidade em 
água, é liberado mais lentamente e proporciona efeito 
mais prolongado (Vynckier et al., 1990). 

Protocolos de TETF que utilizam o BE como 
indutor de ovulação são amplamente utilizados. Um 
modelo consiste na administração de BE (2 mg) e inser-
ção de implante liberador de progestágenos em dia alea-
tório do ciclo estral, considerado D0. No D5, aplica-se 
eCG (400 UI), e no D8 retira-se o implante de progestá-
genos e aplica-se PGF2α (0.5 mg). No D9, administra-se 
uma nova dose de BE (1mg). O D10 é considerado o dia 
do estro, sendo a TETF realizada no D17 (Siqueira et 
al., 2009). 

Em protocolos que utilizam o CE como indutor 
de ovulação, este é administrado no D8, juntamente com 
a retirada do implante de progestágenos. O D10 é consi-
derado o dia do estro e a TETF é realizada no D17 (Ro-
drigues et al., 2010). Enquanto no protocolo com BE 
são necessários 4 manejos, a substituição pelo CE per-
mite eliminar uma passagem dos animais pelo curral. 
Sales et al. (2012) avaliaram o efeito de ambos os fár-
macos na indução da ovulação em vacas Bos indicus 
lactantes submetidas à IATF. Foi concluído que, apesar 
da maior sincronização dos picos de LH nos animais 
que receberam BE, a sincronização das ovulações foi 
similar entre os dois grupos, não havendo qualquer efei-
to sobre a fertilidade dos animais submetidos aos distin-
tos protocolos. 

 
Uso do eCG 

 
A administração de eCG no D5 dos protocolos 

de sincronização é capaz de aumentar as taxas de pre-
nhez e a proporção de receptoras selecionadas para a TE 
(Bó et al., 2002; Nasser et al., 2004). Por sua capacidade 
de aumentar o tamanho do folículo ovulatório e de in-
duzir ovulações únicas e múltiplas, este fármaco pro-
porciona uma maior concentração de progesterona du-
rante a fase lútea subsequente (Baruselli et al., 2010).  

Estudos foram realizados com o intuito de ava-
liar o efeito do atraso da administração de eCG do D5 
para o D8 do protocolo, evitando assim o manejo das 
receptoras no quinto dia (Nasser et al., 2004; Reis et al., 
2004). O tratamento em D5 resulta em maior número de 
CL e maior concentração plasmática de progesterona, 
com as receptoras tratadas em D5 apresentando maiores 
taxas de prenhez do que as tratadas em D8. Uma possí-
vel explicação para o melhor desempenho de receptoras 
que receberam eCG em D5 seria que a alta concentração 
de progesterona proveniente do CL fisiológico acrescida 
do implante liberador de progestágenos pode afetar a 
pulsatilidade de LH e o crescimento folicular (Baruselli 
et al., 2010). 

Desta forma, Ferreira et al. (2006) avaliaram o 
efeito do atraso da aplicação de eCG do D5 para o D8 
substituindo o implante vaginal de progesterona por um 
implante auricular, contendo menor quantidade do hor-
mônio. Os resultados mostraram que, quando implantes 
auriculares são utilizados, é possível reduzir o número 
de manejos sem comprometer a eficiência do protocolo 
de sincronização (Tabela 1). O protocolo proposto por 
Ferreira et al. (2006) consiste na inserção do dispositivo 
de progesterona e aplicação de BE no D0; administração 
de PGF2α, eCG, CE e remoção do dispositivo de proges-
terona no D8; e TETF no D17. Há ainda a opção de se 
usar dispositivo intravaginal liberador de progesterona, 
com a condição de que seja administrada uma dose de 
PGF2α no D0, juntamente com a inserção do implante. 
Por requerer apenas 3 dias de manejo, o novo protocolo 
pode ser facilmente executado, ainda que grande núme-
ro de receptoras devam ser sincronizadas ao mesmo 
tempo.  

Com a finalidade de facilitar ainda mais o ma-
nejo de receptoras em programas de larga escala, dife-
rentes períodos de permanência do implante de proges-
terona têm sido utilizados. O protocolo de sincronização 
é iniciado no mesmo dia em todos os animais do lote 
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(D0), com possibilidade de retirar o implante com 7, 8 
ou 9 dias. É possível começar o programa em todos os 
animais e fazer a retirada em 1/3 do lote a partir do D7 
(In Vitro Brasil Ltda, Mogi Mirim – SP, dados não pu-
blicados). O indutor de ovulação (CE), o agente luteolí-
tico e o eCG naturalmente são aplicados no mesmo dia 
da retirada do implante. Deste modo, o grupo no qual o 
implante foi retirado com 7 dias recebe embriões no dia 
16, e assim sucessivamente, tornando mais viável o a-

juste de sincronização entre a fase embrionária e o útero 
da receptora. Em um programa recente – 2011 –  357 
vacas Nelore com bezerro ao pé foram submetidas à 
TETF com retirada da P4 nos dias 7, 8 ou 9 do protoco-
lo . Não foi observado diferença entre as taxas de apro-
veitamento e nem entre as taxas de prenhez de animais 
que permaneceram com o implante por 7, 8 ou 9 dias 
(Tabela 1). 

 
Tabela 1. Taxas de aproveitamento e de prenhez obtidas em protocolos de sincronização de vacas receptoras utiliza-
dos em programas de transferência de embriões produzidos in vitro.   

Protocolo 
Tipo racial 

 receptoras 

Avaliação 

 prévia de CL 

Taxa de 

aproveitamento 
% 

Taxa de 

prenhez 
% 

 

Fonte 

P4 e BE + eCG, PGF2α e CE Holandesa sem CL 61,2 38,2 
Rodrigues et al. 
(2010) 

P4 e BE + eCG, PGF2α e CE Holandesa com CL 75,0 42,9 
Rodrigues et al. 
(2010) 

P4 e BE + eCG, (D5) + PGF2α e BE taurus x indicus com CL 76,1 31,0 
Siqueira et al. 
(2009) 

P4 e BE + eCG, PGF2α e CE taurus x indicus com CL 96,0 59,0 
Ferreira et al. 
(2006) 

P4 e BE + eCG, PGF2α e CE (D7) Nelore Sem avaliação 88,0 43,0 In Vitro Brasil 

P4 e BE + eCG, PGF2α e CE (D8) Nelore Sem avaliação 88,0 42,0 In Vitro Brasil 

P4 e BE + eCG, PGF2α e CE (D9) Nelore Sem avaliação 88,0 44,0 In Vitro Brasil 

P4 e BE + PGF2α (D7) + eCG, e CE 
(D9) 

Nelore Sem avaliação 61,8 42,1 In Vitro Brasil 

P4 e BE + PGF2α (D7) + eCG, and CE 
(D8) 

Nelore Sem avaliação 67,9 37,2 In Vitro Brasil 

taurus x indicus Sem avaliação 73,8 45,4 In Vitro Brasil 

 
 

Substituição da IA pela TE e da IATF pela TETF 
 

De modo geral, o embrião é mais resistente que 
os gametas, particularmente quanto ao estresse térmico. 
Assim, para gado leiteiro, a utilização de embriões pode 
ser mais vantajosa para obtenção de prenhezes, particu-
larmente em meses e/ou regiões de temperatura média 
mais elevada.  

Algumas propriedades leiteiras têm substituído 
completamente a IA pela TE, conseguindo melhores 
índices de prenhez e aceleramento do ganho genético 
entre gerações. Nestas situações, as receptoras e doado-
ras são as próprias vacas leiteiras, sendo as de melhor 
potencial genético usadas para gerar e as demais para 
receber os embriões. 

Em rebanhos de corte, uma nova perspectiva é 
a produção de embriões a partir de oócitos obtidos em 
matadouro e uso de sêmen sexado de macho. Com 
grandes quantidades de prenhezes, pode-se conseguir 
um preço competitivo para o embrião, capaz de ser co-
mercialmente interessante em comparação ao sêmen. 

 
Conclusões 

 
Apesar da grande difusão da TE nos últimos 

anos, a técnica tem sido limitada pela ineficiência na 
detecção de cio, tanto em rebanhos de corte como de 
leite. Em ambos os casos, a aquisição e manutenção das 
receptoras representam grande custo em um programa 
de PIVE. As despesas com alimentação, sincronização 
do estro e TE crescem a cada transferência improdutiva. 
Por essa razão, protocolos que aumentem o número de 
receptoras prenhes por tratamento de sincronização re-
presentam a melhor solução para programas economi-
camente viáveis. 

Da mesma forma, muitas pesquisas foram rea-
lizadas no sentido de reduzir o número de vezes em que 
as receptoras são manejadas durante os protocolos de 
sincronização. Os resultados obtidos até o momento são 
considerados bastante satisfatórios, uma vez que os pro-
tocolos atuais são considerados práticos e facilmente 
executáveis.  

A TETF é uma alternativa interessante que po-
de permitir a obtenção de boas taxas de prenhez durante 
o ano todo, até mesmo em vacas repetidoras de cio e 
vacas produtoras de leite nos meses mais quentes do 
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ano. Finalmente, avanços no uso de sêmen sexado e o 
transporte de embriões por longas distâncias possibilita-
ram a eficácia dos programas de PIVE em larga escala, 
beneficiando a pecuária de carne e leite. 

 
Referências 

 
Baruselli PS, Ferreira RM, Sá Filho MF, Nasser 
LFT, Rodrigues CA, Bó GA. 2010. Bovine embryo 
transfer recipient synchronization and management in 
tropical environments. Reprod Fertil Dev, 22:67-74.  
Bó GA, Baruselli PS, Moreno D, Cutaia L, Caccia M, 
Tríbulo R. 2002. The control of follicular wave devel-
opment for self-appointed embryo transfer programs in 
cattle. Theriogenology, 57:53-72. 
Bó GA, Baruselli PS, Martinez MF. 2003. Pattern and 
manipulation of follicular development in Bos indicus 
cattle. Anim Reprod Sci, 78:307-326.  
Ferreira RM, Rodrigues CA, Ayres H, Mancilha RF, 
Franceschini PH, Esper CR, Baruselli PS. 2006. Ef-
fect of synchronizing ovulation in cattle administered a 
norgestomet ear implant in association with eCG and 
estradiol treatments on pregnancy rate after fixed-time 
embryo transfer. Anim Reprod, 3:370-375.  
Ireland JJ, Smith GW, Scheetz D, Jimenez-Krassel 
F, Folger JK, Ireland JHL, Mossa F, Lonergan P, 
Evans ACO. 2011. Does size matter in females? An 
overview of the impact of the high variation in the ovar-
ian reserve on ovarian function and fertility, utility of 
anti-Mullerian hormone as a diagnostic marker for fer-
tility and causes of variation in the ovarian reserve in 
cattle. Reprod Fertil Dev, 23:1-14.  
Jones AL, Lamb GC. 2008. Nutrition, synchronization, 
and management of beef embryo transfer recipients. 
Theriogenology, 69:107-115.  
Nasser LF, Reis EL, Oliveira MA, Bó GA, Baruselli 
PS. 2004. Comparison of four synchronization protocols 
for fixed-time bovine embryo transfer in Bos indicus x 
Bos taurus recipients. Theriogenology, 62:1577-1584.  
Peippo J, Vartia K, Kananen-anttila K, Räty M, 
Korhonen K, Hurme T, Myllymäki H, Sairanen A, 
Mäki-tanila A. 2009. Embryo production from 
superovulated Holstein-Friesian dairy heifers and cows 
after insemination with frozen-thawed sex-sorted X 
spermatozoa or unsorted semen. Anim Reprod Sci, 
111:80-92.  
Peippo J, Räty M, Korhonen K, Eronen M, Kananen 
K, Hurme T, Halmekytö M, Mäki-tanila A. 2010. 
Impact of in vitro fertilization of bovine oocytes with 
sex-sorted frozen-thawed spermatozoa on developmen-
tal kinetics, quality and sex ratio of developing embry-
os. Zygote, 18:185-194.  
Pontes JHF, Nonato-Junior I, Sanches BV, Ereno-
Junior JC, Uvo S, Barreiros TR, Oliveira JA, Hasler 
JF, Seneda MM. 2009. Comparison of embryo yield 

and pregnancy rate between in vivo and in vitro meth-
ods in the same Nelore (Bos indicus) donor cows. The-

riogenology, 71:690-697.  
Pontes JHF, Silva KCF, Basso AC, Ferreira CR, 
Santos GMG, Sanches BV, Porcionato JPF, Vieira 
PHS, Faifer FS, Sterza FAM, Schenk JL, Seneda 
MM. 2010. Large-scale in vitro embryo production and 
pregnancy rates from Bos taurus, Bos indicus, 
and indicus-taurus dairy cows using sexed sperm. 
Theriogenology, 74:1349-1355.  
Reis EL, Nasser LFT, Menegatti JA, Resende LF, 
Mantovani AP, Baruselli PS. 2004. Effect of time and 
dose of eCG treatment in Bos indicus×Bos taurus recip-
ients treated with progesterone for timed embryo trans-
fer. In: Abstracts of the 15th International Congress of 
Animal Reproduction, 2004, Porto Seguro, BA, Brazil. 
Porto Seguro: ICAR. pp. 395.  
Rodrigues CA, Teixeira AA, Ferreira RM, Ayres H, 
Mancilha RF, Souza AH, Baruselli PS. 2010. Effect 
of fixed-time embryo transfer on reproductive efficiency 
in high-producing repeat-breeder Holstein cows. Anim 

Reprod Sci, 118:110-117,  
Sales JNS, Carvalho JBP, Crepaldi GA, Cipriano RS, 
Jacomini JO, Maio JRG, Souza JC, Nogueira GP, Baru-
selli PS. 2012. Effects of two estradiol esters (benzoate and 
cypionate) on the induction of synchronized ovulations in 
Bos indicus cows submitted to a timed artificial insemination 
protocol. Theriogenology, 78:510-516. 
Siqueira LG, Torres CA, Souza ED, Monteiro PL Jr, 
Arashiro EK, Camargo LS, Fernandes CA, Viana 
JH. 2009. Pregnancy rates and corpus luteum-related 
factors affecting pregnancy establishment in bovine re-
cipients synchronized for fixed-time embryo transfer. 
Theriogenology, 72:949-958.  
Thibier M. 2006. Transfers of both in vivo-derived and 
in vitro produced embryos in cattle still on the rise and 
contrasted trends in other species in 2005. IETS 

Newslett, 24:11-19.  
Van Eerdenburg FJ, Karthaus D, Taverne MA, 
Merics I, Szenci O. 2002. The relationship between 
estrous behavioral score and time of ovulation in dairy 
cattle. J Dairy Sci, 85:1150-1156.  
Vynckier L, Debackere M, De Kruif A, Coryn M. 
1990. Plasma estradiol-17β concentrations in the cow 
during induced estrus and after injection of estradiol-
17β benzoate and estradiol-17β cypionate: a preliminary 
studyPlasma estradiol-17 beta concentrations in the cow 
during induced estrus and after injection of estradiol-17 
beta benzoate and estradiol-17 beta cypionate: a prelim-
inary study. J Vet Pharmacol Ther, 13:36-42.  
Weaver ICG, Cervoni N, Champagne FA, D`Alessio 
ACD, Sharma S, Seckl JR, Dymov S, Szyf M, 
Meaney MJ. 2004. Epigenetic programming by mater-
nal behavior. Nat Neurosci, 7:847-854.

 



Anais da XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012 
 

221 
________________________________________ 
1Autor para correspondência: gseidel@colostate.edu 

Diversas abordagens sobre a avaliação de sêmen 
 

G.E. Seidel Jr1 
 

1Animal Reproduction and Biotechnology Laboratory,  
Colorado State University, Fort Collins, CO, EUA. 

 
 

Resumo 
 

Existem muitos métodos disponíveis para a a-
valiação de sêmen, e exceto pelo descarte de amostras 
inferiores, nenhum método é altamente correlacionado 
com a fertilidade. O método mais comumente usado é a 
estimativa subjetiva da motilidade espermática  e este 
método é apropriado para o descarte do sêmen com qua-
lidade abaixo dos padrões; esta abordagem também po-
de ser usada para  um rigoroso controle de qualidade  e 
para experimentos se forem realizadas por pessoas trei-
nadas de maneira cega. Porém, a análise computadori-
zada do sêmen é mais objetiva. Atualmente, frequente-
mente a indústria de IA bovina usa citometria de fluxo 
para avaliar a integridade da membrana do espermato-
zoide,, sendo este é um excelente método de análise 
espermática, que é rápido, preciso, objetivo e razoavel-
mente correlacionado com fertilidade. A fertilização in 

vitro parece ser um método funcional excelente para os 
espermatozoides, mas os resultados não são  sempre 
bem correlacionados com fertilidade in vivo, em parte 
devido provavelmente à falhas técnicas na capacitação 
espermática in vitro. Um método raramente usado de 
avaliar o sêmen é a fertilização in vivo competitiva, que 
é muito sensível para detectar diferenças de tratamento 
e diferente de touro para touro na fertilidade.  Porém, 
ela necessita de sêmen marcado geneticamente e então 
avaliar posteriormente os embriões, os fetos e os des-
cendentes . A técnica de fertilização competitiva é parti-

cularmente útil na avaliação de sêmen sexado porque o 
sexo pode ser usado como marcador genético, tratamen-
tos podem ser avaliados com o mesmo macho, e os fetos 
de bovinos e equinos são facilmente sexados de forma 
não invasiva via ultra-som. 
 
Palavras-chave: bovinos, morfologia, motilidade, sê-
men.. 
 

Introdução 
 

Todos os métodos de avaliação de sêmen são 
imperfeitos, mas o sêmen requer avaliação em três 
situações primeiramente: 1) descarte do sêmen que não 
atingue nenhum padrão mínimo., 2) avaliar se o sêmen 
que atingue o padrão mínimo é adequado para deter-
minada aplicação, e 3) avaliar o sêmen para testar hi-
póteses em experimentos. Exemplos das aplicações 
estão na Tabela 1. 

Concentrarei-me no sêmen bovino, mas a mai-
oria dos princípios se aplicam ao sêmen da maioria dos 
mamíferos. Mais pesquisas tem sido feitas com sêmen 
bovino do que com o sêmen de outra espécie, e o sêmen 
bovino tem outra vantagem na qual a avaliação da qua-
lidade do sêmen bovino se relaciona mais confiante-
mente com a fertilidade que análises similares em outras 
espécies, nas quais não é incomum, por exemplo, que 
sêmen tenha motilidade excelente mas fertilidade baixa.  

 
Tabela 1. Aplicações do sêmen bovino. 

Aplicação Comentários 
Monta natural Exames de sólidos de reprodução 
IA com sêmen fresco Pode ser armazenado a diversas temperaturas por várias horas 
IA com sêmen congelado Técnicas de descongelamento podem afetar diretamente a qua-

lidade final 
IA com sêmen sexado O sêmen sexado causa algum dano ao espermatozoide 
Superovulação A qualidade do sêmen é muito mais crítica do que sem a supero-

vulação 
Sincronização de estro com IA em  tempo fixo O momento da ovulação e inseminação menos sincronizado - 

essencial ter qualidade excelente de sêmen 
FIV Pode ser com fresco, refrigerado, congelado, sexado, etc. 
ICSI Motilidade menos importante 
Sêmen recongelado Requer procedimentos especiais de congelamento 
O uso de sêmen abaixo do padrão para qualquer 
dos acima 

Por motivos genéticos, a fertilidade reduzida pode ser aceitá-
vel 

Genotipagem Mortos mas sem espermatozoides degradados 
Combinações dos acima - e.g. congelado, sêmen 
sexado, superovulação, IA em tempo fixo 

O sêmen de alguns touros não suportam algumas injúrias 

Experimentos Necessária precisão através de replicação 
 

Medindo a motilidade espermática 
 

Existem literalmente dezenas de formas de a-
valiar o sêmen (Tabela 2), e é mais desejável avaliar 
sêmen em diversos tempos diferentes (Tabela 3). O mé-

todo mais utilizado de avaliação de sêmen é motilidade 
espermática, que parece ser uma avaliação relativamen-
te fácil de se fazer, mas na prática pode ser  complicada 
para realiza-la corretamente. Para alguns casos, como a 
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avaliação andrológica para determinar se um touro po-
der ser utilizado para a monta natural,  a análise da mo-
tilidade não precisa ser precisa, enquanto que para a 
maior parte das pesquisas, precisão é importante. Mes-
mo se a precisão não é necessária, a atenção com certos 
detalhes é importante. Por exemplo, condições precisam 
ser padronizadas para qualquer análise de motilidade 
incluindo temperatura, diluição suficiente do sêmen 
com diluente adequado ou outro meio para que os es-
permatozoides individualmente l possam ser observados 
facilmente (cerca de 10 x 106 espermatozoides/ml fun-
ciona bem), espessura da amostra sob a lamínula, etc. 
Um microscópio de contraste de fase é ideal, apesar de 

que para sêmen em alguns diluidores como leite, a fluo-
rescência microscópica após marcação do sêmen com 
corante fluorescente é uma excelente alternativa. Na 
minha opinião, motilidade progressiva,  exemplo a aná-
lise do espermatozoide em movimento progressivo à 
velocidade razoável, é a forma mais apropriada de de 
avaliar motilidade. Enquanto que outras formas de mo-
bilidade (como movimento circular, movimento de cau-
da mas com pouco ou nenhum movimento para frente, 
motilidade total, etc.) podem ser importantes para diver-
sos propósitos de pesquisa, ou para a seleção de sêmen 
para ICSI, a motilidade não progressiva geralmente não 
é uma boa medida de potencial de fertilidade. 

 
 
Tabela 2. Procedimentos selecionados para a avaliação de sêmen. 

Método Comentários 
Motilidade subjetiva Não confiável exceto se feito "cegamente" 
Análise espermática computadorizada 
(CASA) 

Objetivo, mas os meios são altamente dependentes dos parâmetros 
CASA selecionados 

Morfologia Excelente para rastreamento, valores acima de 70% do normal não 
são altamente correlacionados com fertilidade 

Integridade da membrana celular (vi-
va/morta) 

Medido via citometria de fluxo ou com um microscópio 

Condição do acrossoma Medido via citometria de fluxo ou com um microscópio 
Integridade de DNA Avaliação de quebras de DNA de fita simples ou duplas 
Edema osmótico Teste de estresse 
Ligação à zona Ideal oócitos de ovários de matadouros 
*IVF - pró-núcleo O momento é crítico 
*IVF - clivagem Melhor controle para partenogênese 
*IVF - desenvolvimento de blastocisto Medida robusta da qualidade do sêmen 
ICSI Esperma anormal pode produzir embriões 
Taxas de gestação Requer centenas de acasalamentos por tratamento para ter poder 

experimental razoável 

Fertilização competitiva In vivo Requer marcadores genéticos; especialmente útil para sêmen sexa-
do 

*Enquanto que FIV pode ser muito útil para a avaliação de sêmen, os resultados não permitem correlacionar com 
fertilidade in vivo, especialmente devido a capacitação espermática ineficiente in vitro. 
 
Tabela 3. Momentos críticos para a avaliação do sêmen. 

Ponto no tempo 
Após coleta de sêmen do touro 
Após criopreservação 
Ao receber uma partida de sêmen, especialmente se não for de um grande touro reprodutor 
No momento da reprodução de animais valiosos, como vacas superovuladas 
Ao iniciar FIV ou ICSI 
No fim da co-incubação com oócitos para IVF 
Para experimentos, ideal de 15-30min pós-tratamento ou pós-descongelamento, e novamente após incubação a 
35-38ºC por 90 a 150min. 

 
Para experimentos, muitas vezes existe a preo-

cupação, que eu compartilho, com as estimativas subje-
tivas de motilidade. Porém, se feitas corretamente, tais 
estimativas são, na minha opinião, tão válidas quando as 
objetivas com análise espermática computadorizada 
(CASA) e, em alguns casos, pode ser melhor. A escolha 
dos parâmetros CASA precisa ser realizada cuidadosa-
mente (Brito, 2010) A avaliação subjetiva de motilidade 
correta requer 1) um avaliador experiente e bem treina-
do, e 2) avaliação de amostras "cegamente". Este avalia-
dor bem treinado sabe que não deve avaliar sêmen colado 
em resíduos ou em massas, ou nas pontas das lamínulas, 

etc. Quando amostras não são avaliadas "cegamente" 
elas são suspeitas. Idealmente, a mobilidade subjetiva é 
avaliada por duas pessoas, e a média é usada após veri-
ficar que as diferenças médias do tratamento geral são 
similares em magnitude para ambos os avaliadores, 
mesmo se as médias absolutas tiverem alguma diferen-
ça. Quero enfatizar que CASA também é uma excelente 
abordagem para se medir motilidade espermática, por-
que é objetivo, e muitos aspectos da motilidade do sê-
men podem ser medidos simultaneamente (Brito, 2010). 
Porém, o parâmetro de motilidade mais importante, a 
motilidade progressiva, também pode ser avaliada sub-
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jetivamente com validade. 
Não discutirei a miríade de questões envolvi-

das na obtenção de dados válidos com a maioria dos 
outros métodos na Tabela 2, visto que procedimentos 
apropriados podem ser obtidos na literatura científica. 
Saliento, porém, que procedimentos de coleta de sêmen 
são importantes, como a padronização do preparo sexu-
al do macho, o exame do sêmen para verificação de con-
taminação com urina ou fezes, o reconhecimento de que a 
electroejaculação produz mais amostras heterogêneas 
que a coleta com uma vagina artificial devidamente 
preparada, etc. Também, apesar de não ser estritamente 
um método de análise de qualidade do sêmen, o volume 
de ejaculação, concentração de esperma, intervalo desde 
a última coleta de sêmen, identificação precisa do touro, 
etc. geralmente devem ser registrados.  
 
O uso da citometria de fluxo para medir a permeabi-

lidade da membrana celular 
 

O mais novo método de avaliação de sêmen que 
tem sido largamente adotado é o uso da citometria de 
fluxo para avaliar a integridade/permeabilidade da mem-
brana da célula (Christensen et al., 2005). Este procedi-
mento tem duas grandes vantagens: 1) milhares de es-
permatozoides podem ser avaliados em alguns segundo, 
e 2) é objetivo, e os resultados são correlacionados com 
a fertilidade. Touros reprodutores ao redor do mundo 
tem adotado este procedimento para avaliação de sêmen 
de rotina. 
 
Fertilização competitiva para a avaliação de fertili-

dade in vivo 
 

Explicarei o método de fertilização competitiva 
com mais detalhes. Isto envolve a mistura do sêmen de 
dois (ou mais) machos antes da inseminação, e determi-
nar via marcação genética,  qual macho fertilizou os 
oócitos produzindo embriões ou progênie. Note que isto 
também pode ser feito com a marcação do sêmen de 
outras formas e utilizando fertilização in vitro, mas não 
entrarei nestes detalhes. 

A fertilização competitiva pode ser usada com 
dois objetivos distintivamente diferentes: 1) comparação 
de fertilidade entre touros, e 2) o estudo de diferenças 
de tratamento. Existem duas grandes vantagens nesta 
abordagem: 1) o sêmen dos dois animais ou tratamentos 
estão competindo em um ambiente idêntico, então o 
espermatozoide que fertiliza o oócito deve ser devido a 
características do sêmen e, não efeito ambiental, e 2) 
muito menos animais são necessários para testar hipóte-
ses que sem fertilização competitiva, talvez apenas 1/10 
da quantidade de animais. O que ocorre é que pequenas 
diferenças na fertilidade entre os tratamentos ou touros 
se tornam grandes diferenças na fertilização competiti-
va. Por exemplo, Schenk et al. (2009) relatou um expe-
rimento comparando duas pressões na citometria de 
fluxo para a sexagem de espermatozoides. O esperma-
tozoide na pressão mais baixa (30psi) foi responsável 
por 82% das gestações, com apenas 18% das gestações 
devido ao número igual de espermatozoides  nas inse-
minadas com pressão mais alta (50psi). Estes dados fo-
ram obtidos de apenas 67 novilhas gestantes. A fertili-
zação competitiva resultou em uma enorme diferença 

comparada a aproximadamente 10%-ponto diferença 
que poderia se esperar com inseminação homoespérmi-
ca (Schenk et al., 2009). Em outras palavras, uma dife-
rença de 10%-ponto foi transformada em 64%-ponto 
com esta abordagem. Isto ilustra uma restrição da ferti-
lização competitiva, que apesar de ser eficiente na de-
terminação de qual tratamento ou touro tem a fertilidade 
mais alta, a magnitude da diferença é quase insignifi-
cante. Outra restrição da tecnologia é a necessidade de 
marcar os embriões, fetos ou bezerros geneticamente 
para determinar qual espermatozoide fertilizou o óvulo. 
O marcador genético pode ser determinado com técnicas 
de biologia molecular de embriões recuperados, amnio-
centese (ou alocentese) da gestação ou bezerros resul-
tantes, ou os bezerros podem ser geneticamente marca-
dos pela cor da pelagem. É claro que a espera pelo nas-
cimento de bezerros atrasa a obtenção de resultados. 
Para experimentos com sêmen sexado, há uma grande 
vantagem porque os conceptos podem ser geneticamen-
te marcados por sexo, espermatozoides X para um tra-
tamento e espermatozoides Y para outro (e o recíproco 
para metade das inseminações), e tratamentos experi-
mentais podem ser feitos com o mesmo touro. Fazer a 
sexagem dos fetos a 2-3 meses de gestão fornece a in-
formação de qual tratamento foi melhor (Schenk et al., 
2009). 

Se não houver diferença significativa no trata-
mento, também há informação valiosa obtida economi-
camente. Note que é sempre necessário fazer acasala-
mentos recíprocos touro X tratamento (exceto em sêmen 
sexado onde apenas um macho é usado e espermatozoi-
des X e Y tem fertilidade igual; Barcelo-Fimbres et al., 
2011) porque geralmente existem diferenças entre ma-
chos com fertilização (heteroespérmico) competitiva 
(Robl e Dziuk, 1988), então touro A, tratamento X e 
touro B, tratamento Y seria usado para metade das in-
seminações e o recíproco para a outra metade. 

Para a avaliação da fertilidade de touros, é fácil 
comparar dois touros, mais complicado se mais touros 
estiverem envolvidos, quando um índice precisa ser cal-
culado (Saacke et al., 1980). A estratégia que sugiro é 
ter um touro de referência de fertilidade média conheci-
da e comparar este touros aos outros sendo testados u-
sando metade do sêmen do touro de referência e metade 
de qualquer touro a ser testado em cada inseminação. 
Os resultados (significado estatístico determinado por 
χ

2) seriam então que o touro de teste seria superior, o 
mesmo ou inferior em fertilidade que o touro de refe-
rência. Dependendo dos objetivos, o touro de referência 
pode ser escolhido por fertilidade ligeiramente abaixo 
da média (provavelmente mais apropriado na maioria 
das situações), na média ou ligeiramente acima da mé-
dia. 

Um outro problema potencial com a fertiliza-
ção competitiva é que determinado tratamento pode 
simplesmente resultar em um tempo de capacitação 
mais curto, e, portanto, a fertilização pode ocorrer mais 
cedo que para aqueles espermatozoides colocados em 
um tratamento diferente. A capacitação mais rápida po-
de não ser associada a alta fertilidade. Este problema 
não tem sido visto até o momento com a fertilização 
competitiva, mas levaria a conclusões incorretas sob 
algumas circunstâncias. 
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Fertilização In vitro 
 

Uma avaliação final de qualidade do sêmen so-
bre a qual quero discutir brevemente é a fertilização in 

vitro. Procedimentos para testar a fertilidade do touro ou 
de um tratamento para propósitos FIV são relativamente 
simples e barato – um teste simples para testar o sêmen 
com oócitos de ovários provenientes de matadouro. O 
problema é que a fertilidade FIV muitas vezes não é 
correlacionada com fertilidade in vivo. Um dos princi-
pais motivos para isto é que os métodos atuais de capa-
citação do sêmen bovino in vitro não são eficazes, então 
centenas de milhares de espermatozoides por oócito são 
usados para rotina de FIV, enquanto que in vivo, a me-
lhor evidência é que existem apenas alguns espermato-
zoides ao redor do oócito no momento da fertilização, e 
essencialmente todos estes espermatozoides são capaci-
tados (Hunter, 1993; Guidobaldi et al., 2012). É prová-
vel que os espermatozoides de alguns touros capacitem 
mais prontamente in vitro que os espermatozoides de 
touros touros, mas esta característica não é fortemente 
relacionada à fertilidade in vivo. 
 

Conclusões 
 

Existem muitos procedimentos disponíveis pa-
ra avaliar a qualidade do sêmen, o método escolhido 
dependerá do objetivo da avaliação do sêmen e os re-
cursos disponíveis. Enfatizei quatro procedimentos, mo-
tilidade, integridade da membrana, fertilização competi-
tiva e FIV. A estimativa da motilidade progressiva é o 
procedimento mais utilizado, e é uma excelente ferra-
menta que deve, porém, ser feita "cegamente" para ter 
resultados experimentais válidos. A aferição da integri-
dade da membrana por citometria de fluxo tem sido lar-
gamente adotada atualmente pela indústria de IA. A 
fertilização competitiva é uma nova técnica para estimar 
a fertilidade, e apesar de ter muitas limitações, menos 
animais são necessários para testar uma hipótese ou ras-
trear touros com baixa fertilidade. A FIV é uma boa 
abordagem para medir a fertilidade nos propósitos de 

FIV, mas é menos confiável para prever a fertilização in 

vivo. 
 

Referências 
 

Barcelo-Fimbres M, Campos-Chillon LF, Seidel GE 
Jr. 2011. In vitro fertilization using non-sexed and sexed 
bovine sperm: sperm concentration, sorter pressure, and 
bull effects. Reprod Domest Anim, 46:495-502. 
Brito LFC. 2010. Variations in laboratory semen evalua-
tion procedures and testing. In: Proceedings of the 23rd 
Technical Conference on Artificial Insemination and Re-
production. National Association of Animal Breeders. 
Columbia, MO: NAAB. pp. 61-67. 
Christensen P, Boelling D, Pedersen KM, Korsgaard 
IR, Jensen J. 2005. Relationship between sperm viabil-
ity as determined by flow cytometer and non-return rate 
of dairy bulls. J Androl, 26:98-106. 
Guidobaldi HA, Teves ME, Uñates DR, Giojalas LC. 
2012. Sperm transport and retention at the fertilization 
site is orchestrated by a chemical guidance and oviduct 
movement. Reproduction, 143:587-596. 
Hunter RHF. 1993. Sperm:egg ratios and putative mo-
lecular signals to modulate gamete interactions in 
polytocous species. Mol Reprod Dev, 35:324-327. 
Robl JM, Dziuk PJ. 1988. Comparison of heterospermic 
and homospermic inseminations as measures of male 
fertility. J Exp Zool, 245:97-101. 
Saacke RG, Vinson WE, O’Connor ML, Chandler 
JE, Mullins J, Amann RP, Marshall CE, Wallace 
RA, Vincel WN, Kelgren HC. 1980. The relationship 
of semem quality and fertility: a heterospermic study. 
In: Proceedings of the 8th Technical Conference on Ar-
tificial Insemination and Reproduction. National Asso-
ciation of Animal Breeders. Columbia, MO: NAAB. pp. 
71-78. 
Schenk JL, Cran DG, Everett RW, Seidel GE Jr. 
2009. Pregnancy rates in heifers and cows with cryo-
preserved sexed sperm: effects of sperm numbers per 
inseminate, sorting pressure, and sperm storage before 
sorting. Theriogenology, 71:717-728.

 
 



Anais da XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012 
 

225 
__________________________________________ 
1Autor para correspondência: raffaele.boni@unibas.it 

Origens e efeitos da qualidade dos oócitos em bovinos 
 

R. Boni1 
 

1Department of Animal Science, University of Basilicata, Potenza, Itália 
 
 

Resumo 
 

A qualidade dos oócitos é o resultado de inte-
rações com múltiplos fatores que devem ser cuidadosa-
mente considerados para tecnologias de produção de 
embrião in vitro ou para estudar dinâmicas de folículos. 
Diferentes abordagens podem ser usadas para realizar 
uma análise de variáveis relacionadas à qualidade dos 
oócitos, que podem focar no ovário, no folículo, no 
complexo cumulus-oócito e, finalmente, no oócito. A 
informação obtida pode responder perguntas chave, co-
mo o que o oócito precisa para adquirir competência 
meiótica e se a atividade do folículo pode ser manipula-
da para melhorar a eficiência de produção de embriões 
in vitro. Apesar de a avaliação morfológica representar 
o procedimento mais comum usado para discriminar o 
potencial de desenvolvimento do oócito, e apesar da boa 
relação encontrada entre a qualidade do oócito e a quan-
tidade de atresia do folículo que o compreende, ainda 
não existe correspondência clara entre o critério visual e 
a competência de oócitos submetidos à produção de 
embriões in vitro. Novas tecnologias têm sido disponibi-
lizadas, incluindo as emergentes ciências "ômicas" que, 
através da análise das células do cumulus, oferecem a 
oportunidade de indiretamente prever o potencial de 
desenvolvimento do oócito através de um método não 
invasivo.  
 
Palavras-chave: bovino, complexo cumulus-oócito, in 

vitro produção de embriões, qualidade de oócito. 
 

Introdução 
 

Independente do procedimento produtivo reali-
zado, a qualidade do material bruto envolvido afeta 
grandemente a eficiência de produção ou as característi-
cas do produto final. Alta qualidade em oócitos é pré-
requisito para produção de embriões in vitro. Porém, 
uma população extremamente heterogênea de oócitos é 
comumente coletada de ovários para ser usada em tec-
nologias in vitro.  

Fontes de variabilidade da qualidade dos oóci-
tos podem ser a idade das células (Yamamoto et al., 
2010), a fase do ciclo estral (Tan et al., 1990; Wurth et 

al., 1994), padrões hormonais (Kruip e Dieleman, 1982) 
e características bioquímicas do fluido folicular (Wise, 
1987; Kastrop et al., 1991b), diâmetro (Tan et al., 1990; 
Pavlok et al., 1992; Lonergan et al., 1994; Wurth et al., 
1994) e quantidade de atresia do folículo (Wurth e 
Kruip, 1992; Wurth et al., 1994), e morfologia ovariana 
(Gandolfi et al., 1997). Inevitavelmente esta variabili-
dade afeta a eficiência da produção de embriões in vitro 
(IVEP). 

Primeiramente, é necessário definir por com-
pleto o significado de qualidade de oócitos. Sob o ponto 

de vista funcional, a qualidade do oócito pode coincidir 
com sua competência de desenvolvimento. Sirard et al. 
(2006) descreve cinco níveis de competência de oócitos, 
i.e., a habilidade de: (1) continuar a meiose; (2) clivagem 
após a fertilização; (3) desenvolver até o estágio de 
blastocisto; (4) induzir e trazer a gestação a termo; e (5) 
desenvolver o concepto em boa saúde. Estas habilidades 
podem originar de eventos separados e o sucesso nos 
primeiros eventos não garante o sucesso dos subsequen-
tes.  

Uma avaliação funcional é, porém, difícil de 
realizar no momento da coleta do oócito. Diversas estra-
tégias foram aplicadas para fornecer um valor previsível 
do potencial de produção de embrião in vitro de oócitos 
coletados. A maioria destas avaliações é baseada em 
critérios morfológicos que presumem ser relacionados 
ao estado fisiológico do folículo. A relação entre o crité-
rio morfológico e funcional, porém, nem sempre tem 
resultados que alcançam nossas expectativas.  

Além do valor previsível, a análise da qualida-
de do oócito pode fornecer informação útil sobre os me-
canismos subjacentes à maturação do oócito e compe-
tência de desenvolvimento, e sugere novas possibilida-
des para melhorar a baixa eficiência do IVEP. Para de-
finir os efeitos de diversas variáveis sobre a qualidade 
dos oócitos, precisamos entender os limites de diversas 
variáveis nas quais a maturação do oócito in vivo pode 
representar o mais alto nível de eficiência (Leibfried-
Rutledge et al., 1987) enquanto que a maturação in vitro 
(IVM) em oócitos pré-púberes pode representar um pos-
sível limite oposto. A análise destas condições extremas 
deve permitir a elucidação dos mecanismos subjacentes 
à aquisição de competência meiótica e de desenvolvi-
mento, e fornecer informação útil para tratar das condi-
ções in vitro em direção à melhor solução.  

Uma comparação detalhada das características 
morfológicas entre maturação in vivo vs. in vitro  de 
oócitos de bovinos foi proposta por de Loos et al. (1989, 
1991a, 1992). Estes autores agruparam os complexos 
cumulus-oócito (COCs) coletados em quatro classes que 
foram relacionadas às suas características morfológicas. 
Após a maturação in vitro, os COCs formaram um gru-
po heterogêneo entre ou dentro das classes. Por outro 
lado, COCs maturados in vivo formaram um grupo ho-
mogêneo com relação às suas características morfológi-
cas. Além disto, comparado aos maturados in vivo, os 
COC maturados in vitro demonstraram: (1) retração das 
terminações do processo da célula cumulus em relação 
ao oócito sem a quebra destes processos; (2) retardo de 
alguns aspectos da maturação citoplasmática; e (3) ex-
pansão incompleta do cumulus. O mesmo grupo de pes-
quisa avaliou a síntese de proteína e padrões de fosfori-
lação de oócitos bovinos maturados in vivo (Kastrop et 

al., 1991b) ou in vitro (Kastrop et al., 1991a). Altera-
ções na síntese de proteína foram 

observadas após quebra da vesícula germinal (GVBD), coincidindo no caso de maturação in vivo a-
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proximadamente 8h após o pico de LH pré-ovulatório e 
na maturação in vitro na 8a h de cultivo. Os padrões de 
fosforilação de proteína também mostraram alteração 
significativa com relação à GVBD tanto in vivo quanto 
in vitro; isto sugere que fosforilações específicas reali-
zam uma função essencial durante a maturação e podem 
estar envolvidos na GVBD. Rizos et al. (2002) exami-
nou o efeito da maturação de oócitos, fertilização e cul-
tivo in vivo vs. in vitro na proporção de oócitos no está-
dio de blastocisto e sobre a qualidade do blastocisto 
avaliada pela taxa de sobrevivência após a vitrificação. 
Significativamente mais blastocistos se desenvolveram 
a partir de oócitos maturados in vivo; além disto, a ferti-
lização e cultura in vitro diminuiu a taxa de sobrevivên-
cia do embrião após a vitrificação. Recentemente Kats-
Jaffe et al. (2009) realizou análise transcriptômica com-
parando oócitos maturados in vivo e in vitro. PCR quan-
titativo em tempo real validou os dados de microarranjo 
e também revelou níveis de expressão alterados após 
IVM de genes específicos putativamente impressos. 
Padrões de transcrição distintos refletiram a resposta do 
oócito ao seu ambiente.  

Oócitos jovens representam um paradigma ex-
perimental interessante (Revel et al., 1995; Duby et al., 
1996; Armstrong, 2001; Marchal et al., 2001; Kochhar 
et al., 2002). Estudos em ovinos e em bovinos demons-
traram potencial de desenvolvimento mais baixo em 
oócitos pré-puberes (O’Brien et al., 1996, 1997; Ledda 
et al., 1997). Isto foi atribuído a diferentes propriedades 
morfológicas e fisiológicas, como tamanho menor 
(Gandolfi et al., 1998; Ledda et al., 1999), migração de 
organelas atrasada e sua redistribuição no ooplasma du-
rante a maturação (Damiani et al., 1996; O’Brien et al., 
1996), e um número mais baixo de comunicações cumu-
lus-oócito (Ledda et al., 2001) dos oócitos pré-puberes 
comparados aos adultos. Além disto, oócitos pré-
puberes demonstraram atividade metabólica mais baixa 
que oócitos adultos com relação à síntese de proteína 
(Gandolfi et al., 1998; Ledda et al., 2001), metabolismo 
de glicose (Steeves e Gardner, 1999), glicose e piruvato 
(Steeves et al., 1999) e absorção de glutamina (O’Brien 
et al., 1996). Através da avaliação do fator de promoção 
de maturação (MFP) e atividades da proteína quinase 
ativada por mitógeno (MAPK) ou a realização de trans-
ferência recíproca de cromossomos em metafase II entre 
oócitos de vacas e novilhas, Salamone et al. (2001) su-
portou a hipótese de que a competência de desenvolvi-
mento de oócitos jovens tem eficiência baixa devido a 
falha ou incapacidade de completar a maturação oo-
plásmica. Porém, a competência de desenvolvimento de 
oócitos jovens aumenta após tratamento hormonal 
(Armstrong et al., 1997), e é positivamente relacionada 
ao tamanho do folículo (Kauffold et al., 2005). Recen-
temente comparamos diversas variáveis relacionadas à 
competência meiótica de oócitos, i.e., propriedades elé-
tricas da membrana do plasma do oócito, sensibilidade 
ao IP3 e armazenamentos de cálcio, além da incidência 
de apoptose em células do cumulus em oócitos de ovi-
nos jovens e adultos (Boni et al., 2008). Esta análise não 
revelou diferenças significativas nas reservas intracito-
plasmáticas de cálcio e propriedades elétricas da mem-
brana do plasma entre oócitos jovens e adultos. A sensi-
bilidade ao IP3 teve um forte aumento após a maturação 
in vitro seguida de um padrão dose-dependente com 

interação significativa entre dose e estágio de matura-
ção. A incidência de apoptose em células do cumulus 
teve forte aumento após maturação in vitro e foi maior 
em células cumulus adultas que jovens.  

Diferentes abordagens podem ser usadas para 
realizar uma análise de variáveis relacionadas à quali-
dade dos oócitos, que podem focar no ovário, no folícu-
lo, no complexo cumulus-oócito (COC) e, finalmente, 
no oócito. A informação obtida pode responder pergun-
tas chave, como o que o oócito precisa para adquirir 
competência meiótica e se a atividade do folículo pode 
ser manipulada para melhorar a eficiência IVEP. 
 
A qualidade de oócitos está relacionada a caracterís-

ticas ovarianas 
 

A dinâmica do folículo varia com relação a di-
versas variáveis que afetam as características ovarianas 
e qualidade do oócito. Estas variáveis podem ser atribu-
ídas ao ambiente, como variações sazonais, estresse 
provocado pelo calor, ou status fisiológico, como inter-
valo pós-parto, status hormonal, produção de leite, equi-
líbrio de energia, nutrição, atividade do ciclo estral ou 
genética. Consequentemente uma grande variação da 
população de folículo/oócito pode explicar o tamanho 
do ovário, o número de folículos e a qualidade do oóci-
to.  

O efeito do estágio do ciclo estral na qualidade do 
oócito e na eficiência de produção do embrião in vitro foi 
avaliada por Wurth et al. (1994). Pela separação de ovários 
coletados em pares de vacas individuais com relação ao 
estágio do corpo lúteo como segue: luteal inicial (dia 0- a 
7-), luteal tardio  (dia 8- a 17-), fase folicular (dia 18- a 
20-) e ovários não cíclicos, não foram encontradas dife-
renças significativas com relação à qualidade do oócito 
avaliado com base em características morfológicas; po-
rém, um aumento significativo na produção de blastocisto 
foi encontrada em oócitos coletados em ovários na fase 
luteal inicial. Estes resultados foram confirmados em um 
estudo subsequente do mesmo grupo (de Wit et al., 2000). 
Chohan e Hunter (2003), analisando o efeito do status re-
produtivo no potencial de desenvolvimento in vitro de oó-
citos bovinos, também encontrou competência de desen-
volvimento mais alta em oócitos coletados de vacas em 
metaestro enquanto a competência mais baixa foi en-
contrada em oócitos de vacas prenhes e em anestro, ape-
sar de estas últimas categorias mostrarem eficiências de 
maturação e fertilização in vitro que não diferem das 
demais categorias reprodutivas.  

Gandolfi et al. (1997) propôs um critério de 
avaliação ovariana com base no número e tamanho 
de folículos visíveis. Ovários foram separados em 3 
categorias com base em (A) presença de um folículo 
>10 mm de diâmetro, (B) presença de mais de 10 folí-
culos de 2 a 5mm de diâmetro e nenhum folículo >10 mm 
e (C) presença de menos que 10 folículos de 2 a 5mm de 
diâmetro e nenhum folículo >10 mm. O número mais 
baixo de COCs foi coletado de ovários de categoria C. 
Além disto, os COCs desta categoria demonstraram a 
mais baixa eficiência de produção de embrião in vitro e 
renderam blastocistos com o mais baixo número de cé-
lulas. Os autores não tiveram explicação consistente 
para este resultado; fatores sistêmicos como dieta, ambi-
ente, idade, estação ou variações de fatores individuais de 
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crescimento, que mediam o estímulo intraovariano, foram 
sugeridos como motivos possíveis. Uma avaliação mais 
profunda de pares de ovários coletados de vacas individu-
ais mostrou que apenas 16% das vacas tinham ambos os 
ovários na categoria C, enquanto que 39% das vacas com 
ovários na categoria C foram associadas a ovários de ca-
tegoria A e B.  
 
A qualidade de oócitos está relacionada a caracterís-

ticas de folículo 
 

Uma grande proporção da variabilidade da 
morfologia do COC é explicada pela quantidade de atre-
sia do folículo que o contém. Os COCs coletados de um 
ovário representam o resultado acumulado de folículos 
envolvidos no crescimento ou processos degenerativos 
conforme regulado por dinâmicas de onda folicular. Se 
o estágio de crescimento pode ser avaliado com base no 
tamanho do folículo, a quantidade de atresia pode ser 
avaliada usando diferentes abordagens, como análise 
macroscópica e microscópica, procedimentos bioquími-
cos e hormonais, etc. 

Pavlok et al. (1992) comparou as capacidades 
de desenvolvimento in vitro de oócitos coletados de 
folículos agrupados com base no tamanho, como segue: 
grupo A, 4-8mm (grande); grupo B, 2-4mm (médio); e 
grupo C, 1-2mm (pequeno). Uma taxa de fertilização 
significativamente menor foi encontrada no grupo de 
oócitos C, que carecia por completo a capacidade de 
clivagem além do estádio de 8 células. Os 2 grupos de 
oócitos restantes não mostraram diferenças significati-
vas com relação à maturação do oócito e eficiência de 
fertilização; porém, os oócitos do grupo A de demons-
traram maiores taxas de formação de blastocisto e blas-
tocisto expandido/eclodido no 7º dia que os oócitos do 
grupo B. Posteriormente, Wurth et al. (1994), Rizos et 

al. (2002) e Machatkova et al. (2004) confirmaram esta 
descoberta e demonstraram relação positiva entre o ta-
manho do folículo e a competência de desenvolvimento 
do oócito. 

Kruip e Dieleman (1982) dissecaram folículos 
antrais bovinos livres de tecido do estroma e os classifi-
caram sob um estereomicroscópio, conforme proposto 
em ovelhas por Moor et al. (1978). Especificamente, 
folículos foram classificados como (1) não atrésico se 
tinham aparência brilhante uniforme, vascularização 
extensiva e fina, uma camada granulosa regular e ne-
nhuma partícula flutuante no fluido folicular; (2) atrési-

co leve se perderam aparência translúcida, se tornando 
ligeiramente acinzentado, e podendo conter partículas 
flutuantes no fluido folicular; (3) atrésico se tinham 
aparência cinza fosco, veias sanguíneas irregularmente 
preenchidas com sangue coagulado ou vazias, e muitas 
partículas flutuantes do fluido folicular; (4) atrésico 

avançado se demonstraram aparência escura, muitas 
vezes pintada, e cumulus escuro. Estas classes de folícu-
lo foram fixadas, incorporadas, seccionadas e pigmenta-
das para avaliação histológica. O critério micromorfoló-
gico usado foi: (1) presença de células degeneradas na 
camada da granulosa; (2) presença de figuras mitóticas 
nas células do cumulus, células da granulosa e teca in-
terna; (3) organização e estrutura da camada da granulo-
sa (4) continuidade da lâmina basal. Finalmente, os folí-
culos de uma vaca foram dissecados e o fluido folicular 

foi coletado individualmente. O fluido folicular foi ana-
lisado para conteúdo estradiol-17β e relacionado às ca-
racterísticas macroscópicas e microscópicas de cada 
folículo analisado. Uma alta correlação foi encontrada 
entre as avaliações macroscópicas e microscópicas do 
folículo. Além disto, o conteúdo de estradiol-17β do 
folículo aumentou de forma significativa com o diâme-
tro do folículo e foi inversamente relacionado a quanti-
dade de atresia folicular. Com base nesta metodologia 
de avaliação de folículo, o trabalho em equipe de Theo 
Kruip propôs diversos critérios de classificação de COC 
que relacionaram a quantidade de atresia folicular ao 
potencial de desenvolvimento do oócito (consultar abai-
xo). 
 
A qualidade de oócitos está relacionada à morfologia 

do COC 
 

Uma primeira análise discriminatória dos 
COCs usados para IVM foi realizada por Leibfried e 
First (1979). Este e diversos estudos subsequentes foram 
baseados na compactação e quantidade de células do 
cumulus ao redor do oócito. Até o momento estas inves-
tigações levaram à conclusão de que: 1) a perda parcial 
ou total da camada cumulus reduz as taxas de desenvol-
vimento (Staigmiller e Moor, 1984; Hawk e Wall, 1994) 
e 2) dos COCs "mais bonitos" (oócitos com camada 
cumulus com camadas múltiplas e compacta) não tem 
necessariamente a mais alta competência de desenvol-
vimento (Hazeleger et al., 1995; Blondin e Sirard, 
1995). 

De Loos et al. (1989) distingue quatro classes 
(i.e., categoria -1 a -4) de COCs baseado na compacta-
ção e transparência da camada cumulus e homogeneida-
de e transparência do ooplasma. Estas classes de COC 
foram analisadas de forma ultra-estrutural e sua capaci-
dade de maturar in vitro foi investigada. Apesar das di-
ferenças morfológicas entre estas categorias de COCs 
serem confirmadas no nível ultra-estrutural, não refleti-
ram capacidades diferentes de maturação. Apenas os 
COCs da categoria degenerativa-4 exibiram uma capa-
cidade diminuída de maturação in vitro.  

O mesmo grupo de pesquisa usou esta classifi-
cação morfológica para associar o potencial de desen-
volvimento do oócito com síntese de proteína, que foi 
avaliada como incorporação de aminoácido (Kastrop et 

al., 1991a, b). No estágio imaturo, taxas similares de 
incorporação e padrões idênticos de síntese de proteína 
foram observadas entre oócitos nas categorias 1-3. Uma 
incorporação mais baixa foi encontrada em COCs da 
categoria-4, que pode ser devido ao baixo número de 
complexos juncionais penetrantes (de Loos et al., 1989). 
Após a maturação in vitro, uma incorporação mais baixa 
de 35S-metionina foi encontrada em todas as categorias 
de COCs; porém, os padrões da categoria 4 foram idên-
ticas aos padrões daqueles nas categorias 1-3. 

Uma avaliação refinada que objetivou melhor 
associar características morfológicas e competência de 
desenvolvimento dos COCs foi proposta por Wurth e 
Kruip (1992). Eles distinguiram três classes morfológi-
cas de COC com relação ao cumulus ao redor do oócito e 
características de ooplasma, designadas como segue: A) 
presença de um cumulus claro e compacto e ooplasma 
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translúcido, B) cumulus escuro e compacto e ooplasma 
escuro, e C) cumulus escuro e expandido e ooplasma escu-
ro. Ao usar o critério de avaliação de folículos proposto por 
Kruip e Dieleman (1982), foi encontrado que COCs classi-
ficados na categoriaA demonstram a mesma eficiência de 
IVEP independente da origem folicular; COCs da categoria 
B originados de folículos atrésicos avançados, demonstra-
ram eficiência IVEP significativamente mais baixa em 
comparação com os COCs-B oriundos  de folículos de 
diferente grau qualitativo.  

Wurth et al. (1994) comparou a classificação 
do COC proposta por de Loos et al. (1989) em categori-
as de COC 1-4 com esta nova classificação COC em 
classes de A-C. Foi encontrado que o sistema de classi-
ficação de COC A-C estava mais precisamente associa-
do à qualidade do folículo que o sistema de classifica-
ção 1-4. Os COCs-A estavam majoritariamente contidos 
em folículos não atrésicos e raramente encontrados em 
folículos atrésicos avançados. Os COCs-C foram majo-
ritariamente encontrados em folículos atrésicos avança-
dos e em folículos não atrésicos. Os COCs-B aumenta-
ram progressivamente de folículos não atrésicos a folí-
culos atrésicos avançados. Esta classificação bruta e 
simples evitou a perda de tempo com dissecação e ava-
liação de folículos, e forneceu informação consistente 
com relação ao potencial de desenvolvimento in vitro de 
diferentes classes de COC. Surpreendentemente, os 
COCs classificados na classe B demonstrou o mais alto 
potencial IVEP, apesar destes originarem majoritaria-
mente de folículos atrésicos. Isto foi independente da 
atividade cíclica e estágio do ciclo estral do doador 
(Wurth et al., 1994) e foi confirmado por outros autores 
com diferentes critérios de classificação (Blondin e Sirard, 
1995; Nagano et al., 2006; Li et al., 2009). Até o momento 
não há explicação para esta descoberta; pode ser devido à 

redução dos níveis de fator inibidor da meiose (cAMP) no 
oócito (Aktas et al., 1995) devido a uma diminuição das 
comunicações cumulus-oócito durante a atresia (de Loos et 

al., 1991b). Poorém, é notável considerar que existem dife-
renças significativas no tamanho do oócito entre estas 
classes, conforme referido por de Wit e Kruip (2001), 
que registraram menor tamanho de oócito em COCs da 
classe A.  

Muito recentemente usamos este critério mor-
fológico para buscar causas da variabilidade em altera-
ções de concentrações intraooplásmicas de Ca2+ nos 
COCs seguindo exposição a gonadotrofina (Silvestre et 

al., 2012). Juntamente com o cAMP, Ca2+ é um sinali-
zador candidato para retomada de meiose. Avaliamos o 
aumento de cálcio intracelular ([Ca2+]i) evocado por 
promotores de maturação in vitro e caracterizamos a 
origem deste sinal. Este aumento de [Ca2+]i resultou de 
fluxos cumulativos extra, inter e intra-celulares de Ca2+ 
e foi significativamente afetado pelo nível de qualidade, 
além do tamanho do folículo. Especificamente, uma 
queda significativa na resposta ao estímulo da gonado-
trofina foi observada nos COCs da classe C com relação 
aos COCs das clases A e B. A distribuição de receptores 
de LH na localização imunohistoquímica nestas três 
classes de COCs é mostrada (Fig.1). O tamanho folicu-
lar também foi importante na determinação da intensi-
dade das respostas do COC ao FSH; na realidade, ob-
servamos que um aumento no FSH-evocado [Ca2+]i apa-
rece quando o tamanho folicular aumenta de <2 mm 
para 2-4 mm de diâmetro. Como não encontramos ou-
tras melhorias em respostas ao [Ca2+]i em folículos 
maiores que 4 mm, concluimos que o diâmetro de 2 
mm representa um tamanho limite para o folículo bovi-
no podendo servir para marcar a competência de desen-
volvimento diferente do oócito relacionado.  

 

 
Figura 1. Localização imunohistoquímica do receptor de LH por análise microscópica confocal em complexos bovi-
nos imaturos cumulus-oócito divididos em três categorias (i.e., COC-A, -B e -C) com base no critério morfológico 
proposto por Wurth e Kruip (1992). COCs foram tratados com anticorpos anti-LHR de cabra e então com antibióti-
cos anti-cabra marcados-FITC (verde). Os núcleos foram pigmentados com DAPI (azul). 

 
 
 
 
 
 
 
 

A qualidade do oócito pode ser determinada através 
do exame de cumulus de célula 

 
A avaliação da qualidade de oócitos baseado no 

critério morfológico pode discriminar um grupo de oóci-
tos coletados com potencial de desenvolvimento mais 
alto. Necessidades especiais, primeiramente requeridas 
em IVF humano e posteriormente também em animais 
de criação, estimularam cientistas a se moverem em 
direção a tecnologias mais sofisticadas que tem sido 
disponibilizadas, incluindo as emergentes ciências ômi-
cas, como genômica, transcriptômica, proteômica e me-
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tabolômica. Desta forma, o estudo do perfil transcriptô-
mico de célula cumulus (CC) oferece a oportunidade, 
através de um método não invasivo, de prever a compe-
tência do oócito e do embrião porque o tráfico bidire-
cional de moléculas entre CCs e oócito é crucial para a 
aquisição desta competência. Usando RT-PCR ou mi-
croarranjos de DNA, alguns estudos tem fornecido a 
base para a identificação de genes expressos em CCs 
que poderia funcionar como biomarcador potencial para 
prever qualidade do embrião e resultados de gestação.  

Uma análise de microarranjo realizada em cé-
lulas do cumulus bovino (Assidi et al., 2008) revelou 
que os principais candidatos expressos em CC que seri-
am valiosos como marcadores indiretos de competência 
de oócitos são um conjunto de genes, i.e., ácido hialurô-
nico sintase 2 (HAS2), inibina βA (INHBA), receptor 
do fator de crescimento epidérmico (EGFR), gremlina 1 
(GREM1), betacelulina (BTC), CD44, fator de necrose 
tumoral induzido proteína 6 (TNFAIP6), e prostaglangi-
na-endoperóxido sintase 2 (PTGS2). Estes biomarcado-
res poderiam ser candidatos potenciais para prever a 
competência de oócitos e para selecionar embriões de 
qualidade mais alta para transferência.  
 

A qualidade de oócitos pode ser avaliada com base 
em diversas características dos oócitos 

 
Diversas características de oócitos relacionadas 

ao ooplasma, oolema e status nuclear foram analisadas 
para avaliar a qualidade dos oócitos coletados. Infeliz-
mente a maioria destes procedimentos de avaliação re-
querem a remoção da camada cumulus ou procedimen-
tos ainda mais invasivos que não são compatíveis com a 
viabilidade e competência de desenvolvimento do oóci-
to. Portanto, não podem demonstrar a veracidade da 
análise. A variabilidade destas medidas foi analisada e 
relacianada com os critérios de avaliação não invasivos, 
resultando em correlações que podem auxiliar na melhor 
definição da qualidade do oócito. Investigações cuida-
dosas foram realizadas com relação à análise ultra-
estrutural do oócito, como avaliação do diâmetro do 
oócito, distribuição de organelas como mitocondrias e 
grânulos corticais, propriedades elétricas da membrana 
plasmática, reservas intracitoplasmáticas de cálcio, etc. 

Uma análise ultra-estrutural detalhada do oóci-
to bovinos foi descrita por Hyttel e colegas (revisado 
por Hyttel, 2011).  

A mitocôndria tem função vital no metabolis-
mo de compostos energéticos no citoplasma do oócito 
para fornecer trifosfato de adenosina (ATP) para a ferti-
lização e desenvolvimento do embrião pré-implantação. 
Análise confocal dos oócitos marcada com o corante 
fluorescente específico da membrana da mitocôndria 
JC-1 permite a medição da atividade da mitocôndria em 
oócitos que são caracterizados por padrões distintos de 
agregação localizada. Em humanos, a atividade da mito-
côndria em oócitos em metafase II é negativamente re-
lacionada com a idade materna ou taxa de desenvolvi-
mento do embrião no dia 3 após a fertilização (Wildin-
get al., 2001). Como a idade materna tem forte relação 
com o potencial de desenvolvimento do oócito, a ativi-
dade da mitocôndria pode ser considerada um bom mar-
cador de qualidade de oócito. Em bovinos, a atividade 
da mitocôndria foi usada recentemente como marcador 

de qualidade de oócito/embrião para avaliar o efeito do 
cultivo in vitro sobre o meio de cultivo sem soro (Abe e 
Hoshi, 2003) e em protocolos de congelamen-
to/vitrificação (Abeet al., 2011).  

As alterações de distribuição para grânulos cor-
ticais (CG) dentro do ooplasma foram propostos como 
marcador da qualidade de oócitos. Hosoe e Shiova 
(1997) classificaram oócitos bovinos com relação à 
morfologia de suas camadas de células cumulus como 
segue: classe A, compacta e grossa; classe B, compacta, 
mas fina; classe C, nua; e classe D, expandida. Após a 
remoção completa de células do cumulus, uma parte 
destes oócitos foi tingida para análise dos CG com aglu-
tina Lens culinaris antes e após a maturação e fertiliza-
ção in vitro. Os padrões de distribuição resultantes do 
CG foram classificados em quatro tipos: tipo I, CG dis-
tribuído em aglomerados; tipo II, CG disperso e parci-
almente com aglomerados; tipo III, todos os CG disper-
sos; e tipo IV, nenhum CG. A maioria dos oócitos antes 
do cultivo mostrou um padrão tipo I, mas este padrão 
diminuiu após a maturação in vitro, onde o tipo III au-
mentou na classe A. Os oócitos da classe B demonstra-
ram alterações similares às da classe A. Na classe C 
muitos oócitos demonstraram tipo I após o cultivo, indi-
cando que a maturação citoplasmática não foi completa-
da. Na classe D, 80,4% dos oócitos exibiram tipo III 
antes da maturação in vitro indicando que sua matura-
ção citoplasmática foi diferente das classes A-C. Apro-
ximadamente 70% dos oócitos da classe D estavam no 
estágio nuclear da GVBD antes do cultivo. As taxas de 
desenvolvimento para blastocisto nas classes A-D foram 
28,7, 23,1, 0,5 e 3,4% respectivamente. 

As propriedades elétricas da membrana do 
plasma do oócito e reservas intracitoplasmáticas de cál-
cio foram analisadas por Boni et al. (2002) e se relacio-
naram à avaliação morfológica de COC proposta por 
Wurth e Kruip (1992). O oócito é uma célula electróge-
na, i.e. capaz de responder a estímulo elétrico e modifi-
car suas propriedades elétricas durante períodos cruciais 
de maturação e fertilização. Canais iônicos têm sido 
demonstrados na membrana plasmática do oócito em 
todos os animais estudados, e as modificações elétricas 
no membrana plasmática do oócito são devido a corren-
tes de íons que são moduladas via estes canais de íons 
(Tosti et al., 2002; Tosti e Boni, 2004). A modificação 
dos níveis de cálcio intra-celulares nos gametas tem sido 
estudada intensivamente, e estas modificações são reco-
nhecidas como sistema secundário de mensagem para 
maturação e fertilização do gameta (Boni et al., 2007; 
Malcuit e Fissore, 2011; Silvestre et al., 2011). O carre-
gamento de Ca2+ intra-celular é fortemente expressado 
durante a maturação inicial e cai posteriormente (Tosti 
et al., 2000). Nossos estudos (Boni et al., 2002) confir-
maram o diferente potencial de desenvolvimento entre 
as três classes de COC propostas por Wurth e Kruip 
(1992) seguindo por IFV ou ativação partenogenética. 
Em COCs imaturos, a amplitude da atividade dos canais 
de Ca2+ do tipo L foi significativamente maior em COCs 
das classes B e C do que em COCs da classe A (P < 
0.01). Seguindo exposição ao ionóforo de Ca2+ A23187, 
os potenciais de descanso tiveram hiperpolarização sig-
nificativa nos oócitos de todas as categorias, alcançando 
os valores mais altos em COCs da classe B. Os estoques  
de Ca2+ foram significativamente maiores em COCs da 
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classe A que em COCs das classes B e C em oócitos 
imaturos, , e maiores em COCs da classe B que nas 
classes C e A em oócitos maturados in vitro. Estes resul-
tados demonstraram que, no bovino, as atividades Ca2+ 
atuais da membrana plasmática estão relacionadas ao 
potencial de desenvolvimento no oócito imaturo, e esto-
ques de cálcio estão relacionados à qualidade morfoló-
gica em oócitos imaturos e competência de desenvolvi-
mento em oócitos maturados in vitro. 
 

Conclusões 
 

Muitas abordagens podem ser usadas para ava-
liar a qualidade dos oócitos coletados. O método usado 
e o limite arbitrário para a discriminação de qualidade 
contribuem com a variabilidade da eficiência da IVEP 
entre laboratórios.  A ciência de que o padrão escolhido 
para qualidade de oócito afeta a qualidade e desenvol-
vimento do embrião produzido a termo é a fundação 
para a melhoria da eficiência da IVEP no futuro.  
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Resumo 
 

Gametas (espermatozóide e oócitos) e embri-
ões de animais domésticos são rotineiramente manusea-
dos in vitro em grande e crescente número ao redor do 
mundo. Tal manipulação causa diversos tipos de dano 
aos gametas/embriões que podem levar a diferentes 
problemas. Uma base segura e confiável para o uso prá-
tico continuado destas tecnologias na ciência e indústria 
bovina requer maiores atividades de pesquisa e desen-
volvimento. Tão importante quanto, é a relação próxima 
continuada entre ciência e indústria para que a extensão 
e resultados deste trabalho possam ser coletados, anali-
sados, relatados para o benefício de todos os grupos 
envolvidos e interessados como cientistas, consumido-
res, indústria e legisladores. 
 
Palavras-chave: bovinos, manuseio in vitro, oócitos, 
espermatozoides.  
 

Trabalhando com gametas e embriões 
 

Hoje é rotina generalizada trabalhar com oóci-
tos, espermatozoides e embriões em diversas espécies 
mamíferas. Para bovinos, a extensão mundial desta ati-

vidade foi estimada há 10 anos para sêmen (Thibier e 
Wagner, 2002), enquanto estatísticas para oócitos e em-
briões são coletadas e publicadas todo ano pela Socie-
dade Internacional de Transferência de Embriões (IETS; 
Stroud, 2011). Se tudo isso é unido, todo ano mais de 
dois milhões de oócitos e cerca de um milhão de embri-
ões são manuseados no mundo, e estes números conti-
nuam crescendo. Um motivo é que cada vez mais técni-
cas têm sido desenvolvidas desde que a inseminação 
artificial (IA) foi introduzida há 70-80 anos (Tabela 1), 
mas também que as técnicas estão sendo usadas em 
mais espécies de animais domésticos e finalmente, mas 
não menos importante, tem sido implementadas na prá-
tica. Muitas das técnicas são usadas na prática como 
parte de planos de reprodução sistemática, começando 
com AI na década de 50, MOET na década de 80, 
OPU/PIV na década de 90 e hoje com o início da sele-
ção genômica de embriões. Até mesmo uma técnica 
como SCNT tem sido usada com mais frequência, ge-
ralmente para animais com determinado valor como 
“Starbuck II” (nascido no Canadá em 2000; 
www.ciaq.com) e três cópias do “Mtoto” (nascido na 
Itália em 2002; Galli et al., 2003); além disto, diferentes 
empresas como a Cyagra e Bovance estão oferecendo 
clonagem para fazendeiros. 

 
Tabela 1. Visão geral da década aproximada para os primeiros resultados praticamente úteis nas tecnologias de ma-
nuseio in vitro de espermatozoides, oócitos e embriões de animais domésticos. 

Técnica de manuseio In vitro Gametas Embriões 
Espermatozoi-

des 
Oócitos 

Inseminação artificial (AI) 1930   
Biópsia do embrião   1990 
Criopreservação 1950 1990 1970 
Maturação In vitro (PIV)  1980  
Fertilização In vitro (FIV) 1980 1980  
Cultura In vitro (CIV)   1990 
Ovulação múltipla e transferência de embriões (MOET)   1970 
Punção folicular (OPU)  1990  
Transferência nuclear de células somáticas (SCNT)   1990 
Classificação do sêmen 2000   
Quebra do embrião   1980 

 
Consequências 

 
Qualquer manuseio de gametas e embriões in 

vitro é uma ameaça às células, visto que estão sob con-
dições artificiais e são facilmente danificadas. Estes 
danos devem ser reduzidos o máximo possível, mas 
apesar disto, o trabalho com estas técnicas resulta em 
uma combinação de motivos biológicos, técnicos e prá-
ticos para danos. Os motivos biológicos são reflexões 
do nosso nível de conhecimento sobre as células (e.g. 
composição do meio para MIV; protocolo de superovu-
lação para MOET; voltagem para eletrofusão em 
SCNT); os motivos técnicos são relacionados à forma 

de realização da técnica (e.g. manuseio in vitro em uma 
placa ou em sistema microfluido; cultura in vitro após 
clonagem feita manualmente); os motivos práticos mui-
tas vezes são ditados pelas condições de trabalho (e.g. 
distância entre doadores de oócitos (matadouro ou está-
bulo) e o laboratório MIV; variações de temperatura no 
ambiente onde os embriões são manuseados). Na maio-
ria dos casos será uma combinação destes três motivos, 
visto que a realização de uma técnica muitas vezes sig-
nifica a inclusão de uma ou diversas outras - exemplos: 
a inseminação artificial inclui a coleta, eventualmente a 
criopreservação, ; "OPU" inclui FIV, eventualmente a 
biopsia e posteriormente a criopreservação, e finalmente 



Callesen. Gametas e embriões bovinos. 
 

234 

TE; e "SCNT" inclui CIV e finalmente TE. 
As consequências dos diferentes danos podem 

ser deletérias levando à morte celular, mas com as téc-
nicas de hoje a maioria dos danos são moderados ou 
leves. A severidade dos danos para determinado game-
ta/embrião depende da robustez (qualidade) e tipo de 
técnicas (algumas demandam mais que outras com es-
tresse físico ou químico maior ou por maior duração do 
manuseio in vitro). Portanto, é importante perceber a 
extensão do dano e avaliar sua importância. Neste con-
texto, danos a uma fração das células de um ejaculado 
com milhões de espermatozoides podem ser mais acei-
táveis que em um pequeno grupo de oócitos ou embrião 
único. 

Os danos moderados e leves muitas vezes são 
mais difíceis de detectar e avaliar. Danos mínimos po-
dem estar na variação de “condições ótimas" que são 
consideradas aceitas como normal por nós (e pelas célu-
las!). Os danos moderados podem ser mais difíceis de 
detectar, por se revelarem mais tarde; talvez como baixa 
taxa de desenvolvimento, logo após a transferência ou 
por falhas na implantação e aborto, ou ainda ao nasci-
mento ou até mesmo depois. Portanto, muitas vezes é 
considerado que a avaliação conclusiva de uma técnica 
inclui o desenvolvimento embrionário pós-transferência 
e características do bezerro (Merton et al., 2012). 
 

Desafios 
 

No trabalho com gametas e embriões, existem 
dois tipos de desafios. Um é com relação ao dano às 
células em si causadas pelas técnicas, e outro é a forma 
como realizamos as técnicas. Isto é ilustrado pelos três 
exemplos a seguir. 
 

Eficiência 

 

O extensivo e crescente uso de OPU-PIV em 
bovinos na indústria é um exemplo claro de um conjun-
to de técnicas que tem encontrado espaço sólido na prá-
tica. Problemas biológicos e técnicos básicos têm sido 
suficientemente resolvidos, mas também os problemas 
práticos tem encontrado solução convincente conforme 
descrito em um grande estudo no Brasil (Pontes et al., 
2010). Longas distâncias entre o local da coleta de oóci-
tos, o laboratório de PIV e o local da transferência para 
receptoras não é mais um problema prático, ilustrando 
que as reais limitações de determinada tecnologia mui-
tas vezes são percebidas quando elas são usadas em 
condição de trabalho prático em larga escala onde solu-
ções robustas são necessárias. 

Apesar desta tecnologia ser usada rotineira-
mente em larga escala, que é um marco significativo no 
seu desenvolvimento, novas adições e otimizações con-
tinuam sendo investigadas. Dois exemplos disto são: 

 

Doadoras de oócitos  
 
Há uma grande variabilidade em relação ao 

número de oócitos coletados de doadoras por seção de 
OPU. Com o estabelecimento da utilização desta técnica 
em um número cada vez maior de programas de repro-
dução, os fatores responsáveis pela variabilidade obser-
vada estão sendo naturalmente investigados. Raça tem 

influência significativa (Guyader-Joly et al., 2010; Pon-
tes et al., 2010), mas também há forte influência do do-
ador do oócito e produção de blastocisto (Tamassia et 

al., 2003). Pelo menos parte disto parece estar relacio-
nado a parâmetros genéticos, onde alguns traços tem 
valor potencial para futura seleção genética (Merton et 

al., 2009). 
 

Sêmen sexado 

 
Esta tecnologia é usada hoje para IA, supero-

vulação e após OPU-IVP (e.g. Blondin et al., 2009; De-
Jarnette et al., 2010; Pontes et al., 2010), mas grandes 
diferenças individuais entre touros são descritas. Parte 
da questão está relacionada com o processo de avaliação 
em si, além da baixa dosagem usada para IA (Frijters et 

al., 2009). Porém, também há a influência da PIV cau-
sada pelas condições in vitro e eventual criopreservação 
adicional (Blondin et al., 2009). Porém, apesar do es-
perma sexado ser afetado pelo procedimento de classifi-
cação, os bezerros não são diferentes de bezerros nasci-
dos após sêmen não classificado (Seidel, 2009). 

Ambos os exemplos tem sido revelados em 
condições comerciais maiores, onde a larga escala das 
atividades permite tal coleta e análise de dados. Outros 
exemplos podem ser mencionados e são mais focados 
nos desenvolvimento técnicos, como o desenvolvimento 
de novos métodos de criopreservação dos embriões pro-
duzidos in vitro. 
 

Bem-estar animal 

 
Nos primeiros anos do uso de PIV e SCNT, era 

sabido (Kruip e den Daas, 1997) que a proporção de 
bezerros anormais nascidos após PIV ou SCNT era 
maior quando comparado com bezerros de AI. Este fe-
nômeno se tornou comumente conhecido como Síndro-
me do bezerro grande (LOS; Renard et al., 1999), por-
que o alto peso no nascimento era um dos problemas 
muito visíveis. Devido a muitos outros problemas com 
os bezerros, o termo AOS foi então sugerido (Síndrome 
do bezerro anormal; Farin et al., 2006). 

Desde então, apenas algumas comparações 
maiores entre bezerros IA, MOET e PIV tem sido feitas, 
sendo a ocorrência de LOS/AOS confirmada em 2000 
(van Wagtendonk-de Leeuw et al., 2000). Também foi 
demonstrado que o problema poderia ser minimizado 
com a redução de concentrações de soro no meio PIV. 
Isto foi implementado gradualmente, e hoje a impressão 
é de que LOS/AOS não é mais uma questão no campo 
IVP (e.g. Merton et al., 2012). 

Para SCNT, os problemas ainda existem com 
bezerros que tem uma variedade de anormalidades com 
viabilidade reduzida. Porém, desde 1997 (Kruip e den 
Daas, 1997) muito tem sido aprendido, e há 10 anos era 
conclusão da revisão de literatura que "as anormalida-
des observadas na clonagem também eram vistas na 
reprodução natural", e em taxa maior, mas "a grande 
maioria dos clones parecem se desenvolver normalmen-
te"(Cibelli et al., 2002). 

Tanto para PIV quanto para SCNT, é tão im-
portante seguir as técnicas de desenvolvimento o mais 
rápido possível, tanto porque novas técnicas são intro-
duzidas nos procedimentos quanto por causa do intenso 
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foco no resultado. Com o grande uso comercial de PIV 
e crescente uso de SCNT, a indústria será um parceiro 
importante no fornecimento de informação sobre futu-
ros desenvolvimentos e melhoria de técnicas. 
 

Qualidade do produto 

 
O resultado do uso prático de muitas técnicas 

mencionadas neste artigo devem ser uma variedade de 
produtos finais de alta qualidade. Existem diversos e-
xemplos de que isto é um ponto forte de preocupação 
para muitos grupos, como fazendeiros, consumidores, 
indústria e legisladores. Esta é a situação particularmen-
te relacionada a SCNT, onde as grandes preocupações 
tem sido passadas para os produtos alimentares como 
carne e leite de gado clonado e sua progênie. Muitos 
experimentos têm sido feitos para testar diferenças entre 
tais produtos de bovinos clonados vs. não clonado, es-
pecialmente no Japão (Watanabe, 2011). Muitas inves-
tigações tem sido feitas com o foco em outros tipos de 
produtos como características do esperma (Couldrey et 

al., 2011), desenvolvimento de embrião (Yamanaka et 

al., 2011) e características de produção e saúde (Wang 
et al., 2011). Além disto, análises extensivas tem sido 
realizadas pelo FDA (Rudenko et al., 2007) e European 
Food Safety Authority (EFSA, 2012). De todos estes 
documentos, uma conclusão comum é que nenhuma 
diferença tem sido encontrada no alimento ou outros 
produtos entre bovinos clonados e sua progênie compa-
rado com bovinos não clonados. Uma questão que per-
manece é o tempo de vida e senescência que não tem 
sido possível estudar devido aos longos intervalos de 
geração de animais domésticos (Cibelli et al., 2002). 
 

Considerações finais 
 

O manuseio de gametas e embriões in vitro em 
animais domésticos é rotina, e a extensão deste trabalho 
cresce rapidamente com resultados ainda melhores na 
prática, e com ainda mais técnicas sendo adicionadas. 
Isto ocorre em paralelo com novos desenvolvimentos e 
o refinamento de diversas técnicas. Tal desenvolvimen-
to é bom para técnicas e seus usos, e também para as 
empresas e pessoas que trabalham com elas. Porém, 
existe a tendência de não informar estas modificações e 
melhorias recentes com a frequência dos primeiros a-
nos. Isto provavelmente é relacionado à situação prática 
das empresas onde técnicas são usadas intensamente, 
por terem foco em coisas além de coletar, analisar e 
publicar dados destas atividades diárias. Porém, a histó-
ria dos últimos 20 anos tem mostrado claramente a im-
portância de contribuições para a literatura tanto da ci-
ência como da indústria. Como ilustrado acima, há a 
necessidade de continuar tendo tal foco especialmente 
nas consequências do uso prático das técnicas em ani-
mais domésticos, tanto para os animais quanto para seu 
uso na produção de alimentos. Na prática, a função já 
existente de diversos estudos científicos sobre a coleta e 
comunicação de tal informação pode apenas ser incitada 
a continuar e expandir em paralelo com o uso de exis-
tentes e novos desenvolvimentos de tecnologias in vitro 
em animais domésticos. 
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Resumo 

 
Sempre foi um grande desafio para o homem 

desenvolver métodos para selecionar o sexo dos ani-
mais. Até o presente momento, a sexagem de sêmen 
separando-se o espermatozoide contendo o cromossomo 
X do Y baseado na diferença no conteúdo de DNA me-
diante a aplicação da citometria de fluxo é a única técni-
ca que atingiu um nível de desenvolvimento. Isto ocor-
reu em bovinos principalmente, permitindo sua aplica-
ção comercial. Nesta revisão são apresentados os aspec-
tos relacionados à técnica de sexagem (citometria de 
fluxo) e ao espermatozoide, bem como a utilização do 
sêmen sexado in vitro. Além disso, serão discutidos o 
número de espermatozoides, o local de deposição do 
sêmen, o momento apropriado da inseminação artificial, 
a influência da categoria animal (vacas x novilhas) e 
finalmente a produção de embriões em fêmeas supero-
vuladas. 
 

Introdução 
 
Por muitos anos o homem tem tentado desen-

volver métodos para selecionar o sexo dos animais. Nes-
te sentido, várias técnicas experimentais utilizando o 
espermatozoide foram reportadas, como: diferenças de 
densidade (Ericsson et al., 1973), peso e cargas elétricas 
(Kaneko et al., 1984; Engelmann et al., 1988), além de 
conteúdo proteico (Blecher et al., 1999; Hendriksen et 

al., 1999), propriedades imunológicas (Welch et al., 
1995), volume cromossômico (Van Munster et al., 
1999), entre outras. 

Para a identificação do sexo dos embriões, al-
gumas técnicas têm sido descritas: as invasivas que in-
cluem o método de reação em cadeia da polimerase 
(PCR) e a análise citogenética e as não invasivas, como 
a quantificação de enzimas ligadas ao cromossomo X e 
testes imunológicos (Gardon et al., 2004). 

O desenvolvimento da sexagem do sêmen, por 
meio da separação do espermatozoide contendo o cro-
mossomo X do Y baseado na diferença de DNA empre-
gando-se a técnica de citometria de fluxo foi largamente 
aceito como o principal avanço na tecnologia da repro-
dução (Blondin et al., 2009). Esta técnica foi desenvol-
vida por Larry A. Johnson em 1989, no USDA Beltsvil-
le Agricultural Research Center (Seidel et al., 1999; 
Johnson, 2000; Garner e Seidel, 2003; Weigel, 2004; 
Garner, 2006) e é o único método validado, até o mo-
mento, para a pré-seleção do sexo antes do nascimento 
(Graaf et al., 2009). Todavia somente nos bovinos a 
tecnologia atingiu um nível de desenvolvimento que 
permitiu a sua aplicação comercial (Rath e Johnson, 
2008). No entanto, várias publicações relatam pesquisas 
buscando obter resultados que viabilizem a utilização 
rotineira para outras espécies (Morris, 2005; O’Brien e 

Robeck, 2006; Rath et al., 2009; O’Brien et al., 2009; 
Karabinus, 2009; Vasquez et al., 2009; Leahy et al., 
2010; Gibb et al., 2011; Clulow et al., 2012). 

O emprego do sêmen sexado permite aumentar 
o impacto na eficiência produtiva de carne e leite, pro-
duzir uma proporção ideal de machos e fêmeas, adquirir 
vantagens de características limitadas e influenciadas 
pelo sexo, e ainda, obter manejos práticos e flexíveis 
economicamente (Rath e Johnson, 2008). Adicional-
mente permite selecionar entre seus rebanhos as matri-
zes potenciais, produzindo novilhas de reposição apenas 
de animais geneticamente superiores (Hohenboken, 
1999; Weigel, 2004; Mocé et al., 2006). É esperada a 
elevação do ganho genético de até 15% comparado ao 
sêmen convencional, além da redução do custo de pro-
gramas de teste de progênie e transferência de embriões 
e, aumento do valor de marcadores genéticos (Hohen-
boken, 1999; Johnson, 2000; Weigel, 2004; De Vries et 

al., 2008). 
Na produção in vitro (PIV) de embriões, sabe-

se que a proporção de produção de embriões machos é 
maior do que de fêmeas e com o uso do sêmen sexado 
para fêmea, esta proporção seria invertida, o que traz 
benefícios uma vez que as fëmeas têm um valor de mer-
cado maior do que de machos (Wheeler et al., 2006; 
Rath e Johnson, 2008; Rath et al., 2009). No âmbito da 
saúde humana, uma das aplicações de destaque é na 
prevenção de doenças genéticas ligadas ao sexo (Seidel, 
2003; Maxwell et al., 2004; Mocé et al., 2006). 

É importante ressaltar que as populações de be-
zerros resultantes do sêmen sexado não diferem da po-
pulação de animais oriundos do sêmen convencional, 
incluindo o tempo de gestação, peso ao nascer, taxa de 
mortalidade e ganho de peso (Tubman et al., 2004). Não 
foram encontrados até o momento efeitos genotóxicos 
no sêmen sexado com o uso do Hoechst 33342 (Parrilla 
et al., 2004; Garner, 2006). 

 
Aspectos relacionados à técnica de sexagem (citome-

tria de fluxo) e ao espermatozoide 
 
Vários estudos têm demonstrado que o proces-

so de sexagem do sêmen pela técnica de citometria de 
fluxo envolve uma série de etapas que podem promover 
alterações na funcionalidade da membrana, nas caracte-
rísticas da motilidade e na morfologia dos espermato-
zoides. Estas etapas são: o uso do corante de DNA (Ho-
echst 33342), reaquecimento e incubação, pressão ele-
vada (40-50 psi), forças mecânicas de vibração para a 
formação da gota durante a passagem da célula esper-
mática pelo nozzle-tip, exposição ao laser UV, carga 
elétrica, alta gravidade durante a desaceleração do es-
permatozoide dentro do tubo coletor, alta diluição. Além 
disso, o espermatozoide tem que resistir às mudanças na 
composição dos meios diluidores, centrifugação, refri-
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geração e o processo de criopreservação (Garner e Sei-
del, 2003; Garner, 2006; Mocé et al., 2006; Graaf et al., 
2007; Garcia et al., 2007, Arruda et al., 2011). 

Desta forma muitos estudos relatam uma me-
nor fertilidade do sêmen sexado em relação ao sêmen 
congelado convencional (Seidel et al., 1999, Lu et al., 
1999, Sartori et al., 2004, Seidel e Schenk, 2008). No 
entanto, existe a necessidade de mais estudos em relação 
ao assunto. Neste sentido, nosso grupo de pesquisa de-
senvolveu trabalhos com objetivos de avaliar as altera-
ções morfo-funcionais do sêmen bovino submetido à 
sexagem por meio da técnica de citometria de fluxo vi-
sando comparar com sêmen convencional e as diferen-
ças entre as subespécies (Tanno, 2009; Mejia-Gallego, 
2010). O sêmen foi obtido de seis touros, sendo três 
taurinos (Holandês) e três zebuínos (Gir leiteiro). Cinco 
tratamentos foram realizados: sêmen convencional com 
diluidor L (Lagoa); sêmen convencional com diluidor S 
(Sexing) e sêmen sexado (nos tempos zero, três e seis 
horas após a ejaculação para avaliar se existiam altera-
ções de membranas ao longo do tempo). Foram avalia-
dos pela citometria de fluxo quanto à integridade de 
membrana plasmática e reação acrossomal; peroxidação 
lipídica e capacitação espermática através de análises da 
fosforilação da tirosina e aumento da fluidez e desorga-
nização da membrana plasmática. O sêmen proveniente 
da subespécie taurina sofreu um efeito negativo mais 
significante do que a zebuína na qualidade do sêmen. Os 
espermatozoides do sêmen sexado apresentaram maior 
peroxidação lipídica na população com membrana ínte-
gra e a presença de proteínas fosforiladas na superfície 
da membrana plasmática, fatores que são indicativos de 
capacitação espermática. Não houve piora na qualidade 
do sêmen devido ao tempo de espera do ejaculado por 
até seis horas antes da sexagem. Já com o mesmo deli-
neamento experimental, Mejia-Gallego (2010) estudou 
os parâmetros de motilidade pelo sistema computadori-
zado da motilidade espermática (CASA), funcionalidade 
da membrana plasmática pelo teste de resistência osmó-
tica (HOST), morfologia dos espermatozoides pela téc-
nica de contraste de interferência diferencial (DIC). Foi 
observado que espermatozoides sexados apresentaram a 
maioria dos parâmetros de motilidade superiores aos 
submetidos à técnica convencional, indicando que existe 
uma seleção por parte do citômetro de fluxo. O tempo 
em que o espermatozoide bovino espera (até seis horas, 
neste experimento) para ser submetido ao processo de 
sexagem pela técnica de citometria de fluxo alterou a 
linearidade (LIN). A funcionalidade da membrana 
plasmática foi afetada quando o espermatozoide bovino 
passou pelo processo de sexagem. A sexagem também 
induziu um aumento de defeitos menores, provavelmen-
te por alterações da membrana plasmática da cauda dos 
espermatozoides. Os zebuínos são mais sensíveis às 
alterações da membrana plasmática da cauda em relação 
aos taurinos. Finalmente, existem fortes indícios que 
uma determinada população de espermatozoides bovi-
nos que passa pela técnica de citometria de fluxo entre 
em estado de hiperativação (Mejia-Gallego, 2010). 

Todas as interações parabiológicas entre meio e 
espermatozoide e interações mecânicas podem, teorica-
mente, ser um potencial indutor de mudanças nas estru-
turas celulares, incluindo o DNA. Quando se leva em 
conta esses estressores, as baixas taxas de fertilidade 

podem estar relacionadas não somente com a baixa con-
centração espermática, mas também com o dano no 
DNA (Gosálvez et al., 2011a, 2011b). Deste modo, Go-
sálvez et al. (2011b) examinaram a resposta dinâmica da 
fragmentação de DNA dos espermatozoides de touros 
após a sexagem. A comparação com a perda dinâmica 
da qualidade do DNA do sêmen sexado e convencional, 
quando analisados periodicamente, mostrou que o nível 
de fragmentação inicial do sêmen sexado foi menor que 
o convencional, entretanto não se manteve baixo por 
todo o tempo. Amostras de sêmen convencional manti-
veram-se em baixos níveis de fragmentação de DNA 
durante as primeiras 48h de incubação e houve um leve 
aumento entre 48 e 72h. Em contraste, o sêmen sexado 
descongelado apresentou uma reduzida longevidade do 
DNA, com danos ocorrendo entre 24 e 48h. O nível de 
dano ao DNA obtido no final do período de 72h de in-
cubação foi seis vezes maior que amostras de sêmen 
convencional. 

O resultado supracitado propiciou estabelecer 
um indicador de fragmentação de DNA, que é o ponto 
de cruzamento entre as tendências dinâmicas de frag-
mentação do DNA do sêmen sexado e convencional. 
Esse indicador pode ser usado como taxa de fragmenta-
ção para touros após a sexagem espermática. Ainda 
mais, foi evidente que a tendência dinâmica da fragmen-
tação de DNA não foi a mesma para todos os touros. 
Em alguns casos, espermatozoides de alguns animais 
foram mais resistentes aos danos do que outros (Gosál-
vez et al., 2011a,b). 

 
Métodos in vitro visando melhorar a eficiência do 

sêmen sexado 
 
Para Klinc et al. (2007b) os efeitos estressores 

impostos ao espermatozoide pelo procedimento da se-
xagem causa produção de espécies reativas de oxigênio, 
culminando em danos à membrana plasmática, como 
também observado por Tanno (2009). Sendo assim, os 
pesquisadores (Klinc et al., 2007b) adicionaram antio-
xidantes ao diluidor tradicionalmente utilizado na técni-
ca de sexagem para contrabalancear os efeitos negati-
vos. Os benefícios da catalase e do piruvato de sódio, os 
antioxidantes utilizados, foram marcantes na proteção 
da morfologia do acrossoma e melhoraram a longevida-
de da célula espermática. Desta maneira, além da adição 
de antioxidantes, procedimentos como manipulação 
correta do sêmen e uso de touros selecionados são bené-
ficos para a melhora no resultado final do uso do sêmen 
sexado (Klinc et al., 2007a). 

Além destas mudanças, outro protocolo cujos 
resultados se mostraram positivos vem sendo utilizado. 
Este inclui várias modificações que são resumidas sob o 
novo procedimento chamado Sexcess®. Além de outros 
componentes, inclui a inibição temporária de esperma-
tozoides com fluoretos durante a classificação bem co-
mo a suplementação com diferentes antioxidantes, e um 
protocolo de adaptação de equilíbrio em três etapas a 4° 
C. Dados de estudos a campo inicialmente indicaram 
que as taxas de parto são praticamente iguais entre IA 
em novilhas com sêmen sexado (73,6%) e sêmen não-
sexado (76,7%) utilizando ejaculados fracionados (Rath 
et al., 2009). 
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O principal efeito do procedimento Sexcess® 
nos espermatozoides tratados é o aumento da viabilida-
de espermática após o descongelamento. Em um recente 
estudo, 18 amostras de sêmen sexado empregando Sex-
cess® de 3 touros foram comparadas com os controles 
(sêmen não sexado) dos mesmos ejaculados. Os resulta-
dos revelaram que a qualidade do sêmen sexado de tou-
ros sob o protocolo Sexcess® não foi diferente do grupo 
controle (Rath et al., 2009). 

Como indicado pelo teste de termotolerância, o 
protocolo Sexcess® estende a vida útil em todos os pa-
râmetros testados e melhora significativamente a chance 
de fertilização. Os benefícios do Sexcess®, medido pela 
incubação por 6 h, incluem a manutenção da motilidade, 
viabilidade e integridade acrossômica (Rath et al., 
2009). 

Várias etapas ao longo do processo de sexagem 
afetam o rendimento e a eficiência da técnica. Por esta 
razão, desde sua implantação, pesquisas e melhorias 
nestes pontos críticos têm sido buscadas (Sharpe e E-
vans, 2009). 

Um desenvolvimento importante e recente na 
tecnologia do citômetro de fluxo que afeta diretamente o 
rendimento da sexagem espermática é a introdução do 
uso de um circuito de processamento de pulso digital no 
lugar do sistema analógico de “time-gated”. A maior 
vantagem da tecnologia digital é a mensuração “dead 
time” (inabilidade temporária de processar e resolver 
pulsos fotodetectores devido a espermatozoides pouco 
espaçados) e, portanto, eventos dificilmente coinciden-
tes, são quase completamente eliminados. Isso porque 
sistemas digitais são capazes de amostrar continuamente 
em tempo quase real permitindo que múltiplos pulsos 
fotodetectores sejam precisamente discriminados e men-
surados, representando um aumento de 33% no rendi-
mento e de 30 % na eficiência de classificação quando 
em comparação com o sistema analógico (Sharpe e E-
vans, 2009, Arruda et al., 2011). 

 
Utilização do sêmen sexado in vivo 

 

Número de espermatozoides e local de deposição do 

sêmen 

 
Para a maioria dos touros, a fertilidade é man-

tida se cada dose inseminante contiver ≥ 10 x 106 es-
permatozoides móveis (Sullivan e Elliott, 1968; Pace et 

al., 1981). Sendo assim, Andersson et al. (2004), traba-
lhando com sêmen sexado em vacas leiteiras, observa-
ram que doses menores (2 milhões de espermatozoides) 
reduziram significativamente as taxas de prenhez quan-
do comparadas com doses maiores (15 milhões de es-
permatozoides). De forma semelhante, Borchersen e 
Peacock (2009) encontraram indícios de diferenças nas 
taxas de concepção em 5-10 pontos percentuais para 
todas as raças em novilhas entre sêmen sexado com 2 
milhões de espermatozoides por dose e sêmen conven-
cional com 15 milhões de espermatozoides por dose. 
Em outro estudo, Seidel Jr e Schenk (2008), utilizando 
diversas doses inseminantes (1,0-6 x 106 espermatozoi-
des/dose) não encontraram aumento nas taxas de pre-
nhez em novilhas inseminadas 12-24 horas após a de-
tecção de estro, quando a dose inseminante foi utilizada 
com mais de 2 milhões de espermatozoides. Da mesma 

forma, DeJarnette et al. (2008) não encontraram aumen-
to significativo nas taxas de prenhez utilizando 3,5 ou 5 
x 106 espermatozoides/dose, quando comparados a 2,1 x 
106 espermatozoides/dose em novilhas ou vacas. Sá Fi-
lho et al. (2010) também notaram que o aumento no 
número de espermatozoides por inseminação de 2,1 para 
4,2 milhões e a realização de IA em duas ocasiões com 
um intervalo de 12 horas não alteraram as taxas de con-
cepção em novilhas Jersey. Sendo assim, Bodmer et al. 
(2005), trabalhando com vacas leiteiras, encontraram 
taxas de prenhez semelhantes tanto para sêmen sexado 
como para sêmen convencional, quando utilizados em 
doses inseminantes menores (2 milhões de espermato-
zoides), sugerindo que o número de espermatozoides 
por dose inseminante pode ser um fator limitante. Por-
tanto, Frijters et al. (2009) avaliaram os efeitos do baixo 
número de espermatozoides por dose com e sem sexa-
gem sobre as  taxas de não retorno após 56 dias 
(NRR56) e encontraram um declínio significativo na 
NRR56 com sêmen sexado de touros (13,6 pontos per-
centuais) em relação ao uso de sêmen convencional. 
Quando avaliaram os efeitos de baixa dosagem e o pro-
cesso de sexagem separadamente, estimou-se que cerca 
de dois terços deste declínio foi causado por baixas do-
ses, e um terceiro era devido ao processo de sexagem 
(8,6% e 5,0%, respectivamente). 

Além disso, a maioria dos resultados obtidos 
previamente suporta a ideia de que o local de deposição 
do sêmen poderia desempenhar pouco ou nenhum papel 
nas taxas de prenhez. No entanto, devido à viabilidade 
presumivelmente reduzida do sêmen sexado, a insemi-
nação mais próxima do local da ovulação poderia po-
tencialmente proporcionar melhores resultados (Pallares 
et al., 1986; Seidel et al., 1997). Assim, Brogliatti et al. 
(2009), utilizando sêmen sexado, encontraram um au-
mento nas taxas de prenhez em novilhas leiteiras quan-
do inseminadas no corno ipsilateral ao folículo domi-
nante, ao invés da inseminação no corpo uterino, sendo 
estes resultados obtidos com as inseminações realizadas 
em 58h após a remoção do dispositivo intravaginal de 
progesterona. No entanto, Sá Filho et al. (2012) e Sala 
et al. (2011, dados não publicados) não encontraram 
diferença nas taxas de prenhez em vacas de corte, quan-
do inseminadas no corpo uterino ou corno uterino ipsila-
teral ao folículo dominante, confirmando estudos pré-
vios, onde não houve diferença nas taxas de prenhez 
utilizando diferentes locais de deposição do sêmen (An-
dersson et al., 2004;. Seidel Jr. e Schenk, 2008). Da 
mesma forma, Kurykin et al. (2007) encontraram taxas 
de prenhez semelhantes entre os diferentes locais de 
deposição de sêmen sexado em novilhas de leite. 

 
Categoria animal (vacas x novilhas) 

 
A redução da fertilidade, quando se utiliza sê-

men sexado, tem sido atribuída a danos aos espermato-
zoides causados pelo processo de sexagem (Seidel Jr e 
Garner, 2002). Além disso, a fertilidade em novilhas é 
geralmente mais elevada do que em vacas (Bodmer et 

al., 2005), portanto, alguns investigadores vêm estudan-
do estas diferenças entre os grupos. Sendo assim, usan-
do a mesma dose inseminante para novilhas e vacas (2 
milhões de espermatozoides), Bodmer et al. (2005) en-
contraram taxas de prenhez semelhantes entre essas ca-
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tegorias com a utilização de sêmen sexado. No entanto, 
mesmo as taxas tendo sido semelhantes entre os grupos, 
estas foram inferiores às relatadas por outros estudos 
(Seidel et al., 1997). Schenk et al. (2006) sugerem que 
um excelente manejo reprodutivo em novilhas parece 
ser a chave para atingir taxas de prenhez comparáveis, 
tanto com a utilização de sêmen sexado ou convencio-
nal. 

Para aumentar a probabilidade de resultados 
aceitáveis, DeJarnette et al. (2009) recomendam a res-
trição do uso de sêmen sexado para novilhas em estro, 
de primeiro ou segundo serviço, concordando com os 
resultados de Sá Filho et al. (2010), cujas taxas de pre-
nhez foram menores em novilhas no terceiro serviço 
quando comparadas às de primeiro ou segundo serviço. 
Em vacas, no entanto, pareceu haver pouca influência 
do número de serviços sobre as taxas de prenhez com 
sêmen sexado e as taxas de concepção em geral, portan-
to, o uso de sêmen sexado em vacas lactantes, IATF ou 
animais problema foi especificamente desencorajado 
(DeJarnette et al., 2009). Da mesma forma, em vacas 
Holandesas superovuladas, os resultados foram ruins, 
resultando em menor produção de embriões viáveis em 
comparação com as novilhas. Portanto, a utilização de 
sêmen sexado nesta classe, de modo rentável em pro-
gramas de superovulação, torna-se questionável (Haya-
kawa et al., 2009). Similarmente, Peippo et al. (2009) 
relataram que a taxa de fertilização foi significativamen-
te reduzida em vacas inseminadas com sêmen sexado 
em comparação com o sêmen convencional. As insemi-
nações foram realizadas com 6 ou 8 x 106 de espermato-
zoides sexados nos cornos uterinos das vacas doadoras. 
Estes resultados sugerem que as vacas apresentam uma 
produção de embriões mais imprevisível e inconsistente 
do que novilhas, possivelmente por causa de condições 
uterinas pós-parto e/ou transições fisiológicas. Sendo 
assim, Schenk et al. (2006) observaram que, em média, 
menos embriões viáveis foram recuperados em novilhas 
do que vacas, mas a diferença não foi significativa (P> 
0,05). Adicionalmente, foram recuperados mais oócitos 
em vacas do que em novilhas (P <0,05), mas o percen-
tual de oócitos fecundados foi maior em novilhas do que 
em vacas (P <0,05), assim como mais oócitos foram 
fecundados e mais embriões transferíveis foram recupe-
rados com sêmen não sexado do que com qualquer dose 
de sêmen sexado (P <0,05). 

Quanto à perda embrionária entre 30-40 e 70-
90 dias de gestação, as percentagens em vacas e novi-
lhas foram maiores quando se utilizou sêmen sexado do 
que sêmen convencional (Bodmer et al., 2005). No en-
tanto, o uso de sêmen sexado tem reduzido o número de 
distocias e natimortos tanto em vacas quanto em novi-
lhas, especialmente nesta última categoria, devido à 
maior incidência de nascimentos de fêmeas (Norman et 

al., 2010). 
Momento da inseminação artificial 

 
Apesar do aumento no uso de sêmen sexado, as 

taxas de prenhez ainda são menores do que quando uti-
lizado sêmen não sexado (DeJarnette et al., 2008). Inde-
pendente destes menores resultados, intervalos mais 
longos a partir da indução da ovulação e a realização da 
IA (isto é, mais próximo ao momento esperado de ovu-
lação) aumentaram a probabilidade de gestação em fê-

meas inseminadas com sêmen sexado (Schenk et al., 
2009; Sá Filho et al., 2010;. Sales et al., 2011). Portan-
to, Sá Filho et al. (2010) avaliaram três tratamentos, 
onde as novilhas foram divididas em três grupos 
(1Dose12h, 2Dose12h ou 2Dose12/24h), ou seja, nos 
grupos 1Dose12h ou 2Dose12h as novilhas foram inse-
minadas com uma ou duas palhetas contendo 2,1 mi-
lhões de espermatozoides 12 horas após a detecção do 
estro, respectivamente. As novilhas do grupo 2 Do-
se12/24h receberam duas doses em intervalos de 12 ho-
ras entre inseminações (primeira em 12 horas e a segun-
da 24 horas após a detecção do estro), e não foram ob-
servadas diferenças na taxa de concepção entre os gru-
pos. Em outro estudo, Baruselli et al. (2011) realizaram 
as inseminações artificiais em tempo fixo com sêmen 
não sexado (40 x 106 espermatozoides/dose) ou sêmen 
sexado (2,1 x 106 espermatozoides/dose), em dois mo-
mentos diferentes da retirada do implante auricular con-
tendo norgestomet (Crestar); sendo 54 horas (16-18 ho-
ras antes da ovulação) ou 60 horas (10-12 horas antes da 
ovulação). Não houve diferenças na taxa de concepção 
quando as inseminações foram realizadas com sêmen 
sexado 60 horas após a remoção do implante de norges-
tomet. Além disso, nenhuma diferença nas taxas de con-
cepção foi observada entre o uso de sêmen convencio-
nal, sexado-X e sexado-Y. Adicionalmente, Sales et al. 
(2011) avaliaram qual seria o melhor momento para 
realizar a IATF com sêmen sexado em relação à ovula-
ção. Neste estudo, vacas em lactação receberam a IATF 
com sêmen sexado em 36, 48 ou 60 horas após a retira-
da do dispositivo de progesterona. As ovulações ocorre-
ram em média 71,8 ± 7,8 horas após a remoção do dis-
positivo. Houve uma maior taxa de prenhez em vacas 
inseminadas no momento mais próximo da ovulação. 
No entanto Souza et al. (2008), estudando vacas Nelore 
no período pós-parto (50 dias), verificaram que há uma 
redução na taxa de concepção quando a IATF é realiza-
da 64 horas após a remoção do implante. Desta forma, 
os resultados sugerem que o tempo mais adequado para 
executar a IATF com sêmen sexado pode ser 60h após a 
remoção da fonte de progesterona (10-12 horas antes da 
ovulação), semelhantes aos resultados observados por 
Sales et al. (2011), onde um aumento nas taxas de con-
cepção foi observado quando a IATF com sêmen sexado 
foi realizada 60 horas após a remoção do dispositivo. 
No entanto, este efeito não foi observado para o sêmen 
convencional. Assim, de acordo Baruselli et al. (2011) 
melhores resultados são obtidos quando a inseminação é 
realizada entre 16-24 horas após o início do estro (isto é, 
6-14 horas antes da ovulação). 

Portanto, de acordo com Baruselli et al. (2011), 
uma possibilidade de reduzir a variação no tempo de 
ovulação é o uso de técnicas de sincronização, que po-
deriam aumentar a eficiência de programas de insemi-
nação artificial com sêmen sexado. Em vacas de corte e 
leite sincronizadas com progesterona e estradiol, as ovu-
lações ocorrem em cerca de 70-72 horas após a remoção 
dos dispositivos (Souza et al., 2006; Baruselli et al., 
2006; Sales et al., 2008). Assim, outra possibilidade 
para tentar aumentar a taxa de concepção de novilhas 
inseminadas com sêmen sexado seria a utilização de 
GnRH no dia da inseminação artificial. No entanto, em 
um estudo recente, Sá Filho et al. (2010) observaram 
que o tratamento com GnRH no dia da inseminação arti-



Arruda et al. Aspectos relacionados com a técnica e a utilização do sêmen sexado in vitro e in vivo. 
 

241 

ficial com prévia sincronização de duas prostaglandinas 
não melhorou a taxa de concepção em novilhas leiteiras 
inseminadas com sêmen sexado. 

Utilizando diferentes momentos na realização 
de inseminação artificial em programas de superovula-
ção, Baruselli et al. (2008) relataram um aumento no 
número de embriões viáveis quando duas inseminações 
com sêmen sexado foram realizadas (18 e 30 h após a 
detecção do cio), tanto em vacas da raça Holandesas 
quanto em vacas da raça Nelore, em comparação com o 
protocolo com duas inseminações às 12 e 24 horas após 
a detecção do estro. Resultados semelhantes foram ob-
servados por Soares et al. (2011), onde o número de 
embriões congeláveis/transferíveis foram menores 
quando as inseminações foram feitas 12 e 24 comparado 
com 18 e 30 horas após a indução da ovulação, sugerin-
do que o atraso em 6 horas na inseminação pode aumen-
tar a produção de embriões em protocolos de superovu-
lação, e este período entre a inseminação e a ovulação é 
um fator importante no sucesso do protocolo. 

 
Produção de embriões em fêmeas superovuladas 

 
Apesar de as doses de sêmen sexado serem 

mais caras, um maior ganho genético é alcançado o que 
leva a um grande interesse de sua utilização em progra-
mas de transferência de embriões. A eficiência de pro-
dução de embriões é um fator importante para os criado-
res, e eles estariam interessados em usar espermatozoi-
des sexados para obter mais novilhas de substituição e 
venda, além do comércio de embriões com um valor 
superior (Hayakawa et al., 2009). O número limitado de 
espermatozoides, já afetados pela citometria e pela crio-
preservação, é um fator desafiador para o transporte de 
espermatozoides, resultando em um número reduzido de 
células no oviduto no momento da fertilização (Seidel e 
Garner, 2002). Múltiplas inseminações ou um aumento 
de espermatozoides na dose podem ser vantajosos para a 
produção de embriões quando se utiliza um único proto-
colo de inseminação em tempo fixo (Schenk et al., 
2006). 

Alguns autores relataram que o uso de sêmen 
sexado resultou em um maior número de oócitos não 
fertilizados quando comparado ao sêmen convencional 
(Sartori et al., 2004; Schenck et al., 2006; Baruselli et 

al., 2007) e menor número de embriões transferíveis 
(Soares et al.. 2011). Além disso, observou-se um au-
mento da percentagem de embriões fertilizados que es-
tavam degenerados (Sartori et al., 2004). Ao contrário, 
Hayakawa et al. (2009) observaram taxas de embriões 
viáveis semelhantes em novilhas quando inseminadas 
duas vezes (12 e 24 horas após a detecção do estro) com 
a mesma dose (5 x 106 espermatozoides) tanto com sê-
men sexado como não sexado. Referindo-se ao número 
de espermatozoides por dose, estes estudos relataram 
que mais embriões transferíveis foram recuperados 
quando altas doses de sêmen sexado foram utilizadas, 
porém, ainda em menor número de embriões transferí-
veis quando comparado com sêmen convencional (S-
chenk et al., 2006; Hayakawa et al., 2009). 

Estas diferenças podem ser devido a fatores de 
interação que provavelmente influenciam o sucesso de 
programas de superovulação utilizando sêmen sexado, 
incluindo: a qualidade, quantidade e potencial de fertili-

zação do sêmen; resposta ovulatória das doadoras; taxas 
de recuperação e viabilidade dos embriões, assim como 
o número e momento da IA (Schenk et al., 2006). 

 
Utilização do sêmen sexado in vitro 

 
O procedimento de sexagem espermática afeta 

algumas características estruturais do espermatozoide 
bovino, mas não elimina sua capacidade de gerar embri-
ões in vitro. (Carvalho et al., 2010). Apesar dessa habi-
lidade, alguns aspectos da produção in vitro de embriões 
(PIV) usando sêmen sexado devem ser apontados. Há 
algumas dificuldades a serem investigadas para que se 
superem os resultados inferiores em relação ao sêmen 
convencional. 

O uso do sêmen sexado na PIV tem sido inves-
tigado por muitos estudos. Entretanto discrepâncias são 
relatadas e a causa é atribuída a inúmeros fatores. Al-
guns estudos encontram baixa taxa de clivagem e for-
mação de blastocistos (Merton et al., 1997; Bermejo-
Alvarez et al., 2008; Palma et al., 2008; Stinshoff et al., 
2012). Entretanto em outros, nenhuma diferença foi ob-
servada entre sêmen sexado e não sexado (Zhang et al., 
2003; Lu e Seidel Jr., 2004; Underwood et al., 2010; 
Carvalho et al., 2010). Blondin et al. (2009) relataram 
maior taxa de clivagem usando sêmen sexado, embora 
baixa formação de blastocistos. Essas diferenças podem 
ser devido à variação na metodologia de seleção de oó-
citos, qualidade do sêmen utilizado ou meios de cultura 
diferentes (Underwood et al., 2010). Além do mais, é 
importante salientar que diferenças individuais entre 
animais são observadas, mostrando que há touros que 
apresentam resultados melhores (Zang et al., 2003). Há 
também relato de que o sêmen de alguns touros é mais 
afetado negativamente pelo processo de sexagem 
(Blondin et al., 2009). Quando Lu e Seidel (2004) testa-
ram o sêmen sexado de diferentes touros, foi necessário 
ajustar individualmente diferentes concentrações de he-
parina para obter melhor capacitação espermática in 

vitro. Alguns touros não foram beneficiados com hepa-
rina como um indutor de capacitação. A concentração 
espermática utilizada na FIV também teve necessidade 
de alteração entre sêmen sexado e convencional do 
mesmo touro.  

Diferenças nos procedimentos de FIV como 
menor gota de fertilização (Cran et al., 1995), concen-
tração de 1x106 de espermatozoides por mL inseminante 
e redução da pressão do citômetro de fluxo de 50 para 
40 psi na sexagem (Barceló-Fimbres et al., 2011) foram 
necessárias para se obter melhores resultados. 

À medida que as técnicas de PIV utilizando 
sêmen sexado são aprimoradas, o seu uso na transferên-
cia de embriões começará a ser mais difundido. A crio-
preservação de embriões desempenha um importante 
papel neste progresso. A vitrificação de embriões apre-
senta bons resultados em embriões de diferentes espé-
cies produzidos em laboratório (Xu et al., 2009). Em-
briões sexados e vitrificados foram produzidos por Xu 
et al. (2006) e não foram encontradas diferenças na via-
bilidade pós descongelação de blastocistos sexados 
(96%) e não sexados (92%). 

Apesar da reduzida motilidade progressiva e 
integridade de membrana do espermatozoide sexado, 
Carvalho et al. (2010) não encontraram baixa produção 
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de blastocistos na PIV. Entretanto a ultraestrutura em-
brionária demonstrou estar alterada em números e estru-
turas de organelas como mitocôndria e retículo endo-
plasmático rugoso (Palma et al., 2008.) Esta discrepân-
cia em relação ao comprometimento embrionário pode 
ser atribuído à fragmentação do DNA dos espermato-
zoides de alguns touros. Gosálvez et al. (2011a) mostra-
ram que alguns touros apresentam mais alterações de 
DNA em seu espermatozoide que outros. A identifica-
ção de indivíduos resistentes ao rigoroso processo de 
sexagem poderá permitir uma maior utilização dessa 
tecnologia na reprodução assistida. 

Tentando explicar o baixo desenvolvimento 
embrionário e danos estruturais dos embriões resultantes 
de PIV com sêmen sexado, a expressão gênica foi estu-
dada por alguns autores. Morton et al. (2007) mostraram 
que os embriões de sêmen sexado apresentam expressão 
gênica diferenciada de genes importantes para o desen-
volvimento. Contrariamente, Carvalho et al. (2012) e-
xaminando os padrões de metilação do DNA dos genes 
IGF2 e IGF2R não encontraram nenhuma alteração, 
embora variações individuais foram observadas entre os 
touros. Do mesmo modo Stinshoff et al. (2012) confir-
maram que o processo de sexagem não influencia a qua-
lidade embrionária em nível molecular. 

Interessantemente, a habilidade de sexagem re-
versa também é possível. Ela consiste em descongelar 
uma dose de sêmen convencional, posteriormente reali-
zar a sexagem por citometria de fluxo e congelar nova-
mente para uso futuro, tanto em inseminação quanto 
FIV. Isso possibilita uma facilidade logística, não sendo 
necessário que os touros estejam alocados nas depen-
dências do laboratório de sexagem. Também permite 
que o sêmen seja sexado e prontamente transportado a 
um laboratório de FIV próximo, com dia marcado. As-
sim essa tecnologia permite novas possibilidades para o 
uso de sêmen sexado na PIV (Underwood et al., 2010, 
Gosálvez et al., 2011a). Outra técnica promissora é a 
injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), 
que oferece um ótimo benefício para FIV, pois utiliza 
um único espermatozoide para fertilizar um oócito (Xu 
et al., 2009). A eficiência dessa técnica é semelhante 
quando se usa sêmen sexado e convencional (Hamano et 

al., 1999). Entretanto, a ICSI em bovinos apresenta difi-
culdades, sendo que: a ativação oocitária é prejudicada e 
as oscilações de cálcio necessárias para que ocorra o 
desenvolvimento da fertilização não ocorre corretamen-
te. Assim, o sucesso da ICSI fica comprometido (Mal-
cuit et al., 2006). Apesar disso, pesquisas recentes le-
vam um passo a frente à otimização da ICSI em bovi-
nos. Bevacqua et al. (2010) alcançaram altas taxas de 
desenvolvimento de blastocistos por meio de ativação 
química de oócitos. Deste modo a ICSI, no futuro, pode-
rá solucionar os problemas de baixa concentração es-
permática do sêmen sexado, bem como seu elevado cus-
to. 

 
Considerações Finais 

 
Várias publicações indicam que o sêmen 

sexado apresenta menor taxa de fertilidade em relação 
ao sêmen não sexado (em torno de 50 a 80%). 
Entretanto, os dados mais recentes demonstram 80-90% 
de fertilidade comparando ao sêmen não sexado (S-

chenk et al., 2009). Apesar disso muitos relatos indicam 
que um touro com boa qualidade espermática e 
manejado corretamente apresenta doses de sêmen 
sexado com fertilidade comparada com o sêmen 
convencional. Essa discrepância pode ser verdadeira ou 
podem ocorrer falhas nos laboratórios de congelação em 
dispor de condições biológicas necessárias aos 
espermatozoides, isto devido à grande produção em 
escala. De qualquer forma, é irrealista para o momento 
pensar que o sêmen sexado apresenta qualidade 
comparável ao sêmen convencional (Seidel e Schenk, 
2008, Arruda et al., 2011). 
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Resumo 
 
O pico ovulatório de LH induz profundas mo-

dificações moleculares e estruturais no ambiente folicu-
lar, culminando com a ruptura do folículo e liberação de 
um oócito maturo. A presente revisão aborda eventos 
anteriores ao pico de LH, como diferenciação do folícu-
lo dominante e aquisição da capacidade ovulatória, bem 
como fatores autócrinos e parácrinos induzidos pelo 
aumento pré-ovulatório de LH. Nos últimos anos, o nos-
so grupo tem investigado o sistema renina-angiotensina, 
especificamente a participação da Ang II e Ang-(1-7) 
durante a ovulação e suas interações com fatores essen-
cias para a ovulação, os quais também serão discutidos. 
 
Palavras-chave: angiotensina, folículo, LH, ovulação, 
renina.  

 
Introdução 

 
A ovulação é o ápice do desenvolvimento foli-

cular, o qual inicia com a ativação de folículos primor-
diais e culmina com a liberação de um oócito maturo 
apto a ser fertilizado e formação de um corpo luteo. A 
ovulação é desencadeada pelo pico de hormônio luteini-
zante (LH) hipofisiário, o qual inicia uma série de alte-
rações ovarianas, induzindo fatores parácri-
nos/autócrinos, enzimas e fatores de transcrição respon-
sáveis pela ruptura da porção apical da parede folicular, 
remodelamento da matriz extracelular e diferenciação 
celular. O entendimento do processo ovulatório é essen-
cial para elucidar problemas de fertilidade e aperfeiçoar 
tecnologias aplicadas à reprodução animal. 

Na presente revisão, serão brevemente discuti-
dos o processo final de diferenciação do folículo domi-
nante, aquisição da capacidade ovulatória e sinalização 
molecular em resposta ao LH, induzindo a expressão de 
fatores parácrinos e autócrinos que constituem a cascata 
pré-ovulatória. Serão também discutidos os resultados 
do nosso grupo que evidenciam a importância da Angio-
tensina II (Ang II) e Angiotensina-(1–7) [Ang-(1-7)] no 
controle da ovulação em bovinos.  

 
Diferenciação do folículo dominante e aquisição da 

capacidade ovulatória 
 
Após a divergência folicular em bovinos, um 

folículo dominante continua o crescimento, sofre dife-
renciação e passa a ter capacidade ovulatória (ovula a-
pós aplicação de LH) quando atinge aproximadamente 
12 mm de diâmetro em fêmeas Bos taurus taurus  
(Sartori et al., 2001). A ovulação de folículos menores 
(10 mm) pode ser induzida, porém doses mais elevadas 
de LH são necessárias (Sartori et al., 2001). As princi-
pais modificações que ocorrem durante a diferenciação 

folicular final são aquisição de receptores de LH nas 
células da granulosa (Xu et al., 1995) e aumento agudo 
na expressão de RNAm para as enzimas esteroidogêni-
cas HSD3B1 e CYP11A1 nas células da teca e granulo-
sa e CYP17A1 nas células da teca (Tian et al., 1995). A 
síntese de estradiol aumenta drasticamente no folículo 
dominante após a divergência; no entanto, não é obser-
vado aumento na expressão de RNAm da enzima 
CYP19 (aromatase) nas células da granulosa (Ferreira et 

al., 2011), sugerindo que o aumento no aporte de pre-
cursores aromatizáveis é a principal causa do aumento 
da síntese de estradiol (Tian et al., 1995). 

Apesar de não ser conhecido o mecanismo exa-
to envolvido na diferenciação folicular final e aquisição 
da capacidade ovulatória, fortes evidências sugerem a 
participação dos fatores oocitários proteína morfogené-
tica óssea 15 (BMP15) e fator de crescimento e diferen-
ciação 9 (GDF9). Com base nos fenótipos observados 
em ovelhas portadoras de mutações naturais nos genes 
BMP15 e GDF9, postula-se que a inativação de um ge-
ne e consequente menor disponibilidade de proteína 
funcional induz a diferenciação precoce de folículos 
antrais (com menor número de células da granulosa) 
(Otsuka et al., 2001). Células da granulosa de ovelhas 
heterozigotas para uma mutação no gene da BMP15 são 
mais responsivas ao LH, produzindo maiores níveis de 
AMPc após tratamento com hCG (McNatty et al., 
2009). Uma mutação no receptor BMPR1B (Alk6), en-
volvido na sinalização das BMPs 2, 4 e 15, também está 
associada com maior taxa ovulatória em ovelhas 
(Mulsant et al., 2001, Souza et al., 2001). Em bovinos, 
Juengel et al. (2009) induziram multiplas ovulações em 
6 de 10 vacas imunizadas contra os peptídeos GDF9 e 
BMP15, sugerindo uma função destas proteínas na regu-
lação da diferenciação folicular e taxa ovulatória. Resul-
tados semelhantes foram observados em ovelhas nas 
quais um aumento na taxa ovulatória foi induzido após 
curto período de imunização contra BMP15 e GDF9 
(McNatty et al., 2007). Esses resultados indicam fun-
ções do sistema BMP na diferenciação das células da 
granulosa, mas um efeito direto destes fatores no pro-
cesso ovulatório não foi descrito em espécies monovula-
res. 
 
Diâmetro folicular na ovulação 

 
Uma ampla variação de diâmetro (9 – 30 mm) 

é observada em folículos bovinos ovulando espontane-
amente (Perry et al., 2005, Echternkamp et al., 2009). O 
efeito do diâmetro ovulatório sobre as taxas de gestação 
e perfil endócrino tem sido amplamente estudado. A 
ovulação de folículos menores parece ter um efeito ne-
gativo sobre a taxa de gestação e viabilidade embrioná-
ria após ovulações induzidas, mas não após ovulações 
espontâneas (Perry et al., 2005). Entretanto, em fêmeas 
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bovinas selecionadas para terem multiplas ovulações, a 
ovulação espontânea de folículos entre 8 e 10 mm tam-
bém está associada com redução da fertilidade 
(Echternkamp et al., 2009). As causas do efeito negativo 
do diâmetro folicular são desconhecidas, mas podem ser 
relacionadas a fatores foliculares e/ou oocitários. 

A principal diferença observada entre vacas 
ovulando folículos pequenos ou grandes está relaciona-
da à secreção de progesterona. Animais com múltiplas 
ovulações apresentam folículo e corpo luteo de menor 
diâmetro (Echternkamp et al., 2009). Os níveis de pro-
gesterona pós-ovulação estão positivamente associados 
ao diâmetro folicular no momento da indução da ovula-
ção (Atkins et al., 2010a, Atkins et al., 2010b), mas não 
após ovulação espontânea (Busch et al., 2008). Com 
base nos estudos acima descritos, o diâmetro folicular 
não parece influenciar a fertilidade e o perfil de proges-
terona quando folículos completamente diferenciados 
ovulam espontânemente. Entretanto, práticas de manejo 
que possibilitem um aumento do diâmetro e diferencia-
ção folicular podem ter um reflexo positivo na fertilida-
de quando a ovulação é induzida farmacologicamente.    

 
Efeitos do LH nos momentos iniciais do processo o-

vulatório 
 
Durante a fase final do ciclo estral, a diminui-

ção dos níveis de progesterona e o aumento do estradiol 
induzem o aumento na frequencia de pulsos de Gn-
RH/LH que resulta no pico pré-ovulatório de LH 
(Kesner et al., 1982). O LH, ao se ligar aos receptores 
presentes nas células foliculares, estimula a via clássica 
do AMPc e  proteína quinase A  (PKA), induzindo a 
expressão de fatores parácrinos e autócrinos que desen-
cadeiam o processo ovulatório (Marsh, 1976, Richards, 
1994). O receptor de LH (LHCGR) é expresso nas célu-
las da granulosa e teca, mas ausente nas células do cu-
mulus e oócito (Peng et al., 1991, van Tol et al., 1996). 
Nas células da teca de ratas, o LH estimula a produção 
de interleucina 1β (IL-1β produzida por leucócitos) (Kol 
et al., 1999), a qual é importante para a expansão do 
cumulus, e induz o fator semelhante a insulina 3 (Insl-3) 
(Bathgate et al., 1999, Kawamura et al., 2004). O Insl-3 
parece diminuir a atividade da adenilato ciclase, diminu-
indo AMPc no oócito, o que é essencial para o reinício 
da meiose. Na granulosa, o LH ativa a ERK1/2, prova-
velmente via PKA, resultando na fosforilação de proteí-
nas envolvidas na ovulação, como a proteína ligante do 
elemento de resposta ao AMPc (CREB) e proteínas es-
timulatórias 1 e 3 (Sp1 /3), as quais estimulam o recep-
tor de progesterona (PR), fatores de crescimento seme-
lhantes ao EGF (EGF-L: ampirregulina, betacelulina e 
epirregulina), fator de resposta rápida ao crescimento 1 
(Egr-1), desintegrina,   metaloproteinase ADAMTS-1, 
catepsina L e versican (Russell e Robker, 2007). 

A esteroidogênese é imediatamente afetada e 
os níveis de progesterona no fluido folicular aumentam 
4 a 5 vezes cerca de 1,5 h após o pico de LH (Fortune et 

al., 2009) enquanto que uma diminuição gradual de es-
tradiol é observada a partir de 3 h após GnRH (Santos et 

al., 2011). A progesterona é essencia para a ovulação 
(Bridges et al., 2006) e reinício da meiose (Siqueira et 

al., 2012a), provavelmente através do estímulo da ex-

pressão de RNAm da enzima prostaglandin-

endoperoxide synthase 2 (PTGS2). Antagonistas do re-
ceptor de progesterona (PR) bem como supressão da 
expressão do PR ou da proteína NRIP1 (nuclear recep-

tor interacting protein 1) bloqueia a ovulação e diminui 
as proteases catepsina L e ADAMTS-1, EGF-L, hyalu-

ronan synthase-2, PTGS2, pentraxin-3-(3-PTX) e TSG-
6 (tumor necrosis factor stimulator gene-6) (Robker et 

al., 2000, Russell e Robker, 2007). 
O aumento da expressão de PTGS2, caracterís-

tico do processo ovulatório, sugere que os prostanóides 
são importantes mediadores das alterações induzidas 
pelo LH no ambiente folicular. A injeção intrafolicular 
de inibidor da síntese de prostanóides (indometacina; 
um potente antiinflamatório não esteroidal) bloqueia o 
aumento na expressão de PGE2 induzido pelo LH (Li et 

al., 2006) e inibe o estímulo do LH sobre a expressão de 
ampirregulina (AREG) nas células da teca e granulosa e 
afeta negativamente a protease ADAM17 (a disintegrin 

and metalloprotease 17) nas células da teca (Li et al., 
2009). Esses resultados demonstram que a expressão de 
AREG e ADAM17 induzida por LH nas células da teca 
é dependente de prostanóides. Entretanto, a função pre-
cisa da ADAM17 nas células da teca não é conhecida. 
ADAMs foram identificadas como principais shedases 
envolvidas na ativação e liberação de EGF-L extracelu-
lar (Sahin et al., 2004). As prostaglandinas também in-
duzem aumento de atividade de colagenases foliculares 
(mensurada através de coincubação com colágeno ra-
dioativo) e enzimas proteolíticas como ativador de 
plasminogênio tecidual (tPA) e plasmina (Li et al., 
2006, Fortune et al., 2009). É importante ressaltar que 
essas enzimas são essenciais na degradação de compo-
nentes da membrana basal, como colágeno tipo IV e 
laminin. Outros fatores foram identificados como en-
volvidos na ovulação como fosfodiesterases (PDE), 
EGF-L, Ang II, ativadores de plasminogênio (tPA e 
uPA), plasmina, e proteases da matriz extracelular 
(Robker et al., 2000, Curry et al., 2001, Park et al., 
2004, Yang et al., 2004, Ferreira et al., 2007, Portela et 

al., 2011, Siqueira et al., 2012b). 
 

Remodelamento da matriz extracelular durante a 
ovulação 

 
As células foliculares, membrana basal, tunica 

albugínea e superfície epitelial ovariana formam uma 
estrutura organizada e estável até que ocorra o pico pré-
ovulatório de LH. Durante o processo ovulatório, a ma-
triz extracelular dessas estruturas sofre intenso remode-
lamento e revascularização para que ocorra a formação 
do corpo lúteo. Enzimas como metaloproteinases da 
matriz (MMPs), ADAMTS, plasmina e ativadores do 
plasminogênio (tPA e uPA) estão envolvidos (nem to-
dos essenciais) no remodelamento, degradação da mem-
brana basal e ruptura do estigma ovulatório (Mittaz et 

al., 2004, Ogiwara et al., 2005). Inibidores teciduais da 
atividade das MMPs (TIMPs) também estão envolvidos 
no processo ovulatório e o padrão de expressão in vivo 
sugere que a diminuição das TIMPs e aumento das 
MMPs e ativadores do plasminogênio estão envolvidos 
na ruptura do folículo (Li et al., 2006). O remodelamen-
to da matriz extracelular culmina com um processo se-
melhante ao processo inflamatório, com a participação 
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de macrófagos, neutrófilos, citocinas produzidas por 
leucócitos, fator de ativação plaquetária e radicais livres 
(Murdoch et al., 1999, Wu et al., 2004). 

 
Angiotensina II e ovulação 

 
A participação da Ang II no mecanismo de o-

vulação foi primeiramente sugerida baseada no aumento 
das concentrações desse peptídeo e seus precursores no 
fluído folicular após o pico de LH (Yoshimura et al., 
1994, Acosta et al., 2000). Estudos demonstram diferen-
tes funções da Ang II e seus receptores no processo ovu-
latório, indicando claramente um efeito da espécie e do 
modelo experimental utilizado (Husain et al., 1987, 
Pellicer et al., 1988, Daud et al., 1989, Yoshimura et al., 
1992, Kuji et al., 1996). Utilizando modelos in vivo e in 

vitro, nos últimos anos nosso grupo vem conduzindo 
uma série de experimentos com o objetivo de caracteri-
zar a ação da Ang II no mecanismo de ovulação, utili-
zando o bovino como modelo experimental. Os dois 
subtipos de receptores de Ang II foram identificados e 
caracterizados. O receptor tipo 1 (AGTR1) media fun-
ções bem conhecidas da Ang II na contração da muscu-
latura lisa e regulação da pressão sanguínea, enquanto o 
tipo 2 (AGTR2) está envolvido no controle das funções 
reprodutivas (Kuji et al., 1996, Yoshimura et al., 1996).  
Primeiramente foi conduzido um experimento para de-
monstrar que a sinalização via receptores de Ang II par-
ticipa da cascata ovulatória. Interessantemente, inibido-
res dos receptores de Ang II bloquearam a ovulação 
somente quando administrados antes do início do estro 
(Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Taxa de ovulação após injeção intrafolicular de saralasina antes ou depois do início do estro. O diâmetro 
folicular mínimo antes das injeções foi 12 mm. a,b Diferença significativa entre grupos (P<0,05). Figura adaptada de 
Ferreira et al. (2007). 

Baseado no fato de que somente é possível 
bloquear a ovulação quando inibidores competitivos de 
Ang II são administrados antes do início do estro, hipo-
tetizamos que a Ang II atua no início da cascata ovula-
tória de bovinos. Portanto, avaliamos o efeito da admi-
nistração de antagonista competitivo de Ang II em dife-
rentes tempos em folículos pré-ovulatórios. A ovulação 
foi inibida somente quando este antagonista foi adminis-

trado até 6 h após o desafio com análogo do GnRH (Fig. 
2A). Além disso, foi investigado qual receptor de Ang II 
está envolvido no mecanismo ovulatório, utilizando um 
modelo in vivo com injeção de antagonistas específicos 
para cada receptor. Foi demonstrado que o efeito da 
Ang II na ovulação é mediado pelo receptor AGTR2 
(Fig. 2B) (Ferreira et al., 2007).
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Figura 2. A) Taxa de ovulação após injeção intrafolicular de saralasina 0, 6, ou 12 h após desafio com GnRH. B) 
Efeito de antagonista de receptor tipo 1 (AGTR1) e/ou tipo 2 (AGTR2) sobre a taxa de ovulação. Os animais recebe-
ram uma injeção intrafolicular de NaCl 0,9% (controle, n=6), losartan (LO, 10 µM; antagonista AGTR1; n=6), 
PD123 319 (PD, 10 µM; antagonista AGTR2; n=6), ou 10 µM LO+10 µM PD (n=6). O diâmetro folicular mínimo 
antes das injeções foi 12 mm. Letras diferentes sobre as barras indicam diferença significativa entre grupos 
(P<0,05). Figura adaptada de Ferreira et al. (2007). 

Concentração de Angiotensina II em folículos pré-

ovulatórios 

 
No início dos anos 90, um aumento na concen-

tração de Ang II no fluído folicular após o pico de LH 
foi demonstrado em roedores (Yoshimura et al., 1994). 
Recentemente caracterizamos, no bovino, o perfil tem-
poral de concentração folicular de Ang II, seus recepto-
res e precursores durante o período pré-ovulatório (0, 3, 
6, 12 e 24 h após GnRH). Foi observado que o primeiro 
aumento significativo nas concentrações de Ang II no 
fluido folicular ocorre às 6 h, e um aumento bastante 
expressivo 24 h após a injeção de análogo do GnRH. A 
expressão de RNAm de angiotensinogênio e enzima 
conversora de angiotensina (fatores relacionados à sín-
tese de Ang II) aumentou significativamente nas células 
da granulosa (24 h após GnRH) e teca (6 h após GnRH), 
respectivamente. Imediatamente após o momento espe-
rado do pico de LH (3 h após GnRH), um aumento agu-
do na expressão de RNAm de AGTR2 foi observado 
(Siqueira et al., 2012b). Coletivamente, estes resultados 
confirmam que a Ang II e componentes do sistema reni-
na angiotensina (SRA) são regulados durante a ovula-
ção. 
 
Angiotensina II na cascata ovulatória 
 

A Ang II possui uma ação indispensável para 
que ocorram os eventos iniciais de ovulação, atuando 
via receptores AGTR2. O desafio científico é entender 
como esse peptídeo interage com diversos fatores já 
descritos na cascata ovulatória. Há estudos que demons-
traram que a Ang II interage com as prostaglandinas 
(PG) durante a ovulação, uma vez que antagonistas de 
Ang II inibiram a síntese de PGs e bloquearam a ovula-
ção em coelhas (Yoshimura et al., 1993). O papel das 
PGs na ovulação foi primeiramente descrita por Labh-
setwar (1971, 1972) e está sendo bastante estudado nas 
últimas décadas. As PGs (principalmente PGE2) indu-
zem vasodilatação e alterações teciduais na região apical 

do folículo ovulatório (Kitai et al., 1985, Yoshimura et 

al., 1988). A administração intravenosa de indometaci-
na, durante o processo ovulatório, diminui os níveis de 
PGE2 e PGF2α e consequentemente inibe a ovulação 
(Espey et al., 1986). A enzima PTGS2 é estimulada pelo 
LH aumentando a síntese de prostaglandinas (Sirois et 

al., 1992). Em camundongos knockout para o gene que 
codifica a enzima PTGS2 (Lim et al., 1997) e bovinos 
que receberam uma injeção intrafolicular com inibidor 
da mesma enzima (Peters et al., 2004) a ovulação não 
ocorre normalmente. In vitro, a adição de Ang II no 
meio de cultivo contendo LH, estimulou as células da 
granulosa a secretarem 3 a 5 vezes mais P4, PGE2 e 
PGF2α comparado com os controles com ou sem LH 
(Siqueira et al., 2012b). Coletivamente esses resultados 
sugerem que a Ang II tanto media quanto amplifica os 
efeitos induzidos por gonadotrofinas na cascata ovulató-
ria pelo menos em parte estimulando a síntese de pros-
taglandinas.  

Conduzimos uma série de experimentos com 
objetivo de investigar o envolvimento da Ang II na re-
gulação de eventos que ocorrem antes da liberação das 
prostaglandinas. Utilizando modelos in vitro, demons-
tramos que a Ang II induz um aumento na expressão de 
RNAm que codifica para os genes disintegrina e 
ADAM17, AREG e EREG, somente na presença de LH. 
Além disso, a inibição da atividade de sheddase da 
ADAM17 bloqueou o efeito da Ang II na expressão de 
AREG, EREG e PTGS2, sugerindo que o ADAM17 é 
um mediador potencial do efeito da Ang II no início da 
cascata ovulatória (Portela et al., 2011). 

 
Angiotensina-(1–7) e ovulação 

 
A Ang-(1-7), um heptapetídeo ativo do sistema 

renina angiotensina (SRA), foi descrito recentemente 
em ovários de roedores, mulheres e bovinos (Costa et 

al., 2003, Reis et al., 2011, Santos et al., 2011). A Ang-
(1-7) é formada através da clivagem das Ang I e II pela 
enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) e prolyl 



Gonçalves et al. Controle da ovulação. 
 

250 

endopeptidase (PEP). Em uma outra via, a Ang-(1-7) é 
produzida a partir da Ang I, a qual é clivada pela 
endopeptidase neutra (NEP) (Santos et al., 1992, 
Donoghue et al., 2000). A clivagem da Ang-(1-7) em 
fragmentos menores ocorre pela ação da ECA e outras 
aminopeptidases, o que possivelmente constitui um 
mecanismo de controle de suas funções (Yamada et al., 
1998, Chappell et al., 2000). As ações atribuídas à Ang-
(1-7) são mediadas por um receptor específico acoplado 
a proteína G: o MAS (Santos et al., 2003, Dilauro e 
Burns, 2009). 

Pouco se sabe ainda sobre as funções da Ang-
(1-7) durante o processo de ovulação. Um aumento na 
expressão de RNAm para MAS e ECA2, em 
homogenatos de ovário, e imunolocalização da Ang-(1-
7) e MAS nas células da teca e interstício em resposta às 
gonadotrofinas foram demonstrados (Pereira et al., 
2009). Em folículos bovino ≥ 12 mm foi observada a 
presença de RNAm para MAS, ECA2, NEP e PEP nas 
células da teca e granulosa (Santos et al., 2011) e a 
proteína do receptor MAS foi localizada nas células da 
granulosa (dados não publicados). Além disso, os níveis 
de Ang-(1-7) aumentaram no fluido folicular 12 h após 
a aplicação de GnRH (Santos et al., 2011), 
provavelmente em decorrência do aumento 
concomitante de RNAm de ECA2, NEP e PEP nas 
células da granulosa (Santos et al., 2011). 

O bloqueio do receptor MAS foi capaz de ini-
bir o efeito das gonadotrofinas na ovulação, utilizando 
um modelo de perfusão de ovários de coelhas. Além 
disso, a Ang-(1-7) foi capaz de induzir a ovulação e 
produção de estradiol na ausência de gonadotrofinas 
(Viana et al., 2011). No entanto, em bovinos, o bloqueio 
do receptor MAS através de uma injeção intrafolicular 
de A-779 (simultaneamente com a aplicação de GnRH) 
não causou o bloqueio da ovulação (dados não publica-
dos). Esses dados diferem do que ocorre quando são 
bloqueados os receptores de Ang II (Ferreira et al., 
2007), sugerindo que a Ang-(1-7) tem um papel distinto 
no decorrer do processo ovulatório. Curiosamente, Ang-
(1-7) foi capaz de estimular ácido araquidônico (AA) e 
prostaglandinas em células da musculatura lisa da 
artéria aorta em coelhos (Muthalif et al., 1998), sendo 
bem determinado que as prostaglandinas são essenciais 
para a ovulação (Yoshimura et al., 1988, Sirois et al., 
2004, Fortune et al., 2009). Portanto, os resultados 
sugerem que a Ang-(1-7) atua como mediador do 
processo ovulatório, no entanto, são necessárias mais 
pesquisas pra entender suas funções específicas. 

 
Considerações finais 

 
O processo ovulatório inicia com a ligação do 

LH ao seu receptor nas células da granulosa, ativando a 
ERK1/2, provavelmente pela via PKA e EGF-L, resul-
tando em fosforilação de proteínas importantes para a 
proliferação e diferenciação celular e remodelação da 
matriz extracelular. O efeito inicial do LH induz uma 
diminuição gradual na síntese de estradiol, aumento de 
progesterona, indução da expansão do cumulus, matura-
ção do oócito e ruptura do folículo. O controle molecu-
lar da ovulação após o pico pré-ovulatório de LH envol-
ve fatores de transcrição, peptídeos e enzimas que atuam 
coordenandamente para a liberação de um oócito apto a 

ser fecundado. Nosso grupo tem focado suas pesquisas 
na função do sistema renina-angiotensina no desenvol-
vimento folicular, ovulação e maturação do oócito. A 
escolha do bovino como modelo experimental é justifi-
cada por ser uma espécie monovular na qual podemos 
predizer o momento da ovulação e modificar o ambiente 
folicular. Nós observamos que a injeção intrafolicular 
de um antagonista competitivo da Ang II diminuiu a 
taxa ovulatória em vacas tratadas com agonista de Gn-
RH, atuando via receptor AGTR2. Também observamos 
que a Ang II aumenta o efeito do LH sobre a síntese de 
progesterona, PGE2 e PGF2α, as quais são essenciais 
para a ovulação. Além disso, demonstramos que a Ang 
II estimula a expressão/atividade da enzima ADAM17, 
resultando no aumento de EGF-L e PTGS2. Coletiva-
mente, os resultados demonstram que o sistema renina-
angiotensina é essencial para a ovulação em bovinos. 
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Resumo 
 

A coleta repetida de oócitos por aspiração foli-
cular transvaginal guiada por ultra-som (Punção folicu-
lar: OPU), implicitamente associada à produção de em-
briões in vitro (PIV), tem se tornado uma alternativa 
competitiva com a superovulação para produção de em-
briões em bovinos. É uma alternativa porque pode ser 
aplicada com sucesso independente do status reproduti-
vo do doador, i.e. em animais gestantes e acíclicos, e 
naqueles com infecções crônicas de oviduto ou trato 
genital e em animais insensíveis ao tratamento supero-
vulatório. É competitiva porque pode render mais em-
briões transferíveis por doador mensalmente. Ao longo 
dos anos, o número de embriões transferíveis fornecidos 
por OPU tem aumentado significativamente principal-
mente devido à melhoria tecnológica da PIV. Porém, 
limites para a aplicação OPU permanecem devido à 
menor taxa de gestação de embriões produzidos in vi-

tro vs. in vivo ou cooperação não otimizada entre prati-
cantes OPU e laboratórios FIV. Esta análise irá focar 
nas modificações técnicas propostas para a melhoria de 
eficiência da OPU, a análise dos parâmetros fisiológicos 
que afetam a eficiência da OPU e PIV e, finalmente, o 
uso de OPU como ferramenta para estudar e manipular 
a atividade reprodutora em bovinos.  

 
Palavras-chave: bovino, dinâmica folicular, produção 
de embriões in vitro, Punção folicular. 
 

Introdução 
 

Uma das principais limitações para as tecnolo-
gias de produção de embriões in vitro (PIV) conforme 
desenvolvido na pecuária, foi a impossibilidade de repe-
tir a coleta de oócitos competentes do mesmo indivíduo. 
De fato, 1) o uso de ovários de animais abatidos como 
fonte de oócitos permite a recuperação de um número 
muito limitado de gametas com relação à população 
potencial de oócitos contidos no ovário; 2) os únicos 
oócitos contidos nos folículos envolvidos na dinâmica 
da onda folicular tem a competência de desenvolvimen-
to apropriada requerida para PIV. A coleta de oócitos de 
indivíduos vivos pode não vencer esta limitação.  

Em humanos, onde a coleta de oócitos in vivo 
representa a única possibilidade razoável de se conse-
guir o gameta feminino, esta metodologia tem evoluído 
rapidamente. A luz desta evidência, a maioria das novas 
metodologias propostas em animais vivos representam 
adaptações das novidades que foram desenvolvidas em 
humanos. É claro que estas técnicas foram adaptadas 
com relação ao seu uso e aplicação em animais. 

A coleta repetida de oócitos in vivo em bovinos 
foi realizada primeiramente por pesquisadores canaden-
ses que usaram endoscopia via fossa paralombar direita 
(Lambert et al., 1983). Um total de 129 laparoscopias 
foram realizadas em 50 novilhas. Oito animais passaram 

por mais de quatro intervenções. Adesões ocasionais 
foram observadas, mas nunca interferiram com o exame 
do ovário e aspiração folicular. A taxa de recuperação 
de oócitos foi maior quando um dispositivo de sucção 
foi usado ao invés do sistema de seringa. O uso de uma 
agulha 19G com bisel de 45 graus e pressão de vácuo de 
250 mmHg forneceu os melhores resultados. 

Uma aspiração guiada por ultra-som dos oóci-
tos foliculares bovinos foi proposto primeiramente por 
uma equipe dinamarquesa (Callesen et al., 1987). Este 
estudo foi realizado em sete novilhas superovuladas. Por 
palpação retal os ovários foram posicionados contra o 
ligamento sacrociático e os folículos foram visualizados 
via ultra-som. O número total de 38 folículos foi trans-
cutaneamente puncionado e 16 oócitos foram coletados, 
o que resultou na taxa de recuperação de 42% (RR = 
número de oócitos coletados/número de folículos pun-
cionadas) e 2,3 oócitos/novilha.  

Em 1988, a coleta de oócitos in vivo por aspi-
ração folicular transvaginal guiada por ultra-som (Pun-
ção folicular: OPU) foi estabelecida em bovinos por 
uma equipe holandesa (Pieterse et al., 1988). Estes pes-
quisadores demonstraram que a coleta repetida de oóci-
tos por OPU poderia ser realizada sem risco à saúde e 
atividade reprodutora. Neste estudo, a OPU foi reali-
zada uma vez por semana em 10 vacas com um total 
de 36 procedimentos de aspiração transvaginal, durante 
os quais 54 oócitos foram recuperados de 197 folículos 
puncionados. O RR médio foi 27,4% e o número de 
oócitos/vaca/amostragem foi 1,5. O estímulo de ovários 
com gonadotrofina coriônica bovina (PMSG) aumentou 
o RR (40 vs. 18%) e o número de oóci-
tos/vaca/amostragem (2,7 vs. 1.0). O ciclo estral destes 
animais não foi interrompido devido ao procedimento 
da OPU com base nas medições de progesterona no 
plasma. Os oócitos coletados foram maturados in vitro e 
fertilizados e então transferidos para ovidutos ligados de 
ovelhas, resultando no desenvolvimento de 24% dos 
embriões nos estágios mórula/blastocisto (Kruip et al., 
1991).  

A mesma equipe avaliou o efeito de amostra-
gem da OPU repetida semanalmente sobre o 
ciclo estral dos animais tratados (Pieterse et al., 1991)  
Os animais experimentais foram divididos em três grupos, 
i.e. A, B1 e B2. Dez vacas foram submetidas a amostragem 
OPU uma vez por semana por um período de 3 meses 
(grupo A); em 9 destas vacas a amostragem de OPU foi 
realizada por um período adicional de 3 meses (grupo 
B1); ao mesmo tempo que as amostragens do grupo B1, 
um novo grupo de 11 vacas foi submetido a OPU (grupo 
B2). OPU foi realizada nos dias 3-4, dias 9-10 e dias 15-
16 do ciclo estral. O comprimento médio do ciclo estral 
após punção folicular não foi diferente entre os três 
grupos. O maior número de folículos por sessão de 
aspiração (PS) nos três grupos foi sempre no dia 3-4 
do ciclo de estro (4,9 ± 0,3 vs. 3,4 ± 0,2 e 3,9 ± 0,2 folícu-
los no dia 3-4 vs. 9-10 e 15-16, respectivamente). No geral, 
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uma média de 12,6 folículos foram puncionados e 6,9 oó-
citos foram coletados por vaca durante um ciclo estral 
usando três PS. Porém usando esta técnica, o número de 
folículos puncionados e oócitos coletados foi dramati-
camente menor que a média de folículos e oócitos pre-
sentes nos ovários a qualquer momento do ciclo estral e 
coletáveis em ovários obtidos de animais abatidos. Os 
motivos para um número tão baixo de folículos são, sem 
dúvida, devido à baixa sensibilidade do equipamento 
ultra-som usado, que visualizava apenas folículos maio-
res que 3mm. Outros aspectos técnicos como pressão do 
vácuo e qualidade da agulha podem ter afetado RR e 
qualidade do oócito. Usando o mesmo equipamento de 
ultra-som, o aumento da precisão de pressão de vácuo 
(configurada para 40-50 mmHg) junto com uma melhor 
escolha de agulha (18 G, bisel curto) melhorou a efici-
ência da OPU e a qualidade dos oócitos (Boni et al., 
1992).  

Outro aspecto a se considerar para a otimização 
de OPU é a frequência da amostragem. A coleta sema-
nal de oócitos não fornece um número valioso de oóci-
tos para PIV. Contrariamente, o número de oócitos cole-
tados por OPU melhorou significativamente com a alte-
ração da frequência de coleta de uma a duas vezes por 
semana em animais estimulados por PMSG ou animais 
não estimulados (van der Schans et al., 1991; Boni et 

al., 1992). A escala de OPU duas vezes por semana re-
sultou em: 1) um aumento na frequência de onda folicu-
lar; 2) pausa no ciclo estral , maturação folicular e ovu-
lação. Animais submetidos a este regime de amostragem 
entraram em estado parafisiológico no qual ondas foli-
culares eram separadas do ciclo de estro  (Kruip et al., 
1994). Porém, assim que a amostragem de OPU termi-
nava, a ovulação acontecia dentro de 6 dias (Boni et al., 
1993). Um outro aumento na frequência de amostragem 
de oócitos (intervalo PS = PSI = 2 dias) não foi benéfico 
por causar a diminuição no número de folículos puncio-
nados (Boni et al., 1997) e oócitos recuperados (Boni et 

al., 1995), apesar de uma taxa de recuperação mais alta 
e melhor qualidade de oócitos ser registrada (Simon et 

al., 1993).  
 

Melhorias na técnica OPU 
 

Desde seu estabelecimento, a técnica OPU pas-
sou por tentativas permanentes de melhoria da eficiên-
cia do número ou qualidade de COCs coletados.  

As características da agulha e do vácuo de aspi-
ração tem uma função crucial na determinação da quan-
tidade e qualidade dos COCs coletados. Bols et al. 
(1996, 1997) avaliou o efeito destes parâmetros sobre a 
qualidade morfológica e número de COCs coletados ao 
simular as amostras OPU com ovários de matadouros. 
Pela comparação de três diferentes diâmetros de agulha 
(18, 19 e 21 G) e diferentes pressões de vácuo, eles ob-
tiveram a mais alta recuperação de oócitos com a agulha 
mais grossa (18 G), independente do vácuo de aspira-
ção. Além disto, para todos os tipos de agulha, mais 
oócitos foram recuperados com a pressão de aspiração 
mais alta. Por outro lado, a proporção de oócitos cerca-
dos de cumulus compacto e blastocistos produzidos in 

vitro diminuiu progressivamente com o aumento do vá-
cuo. Resultados similares também foram obtidos por 
Ward et al. (2000) que registrou uma diminuição signi-

ficativa na produção de blastocistos in vitro a medida 
que a pressão de aspiração aumentou acima de 50 m-
mHg. Um bom meio termo deve ser estabelecido entre a 
eficiência de coleta e a qualidade dos COCs. Na reali-
dade, o dano mecânico gerado pelo transporte do COC 
pela agulha depende do tamanho e comprimento da agu-
lha, além da pressão do vácuo. Porém, enquanto os dois 
primeiros parâmetros são escolhidos pelo operador, o 
último depende do tamanho e inclinação da agulha, a-
lém de outros fatores como pressão oposta presente na 
vagina e peritônio. Estas características dificultam a 
avaliação da melhor pressão de vácuo usando experi-
mentos de simulação com ovários de matadouros e for-
ças para adaptar a pressão do vácuo sob condições de 
operação.  

Também a ponta da agulha e sua afiação afe-
tam a recuperação do oócito. Bols et al. (1997) demons-
trou um RR melhor quando agulhas com bisel longo 
eram usadas. A discrepância entre o bisel curto e longo, 
porém, aumentou com a pressão do vácuo. Outros auto-
res, como Fayrer-Hosken e Caudle (1991) e Kruip et al. 
(1994), escolheram agulhas com bisel curto com base 
em considerações conceituais ou não publicadas. O efei-
to da afiação da agulha pode ser facilmente avaliado sob 
condições de operação; visto que a reutilização de agu-
lhas diminui sua afiação, tentativas foram feitas para 
facilitar e baratear a substituição de agulhas usando agu-
lhas descartáveis. Agulhas especiais de 55cm estão hoje 
comercialmente disponíveis, são totalmente substituídas 
após 3-4 PS, ou a substituição envolve apenas a ponta 
fixada por uma cola em uma agulha 17G de lume único 
(Kruip et al., 1994; Galli et al., 2001). Bols et al. (1995) 
propôs um dispositivo OPU que montava agulhas des-
cartáveis 19 G conectadas a tubos de silicone por meio 
de um conector de aço inoxidável. Este sistema era inse-
rido em um tubo de aço inoxidável, criando uma estru-
tura rígida que permitia que a agulha movesse para fren-
te e para trás. Também Bungartz et al. (1995) avaliou o 
uso de agulhas descartáveis conectadas a um sistema de 
enxágue permanente; este procedimento, porém, não 
obteve sucesso comercial, talvez devido à grande quan-
tidade de fluidos de lavados necessários para enxaguar 
ou lavar o grande cateter no qual as agulhas descartáveis 
eram inseridas. Um aumento maior de recuperação de 
oócitos pode ser obtida mexendo a agulha dentro do 
folículo (Fayrer-Hosken e Caudle, 1991). Esta técnica 
mostrou melhoria significativa de aproximadamente 
30% de RR (Sasamoto et al., 2003) devido a um desco-
lamento melhor do COC por curetagem da parede foli-
cular durante a aspiração folicular.  

A sensibilidade do equipamento de ultra-som 
representa outro parâmetro de extrema relevância para a 
eficiência OPU. O primeiro estudo OPU nos Países 
Baixos usou uma sonda scanner de setor 5,0 MHz per-
mitindo a visualização de folículos maiores que 3mm. A 
passagem para um conjunto curvo de sonda de 6.5 MHz 
melhorou significativamente o número de folículos visí-
veis ou o número de oócitos coletados (Kruip et al., 
1994). Um comparativo entre um conjunto linear e um 
transdutor setorial multingular (MAP) para OPU foi 
realizado por Bols et al. (2004). Os ovários de 5 vacas 
de leite foram puncionados, em um programa OPU bi-
semanal com duração de 4 semanas, usando dois diferentes 
transdutores 5,0-MHz equipados com idênticos sistemas 
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de direcionamento de agulha descartável. Ambos os 
ovários foram visualizados usando cada transdutor antes 
da punção e o número de folículos com diâmetro <5mm 
(pequeno) e com diâmetro ≥5mm (grande) foi registra-
do. Subsequentemente, um ovário do par foi punciona-
dodirecionado pelo MAP, enquanto o outro foi puncio-
nado usando o transdutor de conjunto linear. Durante a 
próxima sessão de punção em determinado animal, os 
dois sistemas foram trocados e usados no ovário alterna-
do em um desenho cruzado. Uma diferença significativa 
foi encontrada para a habilidade de visualizar folículos 
menores em favor do transdutor MAP, com uma visualiza-
ção média de 71,6 ± 30,3 folículos pequenos por vaca 
durante um período de teste de 4 semanas, comparado a 
59,8 ± 25,7 para o transdutor de conjunto linear. Ne-
nhuma diferença foi encontrada na visualização folícu-
los grandes. Um número maior de oócitos foi recupera-
do usando o transdutor MAP, comparado ao conjunto 
linear (14,2 ± 7,2 vs. 7,4 ± 6,1, respectivamente). 

Outra possibilidade para a coleta de oócitos de 
vacas vivas foi proposta por Reichenbach et al. (1994) 
que desenvolveu um procedimento de laparoscopia para 
a coleta de oócitos (L-OPU). Esta técnica permite o e-
xame repetido por laparoscopia dos órgãos reprodutores 
internos de vacas e novilhas pelo fórnix vaginal e aspi-
ração folicular visualmente assistida. Pode ser realizada 
em uma rápida seção, não requer cirurgia e pode ser 
usado em condições no campo. O método tem sido usa-
do para aspirar oócitos de folículos que tinham pelo 
menos 2mm de diâmetro em animais sedados e sob a-
nestesia peridural. Neste estudo, 11 vacas e 8 novilhas 
foram alocadas em dois grupos: 12 animais foram trata-
dos semanalmente com 500 IU PMSG e sete animais 
não foram estimulados. Médias de oócitos coletadas das 
vacas e novilhas tratadas (6,3 e 3,3) não tiveram dife-
rença significativa dos números coletados de vacas e 
novilhas não estimuladas (5,5 e 4,0). Quando doadores 
foram aspirados duas vezes ao invés de uma vez por 
semana, o número de folículos observados (16,2vs. 7,0) 
e a média de oócitos coletados por semana (12,2 vs. 5,2) 
resultou altamente significativo (P < 0,05). L-OPU mos-
trou diversas vantagens com relação a OPU; particu-
larmente, i) a aspiração de folículos primariamente su-
perficiais; ii) a visualização direta do ovário e procedi-
mento de aspiração; iii) redução do risco de lesão ao 
ovário. As técnicas L-OPU e OPU foram comparadas 
por Becker et al. (1996) e Santl et al. (1998). Destes 
estudos, OPU permitiu a coleta de uma proporção signi-
ficativamente maior de oócitos grau-1, que por sua vez 
levaram a maior clivagem e taxas mórula-blastocistos 
que L-OPU.  
  

OPU para produção de embriões in vitro 
 

Kruip et al. (1994) lançou o primeiro relatório 
da aplicação de OPU bi-semanalmente sob um longo 
período em bovinos. Três tipos de experimentos foram 
conduzidos para examinar os efeitos da punção sobre 
recrutamento de folículos e número de oócitos coletados 
a intervalos regulares de 3-4 dias. Os oócitos foram ma-
turados in vitro e fertilizados e o número de embriões 
transferíveis foi registrado. No Experimento 1, vacas 
de leite (n = 10) foram puncionadas por um período de 
5 meses, e os oócitos coletados foram fertilizados com o 

sêmen de um touro. No Experimento 2, oócitos foram 
coletados de uma vaca de leite de alto pedigree de 12 anos 
e uma vaca gestante de 1 mês. No Experimento 3, vacas 
de corte (n = 6) foram puncionadas por um período de 
2 meses e o sêmen de 2 touros diferentes da mesma 
raça foram usados para fertilizar os oócitos de 3 va-
cas. No Experimento 1, 14,5 ± 0,4 folículos foram 
punçados por sessão, e 8,0 ± 0,3 oócitos foram recupe-
rados. Uma média de 16% dos oócitos desenvolveram 
em blastocistos, com uma taxa de gestação de 40%. Os 
resultados não foram diferentes entre os meses dos ex-
perimentos, indicando que o método de punção transva-
ginal pode ser usado com sucesso por um período de 5 
meses; assim, um numero hipotético de 340 oócitos co-
letados e 54 embriões transferíveis por vaca no período 
de 5 meses pode ser calculado. Nenhum efeito danoso 
foi observado após exames clínicos e postmortem, tam-
pouco raça, idade ou status reprodutor parecem afetar os 
resultados. Porém, grandes diferenças foram observadas 
entre vacas individuais e entre combinações de va-
ca/touro (Boni et al., 1995). Particularmente, o uso do 
sêmen de 2 touros para fertilizar oócitos repetidamente 
coletados de 3 vacas Blond d’Aquitane evidenciou um 
efeito macho, que foi sinalizado por diferentes porcen-
tagens de blastocistos fornecidos pelos 2 bois (P < 0,01) 
ou um efeito fêmea, sinalizado por diferente eficiência 
PIV entre fêmeas entre os bois. A possível influência 
materna sobre o PIV em vacas tem sido mais profunda-
mente analisado por Tamassia et al. (2003) que demons-
trou que, apesar da produção de oócitos e produção de 
embriões serem fatores independentes, a doadora do 
oócito influencia na produção de blastocistos. 

Até o momento, a técnica de OPU não demons-
trou melhorias significativas em termos de oócitos recu-
perados; porém, o número de embriões transferíveis 
fornecidos por OPU é significativamente maior devido a 
otimizações na tecnologia PIV. Diversos parâmetros 
tem sido avaliados para melhorar a eficiência da OPU e 
fazer com que esta técnica seja cada vez mais competi-
tiva para a superovulação para a produção de embriões 
em bovinos.  

Desde que a técnica de OPU foi estabelecida, a 
frequência de amostragem é um ponto crucial. A passa-
gem de coleta OPU de uma para duas vezes semanal-
mente coincide com um aumento significativo da efici-
ência da OPU (van der Schans et al., 1991; Boni et al., 
1992). Comparativos detalhados destes dois regimes de 
amostragem foram completamente avaliados (Gibbons 
et al., 1994; Lopes et al., 2006; Li et al., 2007) e há um 
consenso geral de que a aspiração bi-semanal rende um 
número mais alto de oócitos viáveis e embriões transfe-
ríveis que a aspiração semanal. Recentemente, usando 
diferentes esquemas de amostragem OPU, i.e. 1) bi-
semanal (a cada 3 ou 4 dias); 2) a cada 5 dias; 3) uma vez 
por semana (a cada 7 dias); 4) a cada 10 dias; e 5) uma vez 
a cada 2 semanas (a cada 14 dias) para a coleta de oóci-
tos usados para clonagem de embriões, Ding et al. 
(2008) obteve as seguintes taxas de desenvolvimento de 
embriões reconstituídos para o estágio de blastocisto: 
23,1% (Grupo 1), 15,0% (Grupo 2), 10,9% (Grupo 3), 
4,9% (Grupo 4), e 29,0% (Grupo 5). Estes resultados 
indicam que o potencial de desenvolvimento de folícu-
los dos mesmos doadores vivos são diferentes quando 
diferentes intervalos de amostragem OPU são adotados; 



Boni. Punção folicular em bovinos. 
 

257 

isto pode ser devido ao relacionamento entre PS e o 
grau de atresia da população do folículo (Boni et al., 
1996).  

Outro aspecto da eficiência da OPU está rela-
cionada à sua continuidade. Petyim et al. (2003) compa-
rou a aplicação OPU bi-semanal usando esquemas con-
tínuos ou descontínuos (i.e. restrito aos dias 0-12 do 
ciclo de estro). O número médio de folículos punciona-
dos e oócitos coletados, além da qualidade dos oócitos e 
taxa de clivagem não mudou por PS entre os dois es-
quemas OPU. O esquema descontínuo de OPU permite 
ovulação normal e formação de corpo lúteo (CL) que 
mostra características similares àquelas do período pré-
OPU. Novilhas submetidas ao esquema OPU continua-
da praticamente não mostraram ciclicidade com interva-
los entre-estro e sinais mais fracos de estro. 

Muitas tentativas de estímulo hormonal tem si-
do avaliadas para melhorar a população de folículos em 
animais submetidos a OPU. Pieterse et al. (1988) tratou 
vacas com 1000-3000 IU PMSG na presença de um CL 
ativo no meio do ciclo 2 dias antes da OPU. O número 
médio de folículos aspirados aumentou de forma signi-
ficativa nas doadoras estimulados comparado aos não 
estimulados. Por outro lado, o tratamento diminuiu o 
valor RR. Em vacas doadoras problema que não foram 
bem sucedidas na produção convencional de embriões, 
Looney et al. (1994) coletou uma média de 6,3 oócitos 
por aspiração usando uma agenda semanal. O estímulo 
com 4-5 mg de pFSH por 3 dias antes da recuperação 
de oócitos aumentou a recuperação de oócitos e o 
número de embriões de grau 1-2 por sessão comparado 
com animais não tratados (1,38 vs. 0.96). Em doadores 
gestantes tratados com 20 ou 40mg de FSH ou não es-
timulados, Meintjens et al. (1995) encontrou o maior 
percentual de oócitos viáveis em vacas tratadas com 
40mg de FSH. Stubbings e Walton (1995) não detectaram 
diferenças entre o número médio de folículos disponíveis 
por PS entre vacas não estimuladas puncionadas bi-
semanalmente e vacas estimuladas com FSH puncionadas 
apenas semanalmente. Bungartz et al. (1995) comparou a 
eficiência OPU em 8 vacas que foram ou não foram esti-
muladas 4-dias antes da OPU com uma injeção única de 
100 mg pFSH. O número de folículos aspirados foi maior 
no grupo tratado (10,6 ± 0,7 vs. 8,9 ± 0,5; P < 0,05); 
porém, o número de oócitos coletados (7,0 ± 0,6 vs. 5,8 
± 0,5), RR (66,6% vs. 65,4%), porcentagem de oócitos 
viáveis (56,8% vs. 52,1%), clivagem (56,7% vs. 59,8%) 
e taxas de mórula/blastocisto (3,8% vs. 2,9%) não foram 
diferentes entre grupos tratados e não tratados. Blondin 
et al. (2002) propôs um protocolo de superestimulação 
onde injeções múltiplas de FSH e uma injeção única de 
LH (6h antes da OPU) foram administradas. A coleta de 
oócitos que haviam iniciado o processo de maturação au-
mentou grandemente a eficiência PIV. 

Chaubal et al. (2006) avaliou os efeitos de 
OPU uma vez vs. duas vezes por semana, remoção de 
folículo dominante (DFR) e estímulo FSH (semanal-
mente 200mg de Folltropin dividido em 80mg de IM e 
120mg de SC) antes da OPU em cinco grupos de 3 va-
cas cada; cada grupo foi alocado a um protocolo de tra-
tamento, que foi repetido semanalmente por 10 semanas 
consecutivas. O tratamento com FSH, seguido de OPU 
bi-semanal, falhou em mostrar efeito sinergístico do 
FSH e aumento da frequência de aspiração. Quando 

FSH foi dado 36h após a remoção do folículo dominan-
te (DFR), seguido de OPU 48h depois, mais (P<0,05) 
folículos, oócitos e embriões foram obtidos durante cada 
sessão, mas não semanalmente. Resultados coletados 
durante 10 semanas mostraram uma melhoria geral de 
desempenho para os grupos de tratamento com sessões 
OPU bi-semanais, devido ao número dobrado de sessões 
OPU realizadas. Porém, o protocolo que consistia de 
DFR, tratamento FSH e subsequente OPU único por 
semana foi considerada o mais produtivo e com custo 
mais eficiente. Em estudo retrospectivo de larga escala 
em bovinos de corte, De Roover et al. (2008) comparou  
a aplicação de OPU bi-semanal em vacas não estimula-
das com aplicação de OPU uma vez a cada duas sema-
nas em vacas tratadas como segue: i) 8 dias antes da 
OPU com inserção de um implante auricular contendo 
3mg de norgestomet (Crestar, Intervet, Bélgica); ii) o 
folículo dominante foi removido por punção de folículo 
guiada por ultrassom no dia 6; iii) no dia -3 e -2, vacas 
foram injetadas com FSH (Ovagen, ICP) duas vezes ao 
dia, i.e. uma dose total de 160µg FSH por doador por 
ciclo de estímulo. Animais foram puncionados 48h após 
a última injeção FSH (dia 0). Vacas doadoras estimula-
das foram tratadas com este protocolo em intervalos de 
14 dias. O estímulo FSH antes da OPU aumentou a efi-
ciência de produção com significativamente mais folícu-
los puncionados e oócitos recuperados. Porém, quando 
os resultados gerais durante o período de comparação de 
2 semanas foram considerados (duas sessões não esti-
muladas vs. uma estimulada), mais folículos foram pun-
cionados e mais oócitos recuperados usando o protocolo 
não estimulado. A ausência de diferenças significativas 
entre estes dois regimes no número de embriões pro-
duzidos in vitro dentro do período de 2 semanas suge-
re um efeito positivo sobre a competência de desenvol-
vimento do oócito in vitro nos animais tratados. 

A eficiência da OPU não mostrou variação sig-
nificativa entre raças de vacas quando raças Bos taurus 
são consideradas (Kruip et al., 1994). Se esta avaliação 
é estendida para raças Bos indicus e doadores indicus-

taurus, diferenças significativas foram observadas. Pon-
tes et al. (2010) relatou um programa comercial de larga 
escala para a produção in vitro de embriões de doadores 
Bos taurus, Bos indicus e indicus-taurus de leite, usando 
esperma sexado. O número de oócitos viáveis por ses-
são OPU foi 12,1 ± 3,9 para vacas Gir, 8,0 ± 2,7 para 
vacas Holstein, 16,8 ± 5,0 para 1/4 Holstein x 3/4 Gir, e 
24,3 ± 4,7 para 1/2 Holstein-Gir fêmeas cruzadas (P < 
0,01). O número médio de embriões produzidos por 
OPU-PIV e as taxas de gestação foram 3,2 e 40% para 
vacas Gir, 2,1 e 36% para vacas Holstein, 3,9 e 37% 
para 1/4 Holstein x 3/4 Gir, e 5,5 e 37% para 1/2 Holste-
in-Gir.  

Resultados brilhantes vem da aplicação OPU 
em raças Bos indicus de corte. Um relatório muito re-
cente por Pontes et al. (2011) relatou dados de 656 pro-
cedimentos OPU+PIV realizados em 317 doadores Ne-
lore, sem estímulo hormonal ou controle de ondas foli-
culares ovarianas. Doadoras foram sujeitadas a OPU de 
uma a nove vezes, dentro de <15 dias entre procedimen-
tos consecutivos. O número médio (± SEM) dos oócitos 
totais e viáveis produzidos por sessão OPU foi 30,8 ± 0,9 
e 23,4 ± 0,7, que rendeu 8,1 ± 0,3 embriões e 3,0 ± 0,1 
gestações por procedimento IPU-PIV (taxa de gestação 
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no 60º dia = 33%). Uma variabilidade muito grande 
havia sido observada entre vacas individuais com uma 
variação de 0 a 128 oócitos. Não houve efeito significa-
tivo do número de sessões OPU por doador ou números 
médios de oócitos produzidos.  

A OPU pode ser aplicada com sucesso em va-
cas gestantes (Kruip et al., 1994). Recentemente, Ta-
kuma et al. (2010) comparou a eficiência OPU em vacas 
gestantes e vazias entre estações quentes e frias. A qua-
lidade dos COCs coletados não mudou com relação à 
fase reprodutora das vacas doadoras. Analisando as duas 
fases reprodutivas, porém, o número de folículos e oóci-
tos significativos coletados diminuiu durante a estação 
quente, limitadamente em vacas vazias. Além disto, 
quando dados das duas estações foram combinados, 
vacas gestantes mostraram uma proporção significati-
vamente maior de clivagem e taxas de blastocistos e 
embriões congeláveis que vacas vazias.  

A OPU pode ser aplicada em vacas no início 
do pós-parto sem efeitos negativo no número e qualida-
de dos oócitos recuperados (Lopes, 2006). Aller et al. 
(2010) avaliou a eficiência geral da OPU-PIV dos dias 
30 a 80 pós-parto em vacas estimuladas e não estimula-
das com FSH e a fertilidade destas vacas seguindo um 
protocolo de inseminação artificial de tempo fixo 
(FTAI). O número de folículos puncionados e oócitos 
recuperados foi maior em vacas tratadas. Porém, a cli-
vagem e taxas de desenvolvimento de embriões foi si-
milar para ambos os grupos. Após a FTAI, as taxas de 
gestação foram independentes do tratamento OPU. 

 
OPU para propósitos de pesquisa  

 
A OPU pode ser usada como ferramenta para 

interferir na dinâmica do folículo para avançar nosso 
conhecimento sobre seu mecanismo regulatório e para 
propósitos de tecnologia.  

A aplicação contínua de OPU bi-semanalmente 
dobra a frequência das ondas foliculares, que se torna 
separado do ciclo de estro devido à inibição da ovula-
ção. Além disto, a ausência de um CL evita interferên-
cia da progesterona no crescimento do folículo. Esta 
condição particular juntamente com a remoção de cada 
folículo maior que 2mm faz com que seja mais fácil 
estudar o crescimento ou substituição de folículos. U-
sando esta abordagem experimental, analisamos o cres-
cimento folicular em 10 vacas submetidas a uma amos-
tragem OPU contínua bi-semanal por um período de 3 
meses, e limitadamente para 4 destas vacas, um período 
adicional de 3 meses (Boni et al., 1997). O número mé-
dio ± SD de folículos recrutados variou entre os animais 
de 7,8 ± 2,5 a 19,2 ± 6,0. Um aumento progressivo de 
folículos recrutados ocorreu do primeiro (Março) ao 
terceiro (Maio) mês da amostragem (11,8 ± 4,7 vs. 16,4 ± 
6,5; P < 0,01); após isto, um leve declínio foi observado. 
A repetibilidade do crescimento do folículo mostrou um 
valor alto (r = 0,576), e boa previsibilidade do potencial 
do animal de recrutar folículos foi observado no primei-
ros quatro a seis PS. Como a repetibilidade indica o li-
mite superior da hereditariedade, futuros estudos foram 
iniciados para identificar a base genética para esta ca-
racterística que pode representar um ponto chave para 
futuros programas de reprodução. Para suportar esta 
hipótese, Machado et al. (2006) demonstraram uma va-

riabilidade significativamente maior no número total de 
COCs coletados e blastocistos produzidos in vitro entre 
os pares de gêmeos monozigóticos que entre pares. Re-
centemente, parâmetros genéticos relacionados à repro-
dução foram analisados usando conjuntos de dados de 
onze anos de aplicação OPU-PIV em mais de 1508 doado-
res HF e 18.702 OPU pela Holland Genetics (Merton et al., 
2009). Este estudo estimou que a hereditariedade do nú-
mero de COCs coletados por OPU era 0,21. Visto que 
há uma boa correlação entre o número de folículos pun-
çados e o número de oócitos coletados por OPU (r = 
0,742, P < 0,0001; Boni e Kruip, não publicado), pode-
mos argumentar também que a hereditariedade do recru-
tamento do folículo pode alcançar um valor similar. Se esta 
hipótese for confirmada, a seleção genética para recruta-
mento do folículo pode ser introduzida em programas de 
reprodução para melhorar o desempenho reprodutor de 
rebanhos futuros.  

A OPU tem sido proposta como ferramenta pa-
ra o estudo da função luteal. Um estudo de vacas Bos 

indicus cruzadas, que foram submetidas a amostragem 
OPU diária de folículos >6mm de diâmetro do dia 13 a 
25 do ciclo de estro, avaliou a possibilidade de relacio-
namento entre o crescimento do folículo e esteroidogê-
nese na modulação da função lútea (Bisinotto et al., 
2012). Apesar do aumento do comprimento do ciclo 
estral e diminuição do diâmetro do folículo, a OPU fa-
lhou em atrasar a luteólise.  

A relação entre dinâmica folicular ovariana e o 
número e qualidade de COCs recuperados foi avaliada 
em vacas Zebu por Viana et al. (2010). Estes autores 
encontraram que a dominância folicular podia ser esta-
belecida em vacas passando por OPU bi-semanal, e que 
a presença do folículo dominante não afeta a qualidade 
COC, exceto quando um folículo dominante-duplo esta-
va presente. 

Estresse calórico tem sido avaliado no cresci-
mento de folículo e competência de oócito usando OPU 
em bovinos Bos indicus (Torres-Júnior et al., 2008). A 
exposição ao estresse calórico não teve impacto imedia-
to sobre a função reprodutora, mas exerceu efeito nega-
tivo atrasado sobre o crescimento folicular ovariano, 
concentrações hormonais e competência de oócito. Se-
guindo um período experimental de 28 dias de estresse 
calórico, vacas tinham período mais longos de atividade 
não cíclica, além de ciclos estrais mais curtos; o diâme-
tro dos folículos dominantes e duplo-dominantes além 
do número de folículos >9mm de diâmetro aumentou 
significativamente; a eficiência PIV de oócitos coleta-
dos não variou no momento de exposição a alta tempe-
ratura e umidade, mas diminuiu significativamente no 
período de termoneutralidade.  

A OPU pode ser usada para eliminar o efeito 
prejudicial da presença do folículo dominante durante a 
superovulação em vacas. Pela punção do folículo domi-
nante 38-46h antes do tratamento superovulatório, os 
praticantes da Holland Genetics melhoraram o número 
médio de embriões transferíveis em vacas (5,4 ± 0,5 vs. 
3,9 ± 0,4; P < 0,05) ao invés de novilhos (4,3 ± 0,6 vs. 
4,0 ± 0,4; Merton et al., 2003).  

A eficiência de aplicação OPU reinicia o diâme-
tro folicular da população >2mm para zero, o garante que 
a nova população seja uniformemente renovada com 
menos atresia (Boni et al., 1995). Usamos esta aborda-
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gem para manipular a população do folículo de búfalos 
submetidos à superovulação (Zicarelli et al., 1995). 
Pela realização de amostragem OPU 24h antes do tra-
tamento superovulatório, encontramos uma eficiência 
melhorada de resposta superovulatória nos mesmos pe-
ríodos do ano e nenhuma diferença significativa em ou-
tros. Futuras avaliações desta abordagem podem ser 
investigadas em bovinos usando um intervalo diferente 
entre o início da OPU e tratamento superovulatório. 

Finalmente, modificações especiais de OPU 
tem sido usadas para coletar tecido ovariano para isola-
mento de folículo primário (Aerts et al., 2005). Uma 
aplicação inversa da técnica estabelecida para OPU foi 
proposta por Bergfelt et al. (1998). Estes autores transferi-
ram 6-7 COCs dentro do folículo pré-ovulatório (Recu-
peração de Gameta e Transferência Folicular = GRAFT) 
de novilhas receptores sincronizadas (n = 7), usando 
punção folicular transvaginal guiada por ultra-som, para 
tirar vantagem dos ambientes do folículo e oviduto para 
maturação e fertilização in vivo. O número total de 8 
oócitos e 8 embriões foram coletados de ovidutos de 
cinco das sete novilhas. 

 
Conclusões 

 
A OPU tem sido grandemente disseminada ao 

longo dos anos devido ao aumento no número de em-
briões transferíveis, principalmente devido a melhorias 
das tecnologias de produção de embriões in vitro. Limi-
tes para a aplicação OPU permanecem representadas 
por menor taxa de gestação de embriões produzidos in 

vitro vs. in vivo e qualidade da cooperação entre prati-
cantes de OPU e laboratórios IVF. 

 
Referências 

 
Aerts JM, Oste M, Bols PE. 2005. Development and 
practical applications of a method for repeated 
transvaginal, ultrasound-guided biopsy collection of the 
bovine ovary. Theriogenology, 64:947-957. 
Aller JF, Mucci NC, Kaiser GG, Ríos G, Callejas SS, 
Alberio RH. 2010. Transvaginal follicular aspiration 
and embryo development in superstimulated early post-
partum beef cows and subsequent fertility after artificial 
insemination. Anim Reprod Sci, 119:1-8.  
Becker F, Kanitz W, Nurnberg G, Kurth J, Spitschak 
M. 1996. Comparison of repeated transvaginal ovum pick 
up in heifers by ultrasonographic and endoscopic instru-
ments. Theriogenology, 46:999-1007. 
Bergfelt DR, Brogliatti GM, Adams GP. 1998. Gam-
ete recovery and follicular transfer (graft) using 
transvaginal ultrasonography in cattle. Theriogenology, 
50:15-25. 
Bisinotto RS, Ibiapina BT, Pontes EO, Bertan CM, 
Satrapa R, Barros CM, Binelli M. 2012. Luteal func-
tion and follicular growth following follicular aspiration 
during the peri-luteolysis period in Bos indicus and 
crossbred cattle. Reprod Domest Anim, 47:319-27. 
Blondin P, Bousquet D, Twagiramungu H, Barnes F, 
Sirard MA. 2002. Manipulation of follicular development 
to produce developmentally competent bovine oocytes. 
Biol Reprod, 66:38-43. 
Bols PE, Vandenheede JM, Van Soom A, de Kruif A. 
1995. Transvaginal ovum pick-up (OPU) in the cow: 

a new disposable needle guidance system. Theriogenology, 
43:677-687. 
Bols PE, Van Soom A, Ysebaert MT, Vandenheede 
JM, de Kruif A. 1996. Effects of aspiration vacuum 
and needle diameter on cumulus oocyte complex mor-
phology and developmental capacity of bovine oocytes. 
Theriogenology, 45:1001-1014. 
Bols PE, Ysebaert MT, Van Soom A, de Kruif A. 
1997. Effects of needle tip bevel and aspiration proce-
dure on the morphology and developmental capacity of 
bovine compact cumulus oocyte complexes. 
Theriogenology, 47:1221-1236. 
Bols PE, Leroy JL, Vanholder T, Van Soom A. 2004. 
A comparison of a mechanical sector and a linear array 
transducer for ultrasound-guided transvaginal oocyte 
retrieval (OPU) in the cow. Theriogenology, 62:906-914. 
Boni R, Roelofsen MWM, Pieterse MC, Wurth YA, 
Kruip TAM. 1992. Ovum Pick-Up and embryo-
production in vitro: an established procedure in cattle. 
In: Proceedings of the VIII Congress. European Embryo 
Transfer Association, 1992, Lyon, France. Lyon: AETE. 
pp. 128. (abstract). 
Boni R, Campanile G, Zicarelli L, Taccone W, Kruip 
TAM. 1993. Health and some blood parameters in cows 
punctured twice weekly during three months to collect 
immature oocytes. In: Proceedings of the IX Congress. 
European Embryo Transfer Association, 1993, Lyon, 
France. Lyon: AETE. pp. 160. (abstract). 
Boni R, Zicarelli L, Kruip TAM. 1995. Impact of 
Ovum Pick-Up (OPU) technique for research and ani-
mal breeding. In: Enne G, Greppi GF, Lauria A (Ed.). 
Reproduction and Animal Breeding: Advances and 

Strategy. Amsterdam: Elsevier. pp. 211-221. 
Boni R, Roviello S, Zicarelli L. 1996. Repeated ovum 
pick-up in Italian Mediterranean buffaloes. Theriogenology, 
46:899-909. 
Boni R, Roelofsen MWM, Pieterse MC, Kogut I, Kruip 
TAM. 1997. Follicular dynamics, repeatability and pre-
dictability of follicular recruitment in cows submitted to 
repeated follicular puncture. Theriogenology, 48:277-289.  
Bungartz L, Lucas-Hahn A, Rath D, Niemann H. 1995. 
Collection of oocytes from cattle via follicular aspiration 
aided by ultrasound with or without gonadotropin pre-
treatment and in different reproductive stages. 
Theriogenology, 43:667-675. 
Callesen H, Greve T, Christensen F. 1987. Ultrasoni-
cally guided aspiration of bovine follicular oocytes. 
Theriogenology, 27:217. (abstract). 
Chaubal SA, Molina JA, Ohlrichs CL, Ferre LB, 
Faber DC, Bols PE, Riesen JW, Tian X, Yang X. 
2006. Comparison of different transvaginal ovum pick-
up protocols to optimise oocyte retrieval and embryo pro-
duction over a 10-week period in cows. Theriogenology, 
65:1631-1648. 
De Roover R, Feugang JM, Bols PE, Genicot G, 
Hanzen Ch. 2008. Effects of ovum pick-up frequency 
and FSH stimulation: a retrospective study on seven 
years of beef cattle in vitro embryo production. Reprod 

Domest Anim, 43:239-245. 
Ding LJ, Tian HB, Wang JJ, Chen J, Sha HY, Chen 
JQ, Cheng GX. 2008. Different intervals of ovum pick-
up affect the competence of oocytes to support the 
preimplantation development of cloned bovine embryos. 
Mol Reprod Dev, 75:1710-1715. 



Boni. Punção folicular em bovinos. 
 

260 

Fayrer-Hosken RA, Caudle AB. 1991. The laparo-
scope in follicular oocyte collection and gamete 
intrafallopian transfer and fertilization (GIFT). 
Theriogenology, 36:709-725. 
Galli C, Crotti G, Notari C, Turini P, Duchi R, 
Lazzari G. 2001. Embryo production by ovum pick up 
from live donors. Theriogenology, 55:1341-1357. 
Gibbons, JR, Beal WE, Krisher RL, Faber EG, 
Pearson RE, Gwazdauskas FC. 1994. Effects of once- 
versus twice-weekly transvaginal follicular aspiration 
on bovine oocyte recovery and embryo development. 
Theriogenology, 42:405-419. 
Kruip TA, Pieterse MC, van Beneden TH, Vos PL, 
Wurth YA, Taverne MA. 1991. A new method for 
bovine embryo production: a potential alternative to 
superovulation. Vet Rec, 128:208-210. 
Kruip TAM, Boni R, Wurth YA, Roelofsen M, 
Pieterse MC. 1994. Potential use of Ovum Pick-Up for 
embryo production and breeding in cattle. 
Theriogenology, 42:675-683. 
Lambert RD, Bernard C, Rioux JE, Béland R, 
D'Amours D, Montreuil A. 1983. Endoscopy in cattle 
by the paralumbar route: technique for ovarian examina-
tion and follicular aspiration. Theriogenology, 20:149-
161. 
Li F, Chen X, Pi W, Liu C, Shi Z. 2007. Collection of 
oocytes through transvaginal ovum pick-up for in vitro 
embryo production in Nanyang Yellow cattle. Reprod 

Domest Anim 42:666-670.  
Looney CR, Lindsey BR, Gonseth CL, Johnson DL. 
1994. Commercial aspects of oocyte retrieval and in 
vitro fertilization (IVF) for embryo production in prob-
lem cows. Theriogenology, 41:67-72. 
Lopes AS, Martinussen T, Greve T, Callesen H. 
2006. Effect of days post-partum, breed and ovum pick-
up scheme on bovine oocyte recovery and embryo de-
velopment. Reprod Domest Anim, 41:196-203. 
Machado SA, Reichenbach HD, Weppert M, Wolf E, 
Gonçalves PB. 2006. The variability of ovum pick-up 
response and in vitro embryo production from monozy-
gotic twin cows. Theriogenology, 65:573-583. 
Meintjes M, Bellow MS, Broussard JR, Paul JB, 
Godke RA. 1995. Transvaginal aspiration of oocytes 
from hormone-treated pregnant beef cattle for in vitro 
fertilization. J Anim Sci, 73:967-974. 
Merton JS, de Roos AP, Mullaart E, de Ruigh L, 
Kaal L, Vos PL, Dieleman SJ. 2003. Factors affecting 
oocyte quality and quantity in commercial application 
of embryo technologies in the cattle breeding industry. 
Theriogenology, 59:651-674. 
Merton JS, Ask B, Onkundi DC, Mullaart E, 
Colenbrander B, Nielen M. 2009. Genetic parameters 
for oocyte number and embryo production within a bo-
vine ovum pick-up-in vitro production embryo-
production program. Theriogenology, 72:885-893. 
Petyim S, Bage R, Hallap T, Bergqvist AS, 
Rodríguez-Martínez H, Larsson B. 2003. Two differ-
ent schemes of twice-weekly ovum pick-up in dairy 
heifers: effect on oocyte recovery and ovarian function. 
Theriogenology, 60:175-188. 
Pieterse MC, Kappen KA, Kruip TA, Taverne MA. 
1988. Aspiration of bovine oocytes during transvaginal 
ultrasound scanning of the ovaries. Theriogenology, 
30:751-762. 

Pieterse MC, Vos PL, Kruip TA, Willemse AH, 
Taverne MA. 1991. Characteristics of bovine estrous 
cycles during repeated transvaginal, ultrasound-guided 
puncturing of follicles for ovum pick-up. Theriogeno-

logy, 35:401-413. 
Pontes JH, Silva KC, Basso AC, Rigo AG, Ferreira 
CR, Santos GM, Sanches BV, Porcionato JP, Vieira 
PH, Faifer FS, Sterza FA, Schenk JL, Seneda MM. 
2010. Large-scale in vitro embryo production and preg-
nancy rates from Bos taurus, Bos indicus, and indicus-

taurus dairy cows using sexed sperm. Theriogenology, 
74:1349-1355.  
Pontes JH, Melo Sterza FA, Basso AC, Ferreira CR, 
Sanches BV, Rubin KC, Seneda MM. 2011. Ovum 
pick up, in vitro embryo production, and pregnancy 
rates from a large-scale commercial program using 
Nelore cattle (Bos indicus) donors. Theriogenology, 
75:1640-1646.  
Reichenbach HD, Wiebke NH, Modl J, Zhu J, Brem 
G. 1994. Laparoscopy through the vaginal fornix of 
cows for the repeated aspiration of follicular oocytes. 
Vet Rec, 135:353-356. 
Santl B, Wenigerkind H, Schernthaner W, Mödl J, 
Stojkovic M, Prelle K, Holtz W, Brem G, Wolf E. 
1998. Comparison of ultrasound-guided vs laparoscopic 
transvaginal ovum pick-up (OPU) in simmental heifers. 
Theriogenology, 50:89-100. 
Sasamoto Y, Sakaguchi M, Katagiri S, Yamada Y, 
Takahashi Y. 2003. The effects of twisting and type of 
aspiration needle on the efficiency of transvaginal ultra-
sound-guided ovum pick-up in cattle. J Vet Med Sci, 
65:1083-1086. 
Simon L, Burgartz L, Rath D, Niemann H. 1993. Re-
peated bovine oocyte collection by means of a perma-
nently rinsed ultrasound guided aspiration unit. 
Theriogenology, 39:312. (abstract). 
Stubbings RB, Walton JS. 1995. Effect of ultrasonically-
guided follicle aspiration on estrous cycle and follicular 
dynamics in Holstein cows Theriogenology, 43:705-712. 
Takuma T, Sakai S, Ezoe D, Ichimaru H, Jinnouchi 
T, Kaedei Y, Nagai T, Otoi T. 2010. Effects of season 
and reproductive phase on the quality, quantity and de-
velopmental competence of oocytes aspirated from Jap-
anese black cows. J Reprod Dev, 56:55-59. 
Tamassia M, Heyman Y, Lavergne Y, Richard C, 
Gelin V, Renard JP, Chastant-Maillard S. 2003. Evi-
dence of oocyte donor cow effect over oocyte produc-
tion and embryo development in vitro. Reproduction, 
126:629-637. 
Torres-Júnior JRS, Pires MFA, Sá WF, Ferreira 
AM, Viana JH, Camargo LS, Ramos AA, Folhadella 
IM, Polisseni J, Freitas C, Clemente CA, Sá Filho 
MF, Paula-Lopes FF, Baruselli PS. 2008. Effect of 
maternal heat-stress on follicular growth and oocyte 
competence in Bos indicus cattle. Theriogenology, 
69:155-166. 
Van der Schans A, Van der Westerlaken LAJ, De 
Wit AAC, Eyestone WH, De Boer HA. 1991. Ultra-
sound-guided transvaginal collection of oocytes in the 
cow. Theriogenology, 35:288. (abstract). 
Viana JH, Palhao MP, Siqueira LG, Fonseca JF, 
Camargo LS. 2010. Ovarian follicular dynamics, folli-
cle deviation, and oocyte yield in Gyr breed (Bos 

indicus) cows undergoing repeated ovum pick-up. 



Boni. Punção folicular em bovinos. 
 

261 

Theriogenology, 73:966-972.  
Ward FA, Lonergan P, Enright BP, Boland MP. 
2000. Factors affecting recovery and quality of oocytes 
for bovine embryo production in vitro using ovum pick-
up technology. Theriogenology, 54:433-446. 
Zicarelli L, Boni R, Campanile G, Di Palo R, Esposi-

to L. 1995. Effect of OPU priming on superovulatory 
response in Italian buffalo cows. In: Enne G, Greppi 
GF, Lauria A (Ed.). Reproduction and Animal Breed-

ing: Advances and Strategy. Amsterdam: Elsevier. pp. 
455-456. 



Anais da XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012 
 

262 
_________________________________ 
3Autor para correspondência: jepsantos@ufl.edu 

Aspectos econômicos da aplicação de tecnologias reprodutivas a rebanhos leiteiros 
 

E.S. Ribeiro1, K.N. Galvão2, W.W. Thatcher1, J.E.P. Santos1,3 
 

1Department of Animal Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, EUA. 
2Department of Large Animal Clinical Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, EUA. 

 
 

Resumo 
 

A reprodução continua sendo um componente 
crítico para a manutenção de uma fazenda produtora de 
leite economicamente viável. Para cada fazenda e para 
cada vaca existe um tempo ótimo para prenhez, que é 
influenciado principalmente pelo nível de produção, 
persistência da lactação e paridade. No geral, a medida 
que a produção diminui, o número de lactações aumen-
ta, e a persistência da lactação diminui, vacas devem se 
reproduzir mais cedo pós-parto para obter uma gestação 
no início da lactação. O período de espera voluntário é 
determinado com base no intervalo pós-parto desejado 
para a gestação e taxa de prenhez da fazenda. A medida 
que a taxa de prenhez aumenta, o período de espera vo-
luntário pode ser atrasado, particularmente quando a 
produção de leite é alta. Estudos na literatura têm com-
parado diversas estratégias de reprodução para obter 
uma vaca gestante. De forma geral, gestações obtidas 
por inseminação artificial (IA) são mais baratas que as 
originadas por monta natural. O prinicipal motivo é por-
que programas de IA resultam em desempenho reprodu-
tivo similar ou melhor, e são mais baratos de implemen-
tar que programas de monta natural devido aos altos 
custos de aquisição e alimentação dos touros. Dentro do 
programa de IA, os que incorporam IA em tempo fixo 
para a primeira inseminação, seguido da detecção de 
estro resultam nas menores médias de período de servi-
ço e mais lucratividade por vaca, e os benefícios de se 
melhorar a reprodução são maiores quando os preços do 
leite estão baixos. O uso de tecnologias de embrião co-
mo programa de reprodução para vacas leiteiras lactan-
tes, com o objetivo de melhorar o desempenho reprodu-
tivo, é atraente apenas quando a diferença de fertilidade 
relativa para IA é grande. Na maioria dos casos, os pro-
gramas de IA tem que resultar em fertilidade muito pobre 
(<15%) para os resultados típicos da transferência de em-
briões (40-45% de prenhez) serem economicamente viá-
veis nos custos atuais. Para novilhas leiteiras, há pouca 
justificativa para se incorporar programas de IA em tempo 
fixo quando a detecção de estro é excelente, acima de 70%; 
porém, para fazendas com detecção de estro abaixo de 
60%, a IA com tempo determinado para a primeira IA se-
guida de detecção de estro ou IA em tempo fixo sozinha 
podem melhorar o desempenho reprodutivo e reduzir cus-
tos por prenhez.  

 
Palavras-chave: vaca leiteira, economia, transferência 
de embrião, reprodução. 

 
 

Introdução 
 

Como em qualquer outro negócio, a sustentabili-
dade da fazenda produtora de leite é altamente dependente 

da economia. Há uma necessidade constante de maximizar 
saídas e, muitas vezes, minimizar entradas para obter 
um retorno lucrativo de ativos. Em uma fazenda produ-
tora de leite convencional, a maioria das entradas de di-
nheiro (~88%) vem da venda de leite, e uma proporção 
menor (~12%) resulta de vendas de animais, incluindo os 
destinados à produção de leite (Santos et al., 2010). Por 
outro lado, o custo de alimentação de vacas leiteiras é 
responsável por 48 a 50% do custo total de produção, 
enquanto que substituições são responsáveis por quase 
23% do custo de produção de leite. A reprodução influen-
cia tanto a produção de leite quanto o número de novilhas 
de reposição disponíveis em uma fazenda. Portanto, a efici-
ência reprodutiva se torna um dos componentes chave para 
otimizar o sucesso econômico de rebanhos leiteiros.  

O objetivo deste artigo de revisão é avaliar a 
importância da reprodução sobre a economia de fazen-
das produtoras de leite e avaliar o uso de diferentes es-
tratégias de reprodução e tecnologias reprodutivas para 
alcançar a prenhez em vacas leiteiras lactantes e novi-
lhas de reposição de forma econômica.  

 
A importância econômica da reprodução em 

fazendas leiteiras 
 

A reprodução pode ter uma multitude de im-
pactos numa fazenda, da alteração de políticas de des-
carte, aumento na retenção de melhores novilha, redu-
ção na idade ao 1º e 2º partos, assim como melhorar a 
produção de leite. Como a produção é responsável por 
mais de 88% da renda bruta de uma fazenda (Santos et 

al., 2010), não é de se surpreender que a maior parte da 
atenção dada a melhorias na reprodução giram ao redor 
da alteração da produção de leite durante a vida produti-
va das vacas. Na maioria dos casos, a alteração da pro-
dução de leite precisa ser considerada por dia de interva-
lo entre partos, visto que melhorias na reprodução au-
mentam o tempo que a vaca passa seca, ou seja, não 
produtiva.  

O encurtamento do intervalo entre partos reduz 
a média de dias em leite do rebanho e, consequentemen-
te, uma proporção maior de vacas estaria nos estágios 
mais iniciais da lactação quando ocorre a maior produ-
ção de leite e renda sobre o custo da alimentação, en-
quanto uma proporção similar de vacas estaria nos está-
gios posteriores de lactação produzindo quantias meno-
res de leite com renda sobre o custo da alimentação 
mais baixa (Fig. 1). Porém, o encurtamento do intervalo 
entre partos também resulta numa proporção maior do 
rebanho adulto no período seco, o que requer planeja-
mento de disponibilidade de instalações. A melhoria na 
reprodução muitas vezes resulta na maior disponibilida-
de de animais de reposição, o que permite aumentar a 
taxa de descarte do rebanho. 
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Figura 1. Produção de leite (kg/dia; □), ingestão de matéria seca (DMI kg/dia; ○), e renda do leite sobre o custo de 
alimentação das vacas em lactação (IOFC, $ de renda/$ de alimento consumido; •) de acordo com dias em leite. O 
preço do leite foi fixado a 0,35/kg em todos os cenários. O painel A mostra um rebanho de alta produção (12.500 
kg/305 dias) com preço de alimento a $0,35/kg de matéria seca. O painel B mostra um rebanho de produção mode-
rada (9.000 kg/305 dias) e preço de alimento a $0,35/kg de matéria seca. O painel C mostra um rebanho de produção 
moderada (9.000 kg/305 dias de lactação) e preço de alimento a $0,29/kg de matéria seca 
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A renda sobre o custo da alimentação diminui a 
medida que os dias em leite aumentam, o que parece ser 
independente da produção de leite por vaca (Fig. 1A e 
1B), e cenários do custo de alimentação por kg de maté-
ria seca (Fig. 1B e 1C), exceto se grandes mudanças na 
persistência de lactação ocorrem. Também fica claro 
que em rebanhos de produção moderada, é difícil justi-
ficar dietas caras, particularmente quando a reprodução 
é ruim e uma maior proporção de vacas está nos estágios 
finais da lactação (Fig. 1B). Considerando um rebanho 
de alta produção com média de 12.500 kg de leite/305 
dias de lactação, a redução do intervalo entre partos mé-
dio em 63 dias (de 440 para 377) representaria um au-
mento de 7% na renda sobre o custo de alimentação e 
1,51 kg/vaca/dia de intervalo entre partos ou 498 kg de 
leite/vaca/ano (Fig. 2A). Considerando a mesma redu-
ção no intervalo entre partos em um rebanho de produ-
ção moderada com média de 9.000 kg/vaca/305 dias de 
lactação, representaria um aumento de 8% na renda 
sobre o custo de alimentação e 1,11 kg de leite/vaca/dia 
de intervalo entre partos ou aproximadamente 366 
kg/vaca/ano (Fig. 2B). O aumento na produção diária de 
leite como resultado da redução de intervalo entre partos 
é negativamente relacionado à persistência da curva de 
lactação. A medida que a persistência aumenta, o bene-
fício da melhoria da reprodução diminui (DeVries, 
2011). Assim, quanto menor a persistência de produção 
de leite, mais alto o incremento diário de leite com me-
lhorias no desempenho reprodutivo. 

Políticas de descarte e reposição também tem 
tremendo impacto sobre a rentabilidade do rebanho, e 
ambos são associados com eficiência reprodutiva. Me-
lhorias na reprodução resultam em maior flexibilidade 
para reposição de animais e permitem que gerentes to-
mem decisões programadas baseadas nos aspectos eco-
nômicos e não considerações biológicas (Groenendaal et 

al., 2004). A ineficiência reprodutiva aumenta o custo 
por prenhez, aumenta a retenção de vacas de baixa pro-
dução por causa de seu estado gestacional e reduz o nú-
mero de descartes, o que diminui o ganho em mérito 
genético do rebanho. A manutenção da mesma pressão 
de reposição quando a reprodução é pobre se torna, em 
muitos casos, custosa e arriscada por requerer a compra 
de novilhas que podem ter mérito genético inferior e 
resultar em quebras de biossegurança.  

A redução dos custos de criação de novilhas de 
reprodução é outra consideração importante em muitas 
fazendas; porém, tal estratégia não pode comprometer a 
eficiência de criação e futura produção de leite. Taxas 
ótimas de crescimento de novilhas são críticas para o 
desempenho futuro do animal. Para maximizar a produ-
ção no tempo de vida, novilhas Holstein devem parir 
aproximadamente de 23 a 24 meses de idade com ~85% 
do peso corporal adulto (Gabler et al., 2000; Ettema e 
Santos, 2004). Para alcançar idade e tamanho adequados 
no primeiro parto, as taxas de crescimento devem ide-
almente permitir a puberdade aos 10 a 11 meses de ida-
de com 40 a 45% do peso corporal maduro e primeira 
reprodução com 13 a 14 meses de vida com 50 a 55% 
do peso corporal maduro. Novilhas parindo mais novos 
(i.e. < 22 meses) tem desempenhos de produção e re-
produção reduzidos na primeira lactação, enquanto os 
que parem mais velhos (i.e. > 25 meses) não tem melho-

rias na produtividade na primeira lactação (Gabler et al., 
2000; Ettema e Santos, 2004), com dias adicionais de 
vida não produtiva e custos de alimentação. Por exem-
plo, rações típicas dadas a novilhas gestantes para al-
cançar os grãos diários médios de 0,8 a 0,9 kg nos Esta-
dos Unidos custam hoje aproximadamente $0,24 a 
0,26/kg de matéria seca. Um novilho gestante típico 
com 23 meses de idade consome de 11 a 13 kg de maté-
ria seca por dia, resultando em custos de alimentação 
adicionais de $2,50 a $3,00 por dia. Tais implicações 
implicarão na atratividade para o uso de estratégias re-
produtivas como inseminação com sêmen sexado, o que 
resulta em mais bezerros viáveis, mas também reduz a 
prenhez à inseminação artificial (IA; Norman et al., 
2010) e pode estender a idade no primeiro parto.  

Dado um tipo específico de vaca leiteira e sis-
tema de produção, existe um intervalo ótimo entre parto 
e prenhez no qual a lucratividade é maximizada. Vacas 
não gestantes após este tempo ótimo se tornam menos 
atraentes economicamente. O custo de um dia de perío-
do de serviço varia de $0 no dia ótimo pós-parto até 
$6,00 de acordo com diversos fatores como dias pós-
parto, políticas de abate, disponibilidade de novilhas de 
reposição, produção de leite, persistência e número de 
lactações (De Vries, 2011). O custo de um dia de perío-
do de serviço aumenta a medida que o intervalo entre 
partos aumenta e tem sido estimado em média $1,25, 
$2,10 e $2,75 para 90, 150 e 210 dias em leite, respecti-
vamente (Groenendaal et al., 2004). No entanto, a me-
dida que dias pós-parto se estendem acima de determi-
nado máximo, a reposição é mais desejada economica-
mente que a reprodução da vaca, e, portanto, o custo de 
um dia extra de período de serviço se torna $0. Esta ja-
nela de tempo na qual a reprodução da vaca é economi-
camente atraente varia primariamente com a produção 
de leite, número de lactação e lucratividade durante os 
estágios finais de lactação. Tipicamente, este intervalo é 
menor em rebanhos parindo sazonalmente e em vacas de 
baixa produção e baixa persistência de lactação. Portan-
to, o custo de um dia de período de serviço é, no geral, 
maior para vacas de baixa que de alta produção, e para 
vacas mulítparas que primíparas (De Vries, 2011), por-
que o segundo apresenta uma curva de lactação mais 
reta, mais persistente (Groenendaal et al., 2004).  

Tendências similares também são observadas 
para o valor de uma nova gestação, que aumenta a me-
dida que os dias em leite aumentam (De Vries, 2006). A 
explicação econômica também é baseada na produção 
de leite e na queda de produção conforme a lactação 
progride, e em políticas de descarte e reposição que in-
fluenciam a renda da fazenda. O valor de uma nova ges-
tação é mais alto para vacas de baixa produção nos está-
gios iniciais da lactação, mas o pico é mais baixo e mais 
cedo que para vacas de alta produção (D Vries, 2011). O 
custo da perda da gestação segue padrões similares e 
aumenta a medida que a lactação progride ou o estágio 
de gestação aumenta. Porém, de forma geral, o custo da 
perda de gestação é maior para vacas de alta produção 
que baixa, exceto se ocorre muito no início da lactação 
(De Vries, 2006). O valor médio de uma nova gestação 
para uma vaca holandesa nos EUA é estimado em $278, 
enquanto que o custo de uma perda de gestação foi $555 
(De Vries, 2006). 
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Figura 2. Curva de lactação e produção de leite resultante por dia de intervalo entre partos (CI) de acordo com o pe-
ríodo de serviço em rebanho de alta produção (12,500 kg em 305 dias de lactação - Painel A) e em rebanho de pro-
dução moderada (9,000 kg de leite em 305 dias de lactação - Painel B). A redução do intervalo entre partos de 161 
para 98 dias aumenta a produção de leite por dia de intervalo entre partos em 1,51 e 1,11 kg/dia para rebanhos de 
produção alta e moderada, respectivamente.   
 
Importância econômica dos programas reprodutivos 

para vacas em lactação 
 

No passado, a maioria dos rebanhos leiteiros 
usava programas reprodutivos que dependiam somente 
da observação de cio e a intervenção era implementada 
em vacas com dias avançados pós-parto e sem insemi-
nação. As intervenções eram baseadas em decisões indi-
viduais após palpação transretal das estruturas ovarianas 
e avalição de descargas uterinas, focando na identificação 
da vaca problema para "consertá-la". Atualmente, os pro-
gramas reprodutivos têm uma abordagem diferente, onde o 
objetivo principal é ser proativo e trabalhar com grupos de 

vacas usando métodos sistemáticos para todo o rebanho. 
Os objetivos são de minimizar a variação no intervalo entre 
o parto e a primeira IA e aumentar a taxa na qual vacas 
elegíveis se tornam gestantes (Santos, 2008).  

Quatro fatores principais afetam a eficiência 
reprodutiva em rebanhos leiteiros e são comumente mo-
nitorados para avaliar a reprodução: o período de espera 
voluntário, taxa de inseminação, prenhez por IA e perda 
de gestação (Santos, 2008). Para taxa de inseminação e 
prenhez por IA, apenas vacas elegíveis a se tornarem 
gestantes são usadas para cálculos, e a elegibilidade é 
definida como uma vaca que o produtor deseja insemi-
nar, que passou pelo período de espera voluntário e não 
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está prenha. O período de espera voluntário e taxa de 
inseminação determinam o intervalo pós-parto até a 
primeira inseminação. A prenhez por IA é a probabili-
dade de uma vaca ficar gestante com determinada inse-
minação. Finalmente, a perda da gestação é definida 
como a proporção de vacas gestantes que têm uma perda 
embriônária ou fetal. Como nem todas as vacas são inse-
minadas imediatamente após o fim do período de espera 
voluntário, e nem todas as vacas inseminadas ficam gestan-
tes, uma medida mais completa da reprodução é a taxa de 
prenhez. Este índice é a medida de maior compreensão que 
envolve eficiência reprodutiva de um rebanho e inclui tanto 
a taxa de inseminação quanto prenhez por IA e, portanto, 
determina o intervalo do final do período de espera volun-
tário à prenhez. A taxa de prenhez é uma taxa real, que 
muda diariamente, apesar de ser medida em grupos de 
vacas ou em todo rebanho a cada 21 dias. 

 
Período de espera voluntário 

 

O período de espera voluntário é um intervalo 
padrão pós-parto onde as vacas não são inseminadas 
com o objetivo de evitar a reprodução quando a fertili-
dade é baixa devido à regressão uterina, a recuperação 
do balanço positivo de nutrientes e a retomada da cicli-
cidade estral. Vacas inseminadas muito cedo pós-parto 
tem fertilidade deprimida (Tenhagen et al., 2003), e 
conforme o período de espera voluntário é prolongado, a 
fertilidade na primeira IA aumenta (Chebel e Santos, 
2010). Assim, o aumento do período de espera voluntá-
rio não necessariamente resulta em um aumento no in-
tervalo entre partos quando se observa uma melhoria da 
prenhez na primeira AI.  

De forma geral, o período de espera voluntário 
é estabelecido com base no intervalo pós-parto ótimo 
para a nova prenhez. Como a maioria das fazendas pro-
dutoras de leite não consegue controlar quando cada 
vaca fica gestante, o final do período de espera voluntá-
rio acontece diversas semanas ou meses antes do dia 
ideal de prenhez. Invariavelmente, muitas vacas ficarão 
gestantes antes do dia ótimo, resultando em uma lacta-
ção curta e secagem quando a produção de leite ainda é 
rentável. A Figura 3A ilustra o período de espera volun-
tária desejado para um rebanho de acordo com o dia 
ideal pós-parto na gestação e taxa de prenhez do reba-
nho. Dois cálculos são mostrados, um para um período 
de serviço ideal de 110 e outro de 130 dias pós-parto. 
Rebanhos com taxas de prenhez muito ruins, geralmente 
abaixo de 13%, não alcançam nenhum destes períodos 

de serviço, mesmo se começarem a inseminação imedia-
tamente após o parto. Para rebanhos com taxas de pre-
nhez de 15% ou mais, estes valores de períodos de ser-
viço médios podem ser alcançados, mas em alguns ca-
sos, o período de espera voluntário precisa ser menor 
que 30 dias, o que não é fisiologicamente indicado. Para 
rebanhos com taxas de prenhez boas a excelentes 
(>25,5%), os dias médios abertos de 110 e 130 podem 
ser alcançados com um período de espera voluntário de 
60 a 98 dias. Como a taxa de prenhez em vacas lactantes 
em rebanhos nos Estados Unidos é em média de 16 ou 
17%, não é de se surpreender que em média as fazendas 
produtoras de leite usam um período voluntário de espe-
ra de 55 dias, quase sem variação de acordo com o ta-
manho do rebanho (NAHMS, 2009). De fato, em uma 
pesquisa recente pelo Sistema Nacional de Monitora-
mento de Saúde de Rebanhos (NAHMS, 2009), foi ob-
servado que 75% de todos os rebanhos leiteiros tinham 
um período voluntário de espera entre 41 e 60 dias pós-
parto (Fig. 3B). 

Como o nível de produção e persistência de 
lactação determina o intervalo pós-parto ideal para a 
prenhez para uma vaca ou rebanho, não é de se surpre-
ender que o período de espera voluntário mudaria de 
forma similar. Portanto, este período deve ser menor 
para rebanhos de baixa produção ou vacas com persis-
tência baixa de produção de leite, onde o mesmo deve 
ser mais longo para rebanhos de alta produção e vacas 
com alta persistência de lactação. Da mesma maneira, 
para determinado nível de produção, o período de espera 
voluntário também deve ser alterado de acordo com a 
fertilidade do rebanho. A medida que a taxa de prenhez 
aumenta, o período de espera voluntário pode ser pro-
longado (Fig. 3A). De fato, o atraso do período de espe-
ra voluntário e da primeira IA pós-parto melhora a ferti-
lidade (Chebel e Santos, 2010; Tenhagen et al., 2003). 
Quando o intervalo a primeira IA pós-parto é atrasado, o 
uso de IA a tempo fixo com progamas que resultam em 
alta fertilidade são mais atrativos. Eles minimizam a 
proporção de vacas que ficam gestantes muito cedo e 
reduzem os custos por prenhez quando sêmen e mão-de-
obra são caros. Santos (2008) calculou o aumento ne-
cessário na prenhez por IA na primeira IA para compen-
sar pelo atraso no período de espera voluntário. Para 
manter os mesmos períodos de serviço, cada atraso de 
21d na primeira IA após 60 dias pós-parto requeria um 
aumento de 8 a 10 unidades percentuais (e.g. de 30 para 
38%; Santos, 2008).  
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Figura 3. Painel A, período de espera voluntária (PEV) estimado para alcançar a média de período de serviço (DPS) 
de um rebanho 110 (PEV-110DPS) ou 130 dias (PVE-130DPS) de acordo com a taxa de prenhez de ciclo de 21 dias 
do rebanho. Os dias de reprodução resultantes e ciclos de reprodução de 21 dias para alcançar o DPS respectivo 
também são calculados. Valores negativos no eixo Y primário e secundário são resultado de cálculos e impossíveis 
de serem alcançados. Por exemplo, se o DOPN ideal é 130 dias, e a taxa de prenhez é 17,5%, o número de dias de 
reprodução e ciclos para atingir o DPS desejado seria 74 e 4, respectivamente. Sob estas circunstâncias, o PEV teria 
que ser de 56 dias. Painel B, período de espera voluntário observado em fazendas produtoras leiteiras nos Estados 
Unidos (NAHMS, 2009). 
 
Dias pós-parto na primeira IA e intervalo até prenhez 

 

Além do período de espera voluntário, o inter-
valo ao primeiro serviço também depende da taxa de 
inseminação e de prenhez. Em rebanhos usando a detec-
ção de cio, o intervalo pós-parto ao primeiro serviço é 
dependente da taxa de detecção de cio. A precisão e efi-
ciência da detecção de cio são variáveis e dependem de 
aspectos do animal, do ambiente, do elemento humano e 
de outros fatores de manejo (Lucy, 2006). A detecção de 
cio pode ser comprometida pelo aumento no tamanho do 
rebanho, densidade animal e tempo de permanência em 
piso de concreto (Vailes e Britt, 1990). Além disto, con-
centrações menores de estradiol no sangue de vacas de 
alta produção estão associadas com a redução da dura-
ção e intensidade do cio (Wiltbank et al., 2006), o que 
afeta a sua detecção. Também, 13 a 48% das vacas pós-
parto são anovulares no fim do período de espera volun-
tário, o que limita ainda mais a submissão à IA após 
detecção de cio (Santos et al., 2009). Baixas taxas de 

detecção de cio e consequente baixa submissão a inse-
minação resultam em maior variação na idade a primeira 
IA e prenhez, baixa taxa de prenhez e aumento no inter-
valo entre partos. Uma alternativa para melhorar a taxa 
de inseminação e a proporção de vacas prenhas logo 
após o fim do período de espera voluntário é a incorpo-
ração de programas de IA em tempo fixo, exclusivos ou 
combinados com a detecção de cio. Programas de IA em 
tempo fixo são benéficos em rebanhos com baixa detec-
ção de cio (Tenhagen et al., 2004), tipicamente aqueles 
com taxas de inseminação a cada 21 dias abaixo de 55% 
(Santos, 2008). Dada a pobre detecção de cio na grande 
maioria das fazendas leiteiras, é notável a larga imple-
mentação e sucesso dos programs de IA em tempo fixo 
na América do Norte (Caraviello et al., 2006). LeBlanc 
(2007) relatou que a implementação de IA em tempo 
fixo resultou em um aumento de $30 no lucro anual por 
vaca comparado com a detecção de cio exclusiva. Simi-
larmente, De Vries (2011) relatou custo menor de $80 a 
$148 por prenhez para IA em tempo fixo comparada a 
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programas de detecção de cio. 
Inicialmente, programas de IA em tempo fixo 

eram considerados "protocolos de submissão", mas o 
aumento do conhecimento da biologia reprodutiva da 
vaca e de como a manipulação hormonal influencia a 
qualidade do oócito e do embrião tem levado ao desen-
volvimento de métodos que também otimizam a prenhez 
por IA. Em muitos casos, a prenhez por IA alcançada 
com programas IA em tempo fixo passam de 45% em 
vacas de alta produção e 55% em vacas leiteiras em sis-
tema de pastejo (Bisinotto e Santos, 2011; Wiltbank et 

al., 2011). O controle combinado da primeira insemina-
ção, habilidade de melhorar a fertilidade de vacas ano-
vulares, e prenhez por AI adequada tem otimizado as 
taxas de prenhezes na primeira IA em rebanhos leiteiros 
incorporando programas de IA em tempo fixo.  

De acordo com De Vries (2011), o intervalo ó-
timo para o primeiro serviço em rebanhos de vacas ho-
landesas nos Estados Unidos é em média de 70 dias, 
mas um atraso de 1 a 2 semanas para vacas primíparas e 
as de alta produção é indicado, enquanto a redução deste 
intervalo em 1 a 2 semanas para rebanhos de baixa pro-
dução. O autor descreveu que o intervalo pós-parto óti-
mo até a prenhez é, em média, 133 a 112 para 1a e 2a 
lactação, respectivamente. Estes valores devem ser re-
duzidos para 91 e 77 para vacas de baixa produção, 105 
e 99 para vacas com baixa persistência de lactação, e 63 
e 51 para vacas com baixa produção e de baixa persis-
tência de lactação. Estes exemplos podem ser usados 
como uma referência inicial para otimizar a lucrativida-
de de rebanhos leiteiros. 

 
Inseminação artificial vs. programas de monta natural 

 

A monta natural é um esquema alternativo de 
reprodução para evitar problemas com a detecção de 
estro. Na realidade, uma porção considerável de produ-
tores de leite nos Estados Unidos ainda usam a monta 
natural pelo menos em parte de seu programa reproduti-
vo (De Vries et al., 2005; NAHMS, 2009). Aproxima-
damente 25% dos bezerros nascidos em rebanhos leitei-
ros nos Estados Unidos são originários de monta natural 
(NAHMS, 2009). Estudos epidemiológicos comparando 
a monta natural com IA após detecção de estro ou a 
combinação de detecção de estro e IA em tempo fixo 
demonstram que, de maneira geral, o desempenho re-
produtivo não é alterado (De Vries et al., 2005), ou pio-
rado para monta natural (Overton e Sischo, 2005). Em 
muitas fazendas usando uma combinação de IA e monta 
natural, vacas são inseminadas inicialmente uma ou 
mais vezes e então movidas para os lotes com touros 
(Overton e Sischo, 2005); porém, é incerto quantas in-
seminações vacas devem receber antes de serem expos-
tas a monta natural para maximizar a taxa de prenhez. 
Isto é particularmente importante em rebanhos gerenci-
ando a reprodução sem o auxílio da detecção de cio, 
visto que o intervalo entre inseminações é determinado 
por quando uma vaca pode ser re-sincronizada para AI. 

Poucos estudos avaliaram comparativamente o 
desempenho reprodutivo de vacas leiteiras expostas a 
monta natural ou IA com vacas alocadas aleatoriamente. 
Em um estudo recente comparando a monta natural e IA 
em tempo fixo, a taxa de prenhez e o período de serviço 
foram modestamente influenciados pelo programa re-

produtivo (Lima et al., 2009). Um dos problemas com o 
uso apenas de IA em tempo fixo é o intervalo entre in-
seminações mais longo. Vacas podem ser submetidas a 
outra inseminação apenas quando diagnosticadas vazias. 
Em estudo subsequente, vacas foram submetidas a 1 
comparada com 3 IA em tempo fixo antes da exposição 
a monta natural (Lima et al., 2012a). O aumento no nú-
mero de IA melhorou o desempenho reprodutivo de va-
cas leiteiras. Portanto, apesar do longo intervalo entre-
IA, a substituição da monta natural com IA em tempo 
fixo melhora o desempenho reprodutivo de vacas leitei-
ras, e a exposição de vacas a monta natural não parece 
ser estratégia válida para melhorar o desempenho repro-
dutivo.  

Em Lima et al. (2009), a re-sincronização das 
vacas no progama de IA foi iniciada 7 dias antes de se-
rem diagnostiadas vazias, o que aumentou custos asso-
ciados com inseminação, a medida que vacas gestantes 
recebiam uma porção do tratamento para re-
sincronização. No entanto, esta estratégia reduz o inter-
valo entre inseminações em aproximadamente 7 dias. A 
avaliação econômica favoreceu o grupo que recebia IA 
em tempo fixo (Lima et al., 2010). A vantagem econô-
mica do IA em tempo fixo foi ainda maior quando o 
progresso genético foi considerado, e quando custos 
marginais de alimentação e preço do leite aumentaram. 
O maior componente da monta natural que aumenta cus-
tos com reprodução é a alimentação dos touros. O custo 
com alimentação de um touro Holandes é aproximada-
mente 70% do de uma vaca em lactação. De acordo com 
Lima et al. (2009), a exposição de vacas a monta natural 
foi $32,7 mais caro por vaca por ano em comparação 
com IA em tempo fixo. Esta vantagem econômica da IA 
comparada a monta natural provavelmente aumentaria 
se o programa de inseminação incorporasse IA em tem-
po fixo e inseminação por detecção de cio em vacas não 
gestantes para reduzir o intervalo entre IA (Galvão et 

al., 2012).  
 

Inseminação artificial pela detecção de estro ou IA em 

tempo fixo 

 

Poucos estudos avaliaram os benefícios eco-
nômicos de diferentes programas de IA em rebanhos 
leiteiros (Tenhagen et al., 2004; Giordano et al., 2011). 
Tenhagen et al. (2004) demonstrou que a incorporação 
programas de IA em tempo fixo como Ovsynch melho-
rou o desempenho reprodutivo e resultou em vantagem 
econômica sobre a detecção de estro sozinha quando a 
eficiência de detecção de estro era baixa. Giordano et al. 
(2001) avaliou três programas reprodutivos para vacas 
leiteiras lactantes: IA baseada na detecção de estro 
(DE), o duplo programa Ovsynch para a primeira IA 
seguida de re-sincronização de vacas gestantes com 
Ovsynch começando no dia 32 após a IA anterior (DO-
Res), e o duplo programa Ovsynch para primeira e sub-
sequente IA (DO-DO). Apesar dos programas de IA em 
tempo fixo serem $17 (DO-Res) e $21 (DO-DO) mais 
caros/vaca/ano para se implementar que o programa de 
detecção de estro, resultam em uma renda de $45 e $69 
a mais por vaca/ano respectivamente. Em Giordano et 

al. (2011), os autores usaram prenhez por IA de 45, 45 e 
33% na primeira IA, para IA subsequente, 30, 39 e 30% 
para DO-Res, DO-DO e DE, respectivamente. Quando 
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programas de IA em tempo fixo oferecem tais melhorias 
na fertilidade, é esperado que se tornem mais rentáveis 
que a inseminação após detecção de estro. O motivo 
para isto é que os benefícios de tornar uma vaca gestan-
te, de forma geral, são maiores que os gastos potenciais 
com programas mais caros de IA quando a fertilidade é 
melhorada. Porém, a fertilidade e desempenho reprodu-
tivo em programas de IA em tempo fixo nem sempre 
são superiores aos de vacas inseminadas na detecção de 
estro (Santos et al., 2004a; Tenhagen et al., 2004; San-
tos et al., 2009; Chebel e Santos, 2010). Portanto, é im-
portante considerar que programa de IA em tempo fixo 
será usado e selecionar o que oferece a fertilidade mais 
alta quando a detecção do estro é completamente elimi-
nada (Giordano et al., 2011). 

Na maioria das fazendas nos Estados Unidos, a 
IA em tempo fixo é usada juntamente com inseminação 
seguida de estro sincronizado ou espontâneo. Na reali-
dade, mais de 55% das fazendas dependem primaria-
mente da detecção de estro como principal método de 
inseminar vacas (NAHMS, 2009). Como vacas insemi-
nadas no estro tem fertilidade similar a vacas insemina-
das seguindo IA em tempo fixo (Santos et al., 2004a; 
Tenhagen et al., 2004; Santos et al., 2009; Chebel e 
Santos, 2010), é polêmico sugerir um atraso na insemi-
nação de vacas que espontaneamente retornam ao estro 
para as colocar em um programa de IA em tempo fixo 
tão economicamente vantajoso quanto. Exceto quando a 
eficácia e precisão de detecção de estro são pobres ou o 
trabalho para a detecção diária é cara, é antecipado que 
a nova reprodução de vacas que espontaneamente retor-
nam ao estro deve complementar os benefícios de pro-
gramas de IA em tempo fixo. 

Galvão et al. (2012) recentemente modelou o 
desempenho reprodutivo e economia de fazendas produ-
toras de leite que adotam um de dez programas de re-
produção durante o curso de 1 ano. A simulação foi reali-
zada até o estado estável ser alcançado, e os valores médios 
diários para os 5 anos subsequentes foram usados para cal-
cular lucro/vaca/ano. Os autores avaliaram programas de 
reprodução (detecção de estro ou IA em tempo fixo) e 
eficiência alterada (40 vs. 60%) e precisão (85 vs. 
95%) de detecção de estro, conformidade com cada injeção 
do protocolo sincronizado (85 vs. 95%), e preço do leite 
($0,33 vs. $0,44/kg). Os programas propostos foram: 1) 
detecção de estro a 40% com precisão de 85%; 2) detec-
ção de estro a 40% com precisão de 95%; 3) detecção de 
estro a 60% com precisão de 85%; 4) detecção de estro 
a 60% com precisão de 95%; 5) IA em tempo fixo para 
todas as IA com 85% de conformidade de tratamentos; 
6) IA em tempo fixo para todas as IA com 95% de con-
formidade de tratamentos; 7) IA em tempo fixo para 
todas a primeira IA com conformidade de 85% de tra-
tamentos seguida de detecção de estro a 40% com 85% 

de precisão; 8) IA em tempo fixo para a primeira IA 
com conformidade de 95% dos tratamentos seguido de 
detecção de estro a 40% com 85% de precisão; 9) IA em 
tempo fixo para a primeira IA com conformidade de 
85% dos tratamentos seguido de detecção de estro a 
60% com precisão de 85%; e 10) IA em tempo fixo para 
a primeira IA com conformidade de 95% de tratamentos 
seguida de detecção de estro a 60% com precisão de 
95%. Os autores assumem o seguinte: gestação para 
primeira IA foi 33,9% e então caiu 2,6% para cada in-
seminação subsequente. A perda de gestação foi confi-
gurada em 11,3%. Vacas que não foram inseminadas 
após 366 dias pós-parto e vacas não gestantes foram 
abatidas após 450 dias pós parto. Vacas abatidas foram 
imediatamente substituídas para manter um rebanho de 
1.000 vacas, incluindo vacas lactantes e secas, com um 
período seco de 60 dias. O modelo foi responsável por 
todas as entradas e custos. Os autores assumiram que 
substituições seriam obtidas pela compra de um novilho 
gestante por $1.600. Custos de alimentação foram 
$0,25/kg de dieta de matéria seca de vaca lactante e 
$0,15/kg de dieta de matéria seca para vaca seca; o cus-
to de reprodução foi de $0,10/vaca/dia para detecção de 
estro; prostaglandina F2α  foi $2,65/dose; GnRH foi 
$2,40/dose; a administração hormonal foi $0,25/injeção; 
diagnóstico de gestação foi $3,0/gestação e outros cus-
tos foram $2,5/vaca/dia para trabalho, custos veteriná-
rios e custos fixos. A renda foi calculada com base ven-
da do leite ao preço de $0,33 ou $0,44/kg, venda de vaca 
a $0,65/kg de peso vivo e venda de bezerros a $140 be-
zerro. A figura 4 mostra a renda líquida por vaca/ano 
quando o preço do leite é $0,33/kg (Fig. 4A) ou 0,44/kg 
(Fig. 4B). Sob as suposições de Galvão et al. (2012), a 
taxa de prenhez a cada 21 dias mais alta foi quando va-
cas eram submetidas ao programa 10 (Fig. 4A), IA 
em tempo fixo na primeira IA pós-parto com confor-
midade de 95% de tratamentos seguido da detecção 
de cio a 60% com precisão de 95%. O mesmo pro-
grama resultou nos menor período de serviço (113; 
Fig. 4B) e maior renda líquida por vaca/ano com am-
bos os cenários de preço do leite, $0,33/kg de leite 
(renda de $375/vaca) ou $0,44/kg de leite (renda de 
$1.616/vaca). 

Portanto, a incorporação do programa de IA em 
tempo fixo para a primeira IA com alta conformidade de 
tratamentos hormonais resulta na mais alta fertilidade e 
deve melhorar o lucro. Após a primeira IA, ter um pro-
grama agressivo e preciso de detecção de cio para rein-
seminar vacas que espontaneamente retornam ao estro, 
simultâneo ao diagnóstico de não gestação para re-
sincronizar vacas não gestantes geralmente melhora a 
taxa de prenhez, reduz o período de serviço e aumenta o 
lucro por vaca. 
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Figura 4. Renda líquida por vaca por ano ($/vaca/ano) de vacas submetidas a um de dez programas de reprodução: 
1) detecção de estro a 40% com precisão de 85%; 2) detecção de estro a 40% com precisão de 95%; 3) detecção de 
estro a 60% com precisão de 85%; 4) detecção de estro a 60% com precisão de 95%; 5) IA em tempo fixo para todas 
as IA com 85% de conformidade de tratamentos; 6) IA em tempo fixo para todas as IA com 95% de conformidade 
de tratamentos; 7) IA em tempo fixo para todas a primeira IA com conformidade de 85% de tratamentos seguida de 
detecção de estro a 40% com 85% de precisão; 8) IA em tempo fixo para a primeira IA com conformidade de 95% 
dos tratamentos seguido de detecção de estro a 40% com 85% de precisão; 9) IA em tempo fixo para a primeira IA 
com conformidade de 85% dos tratamentos seguido de detecção de estro a 60% com precisão de 85%; e 10) IA em 
tempo fixo para a primeira IA com conformidade de 95% de tratamentos seguida de detecção de estro a 60% com 
precisão de 95%. As barras representam o perfil por vaca por ano de acordo com cada programa reprodutivo calcu-
lado usando o preço do leite a $0,33/kg (painel A) ou $0,44/kg (painel B). Linhas tracejadas representam a taxa de 
prenhez de ciclo de 21 dias (painel A) ou média de período de serviço (painel B). Adaptado de Galvão et al. (2012). 
 
Avaliação econômica de tecnologias de embrião para 

otimizar o desempenho reprodutivo em rebanhos 
leiteiros 

 
O uso de tecnologias embrionárias tem sido 

descrito como uma alternativa para melhorar a gestação 
em vacas leiteiras, especialmente durante o período de 
estresse calórico (Ambrose et al., 1999; Al-Katanani et 

al., 2002; Stewart et al., 2011). A transferência de um 
blastocisto a uma receptora sincronizada tem o potencial 
de melhorar a fertilidade porque contorna a fertilização 
de desenvolvimento inicial do embrião, que são estágios 
de termosensibilidade aumentada (Hansen, 2007) assim 
como alta perda de gestação (Santos et al., 2004b). No 
entanto, além da fertilidade, diversos outros fatores pre-
cisam ser considerados para determinar se o uso de tec-
nologias embrionárias é economicamente viável. O cus-
to de um embrião, mão de obra, uso de receptoras, pro-
gresso genético e fertilidade em programas IA são fato-
res importantes que não podem ser ignorados. 

Calculamos e comparamos os custos de cinco 
programas reproductivos para vacas leiteiras lactantes 

incluindo a transferência de embriões (TE) produzidos 
em vacas superovuladas (SOV); embriões produzidos in 

vitro de aspiração folicular (PIV-A) ou de oócitos de 
vacas leiteiras de matadouros (PIV-OM); IA em tempo 
fixo; e IA em tempo fixo em combinação com insemi-
nação após a detecção de cio (IA em tempo fixo + DE). 
O sêmen convencional ou sexado foi usado em todos os 
programas e vacas doadoras lactantes e não lactantes 
foram consideradas para programas de TE e PIV-A. Su-
posições foram baseadas em trabalhos publicados (Sar-
tori et al., 2004; Schenk et al., 2006; Chebel et al., 
2008; Steward et al., 2011) e em dados de duas grandes 
fazendas  produtoras de leite na Califórnia que orde-
nham aproximadamente 5.000 vacas e transferem mais 
de 3.000 embriões por ano (D. Demétrio, 2012, Maddox 
Dairy; comunicação pessoal). Para o programa TE, cada 
SOV usou 2 doses de semen convencional ou 6 doses de 
sêmen sexado que resultou em 5 e 2,6 embriões transfe-
ríveis, respectivamente. A mesma produção de embriões 
foi considerada para vacas doadoras em lactação ou se-
cas devido aos resultados conflitantes na literatura 
(Chebel et al., 2008; Hasler et al., 2006). Quando a doa-
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dora de embrião foi uma vaca lactante, uma coleta única 
foi feita e 30 dias de período de serviço adicionais foram 
adicionados ao custo do programa por causa do atraso 
na primeira inseminação pós-parto. Quando a doadora 
de embrião foi uma vaca seca, o intervalo entre coletas 
foi de 50 dias. Para PIV-A, 8 oócitos de boa qualidade 
foram recuperados via aspiração folicular e 20% deles 
desenvolveram em blastocistos com sêmen convencio-
nal ou sexado, o que resultou em 1,6 embriões/aspiração 
(Merton et al., 2003). O intervalo entre sessões de aspi-
ração foi de 5 a 7 dias, que foi incluído no custo de ma-
nutenção de vacas não lactantes doadoras de oócitos. 
Para vacas lactantes, oócitos foram aspirado apenas de 
animais gestantes, portanto, sem custo adicional de ma-
nutenção. O custo de embriões PIV-OM foi baseado nos 
valores de mercado nos Estados Unidos, aproximada-
mente $60 por embrião. Na IA em tempo fixo e sincro-
nização de receptoras de embrião, o programa para o 
primeiro ciclo pós-parto foi um protocolo pré-
sincronizado Ovsynch, enquanto que para ciclos subse-
quentes, usou-se o Ovysnch com dispositivo intravagi-
nal de progesterona. O aproveitamente das receptoras de 
embrião foi de 79%. O custo de uma dose de sêmen foi 
$6 para o convencional e $18 para o sexado, baseado 
nos valores de mercado para touros genômicos com alto 
mérito líquido ($500 a $600) comercializados nos Esta-
dos Unidos. Os custos com mão de obra foram $10/hora 
para funcionário da fazenda e $150/hora para serviços 
veterinários. A dose de PGF2α e GnRH foi $2 e o dispo-
sitivo de progesterona $4 para uso de 7 dias, enquanto o 
tratamento com FSH para SOV foi $75. 

Duas análises foram realizadas. A primeira as-
sumiu que apenas vacas num único ciclo pós-parto, para 
a primeira IA ou transferência de embrião após o perío-
do de espera voluntário. A segunda análise assumiu um 
programa reprodutivo que durou 120 dias (e.g. iniciando 
em 80 e terminando em 200 dias pós-parto) usando um 
dos 5 programas com sêmen convencional ou sexado. A 
combinação de IA em tempo fixo e detecção de estro 

incluiu a observação de cio imediatamente após a se-
gunda dose de PGF2α da pré-sincronização até o final do 
programa, durando 138 dias. A detecção de estro foi de 
50% entre a pré-sincronização e a primeira IA em tempo 
fixo, e 40% para cada ciclo de 21 dias após a primeira 
AI. O intervalo entre IA para vacas diagnosticadas vazi-
as que não foram observadas em cio foi de 40 dias por-
que seriam automaticamente colocadas no protocolo de 
re-sincronização para nova inseminação ou transferência 
de embrião. O custo do dia de período de serviço para 
vacas lactantes foi $2, que foi incluído no cálculo eco-
nômico para doadoras de embrião lactantes, assim como 
para vacas lactantes recebendo IA ou embriões. Quando 
a doadora de embrião foi uma vaca seca, o custo diário 
de manutenção foi fixado em $3,50, correspondendo aos 
custos de alimentação, alojamento, etc. O ganho genéti-
co e taxas de descarte não foram considerados. As res-
postas avaliadas foram custo/IA ou transferência, cus-
to/prenhez e custo/prenhez de fêmea assumindo cenários 
de prenhez por IA ou TE na primeira inseminação ou 
trasnferênica de 15 a 65%. Foi assumido que a prenhez 
por IA diminuiria em 6% para cada serviço subsequente 
após o primeiro, e que a proporção de gestações fêmeas 
seria de 50% para sêmen convencional e 89% para sê-
men sexado em programas de IA em tempo fixo e trasn-
ferência, e 40% para sêmen convencional e 79% para 
sexado em programas PIV.  

O custo mais alto por programa ($258.9) foi 
para TE quando a doadora de embriões era uma vaca 
não lactante inseminada com sêmen sexado ($258,9) e o 
mais baixo ($16.3) foi IA em tempo fixo + DE usando 
sêmen convencional (Tabela 1). Como esperado, o uso 
de sêmen sexado aumentou o custo por program, mas o 
incremento foi proporcionalmente maior quando usado 
para a inseminação que para a produção de embriões. 
Isto se dá porque o sêmen representa uma fração maior 
dos custos de reprodução com IA que a produção e 
transferência de embriões 

. 
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Tabela 1. Custo por inseminação (IA) ou transferência de embrião (US $) para vacas lactantes de acordo com o pro-
grama reprodutivo, sêmen utilizado e o tipo de vaca doadora de embriões. 

Programa reprodugivo1 Sêmen Tipo de doadora Custo/IA or TE2 
TE Convencional Lactante $112,5 
  Não lactante $135,5 
 Sexado Lactante $214,6 
  Não lactante $258,9 
    
PIV-A Convencional Lactante $125,2 
  Não lactante $140,5 
 Sexado Lactante $145,8 
  Não lactante $158,9 
    
PIV-OM Convencional --- $96,9 
 Sexado --- $101,9 
    
IATF Convencional --- $18,8 
 Sexado --- $30,8 
    
IATF + DE Convencional --- $16,3 
 Sexado --- $28,3 

1TE = transferência de embriões de vacas superovuladas; PIV-A = embriões produzidos in vitro de oócitos aspirados 
de vacas doadoras; PIV-OM = embriões produzidos in vitro de oócitos de matadouros; IATF = inseminação artificial 
em tempo fixo; IATF + DE = inseminação artificial em tempo fixo e detecção de estro durante os 11 dias antes da 
IA em tempo fixo. 2Inclui todos os custos para inseminar or transferir um embrião: embrião ou sêmen, mão de obra, 
material, sincronização de cio ou ovulação, mudança no período de serviço para vacas lactantes e receptoras, e ali-
mentação para vacas doadoras não lactantes. 
 
 

Quando estes cinco programas foram avaliados 
para o primeiro ciclo pós-parto apenas, os custos por 
prenhez foram mais baixos para IA em tempo fixo + DE 
com sêmen convencional e mais altos para TE com sê-
men sexado em todos os níveis de fertilidade avaliados 
(Tabela 2). A medida que a prenhez por IA ou transfe-
rência de embrião diminuiu, o custo por gestação au-
mentou independente do programa usado. Para progra-
mas de embriões, o custo para gerar uma gestação foi 
mais baixo para embriões produzidos de oócitos de ma-
tadouros (PIV-OM) e mais alto para PIV-A. Comparado 
com a IA em tempo fixo + DE quando a prenhez por IA 
é 35%, a transferência de embriões por TE, PIV-A e 
PIV-OM precisaria alcançar fertilidade de mais de 65% 
para gerar uma prenhez de custo similar. Quando vacas 
lactantes são inseminadas com sêmen sexado, a fertili-
dade geralmente é 75 a 80% daquela observada com 
sêmen convencional (Norman et al., 2010). Usando 25% 
de prenhez por IA na IA em tempo fixo + DE com sê-
men sexado, o uso de tecnologias embrionárias com 
sêmen sexado teria que resultar em aproximadamente 
43% de prenhez para a PIV-OM ou 52% para PIV-A ou 
> 65% para TE para ter o mesmo custo (Tabela 2). Um 
resultado similar foi observado quando custos foram 
calculados para produzir uma bezerra fêmea. Os pro-

gramas seguiram padrão similar, exceto o uso de sêmen 
sexado que, como se esperava, reduziu os custos de pro-
dução de bezerro fêmea comparado com sêmen conven-
cional em todos os programas de reprodução (Tabela 3).  

Quando a reprodução foi estendida a 120 dias, 
do dia 80 a 200 em lactação, IA em tempo fixo + DE 
novamente resultou numa gestação mais barata, enquan-
to a transferência com embriões PIV-A foi a mais cara 
(Tabela 4). Por exemplo, com prenhez por IA de 35% e 
uso de sêmen convencional, o custo para gerar uma pre-
nhez foi $145,8 para IA em tempo fixo + DE. Com os 
atuais custos de tecnologias embrionárias, os três méto-
dos avaliados para produzir um embrião resultaram em 
gestações mais caras. Se a gestação por transferência de 
embrião é 40%, então a fertilidade em programas IA 
tem que ser muito pobre, abaixo de 15%, para justificar 
qualquer tecnologia com embriões com o objetivo de 
melhorar o desempenho reprodutivo com custo eficien-
te. Quando produtores valorizam mais a obtenção de 
bezerras fêmeas sobre ter uma vaca gestante, então o 
custo de gerar uma fêmea com PIV-OM seria atraente se 
a fertilidade é mantida a 50% comparado com IA em 
tempo fixo + DE usando sêmen sexado e com fertilidade 
de 20% (Tabela 5). 
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Tabela 2. Custo por prenhez (US $) para programas com uma única inseminação ou transferência de embrião de acordo com o 
programa reprodutivo, sêmen utilizado e prenhez por IA ou transferência e embrião1. 

  Prenhez por IA ou transferência de embrião, % 

Programa2 Sêmen 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 

TE Convencional 216,2 240,9 270,0 305,0 347,8 401,3 470,1 561,7 690,1 882,6 1.203,5 
 Sexado 373,3 411,0 455,7 509,2 574,7 656,5 761,8 902,1 1.098,5 1.393,1 1.884,1 
             
PIV-A Convencional 235,6 261,9 293,0 330,3 375,9 432,9 506,2 603,9 740,7 945,8 1.287,8 
 Sexado 267,4 296,3 330,5 371,6 421,8 484,5 565,1 672,6 823,2 1.048,9 1.425,3 
             
PIV-OM Convencional 192,2 214,9 241,7 273,8 313,2 362,3 425,5 509,7 627,7 804,6 1.099,5 
 Sexado 199,9 223,2 250,8 283,8 324,3 374,8 439,8 526,4 647,7 829,6 1.132,8 
             
IATF Convencional 72,0 84,7 99,6 117,6 139,6 167,0 202,3 249,3 315,2 414,0 578,7 
 Sexado 90,5 104,7 121,5 141,6 166,2 197,0 236,6 289,3 363,2 474,0 658,7 
             
IATF + 
DE 

Convencional 68,1 80,4 95,0 112,5 133,9 160,6 195,0 240,8 305,0 401,3 561,7 

 Sexado 86,5 100,4 116,8 136,5 160,6 190,6 229,3 280,8 353,0 461,3 641,7 
1Vacas não gestantes tem 40 dias adicionais para nova reprodução, que é considerado no custo por gestação. 2ET= 
transferência de embriões de vacas superovuladas; PIV-A = embriões produzidos in vitro de oócitos aspirados de 
vacas doadoras; PIV-OM = embriões produzidos in vitro de oócitos de matadouros; IATF = inseminação artificial 
em tempo fixo; IATF + DE = inseminação artificial em tempo fixo e detecção de estro durante os 11 dias antes da 
IA em tempo fixo. 

 
 
Tabela 3. Custo por prenhez (US $) para programas com uma única inseminação ou transferência de embrião de acordo com o 
programa reprodutivo, sêmen utilizado e prenhez por IA ou transferência e embrião1. 

  Prenhez por IA ou transferência de embrião, % 

Programa2 Sêmen 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 

ET Convencional 432,4 481,7 540,1 610,1 695,7 802,6 940,1 1.123,5 1.380,2 1.765,2 2.407,0 
 Sexado 419,4 461,8 512,0 572,2 645,7 737,7 855,9 1.013,5 1.234,2 1.565,3 2.117,0 
             
PIV-A Convencional 589,1 654,8 732,6 825,8 939,8 1,082,3 1,265,5 1.509,7 1.851,6 2364,5 3.219,4 
 Sexado 338,4 375,1 418,4 470,4 533,9 613,3 715,3 851,4 1042,0 1327,8 1.804,1 
             
PIV-OM Convencional 480,5 537,2 604,2 684,6 782,9 905,8 1,063,7 1.274,4 1.569,2 2.011,5 2.748,7 
 Sexado 253,0 282,5 317,4 359,3 410,5 474,4 556,7 666,3 819,9 1.050,1 1.434,0 
             
IATF Convencional 144,0 169,3 199,3 235,2 279,1 334,0 404,6 498,7 630,4 828,0 1.157,3 
 Sexado 101,6 117,6 136,5 159,1 186,8 221,3 265,8 325,1 408,1 532,6 740,1 
             
IATF + DE Convencional 136,2 160,8 190,0 225,0 267,8 321,3 390,0 481,7 610,0 802,5 1123,3 
 Sexado 97,2 112,8 131,3 153,4 180,4 214,2 257,6 315,5 396,6 518,3 721,0 

1Vacas não gestantes tem 40 dias adicionais para nova reprodução, que é considerado no custo por gestação. 2ET= 
transferência de embriões de vacas superovuladas; PIV-A = embriões produzidos in vitro de oócitos aspirados de 
vacas doadoras; PIV-OM = embriões produzidos in vitro de oócitos de matadouros; IATF = inseminação artificial 
em tempo fixo; IATF + DE = inseminação artificial em tempo fixo e detecção de estro durante os 11 dias antes da 
IA em tempo fixo. 



Ribeiro et al. Aspectos econômicos das tecnologias reprodutivas em rebanhos leiteiros. 
 

274 

Dados de Stewart et al. (2011) também foram 
usados para calcular o custo por prenhez, por prenhez de 
fêmea, por bezerro nascido vivo, por bezerra fêmea nascida 
viva baseado na fertilidade obtida com IA em tempo fixo 
ou transferência de embrião em tempo fixo em vacas sob 
estresse calórico. As suposições foram que o estresse caló-
rico limita a fertilização e desenvolvimento embrionário 
inicial; portanto, ao contornar estes estágios a fertilidade 
seria beneficiada (Ambrose et al., 1999; Hansen, 2007). 
Embriões foram produzidos via PIV-OM com sêmen sexa-
do, e sêmen convencional foi usado para AI. As proporções 
de vacas gestantes no dia 40 e a termo foram 18,3 e 14,6% 
para IA em tempo fixo e 42,1 e 31,2% para transferência 
de embrião em tempo fixo. Como o estresse calórico dimi-
nuiu a fertilidade em vacas inseminadas comparado com 
transferência de embriões, o custo para produzir uma 
prenhez foi $93,8 mais barato que para PIV-OM (Tabela 
6). No entanto, como PIV-OM resulta em maior perda 
de gestações, e cada gestação perdida custa $550 (De 
Vries, 2006), o custo/bezerro nascido vivo foi $60,4 

mais barato para IA em tempo fixo que PIV-OM. Po-
rém, PIV-OM resultou em mais fêmeas, então o cus-
to/fêmea nascida viva foi menor para PIV-OM, que po-
de beneficiar produtores que estão com rebanho em ex-
pansão ou em mercados de grande valorização de novi-
lhas de reprosição.  

Estes dados reforçam o conceito de que tecnolo-
gias embrionárias, para serem economicamente atraentes 
para substituir programas de IA, precisam oferecer grandes 
aumentos na fertilidade. Quando a prenhez por IA está 
abaixo de 15%, a transferência de embriões em tempo fixo, 
com uso de embriões produzidos de forma acessívelm, se 
torna atraente. Além disto, a medida que tecnologias em-
brionárias se tornam mais eficientes e baratas, seu uso co-
mo ferramenta para melhorar a eficiência reprodutiva em 
rebanhos leiteiros será mais atraente e justificável econo-
micamente. Porém, é importante ressaltar que fertilidade 
abaixo de 15% em programas IA é uma grande preocupa-
ção e requer a reavaliação de práticas de gerenciamento 
para identificar os motivos para resultados tão medíocres.

 
Tabela 4. Custo médio por prenhez (US $) durante os primeiros 120 dias do período de reprodução de acordo com o 
programa reprodutivo, sêmen utilizado e prenhez por IA ou transferência e embrião1. 

  Prenhez por IA ou transferência de embrião, % 

Programa2 Sêmen 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0

TE Convencional 223,2 249,1 279,5 315,6 359,3 413,6 482,8 574,5 702,1 892,7 1,209,1

 Sexado 385,2 478,1 531,3 594,8 672,0 768,0 890,8 1.053,7 1.281,0 1.620,9 2.185,9

    

PIV-A Convencional 243,3 271,0 303,4 342,0 388,9 447,0 521,2 619,5 756,4 960,8 1.300,2

 Sexado 276,0 306,6 342,5 385,2 437,1 501,5 583,8 692,9 844,8 1.071,8 1.449,0

    

PIV-OM Convencional 198,5 222,2 249,9 282,9 322,8 372,3 435,4 519,0 635,2 808,6 1.096,5

 Sexado 206,4 230,8 259,4 293,4 334,5 385,6 450,6 536,8 656,6 835,6 1.132,6

    

IATF Convencional 74,5 87,2 102,0 119,3 140,2 165,8 198,2 240,9 300,0 387,8 533,1

 Sexado 93,6 108,0 124,7 144,4 168,2 197,5 234,7 283,6 351,5 452,4 619,6

    

IATF + DE Convencional 62,8 70,5 79,7 90,8 104,7 122,4 145,8 177,8 223,7 293,8 412,7

 Sexado 81,9 89,9 99,4 111,1 125,7 144,5 169,4 203,5 252,3 327,3 454,3
1Vacas não gestantes tem 40 dias adicionais para nova reprodução, exceto se não inseminadas seguido da detecção 
de estro, que foi considerado no custo por gestação. 2ET= transferência de embriões de vacas superovuladas; PIV-A 
= embriões produzidos in vitro de oócitos aspirados de vacas doadoras; PIV-OM = embriões produzidos in vitro de 
oócitos de matadouros; IATF = inseminação artificial em tempo fixo; IATF + DE = inseminação artificial em tempo 
fixo e detecção de estro durante os 11 dias antes da IA em tempo fixo. 
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Tabela 5. Custo médio por prenhez fêmea (US $) durante os primeiros 120 dias do período de reprodução de acordo 
com o programa reprodutivo, sêmen utilizado e prenhez por IA ou transferência e embrião1. 

  Prenhez por IA ou transferência de embrião, % 

Programa2 Sêmen 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 

ET Convencional 446,5 498,2 558,9 631,2 718,7 827,2 965,6 1.149,0 1.404,2 1.785,3 2.418,1 

 Sexado 432,8 478,1 531,3 594,8 672,0 768,0 890,8 1.053,7 1.281,0 1.620,9 2.185,9 

             

PIV-A Convencional 608,2 677,4 758,5 855,1 972,2 1.117,5 1.303,0 1.548,7 1.890,9 2.401,9 3.250,6 

 Sexado 349,4 388,1 433,5 487,6 553,3 634,8 739,0 877,1 1.069,4 1.356,8 1.834,2 

             

PIV-OM Convencional 496,2 555,4 624,8 707,3 807,1 930,8 1.088,6 1.297,4 1.588,0 2.021,6 2.741,4 

 Sexado 261,3 292,2 328,3 371,4 423,5 488,0 570,4 679,4 831,2 1.057,7 1.433,7 

             

IATF Convencional 149,1 174,5 203,9 238,6 280,3 331,6 396,5 481,9 600,0 775,6 1.066,1 

 Sexado 105,1 121,3 140,1 162,3 189,0 221,9 263,7 318,7 394,9 508,4 696,2 

             

IATF + DE Convencional 125,7 141,1 159,4 181,6 209,3 244,8 291,6 355,6 447,3 587,6 825,5 

 Sexado 92,0 101,0 111,7 124,8 141,3 162,4 190,3 228,6 283,5 367,7 510,5 
1Vacas não gestantes tem 40 dias adicionais para nova reprodução, exceto se não inseminadas seguido da detecção 
de estro, que foi considerado no custo por gestação. 2ET= transferência de embriões de vacas superovuladas; PIV-A 
= embriões produzidos in vitro de oócitos aspirados de vacas doadoras; PIV-OM = embriões produzidos in vitro de 
oócitos de matadouros; IATF = inseminação artificial em tempo fixo; IATF + DE = inseminação artificial em tempo 
fixo e detecção de estro durante os 11 dias antes da IA em tempo fixo. 
 
Tabela 6 Custos estimados por prenhez e bezerro nascido vivo para IA em tempo fixo incluindo detecção de cio u-
sando sêmen convencional e produção de embriões in vitro usando oócitos de ovários de matadouros inseminatdos 
com sêmen sexado baseado em Stewart et al. (2011). 

 Programa  
Item IATF + DE PIV-OM Diferença (IATF - PIV-OM) 
Gestante, %    
Dia 40 18,3 42,1 -23,8 
Termo 14,6 31,2 -16,6 
Perda de gestação e natimorto, % 20,2 34,7 -14,5 
Vacas parindo bezerros vivos, % 14,6 27,5 -12,9 
Custo, US $    
Por prenhez 446,0 352,1 93,8 
Prenhez de fêmea 891,9 445,7 446,2 
Bezerro vivo 559,0 539,1 19,9 
Perda de gestação por bezerro vivo 112,2 192,5 -80,3 
Custo total/bezerro vivo, US $ 671,2 731,5 -60,4 
Custo total/ fêmea viva, US $ 1.342,4 926,0 416,4 

IATF + DE = inseminação artificial em tempo fixo com detecção de estro durante o programa; PIV-OM = embriões 
produzidos in vitro de oócitos de ovários de matadouros. 

 
Análise econômica de programas reprodutivos para 

novilhas leiteiras 
 

De acordo com uma pesquisa conduzida pelo 
Sistema Nacional de Monitoramento de Saúde de Reba-
nhos, aproximadamente 63% das fazendas produtoras de 
leite nos Estados Unidos usam IA após a detecção de 
estro espontâneo ou induzido em novilhas leiteiras 
(NAHMS, 2009). As principais vantagens deste pro-
grama são a facilidade de implementação, custos relati-
vamente baixos e alta prenhez por AI. Porém, o sucesso 
de programas para a detecção de estro é altamente de-
pendente da eficiência e precisão de detecção, que re-

quer observação diária. Baixas taxas de detecção de es-
tro resultam em taxas de prenhezes baixas e uma grande 
variação na idade ao primeiro serviçõ e prenhez, e con-
sequentemente na idade ao primeiro parto, que é eco-
nomicamente indesejável (Ettema e Santos, 2004). A 
administração de PGF2α quando novilhas são movidas 
aos lotes de reprodução é ótima estratégia para sincroni-
zação de cio e formação de grupos sexualmente ativos, 
facilitando o uso de IA para melhorar a taxa de prenhez 
(Stevenson et al., 2008).  

Aproximadamente 33% das fazendas produto-
ras de leite nos Estados Unidos ainda usam a monta na-
tural como principal método para novilhas (NAHMS, 
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2009). Apesar dos programas de monta natural requere-
rem menos trabalho e compromisso de equipe, a efici-
ência de reprodução não é melhorada (Overton e Sischo, 
2005; Lima et al., 2009; Lima et al. 2012a). Incremen-
tos na idade na gestação e gastos para manter touros 
pode aumentar marcadamente os custos de criação de 
novilho gestante. Adicionalmente, a manutenção de tou-
ros de serviço coloca problemas adicionais como risco 
de transmissão de doenças venéreas, trauma durante o 
parto, inabilidade de selecionar para menos distocia, 
danos na melhoria genética e, mais importantemente, 
risco para os funcionários. De acordo com o relatório do 
Center of Diseases Control, Morbidity and Mortality 
Weekly Report, de 21 mortes associadas com o manu-
seio de bovinos nos estados de Iowa, Missouri e Ne-
braska, 10 delas foram causadas por ataques de touros 
(Morbidity and Mortality Weekly Report - MMWR, 
2009). Das fatalidades relatadas em fazendas leiteiras, 
todas foram causadas por touros. Um estudo recente 
relatou 287 acidentes sérios ou mortes causadas por tou-
ros nos Estados Unidos, e a maioria das vítimas tinha 
experiência considerável lidando com touros (Sheldon et 

al., 2009). Portanto, de forma geral, infertilidade, inferi-
oridade genética, transmissão de doenças e risco aos 
funcionários são problemas comuns nos programas de 
monta natural. 

Uma pesquisa completada em 2007 indicou que 
menos de 4% das operações com vacas leiteiras usaram 
programas de IA em tempo fixo para reproduzir novi-
lhas leiteiras (NAHMS, 2009). A baixa utilização foi 
justificada pela gestação reduzida por IA (30 a 40%) 
obtida com o protocolo padrão Ovsynch compara do IA 
no estro detectado (50 a 60%). Outro motivo foi a per-
cepção dos produtores de que o gerenciamento reprodu-
tivo de novilhas leiteiras não é uma preocupação. No 
entanto, novos programas de IA em tempo fixo para 
novilhas leiteiras tem sido desenvolvidos e resultaram 
em gestação adequada por IA (50 ao 60%; Rabaglino et 

al., 2010; Lima et al., 2011, 2012b). Com fertilidade 
adequada, a grande vantagem de implementar protoco-
los de IA em tempo fixo para novilhas leiteiras é maxi-
mizar o número de animais gestantes imediatamente 
após se tornarem elegíveis para reprodução, que deve 
resultar em idade menor na gestação e parto, o que re-
duz custos de alimentação de novilhas leiteiras (Ettema 
e Santos, 2004). No entanto, é importante mencionar 
que estes programas requerem conformidade, trabalho e 
custos com administração hormonal. 

Uma simulação foi realizada para calcular a ta-
xa de prenhez, tempo médio para gestação, custos totais 
por IA (incluindo mão de obra, tratamentos hormonais, 
sêmen e material), e custos totais por gestação para qua-
tro programas reprodutivos quando a duração do perío-
do de reprodução era 84 dias, aproximadamente quatro 
ciclos de estro. Novilhas eram elegíveis para reprodução 
começando a 400 dias de idade (dia 0) e sujeitos a um 
de quatro protocolos de reprodução: 1) IA em tempo 
fixo para a primeira e subsequentes inseminações; 2) 
apenas detecção de estro; 3) IA em tempo fixo para a 
primeira reprodução e detecção de estro para o período 

restante; e 4) IA em tempo fixo para a primeira reprodu-
ção seguida de inseminação na detecção de estro ou in-
seminação re-sincronizada após diagnóstico de não ges-
tação. Quatro taxas de detecção de estro foram conside-
radas: 50, 60, 70 e 80%. O programa de detecção de 
estro incluiu uma injeção de PGF2α no dia 0 em todos os 
novilhas e uma segunda injeção 14 dias após para os não 
inseminados. Assumiu-se 60% de prenhez por IA para 
as inseminadas em cio para a primeira IA e 54% para as 
inseminações restantes (Norman et al., 2010). Para IA 
em tempo fixo, novilhas não gestantes foram insemina-
dos novamente a cada 40 dias por até 3 IA, e gestantes 
por IA foram 59, 55 e 51% para a primeira, segunda e 
terceira reprodução respectivamente (Lima et al., 2011, 
2012b). Para a detecção de estro, custos com trabalho 
foram calculados para checagem diária de rabo e obser-
vação de novilhas. Custos por gestação incluíam custos 
incorridos para implementar o programa de reprodução 
e custos de alimentação associados com o intervalo do 
início ao fim da reprodução até a gestação. Foi assumido 
que cada dia extra para gestação após 400 dias de idade 
aumentaria os custos de alimentação $2. Portanto, novi-
lhas não gestantes no fim da simulação, no dia 84, ti-
nham um custo adicional de $168 para alimentação.  

Como esperado, resultados dos programas u-
sando a detecção de cio foram altamente dependentes 
das taxas de inseminação (Tabela 7). Como a eficiência 
da detecção de estro aumentou de 50 para 80%, mais 
novilhas estavam gestantes no início do período de re-
produção, o que reduziu a idade na gestação. Estas me-
lhorias na reprodução também afetaram o custo por IA e 
o custo de alimento por gestação, que diminuiu o custo 
total por gestação com a detecção mais alta de estro. A 
incorporação de IA em tempo fixo para a primeira IA 
reduziu o custo por gestação quando comparado com a 
detecção de estro sozinha, apesar dos benefícios diminu-
írem na alta taxa de detecção de estro (Tabela 7). Quan-
do IA em tempo fixo foi incorporada no programa re-
produtivo para re-sincronizar novilhas vazias não detec-
tadas no cio, as vantagens da do programa com IA em 
tempo fixo aumentou comparado com sistemas de de-
tecção de cio com baxia eficiência (50 a 60%), mas tive-
ram efeito insignificante quando a detecção de cio era 
de pelo menos 70%. A IA em tempo fixo foi equivalente 
apenas a um programa baseado na detecção de cio 
quando a eficiência de detecção foi pelo menos 70%. A 
incorporação da detecção de cio após uma IA em tempo 
fixo foi superior à IA em tempo fixo exclusiva quando a 
taxa de detecção de cio foi >50%.  A maioria das mu-
danças nos custos por gestação resultam de custos com 
alimentação associados com obtenção de prenhez a mais 
tardia. 

Resumidamente, a maioria das fazendas produto-
ras de leite utilizam detecção de cio para programas com 
novilhas. Quando a eficiência de detecção de cio cai abaixo 
de 70%, o custo de obtenção de uma gestação é similar ao 
usado para IA em tempo fixo sozinha. No entanto, a incor-
poração da detecção de estro entre a IA em tempo fixo re-
duz custos associados com a criação de novilhas até o par-
to, o que diminui o custo por prenhez. 
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Tabela 7. Eficiência reprodutiva e custos de quatro programas de reprodução para novilhas leiteiras de acordo com a 
taxa de detecção de cio. 

 Programa de reprodução1 

 
apenas 
IATF 

 Apenas detecção de estro  
IATF + DE nas IA restan-

tes 
 IATF + DE entre IATF 

Taxa de detecção de cio, % ----  50 60 70 80  50 60 70 80  50 60 70 80 

Prenhez, %                 

Dia 20 59,0  45,0 50,4 54,6 57,6  59,0 59,0 59,0 59,0  59,0 59,0 59,0 59,0 

Dia 40 81,6  59,9 66,5 71,8 75,9  70,1 72,3 74,5 76,7  81,4 81,4 81,3 81,3 

Dia 84 91,0  78,6 84,7 89,1 92,2  84,1 87,3 90,1 92,5  91,1 91,2 91,2 91,3 

Idade a prenhez, dias 418,2  426,6 425,0 423,6 422,4  414,4 415,3 415,9 416,3  416,8 416,5 416,2 415,9 

Dias de trabalho 12  84 84 84 84  68 68 68 68  68 68 68 68 

Horas de trabalho/IA 0,18  0,57 0,49 0,43 0,39  0,37 0,34 0,32 0,30  0,23 0,22 0,21 0,20 

Custo/IA, US $ 20,8  14,9 13,9 13,3 12,8  18,9 18,3 17,8 17,4  19,1 18,5 17,9 17,4 

Número de IA/prenhez 1,75  1,75 1,74 1,74 1,74  1,74 1,75 1,75 1,75  1,75 1,75 1,75 1,75 

Custo de alimenta-
ção/prenhez, US $ 

53,1  98,9 80,5 67,8 58,9  60,6 55,0 50,2 46,2  49,9 45,3 48,6 48,0 

Custo total/prenhez, US $ 89,5  125,0 104,7 90,9 81,1  93,5 86,9 81,4 76,7  83,3 81,7 80,0 78,4 
1IATF = inseminação artificial em tempo fixo; IATF + DE = inseminação artificial em tempo fixo para a primeira IA 
seguida da detecção de estro para IA restante; IATF + DE entre IATF = IA em tempo fixo para a primeira IA segui-
da da detecção de cio e re-sincronização de novilhas não gestantes para IA em tempo fixo seguida de diagnóstico de 
não gestação.  

 

Conclusões 
 

A reprodução continua sendo um componente 
crítico para a viabilidade econômica de uma fazenda 
produtora de leite. Ela permite que novilhas entrem em 
produção em idade adequada e que vacas leiteiras retor-
nem à produção no intervalo desejado. De acordo com o 
nível de produção e taxa de prenhez do rebanho, produ-
tores precisam estabelecer metas para iniciar o programa 
de inseminação para que a prenhez ocorra no período 
economicamente mais atrativo. Com o aumento do con-
trole do intervalo entre parto e primeira IA e prenhez, o 
período de espera voluntário pode ser atrasado. Da 
mesma forma, apesar da obtenção de gestação em tempo 
hábil ser atraente para rebanhos de baixa e alta produ-
ção, a medida que a produção aumenta as perdas eco-
nômicas com o atraso na prenhez é reduzida. Vacas de 
baixa produção ou em rebanhos de baixa produção de-
vem receber a primeira inseminação no início da lacta-
ção, geralmente entre 40 e 60 dias pós-parto, enquanto 
vacas de alta produção ou em rebanhos de alta produção 
este intervalo deve ser atrasado várias semanas. No ge-
ral, a incorporação de IA em tempo fixo para a primeira 
IA seguida da detecção de cio com a re-sincronização de 
vacas vazias não re-inseminadas é a estratégia reprodu-
tiva mais rentável. Quando tecnologias embrionárias são 
incorporadas com o objetivo de melhorar o desempenho 
reprodutivo, o ganho em fertilidade precisa ser grande 
quando comparado com a IA. Em muitos casos, os pro-
gramas de IA tem que resultar em fertilidade medíocre 
(<15%) para que a transferência de embriões (40-45% 
de prenhez) seja economicamente viável. A medida que 
tecnologias embrionárias se tornam mais eficientes e 
baratas, seu uso como ferramenta para melhorar a efici-
ência reprodutiva em rebanhos leiteiros será mais atra-

ente e economicamente justificável. Para novilhas leitei-
ras, em fazendas com excelentes taxas de detecção de 
cio, acima de 70%, a incorporação de programas de IA 
em tempo fixo não é atraente do ponto de vista econô-
mico quando o objetivo é melhorar o desempenho re-
produtivo ou reduzir custos por gestação. A incorpora-
ção de IA em tempo fixo seguida da detecção de cio ou 
IA em tempo fixo apenas se torna atraente quando pro-
gramas reprodutivos baseados em detecção de cio têm 
eficiência de detecção de 60% ou menos. 
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Resumo 
 

A produção in vitro (PIV) de embriões bovinos 
existe há cerca de três décadas. Ao longo dos anos, a 
PIV tem ganhado a reputação como uma das mais apli-
cáveis dentre as biotecnologias da reprodução em bovi-
nos. É bem conhecido que seus altos e baixos são basi-
camente direcionados pelos ganhos econômicos depen-
dendo do sistema  de produção no qual é empregado. 
Paralelamente, sempre houve um forte interesse no em-
brião bovino como um modelo in vitro para propósitos 
de pesquisa básica. Esta mini revisão foca em algumas 
aplicações mais recentes da PIV bovina que podem ser 
úteis para reprodução de bovinos comercial e propósitos de 
pesquisa, em especial, o desenvolvimento de um sistema 
de cultivo individual de oócitos e, como exemplo, o seu 
possível uso como ferramenta de controle de toxicidade. 

 
Palavras-chave: produção in vitro de embriões, bovi-
nos, cultivo de “oócito individual”, controle de toxici-
dade. 
 

Introdução 
 

A produção in vitro (PIV) de embriões bovinos  
tem sido usada rotineiramente há quase 25 anos e mu-
dou dramaticamente a indústria de reprodução de bovi-
nos. Conforme substanciado por diversos conjuntos de 
dados, fica claro que o foco da indústria de reprodução 
bovina, usando técnicas de reprodução assistida, tem ido 
em direção a grandes representantes na América Latina, 
Austrália e Extremo Oriente, apesar de ser difícil conse-
guir dados precisos do mercado asiático (Stroud, 2011; 
Merton, 2011). Baseado nas estatísticas de produção 
disponíveis, a importância da (PIV) bovina tem caído 
proporcionalmente na Europa. Paralela às mudanças na 
importância econômica, a pesquisa aplicada às técnicas 
de reprodução assistida também aumentou em países 
produtores bovinos, o que é ilustrado claramente pelo 
aumento de publicações científicas sobre PIV em anais 
internacionais nas últimas décadas (Goovaerts, 2012)  

Estas mudanças econômicas impõem a criação 
de aplicações alternativas para a PIV bovina. Neste con-
texto, a possível função do embrião bovino produzido in 

vitro (e reprodução bovina em geral) como um modelo 
para o estudo de estratégias de reprodução humana (as-
sistida) tenha ganhado interesse enorme por parte da 
comunidade científica internacional (Campbell et al., 
2003; Malhi et al., 2005; Adams et al., 2012). Embriões 
bovinos e humanos são incrivelmente similares com 
relação à formação do microtúbulo durante a fertiliza-
ção, o momento da ativação do genoma, requisitos me-
tabólicos, interações com o meio de cultivo e duração 

do desenvolvimento de pré-implantacional (Navara et 

al., 1995; Anderiesz et al., 2000; Ménézo et al., 2000). 
Esta revisão curta evidencia algumas novas aplicações 
para a PIV bovina, nominalmente o desenvolvimento de 
uma rotina de sistema de cultivo de "oócito individual" 
e um de seus usos possíveis, o embrião bovino como 
ferramenta de controle de toxicidade. 

 
A necessidade de um sistema de cultivo de "oócito 

individual" 
 

A PIV mudou de forma permanente o negócio 
de reprodução bovina, como analisado de forma exce-
lente por outros (Hasler et al. 1998; Galli et al. 2001; 
Merton et al., 2003). Geralmente, na PIV de rotina bo-
vina, embriões são cultivados em grupos. Quando os 
oócitos removidos são agrupados para maturação, a li-
gação entre o oócito individual e seu microambiente 
folicular específico na história fisiológica do doador é 
perdida. Apesar desta ligação poder ser extremamente 
importante para o subsequente desenvolvimento do oó-
cito (Vassena et al., 2003), o único parâmetro de quali-
dade não invasivo restante neste estágio é a morfologia 
do COC. Para monitorar oócitos individualmente e es-
tudar fatores que influenciam sua qualidade e capacida-
de de desenvolvimento requer dois procedimentos im-
portantes: condições de cultivo de oócito individual ou 
"sozinho" que permitem seguir oócitos individualmente 
e "ao longo do tempo", técnicas de avaliação de quali-
dade não invasivas aos oócitos imaturos. Infelizmente, o 
cultivo em grupo ainda é um pré-requisito para alcançar 
taxas aceitáveis de blastocisto em todos os sistemas in-
tensivos PIV, como tem sido demonstrado que a presen-
ça de oócitos com grau I de qualidade podem facilitar o 
desenvolvimento de COCs com um potencial de desen-
volvimento mais baixo (Khurana e Niemann, 2000). 
Enquanto testando (novos) métodos de avaliação de 
qualidade de oócito em um cultivo de grupo, os efeitos 
positivos ou negativos dos oócitos vizinhos em desen-
volvimento e/ou degeneração podem alterar conclusões 
sobre a competência de desenvolvimento de oócitos 
individuais. 
À parte de ser uma ferramenta para testar a eficácia de 
técnicas não invasivas de avaliação de qualidade de oó-
citos, em um sistema de cultivo individual de oócitos os 
embriões podem ser rastreados de volta ao folículo ori-
ginal (Oyamada e Fukui, 2004). De um ponto de vista 
científico, o rastreamento de oócitos individuais com 
um histórico fisiológico específico conhecido teria 
grande contribuição para nosso conhecimento sobre 
foliculogênese e oogênese. Em segundo lugar, o interes-
se crescente sobre o metabolismo do oócito e embrião, 
muitas vezes caracterizado por padrões de expressão 
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gênica, aumenta a necessidade da produção individual 
de embriões (Carolan et al., 1996; Hagemann et al., 
1998; Fukui et al., 2000; Krisher, 2004; Sturmey et al., 
2008). Em terceiro lugar, quando a PIV é usada para 
controle, por exemplo, em estudos de toxologia, um 
cultivo de oócito individual reduziria o tamanho da a-
mostra. Neste caso, cada embrião individual pode ser 
considerado como unidade experimental estatística in-
dependente, e nenhum efeito do grupo precisa ser leva-
do em consideração. Além disto, condições de cultivo 
individual são necessárias para evitar a adesão de oóci-
tos dos quais a zona pelucida foi removida (Vajta et al., 
2000). Tal sistema também é valioso para o cultivo de 
oócitos e embriões resultantes de métodos de manipula-
ção trabalhosos, como transferência nuclear e genotipa-
gem, onde a identificação individual de oócitos é alta-
mente desejada (Mizushima e Fukui, 2001; Pereira et 

al., 2005). Também, por motivos comerciais, um siste-
ma de cultivo individual de oócito de rotina e confiável 
seria benéfico. Muitas vezes, apenas um ou alguns oóci-
tos podem ser obtidos de uma doadora específica (bovi-
na) após punção folicular (Bols, 2005), e estas doadoras 
que muitas vezes tem valor genético alto ou são parte de 
espécie em extinção (Carolan et al., 1996; O’Doherty et 

al., 1997). Finalmente, mas não menos importante, a 
PIV bovina pode ser um modelo promissor para o estu-
do de determinados aspectos da infertilidade humana 
(Campbell et al., 2003), particularmente porque em téc-
nicas de reprodução assistida humana (ART) oócitos e 
embriões são rotineiramente cultivados individualmen-
te. 

 
Obstáculos a serem vencidos ao desenvolver um sis-
tema de cultivo de "oócitos individuais" em bovinos 

 
Em bovinos, o desenvolvimento do embrião no 

trato feminino geralmente ocorre individualmente. Nes-
te sentido, os sistemas de PIV bovina de rotina não são 
representativos da situação fisiológica, visto que oócitos 
são cultivados em grupos com contato próximo um do 
outro. Tentativas de cultivar oócitos de forma única fa-
lharam muitas vezes, ou pelo menos tem resultados de-
sapontadores (Paria e Dey, 1990; Ferry et al., 1994; 
Donnay et al., 1997; O’Doherty et al., 1997; Nagao et 

al., 1998; Palasz e Thundathil, 1998; Hendriksen et al., 
1999; Jewgenow et al., 1999; Yuan et al., 2000; Fujita 
et al., 2006; Feng et al., 2007). Tanto a competência de 
desenvolvimento quanto a qualidade do embrião são 
afetadas, como mostrado por embriões com número 
mais baixo de células (Pereira et al., 2005), massa celu-
lar interna relativamente menor (Ahern e Gardner, 
1998), baixas taxas de eclosão (Carolan et al., 1996; 
Hendriksen et al., 1999; Larson and Kubisch, 1999; Yu-
an et al., 2000; Goovaerts et al., 2009) e baixa criotole-
rância (Pereira et al., 2005). Apenas alguns grupos al-
cançaram taxas de blastocistos similares ou mais altas 
após cultivo individual comparada com o cultivo em 
grupo (Hazeleger et al., 1995; Carolan et al., 1996; Vaj-
ta et al., 2000; Han et al., 2006), apesar da qualidade do 
embrião nem sempre ser satisfatória. O sucesso de de-
senvolvimento de embriões cultivados em grupo pode 
ser atribuído principalmente à comunicação autócrina e 
parácrina entre oócitos e/ou embriões. Os importantes 
fatores de crescimento que melhoram o desenvolvimen-

to in vitro incluem fator de crescimento I e II semelhan-
tes à insulina (IGF-I, IGF-II), transformando o fator de 
crescimento α e β (TGF-α, TGF-β), interferon τ (IFN-τ), 
fator de crescimento epitelial (EGF), fator de ativação 
plaquetária (PAF) e fator de crescimento derivado pla-
quetário (PDGF) (Paria e Dey, 1990; Thibodeaux et al., 
1995; Lim e Hansel, 1996; O’Neill, 1997). A concentra-
ção de diversos fatores estimuladores derivados de em-
briões parecem ser críticos. Gopichandran et al. (2006) 
encontrou que a distância de 165 µm entre zigotos era 
ideal para melhorar por completo as taxas de blastocisto 
e eclosão, número de células do embrião e metabolismo 
de carboidratos. Números baixos de zigotos por gota 
e/ou menor razão embrião/meio aparentemente influen-
ciam o desenvolvimento de forma negativa (Hoelker et 

al., 2009). O cultivo de oócitos individualmente parece 
ser comprometida pela falta de interação com outros 
oócitos/embriões. Para aumentar a eficácia do desen-
volvimento individual, os requisitos de oócitos de de-
senvolvimento precisam ser reconsiderados; no meio 
tempo, estas descobertas iniciarão as descobertas dos 
novos parâmetros de qualidade de oócitos.  
 
O desenvolvimento de um sistema de cultivo de "oó-

cito individual" em bovinos 
 

Para combater os baixos níveis de fatores de 
crescimento, meios de cultivo padrão têm sido suple-
mentados com diversos fatores de crescimento que são 
testados durante as diferentes etapas de produção (de 
embrião individual) in vitro. Enquanto uma descrição 
detalhada do meio de cultivo usado é além do escopo 
desta análise, um dos tópicos mais controversos é o uso 
de soro. De acordo com Carolan et al. (1996), o uso de 
soro durante a maturação individual é deletério, enquan-
to que outros não relataram este efeito negativo (Hage-
mann et al., 1998). Quando o cultivo individual é reali-
zado em um meio livre de soro, a adição de aminoáci-
dos e vitaminas afetou de forma positiva o desenvolvi-
mento de zigotos obtidos in vivo de ovelhas  (Gardner et 

al., 1994). Enquanto Li et al. (2006) aprimorou o de-
senvolvimento individual de um embrião bovino pela 
adição de aminoácidos a um meio de cultivo quimica-
mente definido, Mizushima e Fukui (2001) adicionaram 
hipotaurina e β-mercaptoetanol ao meio de maturação 
de oócitos individuais levando à taxas de fertilização 
significativamente mais altas e  de poliespermia diminu-
ída, quando comparado com o uso de hipotaurina sozi-
nho. A adição de β-mercaptoetanol ou ambos, porém, 
não causou diferenças significativas nas taxas de cliva-
gem, mas tendiam a melhorar o desenvolvimento de 
blastocistos comparado ao meio de controle sem adi-
ções. A adição de EGF a um sistema PIV de grupo não 
afetou a taxa de blastocistos, enquanto aumentou o nú-
mero de blastocistos no sistema individual (Oyamada et 

al., 2004). A adição de glutationa durante o FIV de oó-
cito individual aumentava significativamente a propor-
ção de fertilização normal e diminuía a poliespermia 
(Fukui et al., 2000). Lim e Hansel (1996) demonstraram 
os efeitos positivos da adição de fator de crescimento 
derivado plaquetário (PGDF) fator de crescimento bási-
co de fibroblasto (bFGF) e fator de crescimento trans-
formacional (TGF-β1 e β2) sobre a capacidade de desen-
volvimento de embriões de 8 células de cultivo indivi-
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dual. Estes autores encontraram ácido araquidônico, β-
mercaptoetanol e glutationa estimulavam o subsequente 
desenvolvimento de embriões de 8 células na presença 
de PDGF e TGF-β1 e β2.  

Alternativamente à suplementação de meio, as 
células somáticas podem ser adicionadas a um sistema 
de cultivo de zigoto para enriquecer condições do ambi-
ente (Konishi et al., 1996). Usando esse procedimento, 
oócitos individuais foram co-cultivados com células 
epiteliais do oviduto bovino (BOEC; Blondin et al., 
1997), células de fígado de rato-búfalo (BRL; Buffalo 
rat liver cells BRL), células cumulus (Donnay et al., 
1997) ou células da granulosa (O’Doherty et al., 1997). 
Goovaerts et al. (2009) testou intensamente o uso de 
células do cumulus em um sistema de co-cultivo. Em 
um primeiro experimento, observaram um aumento na 
taxa de blastocistos de 2,9 a 21,8% quando adicionando 
células cumulus ao cultivo in vitro. Um trabalho poste-
rior confirmou estes resultados e também definiu a qua-
lidade de blastocistos em termos de número de células, 
taxa de células apoptóticas e expressão 10 genes rela-
cionados à qualidade do embrião (Goovaerts et al., 
2011). Eles concluíram que a qualidade de embriões 
produzidos unicamente é similar às suas contrapartes 
cultivadas em grupo em todos os aspectos, exceto para a 
expressão de GPX1. Este gene está envolvido na desin-
toxicação e proteção do DNAmt para estresse oxidativo, 
e foi reduzido em embriões produzidos individualmente. 
Este resultado abre novamente o uso de sistemas de co-
cultivo com células somáticas em sistemas IVP. Apesar 
de aumentar sem dúvida a quantidade de fatores não 
definidos no sistema de produção, as células adiciona-
das suportam claramente o desenvolvimento do embrião 
e melhoram a qualidade do embrião pela secreção de 
fatores embriotróficos e componentes embrio-tóxicos 
neutralizadores (de Wit e Kruip, 2001; Orsi e Reischl, 
2007, Goovaerts et al., 2011). Igualmente não definido, 
mas uma alternativa para o co-cultivo de células cumu-
lus alcançar suporte parácrino e estímulo de oócitos cul-
tivados individualmente é o uso de meio condicionado. 
Complexos cumulus-oócito ou células somáticas são 
previamente cultivados e o sobrenadante é subsequen-
temente usado como meio de cultivo (Fujita et al., 
2006). Porém, este método não resultou (consistente-
mente) em altas taxas de blastocistos (Goovaerts et al., 
2009).  

A atmosfera de gás ao redor dos oócitos e em-
briões durante o desenvolvimento de embriões in vitro 
também altera o microambiente, e assim influencia o 
metabolismo do embrião (Krisher, 2004) devido a uma 
ligação com a produção de espécies reativas de oxigênio 
(ROS). Hagemann et al. (1998) não encontrou diferença 
significativa nas taxas de desenvolvimento entre 7 e 
20% de O2 durante a maturação ou fertilização em oóci-
tos bovinos individuais, enquanto Oyamada et al. 
(2004) relatou maior clivagem e taxas de blastocistos 
após maturação a 20% O2 comparado com 5%. O de-
senvolvimento individual de embriões suínos melhorou 
na atmosfera de 5% O2 e 5% CO2 (Berthelot et al., 
1996). 

Para criar equilíbrio entre a diluição do fator 
autócrino, o acúmulo de metabolitos tóxicos e a dispo-
nibilidade de nutrientes durante o cultivo, uma agenda 
de substituição de meio pode ser aplicada (Ferry et al., 

1994). Porém, baseado na literatura disponível, nunca 
foi testado para cultivo individual. Além disto, o tama-
nho da gota pode ser adaptado, visto que a ausência de 
substrato e aumento de substâncias tóxicas podem ocor-
rem em micro-gotas. Enquanto que a cultivo única de 
embriões foi comprometida em gotas menores que 10 µl 
(Carolan et al., 1996; O’Doherty et al., 1997; Nagao et 

al., 1998), a fertilização única em 10 µl provou dimi-
nuir a poliespermia, mas também a taxa de penetração, 
comparada a gotas de 25, 50 ou 100 µl (Fukui et al., 
2000). 

Para imitar a situação in vivo, onde o embrião é 
envolvido em uma pequena quantidade de secreções do 
trato reprodutor contendo fatores de crescimento em 
altas concentrações, mas mantém os embriões individu-
almente identificáveis ao mesmo tempo, Vajta et al. 
(2000) desenharam o sistema "well of the well" (WOW) 
para o cultivo in vitro. Cerca de 10 a 15 pequenos poços 
em formato de V foram criados na parte inferior de uma 
placa padrão de quatro poços com uma varinha de aço 
polido aquecida. Os quatro poços grandes foram preen-
chidos com 500 µl de meio de cultivo e cobertos com 
óleo, e depois um zigoto foi cultivado em cada poço em 
formato de V. Enquanto que o volume de cada poço 
menor era apenas 0,04 µl, limitando a diluição dos fato-
res autócrinos, era assumido que a grande quantia de 
meio acima destes poços fornecia nutrientes e diluía 
metabolitos tóxicos. Este sistema de cultivo resultou em 
taxas mais altas de blastocistos que o cultivo conven-
cional de grupo ou cultivo individual em gotas de 20 µl, 
com um número de células de blastocisto similar ao de 
embriões cultivados em grupo. Este sistema permite o 
rastreamento individual de oócitos e zigotos individuais, 
mas os zigotos podem comunicar através do meio so-
brenadante e trocar fatores de crescimento com embri-
ões vizinhos, o que pode ser indesejável se o interesse é 
nas características de desenvolvimento individuais de 
um embrião específico. Recentemente, Hoelker et al. 
(2009) demonstrou taxas similares de blastocistos, con-
tagens de células diferenciais e índices apoptóticos no 
sistema de cultivo WOW com 16 zigotos em meio com-
partilhado, e cultivo de controle de grupo com 50 zigo-
tos por gota. Em contraste, o cultivo de 16 zigotos em 
uma gota padrão diminuiu o resultado comparado com 
os cultivados no sistema WOW. Na reprodução humana 
assistida, a gestação foi eficientemente estabelecida a-
pós usar embriões cultivados no sistema WOW (Vajta et 

al., 2008). A variação deste sistema de cultivo "separa-
do-junto", permitindo o estímulo e identificação indivi-
dual, permite cultivar um zigoto separado de um grupo 
de embriões por um filtro (Spindler et al., 2006; Somfai 
et al., 2010). Han et al. (2006) desenvolveu um sistema 
comparável WOW, o sistema de cultivo “well-in-drop” 
(WID), para oócitos individuais de caprinos, enquanto 
outros (Dode et al., 2003; Pereira et al., 2005; Spindler 
et al., 2006) modificaram ligeiramente o sistema WOW 
cobrindo cada poço individual com 20 µl de meio e u-
sando o co-cultivo com células cumulus em atmosfera 
com O2 alto. Sob estas condições, não se usa camada 
sobre o meio, mas fatores lipofílicos podem ser absorvi-
dos e difundidos pelo óleo para outras gotas do meio. 
Nenhuma taxa de blastocistos mais alta foi relatada, 
quando comparado com um sistema individual de culti-
vo de gotas padrão 20 µl, mas o número de células de 
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embriões em cultivos modificadas WOW foi mais alto. 
Um estudo recente (Matoba et al., 2010) comparou três 
sistemas "separado-junto": WOW, adesivo "Cell-Tak" 
filtro de poliester, fornecendo resultados de desenvol-
vimento de blastocistos comparáveis, mas com prefe-
rência pelo último em termos de preparo e uso. 

Mais recentemente, ambientes físicos novos 
para o cultivo de embriões foram desenhados, como 
dispositivos microfluídicos (Smith e Takayama, 2007; 
Wheeler et al., 2007; Smith et al., 2012) e ovidutos de 
vidro ou cultivo em micro-tubo (Thouas et al., 2003; 
Roh et al., 2008). Estes sistemas permitem, contrastan-
do com as micro gotas sob óleo, o uso de volumes muito 
pequenos de meio sem a cobertura de óleo. Os disposi-
tivos microfluídicos adicionam um ambiente de cultivo 
dinâmico com um fluxo de meio que lava os metaboli-
tos tóxicos, mas simultaneamente dilui os fatores autó-
crinos/parácrinos. Estas enormes mudanças no ambiente 
físico provavelmente afetarão o desenvolvimento indi-
vidual de embriões de forma muito diferente, e podem 
ser promissores para a produção individual de embriões 
bovinos, mas ainda não foram testados sob condições de 
rotina. Alguns grupos de pesquisa usaram cultivo indi-
vidual de oócito como uma ferramenta para ligar um 
ambiente de folículo e características de complexo cu-
mulus-oócito à competência de desenvolvimento do 
oócito envolvido (Araki et al., 1998; Hagemann et al., 
1999; Jewgenow et al., 1999; Han et al., 2006).  

 
Controle de toxicidade como aplicativo "pronto para 
uso" do cultivo de "embrião individual" em bovinos 

 
Dado o interesse decrescente na PIV para sis-

temas de produção de bovinos, mais atenção tem sido 
dada ao possível papeldo embrião bovino in vitro para 
propósitos de pesquisa. Dado que a cultivo de embriões 
in vitro é um procedimento razoavelmente bem definido 
que pode facilmente produzir estruturas vivas e compos-
tas de células pluripotentes, ele se torna um possível 
alvo de estudo, por exemplo, do impacto de substâncias 
tóxicas no nível embrionário. Enquanto que uma visão 
geral das possíveis influências de tóxicos do ambiente 
sobre a qualidade do gameta e do embrião está muito 
além do escopo desta mini-revisão, tem sido mostrado 
repetidamente, por exemplo, que compostos disruptores 
endócrinos (EDCs) tem influência negativa sobre o oó-
cito e subsequente qualidade do embrião, mesmo no 
nível folicular (Pocar et al., 2001, 2006; Brevini et al., 
2004; Petro et al., 2012). Porém, fazer com que um sis-
tema de cultivo de oócito individual esteja pronto para 
propósitos de controle de toxicidade requer algumas 
modificações específicas. Primeiramente, é preciso veri-
ficar e definir a contaminação histórica possível do sis-
tema IVP que está em uso para a produção individual de 
embriões. Não foi possível detectar quantias significati-
vas de compostos desreguladores endócrinos sobre os 
tecidos e fluidos corporais, incluindo fluido folicular, 

quando amostrando doadores de oócitos após abate (Pe-
tro et al., 2010). Um segundo obstáculo a vencer é a 
eliminação do uso de óleo para a produção individual de 
embrião, porque a maior parte dos compostos disrupto-
res endócrinos são solúveis em lipídios. Portanto, o óleo 
poderia alterar protocolos de controle de toxicidade 
prescrevendo a adição de EDCs ao ambiente de cultivo. 
Muito recentemente tivemos sucesso no desenvolvimen-
to de condições de cultivo sem óleo, semi definidas para 
PIV individual (Goovaerts et al., 2012). O próximo pas-
so lógico seria a adição de EDCs a um sistema de culti-
vo de oócito individual durante um curto período de 
tempo e estudar os efeitos tóxicos pela definição dos 
níveis de produção mRNA nos embriões expostos e 
controlados. 

 
Conclusões 

 
É evidente que o cultivo individual de oócitos 

(bovinos) para gerar em embriões individuais ainda está 
comprometido quando comparado ao cultivo em grupo. 
Porém, taxas similares de blastocistos estão ao alcance, 
e a qualidade de embriões provenientes de cultivos indi-
viduais ou em grupo é comparável. O método escolhido 
depende da indicação de cultivo individual de oócitos a 
ser usada. Um meio quimicamente definido sem co-
cultivo ou óleo parece ser essencial para estudar o me-
tabolismo de oócitos e embriões, ou quando o embrião 
sozinho será usado como ferramenta no controle de to-
xicidade. Se aplicado em um meio comercial, nominal-
mente para produzir o número mais alto possível de 
bons embriões de um número limitado de oócitos, o uso 
de soro e sistemas de co-cultivo seria benéfico. Inde-
pendente do sistema usado, a produção individual de 
embriões ajudará a desvendar as interações complexas 
entre o oócito w as células somáticas sem a influência 
de outros oócitos.  

 
Referências 

 
Adams GP, Singh J, Baerwald AR. 2012. Large ani-
mal models for the study of ovarian follicular dynamics 
in woman. Theriogenology. doi 
10.1016/j.theriogenology.2012.04.010. 
Ahern TJ, Gardner DK. 1998. Culturing bovine em-
bryos in groups stimulates blastocyst development and 
cell allocation to the inner cell mass. Theriogenology, 
49:194. (abstract). 
Anderiesz C Ferraretti A, Magali C, Fiorentino A, 
Fortini D, Gianaroli L, Jones GM, Trounson AO. 
2000. Effect of recombinant human gonadotrophins, 
bovine and murine oocyte meiosis, fertilization and em-
bryonic development in vitro. Hum Reprod, 15:1140-
1148.  
Araki N, Sato K, Hayashi K, Miyamoto A, Fukui Y. 
1998. Relationships among follicular fluid estradiol-17 β 
concentration, morphology of cumulus-oocyte complex 

and developmental capacity of individual matured, ferti-
lized and cultured bovine embryos in vitro. J Reprod 

Dev, 44:359-365. 
Berthelot F, Terqui M. 1996. Effects of oxygen, 
CO2/pH and medium on the in vitro development of 
individually cultured porcine one- and two-cell embry-
os. Reprod Nutr Dev, 36:241-251.  

Blondin P, Coenen K, Guilbault LA, Sirard MA. 
1997. In vitro production of bovine embryos: develop-
mental competence is acquired before maturation. 
Theriogenology, 47:1061-1075. 
Bols PEJ. 2005. Puncture of immature ovarian follicles 
in bovine assisted reproduction. Verh K Acad Geneeskd 

Belg, 67:177-202. 



Bols et al. Cultivo individual de oócito. 
 

284 

Brevini TAL, Vassena R, Paffoni A, Francisci C, 
Fascio U, Gandolfi E. 2004. Exposure of pig oocytes to 
PCBs during in vitro maturation: effects on develop-
mental competence, cytoplasmic remodeling and com-
munication with cumulus cells. Eur J Histochem, 
48:347-355. 
Carolan C, Lonergan P, Khatir H, Mermillod P. 
1996. In vitro production of bovine embryos using indi-
vidual oocytes. Mol Reprod Dev, 45:145-150. 
Campbell B, Souza C, Gong J, Webb R, Kendall N, 
Marsters P, Robinson G, Mitchell A, Telfer EE, 
Baird DT. 2003. Domestic ruminants as models for the 
elucidation of the mechanisms controlling ovarian folli-
cle development in humans. Reproduction Suppl, 
61:429-443. 
de Wit AAC, Kruip TAM. 2001. Bovine cumulus-
oocyte-complex-quality is reflected in sensitivity for α-
amanitin, oocyte-diameter and developmental capacity. 
Anim Reprod Sci, 65:51-65. 
Dode MAN, Pereira DC, Rumpf R. 2003. Evaluation 
of different methods for in vitro culture of a single bo-
vine embryo. Theriogenology, 59:340. (abstract). 
Donnay I, Van Langendonckt A, Auquier P, Grisart 
B, Vansteenbrugge A, Massip A, Dessy F. 1997. Ef-
fects of co-culture and embryo number on the in vitro 
development of bovine embryos. Theriogenology, 
47:1549-1561. 
Feng WG, Sui HS, Han, ZB, Chang ZL, Zhou P, Liu 
DJ, Bao S, Tan JH. 2007. Effects of follicular atresia 
and size on the developmental competence of bovine 
oocytes: a study using the well-in-drop culture system. 
Theriogenology, 67:1339-1350. 
Ferry L, Mermillod P, Massip A, Dessy F. 1994. Bo-
vine embryos cultured in serum-poor oviduct-
conditioned medium need cooperation to reach the blas-
tocyst stage. Theriogenology, 42:445-453. 
Fujita T, Umeki H, Shimura H, Kugumiya K, Shiga 
K. 2006. Effect of group culture and embryo-culture 
conditioned medium on development of bovine embry-
os. J Reprod Dev, 52:137-142. 
Fukui Y, Kikuchi Y, Kondo H, Mizushima S. 2000. 
Fertilizability and developmental capacity of individual-
ly cultured bovine oocytes. Theriogenology, 53:1553-
1565. 
Galli C, Crotti G, Notari C, Turini P, Duchi R, 
Lazzari G. 2001. Embryo production by ovum pick up 
from live donors. Theriogenology, 55:1341-1357. 
Gardner DK, Lane M, Spitzer A, Batt PA. 1994. En-
hanced rates of cleavage and development for sheep 
zygotes cultured to the blastocyst stage in vitro in the 
absence of serum and somatic cells: amino acids, vita-
mins, and culturing embryos in groups stimulate devel-
opment. Biol Reprod, 50:390-400. 
Goovaerts IGF, Leroy JMLR, Van Soom A, De 
Clercq JPB, Andries S, Bols PEJ. 2009. Effect of cu-
mulus cell coculture and oxygen tension on the in vitro 
developmental competence of bovine zygotes cultured 
singly. Theriogenology, 71:729-738. 
Goovaerts IGF, Leroy JMLR, Rizos D, Bermejo-
Alvarez P, Gutierrez-Adan A, Jorssen EPA, Bols 
PEJ. 2011. Single in vitro bovine embryo production: 
co-culture with autologous cumulus cells, developmen-
tal competence, embryo quality and gene expression 
profiles. Theriogenology, 76:1293-303. 

Goovaerts IGF. 2012. Single bovine in vitro embryo 

production: qualitative and quantitative aspects. 
Antwerpen, Belgium: University of Antwerp. PhD The-
sis. 
Goovaerts IGF, Leroy JLMR, Langbeen A, Jorssen 
EPA, Bosmans E, Bols PEJ. 2012. Unravelling the 
needs of singly in vitro-produced bovine embryos: from 
cumulus cell co-culture to semi-defined, oil-free culture 
conditions. Reprod Fertil Dev. doi: 10.1071/RD11286. 
Gopichandran N, Leese HJ. 2006. The effect of para-
crine/autocrine interactions on the in vitro culture of 
bovine preimplantation embryos. Reproduction, 
131:269-277 
Hagemann LJ, Weilert LL, Beaumont SE, Tervit 
HR. 1998. Development of bovine embryos in single in 
vitro production (sIVP) systems. Mol Reprod Dev, 
51:143-147. 
Hagemann LJ, Beaumont SE, Berg M, Donnison 
MJ, Ledgard A, Peterson AJ, Schurmann A, Tervit 
HR. 1999. Development during single IVP of bovine 
oocytes from dissected follicles: interactive effects of 
estrous cycle stage, follicle size and atresia. Mol Reprod 

Dev, 53:451-458. 
Han Z, Lan G, Wu Y, Han D, Feng W, Wang J, Tan 
J. 2006. Interactive effects of granulosa cell apoptosis, 
follicle size, cumulus-oocyte complex morphology, and 
cumulus expansion on the developmental competence of 
goat oocytes: a study using the well-in-drop culture sys-
tem. Reproduction, 132:749-758. 
Hasler JF. 1998. The current status of oocyte recovery, 
in vitro embryo production, and embryo transfer in do-
mestic animals, with an emphasis on the bovine. J Anim 

Sci, 76(3 Suppl):52-74. 
Hazeleger NL, Hill DJ, Stubbings RB, Walton JS. 
Relationship of morphology and follicular fluid envi-
ronment of bovine oocytes to their developmental po-
tential in vitro. Theriogenology, 1995. 43:509-522. 
Hendriksen PJM, Bevers MM, Dieleman SJ. Single 
IVP using BRL cell co-culture and serum yields a lower 
blastocyst rate than a group culture. Theriogenology, 
1999. 51:319. (abstract). 
Hoelker M, Rings F, Lund Q, Ghanem N, Phatsara 
C, Griese J, Schellander K, Tesfaye D. 2009. Effect of 
microenvironment and embryo density on developmen-
tal characteristics and gene expression profile of bovine 
preimplantative embryos cultured in vitro. Reproduc-

tion, 137:415-425. 
Jewgenow K, Heerdegen B, Müller K. 1999. In vitro 
development of individually matured bovine oocytes in 
relation to follicular wall atresia. Theriogenology, 
51:745-756. 
Khurana NK, Niemann H. 2000. Effects of oocyte 
quality, oxygen tension, embryo density, cumulus cells 
and energy substrates on cleavage and morula/blastocyst 
formation of bovine embryos. Theriogenology, 54:741-
756.  
Konishi M, Aoyagi Y, Takedomi T, Itakura H, Itoh 
T, Yazawa S. Presence of granulosa cells during oocyte 
maturation improved in vitro development of IVM-IVF 
bovine oocytes that were collected by ultrasound-guided 
transvaginal aspiration. Theriogenology, 1996. 45:573-
581. 
Krisher RL. 2004. The effect of oocyte quality on de-
velopment. J Anim Sci, 82(E. Suppl):E14-E23. 



Bols et al. Cultivo individual de oócito. 
 

285 

Larson MA, Kubisch HM. 1999. The effects of group 
size on development and interferon-tau secretion by in-
vitro fertilized and cultured bovine blastocysts. Hum 

Reprod, 14:2075-2079. 
Matoba S, Fair T, Lonergan P. 2010. Maturation, fer-
tilisation and culture of bovine oocytes and embryos in 
an individually identifiable manner: a tool for studying 
oocyte developmental competence. Reprod Fertil Steril, 
22:839-851. 
Li R, Wen L, Wang S, Bou S. 2006. Development, 
freezability and amino acid consumption of bovine em-
bryos cultured in synthetic oviductal fluid (SOF) medi-
um containing amino acids at oviductal or uterine-fluid 
concentrations. Theriogenology, 66:404-414. 
Lim JM, Hansel W. 1996. Roles of growth factors in 
the development of bovine embryos fertilized in vitro 
and cultured singly in a defined medium. Reprod Fertil 

Dev, 8:1199-1205. 
Malhi PS, Adams GP, Singh J. 2005. Bovine model 
for the study of reproductive aging in women: follicular, 
luteal, and endocrine characteristics. Biol Reprod, 
73:45-53. 
Ménézo YJR, Veiga A, Dale B. 2000. Assisted repro-
ductive technology (ART) in humans: facts and uncer-
tainties. Theriogenology, 53:599-610. 
Merton JS, de Roos APW, Mullaart E, de Ruigh L, 
Kaal L, Vos PLAM, Dieleman SJ. 2003. Factors af-
fecting oocyte quality and quantity in commercial appli-
cation of embryo technologies in the cattle breeding 
industry. Theriogenology, 59:651-674. 
Merton S. 2011. European statistical data of bovine em-
bryo transfer activity 2009. AETE Newslett, 34:11-13. 
Mizushima S, Fukui Y. 2001. Fertilizability and devel-
opmental capacity of bovine oocytes cultured individu-
ally in a chemically defined maturation medium. 
Theriogenology, 55:1431-1445. 
Nagao Y, Saeki K, Nagai M. 1998. Effects of embryo 
density, oxygen concentration and medium composition 
on in vitro development of bovine embryos. 
Theriogenology, 49:210. (abstract). 
Navara CS, Simerly C, Schatten G. 1995. Imaging 
motility during fertilization. Theriogenology, 44:1099-
1114. 
O’Doherty EM, Wade MG, Hill JL, Boland MP. 
1997. Effects of culturing bovine oocytes either singly 
or in groups on development to blastocysts. 
Theriogenology, 48:161-169. 
O’Neill C. 1997. Evidence for the requirement of 
autocrine growth factors for development of mouse 
preimplantation embryos in vitro. Biol Reprod, 56:229-
237. 
Orsi NM, Reischl JB. 2007. Mammalian embryo co-
culture: trials and tribulations of a misunderstood meth-
od. Theriogenology, 67:441-458. 
Oyamada T, Fukui Y. 2004. Oxygen tension and me-
dium supplements for in vitro maturation of bovine oo-
cytes cultured individually in a chemically defined me-
dium. J Reprod Dev, 50:107-117. 
Oyamada T, Iwayama H, Fukui Y. 2004. Additional 
effect of epidermal growth factor during in vitro matura-
tion for individual bovine oocytes using a chemically 
defined medium. Zygote, 12:143-150. 
Palasz AT, Thundathil J. 1998. The effect of volume 
of culture medium and embryo density on in vitro de-

velopment of bovine embryos. Theriogenology, 49:212. 
(abstract). 
Paria BC, Dey SK. 1990. Preimplantation embryo de-
velopment in vitro: cooperative interactions among em-
bryos and role of growth factors. Proc Nat Acad Sci, 
87:4756-4760. 
Pereira DC, Dode MAN, Rumpf R. 2005. Evaluation 
of different culture systems on the in vitro production of 
bovine embryos. Theriogenology, 63:1131-1141. 
Petro EML, Covaci A, Leroy JLMR, Dirtu AC, De 
Coen W, Bols PEJ. 2010. Occurrence of endocrine dis-
rupting compounds in tissues and body fluids of Belgian 
dairy cows and its implications for the use of the cow as 
a model to study endocrine disruption. Sci Total Envi-

ron, 408:5423-5428. 
Petro EML, Leroy JLMR, Covaci A, Fransen E, De 
Neubourg D, Dirtu AC, De Pauw I, Bols PEJ. 2012. 
Endocrine-disrupting chemicals in human follicular flu-
id impair in vitro oocyte developmental competence. 
Hum Reprod. doi: 10.1093/humrep/der448. 
Pocar P, Perazzoli F, Luciano AM, Gandolfi F. 2001. 
In vitro reproductive toxicity of polychlorinated biphen-
yls: effects on oocyte maturation and developmental 
competence in cattle. Mol Reprod Dev, 58:411-416. 
Pocar P, Brevini TAL, Antonini S, Gandolfi F. 2006. 
Cellular and molecular mechanisms mediating the effect 
of polychlorinated biphenyls on oocyte in vitro matura-
tion. Reprod Toxicol, 22:242-249. 
Roh S, Choi YJ, Min BM. 2008. A novel microtube 
culture system that enhances the in vitro development of 
parthenogenetic murine embryos. Theriogenology, 
69:262-267. 
Smith GD, Takayama S. 2007. Gamete and embryo iso-
lation and culture with microfluidics. Theriogenology, 
68:190-195. 
Smith GD, Takayama S, Swain J. 2012. Rethinking in 
vitro embryo culture: new developments in culture plat-
forms and potential to improve assisted reproductive 
technologies. Biol Reprod, 86:62. 
Somfai T, Inaba Y, Aikawa Y, Ohtake M, Kobayashi 
S, Akai T, Hattori H, Konoshi K, Imai K. 2010. Cul-
ture of bovine embryos in polyester mesh sections: the 
effect of pore size and oxygen tension on in vitro devel-
opment. Reprod Domest Anim, 45:1104-1109. 
Spindler RE, Crichton E.G., Agca Y., Loskutoff N., 
Critser J, Gardner D.K., Wildt DE. 2006. Improved 
felid embryo development by group culture is main-
tained with heterospecific companions. Theriogenology, 
66:82-92. 
Stroud B. 2011. IETS Statistics and Data Retrieval 
Committee Report. The year 2010 worldwide statistics of 
embryo transfer in domestic farm animals. IETSNewslett, 
29(4): 14-23, Available on http://www.iets.org.  
Sturmey RG, Brison DR, Leese HJ. 2008. Assessing 
embryo viability by measurement of amino acid turno-
ver. Reprod BioMed Online, 17:486-496. 
Thibodeaux JK, Myers MW, Hansel W. 1995. The 
beneficial effects of incubating bovine embryos in 
groups are due to platelet-derived growth factor. 
Theriogenology, 43:336. (abstract). 
Thouas GA, Jones GM, Trounson AO. 2003. The 
‘GO’system – a novel method of microculture for in 
vitro development of mouse zygotes to the blastocyst 
stage. Reproduction, 123:161-169. 



Bols et al. Cultivo individual de oócito. 
 

286 

Vajta G, Peura TT, Holm P, Paldi A, Greve T, 
Trounson AO, Callesen H. 2000. New method for cul-
ture of zona-included or zona-free embryos: the well of 
the well (WOW) system. Mol Reprod Dev, 55:256-264.  
Vajta G, Korosi T, Du Y, Nakata K, Ieda S, 
Kuwayama M, Nagi ZP. 2008. The Well-of-the-Well 
system: an efficient approach to improve embryo devel-
opment. Reprod BioMed Online, 17:73-81. 
Vassena R, Adams GP, Mapletoft RJ, Pierson RA, 
Singh J. 2003. Ultrasound image characteristics of 

ovarian follicles in relation to oocyte competence and 
follicular status in cattle. Anim Reprod Sci, 76:25-41. 
Wheeler MB, Walters EM, Beebe DJ. 2007. Toward 
culture of single gametes: The development of microflu-
idic platforms for assisted reproduction. 
Theriogenology, 68:179-189. 
Yuan YQ, Van Soom A, Laevens H, Coopman F, 
Peelman L, de Kruif A. 2000. Single embryo culture 
affects hatching rate in bovine in vitro produced embry-
os. Theriogenology, 53:307. (abstract) 



Anais da XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012 
 

287 
______________________________________ 
4Autor para correspondência: paula.lopes29@unifesp.br 

Alterações induzidas pelo estresse térmico em oócitos bovinos:  
aspectos funcionais e celulares 

 
F.F. Paula-Lopes1,2,4, R.S. Lima2,3, P.H.B. Risolia1,2, J. Ispada1,  

M.E.O.A. Assumpção3, J.A. Visintin3 

 
1Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo,  

Diadema, SP, Brasil. 
2Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil. 

3Departamento de Reprodução Animal, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.  
 

 

 
Resumo 

 
O aumento na temperatura ambiente durante os 

meses quentes do ano diminui a fertilidade do gado lei-
teiro. A baixa fertilidade causada pelo estresse térmico é 
um problema de ordem multifatorial, pois afeta as fun-
ções fisiológicas e celulares em vários tecidos.  Já foi 
demonstrado que o estresse térmico além de comprome-
ter o desenvolvimento folicular, a secreção hormonal, a 
função do endométrio e do embrião também reduz de 
maneira acentuada a capacidade de desenvolvimento do 
oócito. A susceptibilidade oocitária à temperatura ele-
vada pode ser constatada tanto durante a fase de ve-
sícula germinativa (VG) como durante o período de ma-
turação oocitária. Experimentos in vivo (estresse térmi-
co) e in vitro (choque térmico) indicaram que a exposi-
ção de oócitos bovinos a temperatura elevada afeta os 
eventos necessários para o sucesso da maturação oocitá-
ria, fecundação e desenvolvimento embrionário préim-
plantacional. Esta redução na função oocitária induzida 
pela temperatura elevada deve-se a uma série de altera-
ções celulares que acomete os compartimentos nuclear e 
citoplasmático do oócito bovino. No entanto estas alte-
rações podem ser revertidas por moléculas de termopro-
teção, tais como os fatores de crescimento e inibidores 
de  apoptose, que resgatam os danos celulares e a com-
petência de desenvolvimento do oócito bovino. Dessa 
forma, a caracterização de moléculas de termoproteção 
celular pode ser considerada uma alternativa a fim de 
modular os efeitos da temperatura elevada na função 
reprodutiva de bovinos. 
 
Palavras-chave: bovino, fertilidade, estresse/choque 
térmico, oócito.  
 

Introdução 
  

Efeitos do estresse térmico na fertilidade animal 
 

O estresse térmico pode ser definido como a 
soma de forças externas a um animal homeotérmico que 
altera a sua temperatura corporal normal (Yousef, 
1984), causando alterações fisiológicas, metabólicas, 
celulares e moleculares. Os bovinos são animais homeo-
térmicos que regulam a temperatura corporal interna 
pelo balanço entre a quantidade de calor metabólico e a 
dissipação de calor para o ambiente, a fim de manter a 
temperatura corporal constante (Hansen, 2004).  

Os animais Bos indicus (zebuíno) possuem 
maior capacidade de termoregulação do que os animais 
Bos taurus (europeu). Esta maior eficiência termoregu-

latória dos Bos indicus deve-se à menor produção inter-
na de calor e/ou maior dissipação de calor para o ambi-
ente, tornando essas raças mais resistentes à hipertermia 
(Adeyemo et al., 1979; Bennett et al., 1985; Hammond 
et al., 1996; Hammond et al., 1998). A seleção genética 
para alta produção de leite diminui a capacidade de ter-
morregulação em animais expostos ao estresse térmico 
(Berman et al., 1985). As vacas em lactação são mais 
vulneráveis ao estresse térmico, pois a alta produção 
interna de calor metabólico associada a lactação propi-
cia hipertermia. Dessa forma, a magnitude dos efeitos 
deletérios do estresse térmico na fertilidade é mais acen-
tuada em vacas de alta produção leiteira do que em va-
cas de baixa produção (Al-Katanani et al., 1999), en-
quanto que a fertilidade das novilhas normalmente não é 
afetada pela temperatura elevada (Badinga et al., 1985). 

O aumento na temperatura ambiente durante os 
meses quentes do ano diminui a fertilidade do gado lei-
teiro (Dunlap e Vincent, 1971; Badinga et al., 1985; Al-
Katanani et al., 1999; Pires et al., 2002). A exposição de 
vacas lactantes à temperatura e umidade elevada aumen-
ta a temperatura corporal interna, resultando em estresse 
térmico e diminuição dos índices de gestação. Em estu-
dos realizados na Flórida, as taxas de concepção de va-
cas Pardo Suíço, Jersey e Holandesas em lactação dimi-
nuíram de 52 para 32% quando a temperatura máxima 
do ar aumentou de 23,9°C para 32,2°C no verão (Ba-
dinga et al., 1985). Al-Katanani e colaboradores (1999) 
relataram que a taxa de não retorno ao cio 90 dias após a 
primeira  inseminação foi mais baixa quando a tempera-
tura ambiente foi maior que 20ºC no dia -10, no dia do 
estro (dia 0) e no dia +10 (Al-Katanani et al., 1999). De 
maneira similar, no Brasil, a taxa de gestação de vacas 
Holandesas confinadas em free stall caiu de 71,2% no 
inverno para 45,7% no verão (Pires et al., 2002). 

A redução na fertilidade causada pelo estresse 
térmico é um problema de ordem multifatorial, pois o 
estresse térmico afeta as funções fisiológicas e celulares 
em vários tecidos. No que diz respeito à função reprodu-
tiva, já foi demonstrado que o estresse térmico além de 
comprometer o crescimento folicular (Badinga et al., 
1993; Wolfenson et al., 1995), a secreção hormonal 
(Wolfenson et al., 1995; Roth et al., 2000), o fluxo san-
guíneo para o útero (Roman-Ponce et al., 1978), a fun-
ção do endométrio (Malayer et al., 1988) e do embrião 
(Ealy et al., 1993; Paula-Lopes e Hansen, 2002b), tam-
bém reduz de maneira acentuada a capacidade de de-
senvolvimento do oócito (Al-Katanani et al., 2002; Pau-
la-Lopes et al., 2008).  

Os mecanismos celulares desencadeados pela 
temperatura elevada no oócito bovino são pouco conhe-
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cidos, assim como os eventos moleculares que acarre-
tam na morte ou sobrevivência oocitária em resposta ao 
estresse. Esta revisão visa caracterizar os efeitos da 
temperatura elevada no oócito bovino abordando espe-
cialmente as alterações celulares desencadeadas pela 
temperatura. Para tanto, as terminologias estresse térmi-
co e choque térmico serão utilizadas para  descrever o 
aumento da temperatura in vivo e in vitro, respectiva-
mente. 

 
Efeitos da temperatura elevada na função e 

competência de desenvolvimento oocitária 
 

Estudos in vivo  

 

A função dos oócitos bovinos é altamente 
comprometida quando os animais são expostos ao es-
tresse térmico (Rocha et al., 1998; Al-Katanani et al., 

2002; Gendelman et al., 2010). A susceptibilidade ooci-
tária à temperatura elevada pode ser constatada tanto 
durante a fase de vesícula germinativa (VG) como du-
rante o período de maturacão oocitária (Fig. 1). Quando 
oócitos na fase de VG foram colhidos de vacas Holan-
desas expostas ao estresse térmico houve redução na 
competência oocitária indicada pela queda no desenvol-
vimento embrionário subsequente (Rocha et al., 1998; 
Al-Katanani et al., 2002). Em estudo pioneiro Putney e 
colaboradores (1989) demonstraram que a exposição de 
novilhas Holandesas ao estresse térmico de 42ºC por 10 
h durante o período de maturação oocitária diminuiu o 
número de embriões normais quando comparados ao 
grupo controle (24ºC; Putney et al., 1989). 

 
 
 
 

 

 
Figura 1: Imagens representativas ilustrando oócitos bovinos em VG (A) e MII (B) corados com Hoechst 33342. As 
setas indicam o DNA e o asterisco o corpúsculo polar.   
 
 

O efeito deletério do estresse térmico na fun-
ção oocitária já foi bem caracterizado em estudos sazo-
nais. Rocha e colaboradores (1998) conduziram experi-
mentos em que  oócitos coletados de vacas Bos taurus 
(Holandesas) e Bos indicus (Brahman) foram submeti-
dos a maturação e fecundação in vitro durante as esta-
ções quente e fria. Em vacas Bos taurus a porcentagem 
de oócitos classificados como normais, fertilizados e 
que atingiram o estádio de 8 células foi reduzida na es-
tação quente em relação a estação fria, e nenhum embri-
ão chegou a mórula ou blastocisto. No entanto, o poten-
cial de desenvolvimento dos oócitos coletados de vacas 
Bos indicus não foi afetado pela estação do ano (Rocha 
et al., 1998). De maneira similar, o efeito sazonal do 
verão reduziu a competência de desenvolvimento em 
óocitos coletados de novilhas, vacas repetidoras de ser-
viço e vacas Holandesas em pico de lactação, sendo este 
efeito mais acentuado nas vacas repetidoras de serviço 
(Ferreira et al., 2011). 

A exposição de vacas leiteiras ao estresse tér-
mico durante o verão reduziu os índices de concepção 

desde o verão até o início do outono (Badinga et al., 
1985), sugerindo o efeito tardio do estresse térmico na 
função reprodutiva. Uma das consequências do estresse 
térmico sazonal é a redução na competência oocitária, a 
qual só é recuperada 2 a 3 ciclos estrais após o final do 
verão (Roth et al., 2001), indicando que o estresse tér-
mico pode danificar o estoque de folículos e oócitos que 
iniciaram seu crescimento ainda no período quente.  

Roth e colaboradores (2001) conduziram um 
estudo visando caracterizar o efeito tardio do estresse 
térmico e resgatar a qualidade oocitária pela remoção 
dos folículos danificados durante o verão. Para tanto, 
vacas Holandesas expostas ao estresse térmico sazonal 
do verão foram submetidas a aspirações foliculares 
(OPU) no dia 4 do ciclo (Grupo controle) ou nos dias 4, 
7,11 e 15 do ciclo (Grupo tratado) durante os meses 
frios do outono subsequente. Nos primeiros dois ciclos 
estrais em que os oócitos foram aspirados não houve 
diferença entre o grupo controle e tratado nas taxas de 
clivagem e blastocisto. No entanto, as taxas de clivagem 
e desenvolvimento embrionário aumentaram nos ciclos 
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3 e 4 do grupo tratado em relação ao controle (Roth et 
al., 2001). 

Os efeitos imediatos e tardios do estresse tér-
mico severo (câmara climática: 38ºC e 80% de umidade 
relativa (UR) durante o dia e 30ºC e 80% UR durante a 
noite) também foram avaliados em animais Bos indicus 
(Gir). O estresse térmico severo não causou efeitos ime-
diatos na função reprodutiva. No entanto, foi observada 
redução na proporção de embriões que atingiram o está-
dio de blastocisto e blastocisto expandido quando os 
oócitos foram coletados após o período de estresse (Tor-
res-Júnior et al., 2008). Apesar da tolerância térmica 
constatada nas raças Bos indicus, o estresse térmico se-
vero pode danificar estes oócitos. Além disso, é possível 
que o oócito presente no folículo  preantral seja mais 
susceptível aos efeitos deletérios do estresse térmico do 
que aquele presente do folículo antral. 
 
Estudos in vitro 

 
Os efeitos diretos da temperatura elevada na 

função oocitária foram demonstrados em experimentos 
in vitro em que o choque térmico foi aplicado em oóci-
tos na fase de VG e durante o período da maturação 
oocitária.  
 O oócito bovino no estádio de VG permanece 
no folículo antral por 42 dias (Lussier et al., 1974) e 
durante este período pode ser exposto às flutuações diá-
rias de temperatura corporal acima de 40-41°C (Putney 
et al., 1989; Ealy et al., 1993; Wolfenson et al., 1993; 
Rivera e Hansen, 2001), comprometendo a função ooci-
tária antes da maturação.  
 O desenvolvimento de modelos in vitro para 
estudo dos efeitos diretos da temperatura em oócitos 
VG é de difícil abordagem, pois a remoção do oócito do 
folículo antral induz a progressão espontânea da meiose 
até o estádio de metáfase II (MII) (Pincus e Enzmann, 
1935). Uma estratégia a fim de contornar este problema 
seria o uso de ferramentas farmacológicas, como por 
exemplo os inibidores meióticos. Payton et al. (2004) 
avaliou os efeitos diretos da temperatura elevada em 
oócitos VG cultivados na presença do inibidor 
p34cdc2/quinase dependente de ciclina (roscovitina- 50 
µM). Nestas condições, a exposição de oócitos ao cho-
que térmico de 41ºC por 6 e 12 h reduziu o desenvolvi-
mento embrionário até os estádios de 8-16 células e 
blastocistos, respectivamente (Payton et al., 2004). De 
maneira similar, quando oócitos bovinos foram cultiva-
dos em meio de inibição meiótica, o choque térmico de 
41ºC por 14 h não afetou a taxa de clivagem porém re-
duziu o desenvolvimento embrionário até o estádio de 
blastocisto nos dias 8 e 9 após a fecundação (Lima, 
2012). 
 A intensidade do estresse pode ser considerada 
uma função da temperatura e do tempo de exposição. A 

exposição de oócitos bovinos à temperatura severa (42-
44°C; temperatura não fisiológica de choque térmico; 
Edwards e Hansen, 1996; Roth e Hansen, 2004b; Paula-
Lopes et al., 2008) ou à temperatura moderada (40-
41°C; temperatura fisiológica de choque térmico;  Ed-
wards e Hansen, 1996; Roth e Hansen, 2004a; Paula-
Lopes et al., 2008) durante as primeiras 12 h de MIV (0-
12 h MIV) bloqueou ou reduziu o desenvolvimento em-
brionário preimplantacional, respectivamente. O choque 
térmico moderado (40-41ºC) durante 0-12 h de MIV 
reduziu a proporção de oocitos clivados no dia 3 e a 
taxa de blastocisto no dia 8 após a fecundação in vitro 
(FIV) (Roth e Hansen, 2004a; Paula-Lopes et al., 2008). 
Quando o choque térmico moderado (40,5ºC e 41,5ºC) 
foi aplicado por um curto período de tempo (30 e 60 
minutos) da maturação oocitária não houve efeito nas 
taxas de clivagem e blastocisto (Ju et al., 1999). No en-
tanto, a exposição de oócitos ao choque térmico severo 
de 43ºC por curto período de 45 e 60 minutos durante a 
MIV reduziu as taxas de blastocisto e blastocisto ex-
pandido (Ju et al., 1999).  
 
Alterações celulares induzidas pela temperatura eleva-

da em oócitos bovinos 

 

 Os mecanismos pelos quais a temperatura ele-
vada afeta a fisiologia oocitária ainda não foram com-
pletamente esclarecidos. No entanto, sabe-se que de-
pendendo da intensidade do estresse a temperatura ele-
vada pode causar danos reversíveis ou irreversíveis em 
diferentes estruturas e organelas celulares (Ju et al., 
2005; Roth e Hansen, 2005). Estes efeitos podem de-
sencadear respostas celulares adaptativas e/ou morte 
celular (Paula-Lopes e Hansen, 2002a). Tendo em vista 
que a apoptose é o principal processo responsável pela 
redução do número de oócitos durante a vida reproduti-
va de fêmeas mamíferas (Morita e Tilly, 1999; Tilly, 
2001) é possível que esta forma de morte celular tenha 
um papel primordial em oócitos expostos às condições 
de estresse.  

Os danos celulares induzidos pela temperatura 
elevada no oócito bovino podem ser observados nas 
membranas biológicas e nos compartimentos citoplas-
mático e nuclear (Tabela 1). No entanto, existem evi-
dências que o citoplasma é mais susceptível aos efeitos 
negativos da temperatura elevada quando comparado ao 
núcleo. Estudos com transferência nuclear em oócitos 
de animais Bos indicus e Bos taurus constataram que a 
exposição da célula doadora de núcleo ao choque térmi-
co não afetou o desenvolvimento embrionário tanto nos 
oócitos Bos taurus quanto Bos indicus. No entanto, 
quando o choque térmico foi aplicado apenas no oo-
plasma receptor, mas não na célula doadora, houve di-
minuição na competência de desenvolvimento para os 
oócitos Bos taurus (Shen et al., 2010). 

 
 
Tabela 1: Alterações celulares induzidas pela temperatura elevada em oócitos na fase de vesicular germinativa (VG) 
e durante a maturação oocitária. 

Compartimento 
celular 

Estrutura Alteração Referências 
Oócitos na fase de VG Oócitos durante a ma-
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turação 
Citoplasma Filamentos de acti-

na 

------------------ Redução na polimeri-
zação da actina perice-
lular e transzonal. 
 

(Ju e Tseng, 2004; 
Tseng et al., 2004; 
Roth e Hansen, 
2005). 

Microtúbulos ------------------ Desorganização dos 
microtúbulos do fuso 
meiótico. 

(Ju e Tseng, 2004; 
Tseng et al., 2004; 
Ju et al., 2005; 
Roth e Hansen, 
2005). 
 

Grânulos corticais 
(GC) 

Aumento da transloca-
ção dos GC para oo-
lema. 

Aumento da transloca-
ção dos GC para oole-
ma. 
 

(Payton et al., 
2004; Edwards et 
al., 2005). 

Mitocôndrias Redução na atividade 
mitocondrial. 

Redução na atividade 
mitocondrial. 
 

(Ispada et al., 
2011; Lima, 
2012). 
 

Proteínas Redução na síntese 
total de proteínas. 
 

 

 
Não afetou atividade 
das enzimas caspases 
do grupo II. 

Redução na síntese 
total de proteínas. 
 

 

 
Aumento na atividade 
das enzimas caspases 
do grupo II. 

(Curci et al., 1987; 
Edwards e 
Hansen, 1996, 
1997). 
 
(Roth e Hansen, 
2004a; Lima, 
2012). 
 

 

 

 

Núcleo 

Fuso meiótico Redução da maturação 
nuclear (MII). 
 

 

 

 

------------------ 
 

Redução da maturação 
nuclear (MII). 
 

 
 
 
Diminuição do tama-
nho do fuso. 
 

(Payton et al., 
2004; Roth e 
Hansen, 2005; 
Paula-Lopes et al., 
2008). 
 
(Ju et al., 2005). 

DNA Aumento da fragmen-
tação de DNA 
(TUNEL-positivo). 

Aumento da fragmen-
tação de DNA 
(TUNEL-positivo). 
 

(Roth e Hansen, 
2004a; Ispada et 
al., 2010; Lima, 
2012).  
 

RNA Não afetou quantidade 
de mRNA total. 

Não afetou quantidade 
de mRNA poli (A). 

(Payton et al., 
2011; Gendelman 
e Roth, 2012). 
 

Membranas Lipídios Aumento de ácidos 
graxos saturados. 
 

------------------ 

------------------ 
 
 
Translocação da fosfa-
tidilserina para folheto 
externo da membrana 
plasmática (Annexina-
V). 

(Zeron et al., 
2001). 
 
(Kalo e Roth, 
2011). 

 

 



Paula-Lopes et al.  Efeitos da temperatura elevada em oócitos  
 

291 

Alterações citoplasmáticas 

 

Entre as alterações citoplasmáticas induzidas 
pelo aumento da temperatura no oócito bovino desta-
cam-se as alterações no citoesqueleto. A temperatura 
elevada afeta a organização dos microtúbulos e filamen-
tos de actina (Ju e Tseng, 2004; Tseng et al., 2004; Ju et 
al., 2005; Roth e Hansen, 2005). Tais alterações com-
prometem o transporte e distribuição de organelas cito-
plasmáticas bem como a separação dos cromossomos 
durante a fecundação e clivagem embrionária (Tseng et 
al., 2004; Ju et al., 2005).  

O anel de actina pericelular e a actina tanszonal 
encontraram-se diminuídos em oócitos maturados a 41 
(Roth e Hansen, 2005) e 41,5ºC (Tseng et al., 2004). Os 
filamentos de actina são responsáveis pela translocação 
dos grânulos corticais para o região cortical do oócito 
durante a maturação (Wessel et al., 2002). Enquanto 
oócitos na fase de VG possuem agregados de grânulos 
corticais (tipo I), a quebra da VG promove a dispersão e 
translocação dos grânulos para o oolema (tipo III). 
Quando oócitos em VG (Payton et al., 2004) e durante a 
MIV (Edwards et al., 2005) foram submetidos ao cho-
que térmico de 41ºC houve aumento na proporção de 
oócitos que apresentaram grânulos corticais tipo III. 
Estes resultados sugerem que o choque térmico acelerou 
a cinética da maturação citoplasmática e induziu o enve-
lhecimento oocitário. Em oócitos de camundongos a 
porcentagem de oócitos com migração incompleta de 
grânulos corticais durante a MIV foi maior em oócitos 
maturados a 40ºC quando comparado a 37ºC (Wang et 
al., 2009).  

A alta temperatura afeta a estrutura organizada 
dos heterodímeros de αβ-tubulina. A exposição de oóci-
tos a temperatura elevada causou a desorganização dos 
microtúbulos tornando o fuso meiótico disforme nas 
metáfases I e II e os cromossomos desalinhados (Tseng 
et al., 2004; Roth e Hansen, 2005). Foi observada tam-
bém uma diminuição do tamanho do fuso quando a du-
ração do choque térmico de 42ºC aumentou de 1 para 4 
h (Ju et al., 2005). As mudanças no tamanho e na mor-
fologia do fuso meiótico indicaram que o choque térmi-
co afetou a polimeralização e despolarimerização de 
microtúbulos do fuso. Estas alterações nos microtúbulos 
do fuso provavelmente comprometem a separação dos 
cromossomos durante a fertilização e a subsequente 
divisão embrionária. 

A desorganização dos microtúbulos também 
afeta o transporte de organelas citoplasmáticas, como 
por exemplo a distribuição das mitocôndrias no oócito 
(Sun et al., 2001). As mitocôndrias são alvos dos efeitos 
deletérios induzidos pela temperatura elevada. A expo-
sição de oócitos bovinos no estádio de VG (Lima, 2012) 
e durante a MIV (Ispada et al., 2011) ao choque térmico 
reduziu a atividade mitocondrial oocitária. De maneira 
similar, quando complexos cumulus-oócito (CCOs) de 
alta e baixa qualidade foram submetidos ao choque tér-
mico houve redução no potencial de membrana mito-
condrial nas células do cumulus (Paula-Lopes et al., 
2010).  
 As alterações de atividade mitocondrial podem 
estar associadas a ativação da cascata de apoptose. Já 
foi demonstrado que a exposição de oócitos ao choque 
térmico durante a MIV aumentou a proporção de oóci-

tos com alta atividade de enzimas caspases do grupo II 
(caspases 2, 3 e 7) (Roth e Hansen, 2004a), porém o 
mesmo não foi observado em oócitos na fase de VG 
(Lima, 2012).  
 
Alterações nucleares 

 
A redução da maturação nuclear é uma das al-

terações causadas pelo choque térmico em oócitos bovi-
nos. Quando o choque térmico de 41ºC foi aplicado em 
oócitos VG (Payton et al., 2004) ou durante a MIV (Ro-
th e Hansen, 2005; Paula-Lopes et al., 2008), ocorreu 
diminuição da proporção de oócitos que atingiram o 
estádio de MII após a MIV. Nestes experimentos o cho-
que térmico alterou a progressão meiótica aumentando a 
proporção de oócitos em metáfase I (MI).  No entanto, 
em um estudo o choque térmico de 41ºC acelerou a ci-
nética da maturação nuclear e aumentou a proporção de 
oócitos em MII após 16-18 h de maturação (Edwards et 
al., 2005). 

Outra alteração nuclear observada em oócitos 
submetidos ao choque térmico é a fragmentação de 
DNA característica de apoptose. O choque térmico du-
rante as primeiras 12-14 h de MIV aumentou a propor-
ção de oócitos TUNEL-positivo (Roth e Hansen, 2004a; 
Ispada et al., 2010). 

Experimentos realizados com oócitos de ani-
mais majoritariamente Bos indicus indicaram que o 
choque térmico moderado (41ºC) durante as primeiras 
12 h de maturação reduziu a competência oocitária. No 
entanto, não houve efeito do choque térmico na propor-
ção de oócitos em estádios avançados de apoptose, co-
mo determinado por alterações na permeabilidade da 
membrana plasmática. O choque térmico moderado re-
duziu a maturação nuclear, as taxas de clivagem e blas-
tocisto. Quando os oócitos foram expostos ao choque 
térmico severo (44ºC) por 12 h a redução na maturação 
nuclear foi similar aquela  observada no choque térmico 
moderado de 41°C, porém foi observado aumento na 
proporção de oócitos marcados para apoptose e necrose, 
bem como bloqueio da clivagem e desenvolvimento 
embrionário até o estádio de blastocisto (Paula-Lopes et 
al., 2008) sugerindo que em oócitos  de animais Bos 

indicus o choque térmico severo danificou completa-
mente a competência oocitária. 
 
Fatores de termoproteção em oócitos bovinos 

 
O estresse térmico em vacas em lactação é um 

fator de grande impacto econômico na indústria leiteira 
em regiões de clima quente, entretanto são poucas as 
estratégias disponíveis a fim de contornar este proble-
ma. O uso de modificações de manejo ambiental, tais 
como ventiladores e aspersores de água, permitem ape-
nas uma melhora parcial na eficiência reprodutiva do 
rebanho além de resultar em alto custo para propriedade 
(Hansen et al., 1992; Hansen et al., 2004). Apesar destas 
ferramentas reduzirem a temperatura corporal e aumen-
tarem a produção de leite, os seus efeitos na fertilidade 
durante os meses do verão são limitados. Dessa forma, o 
desenvolvimento de alternativas a fim prevenir os efei-
tos negativos do estresse térmico na reprodução de gado 
de leite é de suma importância para o melhor aprovei-
tamento da capacidade produtiva deste setor nas regiões 
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de clima quente.  
 Inúmeras medidas visando mitigar os 

efeitos deletérios do estresse térmico na reprodução a-
nimal já foram previamente descritas (Hansen et al., 
1992; Hansen e Aréchiga, 1999; Hansen et al., 2001). 
Dessa forma, o foco deste tópico é apresentar moléculas 
cuja ação termoprotetora minimiza os danos celulares e 
funcionais induzidos pela temperatura elevada em oóci-
tos bovinos.  

Os efeitos deletérios causados pelo choque 
térmico em oócitos bovinos podem ser regulados por 
fatores de crescimento, tais como o fator de crescimento 
semelhante à insulina-I (IGF-I). Os fatores de cresci-
mento semelhantes à insulina (IGFs) possuem ações 
autócrinas, parácrinas e endócrinas sobre o metabolis-
mo, proliferação, crescimento e diferenciação celular 
(Voss e Rosenfeld, 1992; Baker et al., 1993; Yakar et 
al., 1999). Já foi demonstrado que a exposição de vacas 
leiteiras ao estresse térmico diminuiu os níveis circulan-
tes de IGF-I levando ao comprometimento da qualidade 
oocitária (De Rensis e Scaramuzzi, 2003).  

 Estudos recentes indicaram que o 
IGF-I exerce papel termoprotetor em oócitos bovinos 
nas fase de VG e durante a maturação in vitro. A expo-
sição de oócitos na fase de VG ao choque térmico de 
41ºC reduziu a atividade mitocondrial, aumentou a por-
centagem de oócitos positivos para apoptose, reduziu as 
taxas de clivagem e blastocisto (Lima, 2012). No entan-
to,  a adição de 12,5 ng/ml de IGF-I reduziu os efeitos 
deletérios do choque térmico regatando estas funções no 
oócito. De maneira similar, a adição de 100 ng/ml de 
IGF-I durante a MIV reverteu os efeitos deletérios do 
choque térmico na atividade mitocondrial e na indução 
de apoptose (Ispada et al., 2010; Ispada et al., 2011). No 
entanto, nestes estudos a concentração de 100 ng/ml de 
IGF-I durante a MIV não foi capaz de resgatar os efei-
tos negativos do choque térmico no desenvolvimento à 
blastocisto (Risolia et al., 2011). 

O aumento da fragmentação de DNA (TUNEL-
positivo) induzida pelo choque térmico em oócitos bo-
vinos também pode ser revertido pela suplementação do 
meio de MIV com moléculas que inibem a cascata de 
apoptose, como o inibidor de caspases do grupo II z-
DEVD-fmk, (Roth e Hansen, 2004a). Esta molécula 
inibe os efeitos negativos do choque térmico nas taxas 
de clivagem e blastocisto (Roth e Hansen, 2004a).  

Outra molécula inibidora de apoptose, a esfin-
gosina-1-fosfato (S1P) é um metabólito esfingolipídeo 
que bloqueia os efeitos pró apoptoticos da ceramida. A 
adição de S1P no meio de maturação bloqueou os efei-
tos deletérios do choque térmico na progressão meióti-
ca, apoptose e aumentou a proporção de oócitos matu-
rados a 41ºC que clivaram e de desenvolveram até o 
estádio de blastocisto (Roth e Hansen, 2004a). 

 
Sumário 

 
O aumento de temperatura no microambiente 

do trato reprodutivo compromete a dinâmica folicular, a 
secreção hormonal, a função do embrião e a competên-
cia de desenvolvimento do oócito. Os oócitos bovinos 
na fase de VG e durante o período de maturação sofrem 
alterações celulares em função do aumento da tempera-
tura. Estas alterações reduzem a eficiência dos proces-

sos fisiológicos envolvidos no crescimento e maturação 
do oócito, fecundação e desenvolvimento embrionário 
preimplantacional.   
 Os danos celulares desencadeados pela tempe-
ratura elevada no oócito bovino podem ser detectados 
em diferentes compartimentos celulares, tais como os 
compartimentos citoplasmático e nuclear. O citoesque-
leto do oócito é altamente afetado pela temperatura ele-
vada. A desorganização dos microtúbulos e filamentos 
de actina induzidas pela temperatura altera a distribui-
ção de estruturas celulares como grânulos corticais e 
mitocôndrias, além de afetar a separação dos cromos-
somos durante a fertilização e divisão celular. O choque 
térmico também resulta em aumento da fragmentação 
de DNA e reduz na atividade mitocondrial sugerindo 
ativação da via mitocondrial de apoptose em oócitos 
submetidos ao choque térmico. 
 Inúmeras medidas já foram empregadas a fim 
de mitigar a baixa fertilidade associada ao estresse tér-
mico. Recentemente, moléculas como o IGF-I, inibido-
res de caspases e o esfingolipídio S1P foram identifica-
dos como fatores de termoproteção em oócitos bovinos. 
Estes fatores resgataram várias das funções celulares 
danificadas pela temperatura elevada e aumentaram a 
competência de desenvolvimento do oócito. Dessa for-
ma, a identificação e caracterização de moléculas de 
termoproteção celular pode ser considerada um alterna-
tiva a fim de modular os efeitos da temperatura elevada 
na função reprodutiva de bovinos.  
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Resumo 
 

Nos Estados Unidos, o constante desenvolvi-
mento da qualidade genética em bovinos depende da 
emergência de novas tecnologias. Uma tecnologia pro-
missora é a utilização de testes genéticos para auxiliar 
na melhoria da seleção de rebanhos em uma variedade 
de características  incluindo, mas não limitado à produ-
ção de leite, fertilidade e animais resistentes a doenças. 
Adicionalmente, estes marcadores genéticos têm identi-
ficado muitas regiões cromossômicas contendo genes 
importantes que codificam características de interesse 
econômico. Portanto, a possibilidade de testar animais 
antes do investimento beneficiaria financeiramente tanto 
a indústria quanto o consumidor. Para promover esta 
genética, um procedimento relativamente novo de supe-
rovulação usando uma fórmula de liberação lenta (SRF; 
solução baseada em ácido hialurônico ) para injeções de 
Hormônio folículo estimulante (FSH) tem mostrado ser 
eficiente quando comparado a métodos tradicionais. O 
protocolo SRF permite 75% menos manuseio, diminu-
indo níveis de estresse para o praticante e animal doa-
dor. A aplicação e benefícios da tecnologia recombinan-
te no uso de regimes superovulatórios, produção de em-
briões, processamento de sêmen além da vitrificação, 
terão papel fundamental no futuro da transferência de 
embriões bovinos. 

 
Palavras-chave: bovino, embriões, ácido hialurônico, 
DNA recombinante, vitrificação. 

 
Introdução 

 
Em 2007 a Angus Genetics Inc® (AGI), uma 

subsidiária da American Angus Association, começou a 
fornecer serviços para a indústria de carne bovina que 
assistiriam na avalição genética das características de 
importância econômica. Em 2008, o Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA) liberou suas 
primeiras avaliações genômicas não oficiais e em 2009 
se tornou oficial para bovinos Jersey, Holandes e Pardo 
Suíço. A era genômica para o avanço da genética bovina 
havia chegado. 

O manuseio repetitivo de animais para supero-
vulação há muito é um procedimento que vale ser modi-
ficado. O método tradicional de injeções de FSH duas 
vezes ao dia é mais eficiente que a dose única, exceto se 
um veículo puder ser usado para diminuir a liberação do 
hormônio (Tríbulo et al., 2011). O ácido hialurônico é 
um polímero biológico que, quando injetado como dilu-
ente, pode facilitar a liberação lenta de seu carreador. 
Quando oo ácido hialurônico é adicionado ao meio de 
cultura, as taxas de blastocistos melhoraram; e quando 
submetido à criopreservação, as taxas de re-expansão 
pós-descongelamento e eclosão aumentaram (Furnus et 

al., 1998; Stojkovic et al., 2002; Lane et al., 2003).  
O desenvolvimento da tecnologia de DNA re-

combinante tem criado uma infinidade de usos que in-
cluem, mas não se limitam a: proteínas para o tratamen-
to ou diagnóstico de doenças, hormônios de crescimento 
humano, alimentos geneticamente modificados e soma-
totrofinas (Hasler et al., 2003; Chandramohan et al., 
2012; Czarnecka et al., 2012; Renehan et al., 2012). 
Pesquisadores tem estabelecido que o tratamento de 
somatrotofina recombinante bovina (bST) aumenta o 
número de folículos e resposta superovulatória em bo-
vinos (Gong et al., 1993).  

Crioprotetores e taxas de resfriamento-
aquecimento são dois dos principais fatores na habilida-
de de diminuir lesões pelo congelamento (Vajta e Nagy, 
2006). A vitrificação (uma solidificação instantânea de 
uma solução realizada pela elevação extrema de visco-
sidade durante o resfriamento sem a formação de cris-
tais de gelo) é um destes métodos para a redução de le-
sões pelo congelamento. Esta nova técnica de criopre-
servação alcança o congelamento rápido sem o uso de 
uma máquina de congelamento, diminui o potencial de 
lesões associadas à formação de cristais de gelo e tem 
muito a oferecer para a crioproteção de oócitos, embri-
ões PIV e outros tecidos e células difíceis de congelar 
(Sommerfeld e Niemann, 1999).  
 

A genômica bovina e testes genéticos 
 

Para criadores de gado terem sucesso no pro-
gresso da qualidade da progênie por transferência de 
embriões (TE), o gerenciamento, nutrição e genética 
devem ser considerados. Para esta discussão os autores 
focarão na genética. A genômica é o ramo da biologia 
molecular que trata da estrutura, função, evolução e ma-
peamento de genomas (i.e. a totalidade da informação 
hereditária de um organismo). Em bovinos, a possibili-
dade de ter toda uma sequência de genomas seria fun-
damental na utilização de estudos de associação pange-
nômico (GWAS) utilizando tecnologias baseadas em 
sequência, que incluem: RNA de interferência, polimor-
fismos de nucleotídeo único (SNP) em avaliações de 
genótipo, perfil de metilação e expressão de gene, e lo-
cos de características quantitativas (QTL) de caracteríti-
cas econômicas no mapeamento de genoma (Pareek et 

al., 2002; Sellner et al., 2007; Veerkamp e Beerda, 
2007; Jiang et al., 2010; Williamson et al., 2010; Van-
selow e Fürbass, 2011; Yamanaka et al., 2011). 

Em mamíferos, SNPs são o tipo mais comum 
de variação genética, com totais com média acima de 
3,2 milhões para Black Angus e 3,7 milhões para o ge-
noma Holstein (Stothard et al., 2011). Genes associados 
com doenças podem ser localizados pelo uso de SNPs 
que agem como marcadores biológicos. Além disto, 
SNPs podem ser usados para rastrear a herança de genes 
de doenças em famílias. Um estudo utilizando a tecno-
logia SNP foi realizado em 2011 para estimar a compo-
sição racial para raças individuais de gado com o objeti-
vo de fornecer um canal para transferir resultados para a 



Looney e Pryor. Novas tecnologias de TE em bovino nos EUA. 
 

296 

indústria de carne bovina (Kuehn et al., 2011). Pesqui-
sadores coletaram amostras de DNA de 2.235 touros 
(United States Meat Animal Research Center – 
USMARC 2000 bull project) representando 16 raças 
genotipadas usando o conjunto Illumina BovineSNP 
(Illumina Inc., San Diego, CA, USA). A genotipagem 
foi bem sucedida para 52.156 marcadores com precisão 
de composição de raça baseada em marcadores entre 88-
89%. Capitalizando nesta nova tecnologia, agora é pos-
sível, até certo ponto, quantificar determinadas caracte-
rísticas hereditárias como, baixa eficiência reprodutiva. 
Usando o conjunto de marcadores SNP, pesquisadores 
descobriram a presença de um material associado ao Y 
em gado com baixas tendências reprodutivas. A confir-
mação foi conduzida usando o teste PCR no cromosso-
mo Y usado para sexar embriões (Park et al., 2001; 
McDaneld et al., 2012). Com múltiplos rebanhos ao 
redor dos Estados Unidos exibindo esta anormalidade, 
produtores podiam reduzir a incidência de falhas repro-
dutivas com o auxílio destes marcadores. Além disto, 
SNPs e QTLs foram identificados com sucesso associa-
dos às taxas de blastocistos e fertilização em embriões 
bovinos produzidos in vitro e ligados à produção de lei-
te e taxas de não retorno em novilhas (Huang et al., 
2010; Olsen et al., 2011; Pimentel et al., 2011; 
Peñagaricano e Khatib, 2012).  

O fator mais importante no aumento da taxa de 
melhoria genética é o encurtamento do intervalo de ge-
ração. De 1980 a 2000 as taxas de gestação diminuíram 
em 6% nas vacas de leite, o equivalente a um aumento 
de 24 dias da lactação à concepção (Shook, 2006). Além 
disto, a genética está associada com aproximadamente 
um terço do declínio em taxas de gestação. Com o uso 
de hormônios se tornando menos aceitável, a identifica-
ção de marcadores genéticos para auxiliar na fertilidade 
será instrumental para permitir novas estratégias de ge-
renciamento. Pesquisadores da Universidade de Wis-
consin utilizaram uma pesquisa em genomas para o 
QTL de taxa de ovulação em duas famílias de touros 
relacionadas, o que levou a aproximadamente 60 micro-
satélites informativos adicionais para cada família. Com 
esta informação adicional junto com o conjunto de tipa-
gem, uma taxa QTL de ovulação reconhecida foi locali-
zada no cromossomo BTA14 (Arias e Kirkpatrick, 
2004; Gonda et al., 2004). Dentro dos EUA, além de 
internacionalmente, a utilização do mapeamento QTL 
para identificar marcadores de fertilidade tem sido reali-
zado em outras espécies, incluindo plantas (Buske et al., 
2006; Laissue et al., 2009; Dou et al., 2010; Pandit et 

al., 2010; Coyral-Castel et al., 2011).  
Com o tempo, a quantidade de oócitos bovinos 

diminui com a idade, com reservas no parto variando de 
10.000 a 350.000 e, em 12 meses, uma redução de oóci-
tos de aproximadamente 80% (Erickson, 1966; Kuhn et 

al., 2006). As concentrações séricas do hormônio anti-
Mülleriano (AMH-marcador endócrino de população 
folicular) podem agora ser realizadas para ajudar a de-
terminar o potencial de reserva de ovulação com relação 
à fertilidade (Bonilla Musoles et al., 2012; McDade et 

al., 2012). Com esta ferramenta valiosa, bovinos jovens 
com baixa circulação AMH poderiam ser detectados 
antes das caras tentativas de superovulação. A Minitube 
of American (Verona, WI, USA) oferece este teste. 

A composição de raça é, possivelmente, um 

dos indicadores genéticos mais fortes de desempenho 
para confinamentos e quando combinado com frequên-
cias alelas por raça pode ajudar no rastreamento de es-
tudos epidemiológicos (Homer et al., 2008). A encefa-
lopatia espongiforme bovina (BSE) é comumente co-
nhecida como doença da vaca louca, que é uma doença 
neurodegenerativa em bovinos que pode infectar huma-
nos se tecido contaminado for consumido. Pesquisado-
res tem encontrado que BSE poderia ser transmitida 
geneticamente, validando a importância do teste genéti-
co (Nicholson et al., 2008). Com BSE sendo detectado 
nos EUA e outros países, medidas usando o perfil gené-
tico têm sido tomadas e continuam sendo desenvolvidas 
(Heaton et al., 2008; Nicholson et al., 2008; Zhao et al., 
2009; Murdoch et al., 2010, 2011). Outras doenças, re-
sistência a parasitas e distúrbios genéticos em bovinos 
estão sendo submetidos a testes genéticos, porém, mui-
tos destes testes são baseados em pesquisa com pouca 
comercialização (Greenstein, 2003; Nilsen et al., 2009; 
Allison et al., 2010; Koets et al., 2010; Porto Neto et 

al., 2011; Seichter et al., 2011; Hou et al., 2012). 
Em 2009, a American Angus Association 

(AAA) entrou em um contrato exclusivo com a Ige-
nity® (Merial, uma empresa Sanofi, www.merial.com) 
fornecendo reprodutores Angus e a seus clientes acesso 
a GE-EPDs motorizados pela plataforma de alta densi-
dade (HD-50K) 50K. Esta nova abordagem de combinar 
EPDs com o primeiro e único painel com 54.000 mar-
cadores da indústria identifica 18 características econo-
micamente importantes. Para produção estas caracterís-
ticas  incluem: facilidade de parto, peso no nascimento e 
desmame, peso e altura sobreano, peso/altura adulto, 
ingestão de matéria seca, ingestão de alimento residual, 
circunferência escrotal e docilidade. Além disto, carac-
terísticas maternas consistindo da facilidade de parto e 
habilidade de lactação são calculadas com característi-
cas de peso de carcaça, espessura de gordura, área da 
costela, classificação de marmoreio e maciez comple-
tam a lista. Outros testes estão disponíveis para: Artro-
gripose múltipla (AM ou “síndrome do bezerro encur-
vado”), Hidrocefalia neuropática (NH ou "cabeça d'á-
gua") e cor do pelo. Amostras de pelo do rabo, sangue 
ou sêmen são coletadas e enviadas para análise. Gene-
Max™ (marmoreamento eganho) e Pfizer Animal Heal-
th (GenSTAR®) são outras empresas trabalhando com a 
AAA que oferecem teste de ácido desoxirribonucleico 
(DNA) para caraterísticas genéticas. Os resultados le-
vam de 3-4 semanas e, se solicitado pelo cliente, são 
postados no site da AAA (www.angus.org) que é atuali-
zado semanalmente.  

O primeiro uso de biópsias de embrião bovino 
para determinar o sexo foi estabelecido e comercializa-
do, mas limitado à seleção de gênero apenas (Ellis et al., 
1988; Bondioli et al., 1989; Shea, 1999). Com avanços 
recentes na análise de genótipo múltiplo, pequenas 
quantias de tecido (i.e. 1-5 blastômeros de embriões) 
podem ser usados para detectar características antes da 
implantação (Chrenek et al., 2001; Le Bourhis et al., 
2011; Moghaddaszadeh Ahrabi et al., 2012). Esta in-
formação poderia ser valiosa para o praticante de TE 
quando animais de determinadas raças são portadores 
suspeitos de características não desejáveis.  

 
Fórmula de liberação lenta (SRF) para o hormônio 
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Folículo Estimulante (FSH) 
 

Desde o início da superovulação, praticantes de 
TE tem buscado formas de diminuir a incidência de es-
tresse e possíveis lesões a humanos e gado durante o 
manuseio dos animais para injeções de superovulação. 
O processo, porém, de estímulo dos ovários para produ-
zir múltiplos folículos requer uma série de injeções de 
FSH duas vezes ao dia por 4-5 dias devido à meia-vida 
do hormônio (Elsden et al., 1976; Demoustier et al., 
1988). Desde 1981 pesquisadores tem superovulado 
doadoras com sucesso pela injeção de 5mg de FSH uma 
vez ao dia por 5 dias usando  proteína de gelatina 3,2% 
como veículo para o FSH, cortando pela metade o ma-
nuseio de animais (Looney et al., 1981). Porém, a utili-
zação deste mesmo protocolo com uma única injeção de 
50mg teve resultados similares para o número de 
CL/doadora, enquanto o número de embriões viá-
veis/coleta foi substancialmente menor (Hill et al., 
1985). Para determinar se a dosagem e local da injeção 
afetaria a absorção de FSH, pesquisadores concluíram 
que uma única dose de 400mg de NIH-FSH-Pl de Foll-
tropin-V (Bioniche Animal Health Inc., Belleville, On-
tario, Canadá) dado subcutaneamente atrás da escápula 
de vacas de corte cruzadas multíparas com boas classifi-
cações de condição corporal poderiam ter resultados 
similares ao comparado ao tratamento de 4 dias intra-
muscular (IM) duas vezes ao dia (Hockley et al., 1992; 
Bo et al., 1994). Idealmente, a combinação de FSH com 
um portador de liberação lenta que poderia induzir a 
resposta de superovulação ao longo de vários dias pode-
ria ter um impacto profundo sobre a indústria de TE. Al-
gel (hidróxido de alumínio gel) é benéfico como carrea-
dor para vacinas e hormônios (Kamaraj et al., 2009). 
Um estudo usando Al-gel combinado com 30mg de pF-
SH foi administrado por uma injeção única no músculo 
de gado preto japonês (wagyu) e induziu a superovula-
ção com sucesso (Kimura et al., 2007). Outros estudos 
têm registrado respostas superovulatórias em bovinos, 
macacos, coelhos e caprinos usando uma administração 
única de FSH combinado com Polivinilpirrolidona 
(PVP) ou ácido hialurônico, ambos liberariam o seu 
carreador lentamente por um período de diversos dias 
(Sugano e Shinogi, 1999; D'Alessandro et al., 2001; 
Hashimoto et al., 2007; Yang et al., 2007; Tríbulo et al., 
2011).  

O ácido hialurônico (HA) é um polímero bio-
degradável de dissacarídeos (i.e., glicosaminoglicano) 
encontrado no útero, tecido conectivo, epitelial e neural 
de mamíferos e tem papel importante na função celular 
(Lee e Ax, 1984; Fraser, 1997; Bergqvist et al., 2005). 
Foi descoberto inicialmente no humor vítreo dos olhos 
bovinos em 1934 (Meyer e Palmer, 1934). É um com-
posto estável que não causa reação no tecido quando 
injetado em humanos ou animais (Neustadt et al., 2005; 
Kaplan et al., 2009). Em um estudo com bovinos, um 
protocolo de 1 manejo, foi desenhado onde a segunda 
injeção de FSH corresponderia à administração de pros-
taglandina, reduzindo o manuseio animal (Tríbulo et al., 
2012). Duas concentrações (5 e 10 mg/ml) de HA 
(MAP-5, Bioniche, Inc.) foram combinadas com 300mg 
de Folltropin-V (Bioniche, Inc.) e administradas em 
injeção (dose única) IM nos dias quatro e seis pós emer-
gência de onda folicular. Nenhuma diferença foi notada 

entre perfis de crescimento folicular e embriões transfe-
ríveis quando comparado com injeções IM tradicionais 
duas vezes ao dia da concentração equivalente de FSH.  

Três experimentos foram conduzidos usando 
SRF com FSH em uma injeção IM única para determi-
nar a eficácia do local da injeção, concentração do dilu-
ente SRF e resposta superovulatória quando comparado 
às injeções tradicionais duas vezes ao dia em bovinos 
(Tríbulo et al., 2011). No experimento um, injeções 
FSH (400mg NIH-FSH-P1)/SRF (10ml a 20 mg/ml) 
foram dadas no pescoço (IM) ou subcutâneas (SC) na 
base da orelha no dia 4 pós estradiol-17β, progesterona 
e tratamento com dispositivo intravaginal (dia 0). Após 
inseminação artificial (IA) e coleta, o tratamento contro-
le foi significativamente maior no número total de em-
briões transferíveis, oócito fertilizado e oócito/embrião 
quando comparado ao grupo SC sem diferenças notadas 
no grupo IM quando comparado a outros grupos de tra-
tamento. Duas concentrações de SRF (22 mg/ml vs. 11 
mg/ml) em dose única IM foram testadas com números 
maiores na produção de embriões vindos de uma dose 
mais alta. Para confirmar os resultados acima, uma inje-
ção única IM de FSH/SRF (22mg/ml) foi comparada 
com tratamentos tradicionais duas vezes ao dia sem di-
ferenças nos resultados entre taxas previamente discuti-
das e afirmando sua eficiência na superovulação e vari-
áveis resultantes. 

Um estudo recente foi conduzido em Bos tau-

rus usando Folltropin-V (Bioniche) reconstituída com 
um diluente SRF 0,5% baseado em ácido hialurônico 
(Map 5, Bioniche) (Hasler e Hockley, 2012). Seis pro-
gramas comerciais de TE utilizando quatro protocolos 
de sincronização foram conduzidos de 2010-2011. Os 
autores compararam as respostas às oito doses duas ve-
zes ao dia decrescentes de FSH totalizando um protoco-
lo de 260 a 400mg (grupo controle; n=109) com respos-
tas ao FSH no SRF totalizando 67% da quantidade total 
de FSH dada a doadoras  controle no dia 0 com os 33% 
restantes de SRF FSH dados no dia 3 (grupo tratamento; 
n=103). Nos dias 3 e 4 ambos os grupos receberam duas 
injeções de prostaglandina e CIDRs foram removidos 
no dia 4. Doadoras foram inseminados 12 a 24h pós 
estro e não cirurgicamente coletadas 7 dias depois. Estes 
pesquisadores não encontraram diferenças entre os gru-
pos de tratamento controle e SRF no número de oócitos 
(14,0 ± 1,0 vs. 12,2 ± 1,0), transferíveis (7,9 ± 0,8 vs. 
6,8 ± 0,8), embriões degenerados (2,7 ± 0,4 vs. 2,4 ± 
0,4) ou oócitos não fertilizados (3,4 ± 0,5 vs. 3,1 ± 
0,5), respectivamente.  

Outro uso de ácido hialurônico está na cultura 
de embriões (Furnus et al., 1998). Ácido hialurônico 
tem a habilidade de elevar a viscosidade do meio e regu-
lar a distribuição de água e funções de ligação com a 
água de célula (Stojkovic et al., 1999). Concentrações 
de HA são encontradas nas células do cúmulos de oóci-
tos em desenvolvimento e são correlacionadas com o 
desenvolvimento normal do embrião, facilitando seu 
uso na cultura (Ball et al., 1982; Tirone et al., 1997). 
Quando usado como substituto para proteína em meios 
de cultura para embriões bovinos produzidos in vitro, 
desenvolvimento de blastocisto, trofectoderma total e 
contagens de célula foram significativamente maiores 
que para embriões cultivados em meios contendo albu-
mina sérica bovina (BSA; (Furnus et al., 1998; Stojko-
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vic et al., 2002). Adicionalmente, estes embriões quan-
do cultivados em ácido hialurôncio antes do congela-
mento tiveram menor dano celular pós-
descongelamento que comparado aos cultivados em 
BSA. Interessantemente, quando HA foi combinado 
com albumina e citrato recombinante durante a cultura 
de embriões bovinos fertilizados in vitro (FIV), as taxas 
de eclosão pós-descongelamento foram significativa-
mente maiores que os cultivados em BSA ou álcool po-
livinílico, respectivamente (60; 36,8; 5%; Lane et al., 
2003). Outros usos são medicamente relacionados para 
o tratamento de osteoartrose, procedimentos cirúrgicos 
oftalmológicos, coberturas de dispositivos médicos (de 
acordo com ASTM F2347 Medical Device Standards 
and Implant Standards; www.astm.org) e medicina vete-
rinária (Dick et al., 1999; Dougados, 2000; Cribb et al., 
2009). 

 
Tecnologia recombinante 

 
O DNA recombinante (rDNA) se refere ao 

processo pelo qual o DNA de um organismo é colocado 
no genoma de um organismo diferente, onde o DNA 
copiado resultante é isolado e analisado para a constru-
ção pretendida. Cientistas agora são capazes de isolar 
genes, determinar sequência de nucleotídeo, avaliar 
transcrições, transformar e então reinserir a sequência 
alterada em um organismo vivo. Essencialmente, toda 
área da pesquisa biológica tem sido afetada pelo uso da 
tecnologia rDNA.  

Respostas superovulatórias em gado são co-
nhecidamente altamente variáveis. Para otimizar as 
condições de obtenção de resposta máxima, um preparo 
gonadotrófico com atividade biológica consistente deve 
estar disponível. Preparações comerciais de gonadotro-
finas  oriundas de  pituitárias exibem tremenda variação 
de um lote para outro. Isto pode ser o resultado de mu-
danças sazonais no conteúdo gonadotrófico pituitário do 
animal e/ou atividade biológica, além de variações nos 
procedimentos de purificação. Hormônios recombinan-
tes poderiam reduzir tal instabilidade na variação do 
produto conforme estudado por este autor previamente 
(Looney e Bondioli, 1988).  

Dentro do ovário, altas concentrações de IGF1 
(Fator-1 de crescimento semelhante à insulina) pode ser 
encontrado no folículo (Spicer e Chamberlain, 2000). A 
síntese do IGF1 é estimulada pela somatotrofina em 
humanos e animais, aumentando o potencial de supero-
vulação (Homburg et al., 1990; Gong et al., 1996a). A 
somatotrofina bovina recombinante (bST) quando dada 
em conjunto com pFSH em novilhas holandesas duas 
vezes ao dia em um período de 4 dias teve resultados 
similares aos grupos  controle que não receberam bST 
para o número total de embriões e embriões transferí-
veis coletados, respectivamente (8,3 ± 5,3 e 7,2 ± 6,6; 
5,3 ± 4,0 e 5,2 ± 4,5; Rieger et al., 1991). A resposta 
superovulatória foi melhorada pelo co-tratamento de 
bST com aumento significativo da atividade de proges-
terona comparada com controles. Estudos futuros em 
novilhas de corte maduras determinaram que os efeitos 
de bST poderiam ser detectados dentro de 3 dias da in-
jeção inicial com um aumento populacional dos folícu-
los pequenos em todos os estágios do ciclo estral sem 
inibir o efeito do folículo dominante em seus folículos 

secundários (Gong et al., 1993). Níveis aumentados de 
IGF-I periférico e insulina foram detectados 48h pós 
tratamento, correlacionado ao aumento no número de 
folículos pequenos que ocorreram 24h depois verifican-
do um relação entre bST e população folicular aumenta-
da.  

Pesquisadores olharam o efeito de pré-tratar 
novilhas com uma dose única SC de bST (320mg em 
uma fórmula de liberação sustentada) 7 dias pós-estro 
(Gong et al., 1996b). Cinco dias depois, FSH foi admi-
nistrado por 4 dias em duas injeções diárias. Seguindo 
coletas não cirúrgicas, o número de ovulações, número 
total de oócitos/embriões recuperados e número de em-
briões transferíveis aumentaram significativamente. A-
dicionalmente, respostas ovulatórias pobres e a ocorrên-
cia de cistos foliculares foram reduzidas em animais 
recebendo bST.  

Com preocupações advindas do uso de subpro-
dutos animais, a tecnologia recombinante agora tem 
papel importante na produção de meios de embri-
ões/sêmen. Embriões coletados para exportação agora 
podem ser tratados com tripsina recombinante (Trypze-
an™, Sigma-Aldrich Corp., St Louis, MO, EUA) que 
tem provado ser tão eficiente quanto a tripsina derivada 
animal 0,25% para ativar vírus-1 de herpes bovina 
(Seidel et al., 2006). TrypLE™ Select (Invitrogen, Car-
lsbad, CA, EUA) é outra fonte de tripsina também usada 
em embriões produzidos in vivo e provou ser eficiente 
na remoção de BHV-1 (Marley et al., 2005). A tripsina 
foi originalmente projetada como desinfetante para eli-
minar patógenos e bactérias de embriões (Stringfellow, 
1998). Em um estudo FIV preliminar, o sêmen foi lava-
do com um produto de gradiente de densidade (BoviPu-
re™, Nidacon, Suiça) tratado com tripsina recombinante 
(não testada para inativação de vírus para este estudo) 
não resultando em diferenças entre controles para taxas 
de clivagem e  desenvolvimento embrionário (Aaltonen 
et al., 2008). Outros experimentos usando BoviPure™ 
em combinação com tripsina recombinante em sêmen 
Bos indicus fresco resultou em taxas de fertilização e 
embriões transferíveis significativamente mais altos pós 
IA e coleta que comparado aos controles, respectiva-
mente (88,4 vs. 63,1% e 70,3 vs. 51.8%; Blevins et al., 
2008). Quando o sêmen humano foi exposto a tratamen-
to similar de tripsina/gradiente derivada de soja, o po-
tencial de infecção do patógenos foi reduzido abaixo 
dos níveis de relevância clínica (Loskutoff et al., 2005). 
Além disto, o mesmo estudo humano usou um compara-
tivo lado-a-lado para testar as capacidades de fertiliza-
ção no sêmen Bos taurus para FIV e descobriu um au-
mento significativo nas taxas de desenvolvimento quan-
do comparado aos controles, respectivamente (41,8 vs. 
16.7%). Teoricamente, sêmen congelado/descongelado 
com baixas concentrações pode potencialmente ter me-
lhores taxas de fertilização quando submetido à tripsina 
recombinante. 

A identificação de proteínas ligantes de hepari-
na (HBP) pode ser usada como indicador de diagnóstico 
para fertilidade de touros (McCauley et al., 2001). HBP 
elevado encontrado no plasma do sêmen age para me-
lhorar a fertilidade em touros (Bellin et al., 1996). Um 
estudo examinou o uso de HBP recombinante (i.e., antí-
geno associado à fertilidade (FAA) e inibidor de meta-
loproteinase de tecido tipo-2 (TIMP-2) em sêmen sexa-
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do para FIV. Diferenças significativas foram notadas 
entre o controle e grupo de tratamento para taxas de 
clivagem (61,4 e 83,7%) com taxas de desenvolvimento 
não afetadas. Esta adição de HBP ao sêmen sexado po-
deria aumentar a competência de fertilidade.  
 

Vitrificação 
 
Tradicionalmente, embriões eram criopreser-

vados em dimetilsufóxido (DMSO) utilizando um pro-
cedimento passo a passo (Wilmut e Rowson, 1973). O 
glicerol era então introduzido como novo agente crio-
protetor e era implementado com sucesso na transferên-
cia de embriões bovinos (Bilton e Moore, 1977). Para 
transferir embriões criopreservados em glicerol, o crio-
protetor deve ser removido de forma passo a passo. Esta 
é uma forma eficaz de criopreservar embriões; porém, 
pode ser mais desafiador em uma situação de campo. 
Recentemente, o uso de etilenoglicol como agente de 
crioproteção tem sido largamente aceito. Este método de 
criopreservação permite a transferência de embriões na 
palheta minutos após o descongelamento (Voelkel and 
Hu, 1992). 

A vitrificação é uma alternativa ao congela-
mento tradicional de embriões (van Wagtendonk-de 
Leeuw et al., 1997). Esta forma de congelamento utiliza 
altos níveis de crioprotetor (3,4 M e maior), múltiplos 
crioprotetores, taxas rápidas de resfriamento e baixos 
volumes (Campos-Chillòn et al., 2009). Os crioproteto-
res mais comumente usados em combinação para a vitri-
ficação são glicerol, 1,2-propanediol, polietilenoglico e 
etilenoglicol. Este processo requer o contato direto do 
crioprotetor com um bloco metálico pré-resfriado, ni-
trogênio líquido ou nitrogênio líquido semi-solidificado. 
Combinadas, estas técnicas contornam a fase de gelo 
cristalino e produzem um estado semelhante ao vidro 
dentro do embrião (Fahning e Garcia, 1992).  

A utilização da vitrificação em campo tem sido 
validada por pesquisadores (Massip et al., 1987; van 
Wagtendonk-de Leeuw et al., 1997). Pesquisas não rela-
tam diferenças em taxas de gestação quando embriões 
bovinos foram congelados com protocolo de resfriamen-
to lento ou vitrificação (Vajta, 2000). Em bovinos, estu-
dos in vitro tem sido conduzidos comparando a vitrifi-
cação com protocolos de congelamento por resfriamento 
lento (van Wagtendonk-de Leeuw et al., 1997; Campos-
Chillòn et al., 2006). Em comparação, pesquisadores 
não relatam diferenças entre taxas de eclosão quando 
embriões bovinos são submetidos ao protocolo de con-
gelamento lento (45,1%) ou vitrificação (44,5%; van 
Wagtendonk-de Leeuw et al., 1997). Taxas de gestação 
de embriões Brahman derivados in vivo podem ser me-
lhoradas pela vitrificação quando comparado à transfe-
rência convencional direta (Pryor et al., 2007). Embri-
ões foram congelados/vitrificados utilizando palhetas de 
0,25ml para transferência direta pós descongelamen-
to/aquecimento. A facilidade desta técnica diminuiu o 
tempo de manuseio pós descongelamento/aquecimento, 
eliminou o uso do microscópio e acelerou as transferên-
cias.  

O método de envase do embrião submetido à 
vitrificação é um ponto de interesse. O uso de cryotops, 
cryoloops, cryoleafs, open pulled straws e closed pulled 
straws atualmente são usados como método de envase 

(Vajta, 2000; Saragusty e Arav, 2011). A curva de con-
gelamento extremamente alta do sistema de envase re-
quer que a área da superfície seja menor quando compa-
rado aos métodos de congelamento tradicionais. Um 
estudo sugere que o método open pulled straw de enva-
se quando utilizado em conjunto com a vitrificação re-
sulta em taxas de eclosão equivalentes ao congelamento 
controle (Vajta et al., 1998). Um estudo recente compa-
rando o congelamento convencional versus embriões 
bovinos FIV vitrificados rendeu resultados similares de 
eclosão (61,1 ± 29,3%, 63,2 ± 24,5%, respectivamente) 
com PCR em tempo real indicando uma diferença signi-
ficativa entre 4 a 8 transcrições de genes de desenvol-
vimento indicando, assim, que a vitrificação é um méto-
do mais adequado para a criopreservação (Stinshoff et 

al., 2011). A vitrificação com seu potencial de ser igual 
ou melhor que o congelamento convencional, precisará 
ser modificado para melhor se adequar ao status da con-
dição de campo (i.e., tornar os procedimentos mais rá-
pidos e mais aplicáveis para transferência direta) antes 
de sua aceitação na indústria bovina.  
 

Conclusões 
 
O acesso e disponibilidade da genômica de todas as ra-
ças um dia será realidade. A identificação de marcado-
res genéticos para carregadores de tendência a doenças, 
taxas de blastocistos embriões e fertilização, produção 
de leite e taxas de não-retorno em novilhas são o início 
do que esta nova abordagem de gerenciamento genético 
pode fazer. Ácido hialurônico tem mostrado ser eficaz 
em sua habilidade de liberar drogas lentamente quando 
administrado via injeção. Outas aplicações também in-
dicam sua utilidade como substituição de proteína em 
sistemas de cultura de embriões. O uso de terapia re-
combinante para superovulação em bovinos tem dado 
resultados positivos em muitas variáveis estudadas. Sua 
eficiência na desativação de vírus e melhoria das taxas 
de fertilização continua auxiliando a indústria de TE no 
desenvolvimento de um nível mais alto de genética sau-
dável. Novos métodos de criopreservação que podem 
fornecer uma abordagem rápida e econômica estão sen-
do pesquisados. O uso de técnicas de transgenia, trans-
ferência nuclear e FIV  requerem uma abordagem mais 
específica de protocolos para a criopreservação render 
resultados similares, se não mais altos, comparados aos 
métodos tradicionais. A utilização da vitrificação pode 
ser a resposta para esta abordagem. A utilização destas 
novas abordagens em combinação com o bom gerenci-
amento e práticas nutricionais em gado permitirão que 
praticantes de transferência de embriões promovam um 
produto mais desejável. Não tratado nesta análise mas 
certamente uma abordagem futurista que está surgindo 
para promover ainda mais a produção de embriões é o 
uso de tecnologia de células tronco e  RNA de interfe-
rência. 
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Resumo 
 
O aprofundamento da compreensão dos meca-

nismos parácrinos e autócrinos que regulam a diferenci-
ação do complexo cumulus-oócito (COC) é fundamental 
para a melhoria dos resultados da maturação in vitro 
(MIV) em humanos e nas espécies domésticas. Esta re-
visão apresenta os reguladores locais mais importantes 
já identificados no COC, com especial atenção para a-
queles secretados pelo oócito e que agem nas células do 
cumulus, bem como para suas funções em diferentes 
processos cruciais para o sucesso da maturação do 
COC. Peptídeos da família dos fatores de crescimento 
epidermal (EGF)-like agem de forma autócrina nas célu-
las do cumulus e desencadeiam a maturação do COC. 
Durante a diferenciação do COC, fatores secretados 
pelos oócitos (FSOs), particularmente membros da su-
perfamília dos fatores de crescimento transformante β 
(TGFβ) e dos fatores de crescimento dos fibroblastos 
(FGFs), regulam a retomada da meiose no oócito, a ex-
pansão do cumulus, o metabolismo do cumulus, a apop-
tose e a esteroidogênese. 
 

Introdução 
 
Em condições fisiológicas, apenas uma parcela 

muito pequena dos folículos formados durante o desen-
volvimento do ovário atingem a ovulação e, portanto, a 
grande maioria dos oócitos disponíveis não são fecun-
dados nas espécies domésticas. Todavia, o potencial 
reprodutivo das fêmeas pode ser melhor aproveitado 
pelo emprego das tecnologias de reprodução assistida 
(ART) como a maturação in vitro (MIV) dos complexos 
cumulus-oócito (COC), seguida pela fecundação in vitro 
(FIV) e transferência de embriões. Entretanto, é sabido 
que a MIV compromete a competência do oócito para o 
desenvolvimento (Rizos et al., 2002). Sendo assim, a 
expansão dos conhecimentos sobre os mecanismos que 
regulam a diferenciação COC é necessário para que o 
sistema de cultivo possa ser ajustado de forma a mime-
tizar mais fielmente as condições fisiológicas, permitin-
do melhores resultados nas técnicas de MIV/FIV. 

Durante as duas últimas décadas, dados robus-
tos têm evidenciado que a maturação do COC é regula-
da localmente após o pico de LH ovulatório. Além dis-
so, demonstrou-se que a regulação autócrina das células 
do cumulus e a comunicação parácrina bidirecional en-
tre o oócito e as células do cumulus são essenciais para 
a fertilidade (Conti et al., 2006; Gilchrist et al., 2008). O 
objetivo desta revisão é destacar alguns desses princi-
pais agentes autócrinos e parácrinos, bem como suas 
funções no controle de diferentes aspectos da diferenci-
ação pós-ovulatória do COC, tais como expansão do 
cumulus, apoptose, metabolismo energético, progressão 
da meiose e esteroidogênese. 

Maturação in vivo e in vitro do complexo cumulus-
oócito 

 
O pico pré-ovulatório de LH desencadeia a ma-

turação do COC por intermédio das células da granulosa 
murais, uma vez que o receptor para o LH não é expres-
so em níveis fisiologicamente relevantes no cumulus e 
no ooócito (Peng et al., 1991; van Tol et al., 1996; Ri-
chards et al., 2002). Em resposta ao LH, as células da 
granulosa murais de camundongos secretam os mem-
bros da família de fatores de crescimento epidermal 
(EGF)-like, ampiregulina (AREG), epiregulina (EREG) 
e betacelulina (BTC), que atuam sobre as células cumu-
lus estimulando a sua própria síntese (Park et al., 2004; 
Ashkenazi et al., 2005; Conti et al., 2006). Mediação 
semelhante, mas não idêntica, parece ocorrer nas espé-
cies domésticas, uma vez que a expressão da AREG e 
EREG, mas não da BTC, é regulada pelas gonadotrofi-
nas nas células do cumulus de bovinos e suínos (Pro-
cházka et al., 2011, Caixeta, 2012). Os fatores EGF-like 
parecem também mediar os efeitos do FSH sobre as 
células do cumulus na ausência de células murais e do 
pico de LH durante a MIV, conforme indicado pelo au-
mento na expressão de RNAm da AREG e EREG nas 
células do cumulus de suínos e bovinos cultivadas com 
doses crescentes de FSH (Procházka et al., 2011, Caixe-
ta, 2012). 

Os fatores EGF-like são originalmente produ-
zidos como precursores transmembrânicos e devem ser 
clivados pelos membros da família desintegrina e meta-
loproteinases (ADAM) para a liberação de moléculas 
solúveis capazes de ativar o receptor de EGF (EGFR) 
nas células do cumulus (Ben-Ami et al., 2006). A ativa-
ção do EGFR desencadeia a fosforilação das ERK1/2 
(quinases reguladoras da sinalização extracelular 1 e 2, 
também conhecidas como MAPK3/1), que estimulam a 
maturação do oócito e a produção de várias proteínas 
necessárias para a expansão do cumulus como a prosta-
glandina sintetase 2 (PTGS2), a hialurona sintetase 2 
(HAS2), a proteína indutora do fator de necrose tumoral 
6 (TSG6) e a pentraxina 3 (PTX3; Ashkenazi et al., 
2005; Conti et al., 2006; Shimada et al., 2006; Fan et al., 
2009). 
 

Retomada da meiose 
 
O bloqueio da sinalização do EGFR impede a 

retomada da meiose em camundongos, indicando que os 
fatores EGF-like derivados das células da granulosa de-
sencadeiam a maturação nuclear do oócito (Downs e 
Chen, 2008). Embora os mecanismos acionados após a 
ativação do EGFR e fosforilação da ERK1/2 não este-
jam completamente caracterizados, eles parecem envol-
ver a fosforilação da conexina 43 (Cx43), que causa o 
fechamento das junções gap com consequente perda dos 
efeitos inibitórios do AMPc e GMPc vindos 
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das células do cumulus sobre o oócito. Estes segundos 
mensageiros têm participação crucial na regulação da 
meiose. Enquanto o AMPc suprime a atividade do fator 
promotor da maturação (MPF), o GMPc inibe a ativida-
de da enzima fosfodiesterase 3 (PDE3), que degrada o 
AMPc no oócito. Portanto, a interrupção do influxo de 
GMPc provoca grande diminuição dos níveis de AMPc 
no oócito, permitindo a ativação do fator promotor de 
maturação (MPF) e, consequentemente,  a retomada da 
meiose (revisado por Gilchrist et al., 2011). 

Estudos recentes demonstraram que a disponi-
bilidade de GMPc no oócito é também regulada no nível 
de sua produção nas células do cumulus por fatores pa-
rácrinos. Em camundongos, as células da granulosa mu-
rais expressam o precursor do peptídeo natriurético tipo 
C (NPPC), enquanto as células do cumulus expressam o 
receptor do NPPC (NPR2). O tratamento com NPPC 
aumentou os níveis de GMPc nas células do cumulus e 
nos oócitos e inibiu a retomada da meiose em camun-
dongos. Inversamente, a retomada da meiose foi desen-
cadeada precocemente em camundongos geneticamente 
modificados com supressão da expressão do NPPC ou 
NPR2. O aumento nos níveis de GMPc induzido pelo 
NPPC em oócitos provavelmente decorre da transferên-
cia de GMPc a partir de células do cumulus, uma vez 
que o oócito não expressa o NPR2. No entanto, o oócito 
não parece ser um agente meramente passivo neste pro-
cesso, pois a proteína morfogênica óssea 15 (BMP15), o 
fator de crescimento e diferenciação 9 (GDF9) e o fator 
de crescimento dos fibroblastos 8 (FGF8), todos eles 
produzidos pelos oócitos, são capazes de estimular si-
nergicamente a expressão do NPR2 nas células do cu-
mulus de camundongos (Zhang et al., 2010a). Esses 
dados explicam, pelo menos em parte, como o ambiente 
folicular mantém o bloqueio meiótico antes do pico de 
LH. A detecção dos mRNA do FGF8, BMP15 e GFD9 
em oócitos de mamíferos domésticos sugere que este 
mecanismo é preservado nas diferentes espécies (Bura-
tini et al., 2005; Crawford e McNatty, 2012). 

O fator de crescimento dos fibroblastos 10 
(FGF10) e o kit ligante (KL) também parecem regular 
de maneira parácrina a maturação nuclear. O FGF10 é 
expresso pelo oócito, ativa receptores expressos nas 
células do cumulus e nos oócitos e mostrou-se capaz de 
aumentar a proporção de oócitos com extrusão do pri-
meiro corpúsculo polar durante a MIV em bovinos (Be-
risha et al., 2004; Buratini et al., 2007; Zhang et al., 
2010b). No entanto, quando adicionado a um sistema de 
co-cultivo contendo fragmentos da parece folicular que 
previnem a progressão da meiose, o FGF10 bloqueou a 
retomada da meiose induzida pela angiotensina II (Ang 
II; Siqueira et al., 2012). Este mesmo estudo forneceu 
evidências de que a Ang II, a progesterona e as prosta-
glandinas participam em etapas sequenciais na via que 
conduz à maturação nuclear. Estudos anteriores suge-
rem que o FGF10 diminui a expressão de receptores de 
Ang II (AT2; Portela et al., 2008) e que os membros 
dessa família de FGFs reduzem a síntese da progestero-
na e estradiol nas células da granulosa (Parrot e Skinner, 
1998; Buratini et al., 2007). Sendo assim, o efeito nega-
tivo do FGF10 sobre a maturação nuclear neste sistema 
de cultivo foi interpretado como uma possível conse-
quência de seus efeitos inibitórios sobre a expressão do 
AT2 e sobre a esteroidogênese (Siqueira et al., 2012). 

Em camundongos, o KL é predominantemente 
expresso pelas células da granulosa murais, mas tam-
bém está presente nas células do cumulus, enquanto seu 
receptor, conhecido como cKit, é expresso pelo oócito 
(Ye et al., 2009). A importância da sinalização KL/cKit 
para a ativação do folículo primordial está bem caracte-
rizada (revisado por Fortune et al., 2011), enquanto as 
evidências de seu envolvimento na regulação da matu-
ração final do oócito são mais recentes e menos robus-
tas. O KL estimulou a extrusão do primeiro corpúsculo 
polar, mas não alterou o desenvolvimento embrionário 
após a MIV em camundongos (Ye et al., 2009). O KL 
provavelmente interage com a BMP15 e GDF9 no con-
trole da diferenciação do COC, uma vez que sua expres-
são é estimulada pela BMP15 e inibida pelo GDF9 em 
folículos pré-antrais de roedores (revisado por Kidder e 
Vanderhyden, 2010). 
 

Expansão do cumulus 
 
A expansão do cumulus também é desencadea-

da pelos fatores EGF-like, que estimulam a expressão de 
vários genes cruciais para este processo como a PTGS2 
(também conhecida como ciclooxigenase 2; COX2), 
HAS2, TSG6 e PTX3 (Park et al., 2004; Ashkenazi et 
al., 2005; Shimada et al., 2006). A HAS2 é uma enzima 
chave responsável por controlar a síntese de ácido hialu-
rônico, o principal componente da matriz extracelular 
do cumulus, a partir de produtos do metabolismo celular 
como as hexosaminas, as glicosaminas e a glicose 
(Chen et al., 1990; Schoenfelder e Einspanier, 2003). A 
PTGS2 regula a síntese de PGE2 que é absolutamente 
necessária para a expansão completa do cumulus e para 
a ovulação (Eppig, 1981; Hizaki et al., 1999; Calder et 
al., 2001). O silenciamento da PTGS2 ou o bloqueio da 
sinalização das prostaglandinas prejudicou a expressão 
da TSG6 nas células do cumulus de camundongos (O-
shsner et al., 2003; Takahashi et al., 2006). A TSG6 é 
necessária para estabilizar a estrutura da hialurona na 
matriz do cumulus expandido (Richards, 2005). Na ver-
dade, a TSG6 tem grande afinidade pela PTX3 e é a 
interação entre alas que promove a estruturação da ma-
triz extracelular do cumulus (Richards, 2005). Camun-
dongos geneticamente modificados com deficiência na 
expressão da TSG6 ou PTX3 apresentam instabilidade 
na matriz expandida e infertilidade (Varani et al., 2002; 
Fulop et al., 2003; Scarchilli et al., 2007). Curiosamen-
te, os níveis de expressão do RNAm da HAS2, PTGS2, 

TSG6 e PTX3 mostraram-se positivamente associados 
com as taxas de desenvolvimento embrionário e, por 
isso, estes genes têm sido sugeridos como marcadores 
da competência oocitária nas células do cumulus (Assidi 
et al., 2008; Tesfaye et al., 2009). 

Os fatores secretados pelos oócitos (FSOs) são 
estritamente necessários para a expansão do cumulus 
em camundongos, enquanto que em suínos e bovinos a 
expansão pode ser induzida pelo FSH em COCs oocec-
tomizados (Vanderhyden et al., 1990; Prochazka et al., 
1991; Ralph et al., 1995). Vários membros da superfa-
mília dos fatores de crescimento transformante β 
(TGFβ) como o TGFβ1, TGFβ2, BMP6 e ativina, são 
expressos pelos oócitos e estimulam a expansão do cu-
mulus in vitro em roedores, mas a BMP15 e o GDF9 
têm recebido atenção especial (revisado por Gilchrist et 
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al., 2008). Um estudo recente comparou a abundância 
de RNAm da BMP15 e do GDF9 em oócitos de diferen-
tes espécies; o GDF9 foi predominante em roedores, 
enquanto que a BMP15 foi predominante em suínos e 
nas espécies domésticas mono-ovulatórias (Crawford e 
McNatty, 2012). Embora não sejam estritamente neces-
sários, os FSOs parecem regular a expansão do cumulus 
em espécies domésticas, uma vez que a adição de 
FGF10 ao meio MIV melhorou a expansão em bovinos 
(Zhang et al., 2010b). A adição de BMP15 ou FGF10 no 
meio MIV melhorou as taxas de blastocisto em bovinos 
(Hussein et al., 2006; Zhang et al., 2010b; Hussein et 
al., 2011). Sendo assim, o aumento na expansão do cu-
mulus pode estar envolvido nos mecanismos pelos quais 
esses fatores parácrinos melhoram a competência dos 
oócitos para o desenvolvimento. 
 

Metabolismo do cumulus 
 
A regulação do metabolismo das células do 

cumulus é fundamental para a maturação do COC. As 
células do cumulus captam glicose, que é utilizada para 
gerar energia a ser fornecida para os oócitos e como 
substrato para a produção de matriz extracelular (Sut-
ton-McDowall et al., 2010). Os produtos da glicólise, 
particularmente o piruvato, são transferidos através das 
junções gap para o oócito, incapaz de metabolizar a gli-
cose (Leese e Barton, 1985). Em camundongos, a remo-
ção do oócito do COC (oocectomia) diminuiu a expres-
são e atividade de enzimas glicolíticas nas células do 
cumulus. Este efeito foi revertido quando os complexos 
oocectomizados foram co-cultivados com oócitos des-
nudos, indicando mediação pelos FSOs (Sugiura et al., 
2005). De fato, a BMP15 e o FGF8 atuam em sinergis-
mo para estimular a expressão das enzimas fosfofruto-
quinase (PFKP) e lactato desidrogenase A (LDHA) e 
para promover a atividade glicolítica nas células do cu-
mulus de complexos oocetomizados em camundongos 
(Sugiura et al., 2007). Em contraste, a remoção do oóci-
to de COCs bovinos não alterou a atividade metabólica 
das células do cumulus aferida pelo consumo de glicose 
e produção de L-lactato (Sutton et al., 2003). Portanto, é 
possível que fatores derivados do cumulus tenham par-
ticipação mais importante na regulação da glicólise em 
mamíferos domésticos. 

Ao longo da MIV, há aumento no consumo de 
glicose, enquanto a produção de L-lactato permanece 
constante, o que reflete a proporção crescente de glicose 
utilizada pelo compartimento somático para a produção 
da matriz extracelular e mucificação das células do cu-
mulus (Sutton-McDowall et al. 2004). A via da biossín-
tese da hexosamina utiliza a glicose para produzir as 
glicosaminoglicanas, em especial o ácido hialurônico, 
principal componente da matriz extracelular (Sutton-
McDowall et al., 2010). Considerando-se que os FSOs 
melhoram a expansão do cumulus, o seu envolvimento 
na regulação da via das hexosaminas constitui uma hi-
pótese interessante ainda não abordada. 
 

Apoptose 
 
A remoção microcirúrgica do oócito do COC 

aumentou os níveis de apoptose nas células do cumulus 
em bovinos, efeito revertido quando oócitos desnudos 

foram adicionados ao cultivo. A ação anti-apoptótica 
dos FSOs pode ainda ser deduzida a partir dos menores 
graus de apoptose que se observa na corona radiata em 
relação às áreas do cumulus mais distantes do oócito 
(Hussein et al., 2005). Supõe-se que, pelo menos em 
parte, esse efeito seja mediado pela regulação da ex-
pressão do gene pró-apoptótico BAX e do gene anti-
apoptótico BCL-2, uma vez que a oocectomia aumentou 
a expressão do BAX e diminui a expressão do BCL-2 nas 
células do cumulus. A BMP6 e a BMP15 estão prova-
velmente incluídas entre os FSOs responsáveis pela su-
pressão da apoptose nas células do cumulus, uma vez 
que o tratamento com ambas, mas não com GDF9, pro-
tegeu as células do cumulus bovinas da apoptose e mo-
dulou a expressão do BCL-2 e BAX em conformidade 
(Hussein et al., 2005). 

As evidências de que a via MAPK inibe a a-
poptose nas células do cumulus de bovinos por meca-
nismos que envolvem o controle da transcrição dos ge-
nes FAS, BAX e BIRC4 sugerem que os FGFs derivados 
do oócito podem também estar incluídos entre os FSOs 
anti-apoptóticos (Paula-Lopes et al., 2007). Isto estaria 
de acordo com relatos anteriores de ações anti-
apoptóticas dos FGFs em outros tecidos (Upadhyay et 
al., 2005). 
 

Esteroidogênese 
 
O oócito é capaz de impedir a luteinização das 

células do cumulus através da secreção de fatores que 
inibem a expressão do receptor de LH (LHCGR) e da 
enzima esteroidogênica “P450 side chain cleavage” 
(CYP11A1, Eppig et al., 1997; Diaz et al., 2007), limi-
tando a secreção de progesterona no COC de roedores, 
suínos e bovinos (Vanderhyden et al., 1993; Coskun et 
al., 1995; Li et al., 2000; revisado por Gilchrist et al., 
2008). No entanto, a esteroidogênese permanece ativa 
no COC e parece ser importante para a sua maturação. 
Enquanto os FSOs estimulam a produção de estradiol 
pelas células do cumulus de camundongos, o contrário 
ocorre em bovinos (Vanderhyden et al., 1993; Glister et 
al., 2003). Em camundongos, o estradiol age em associ-
ação com a BMP15 e o GDF9 na promoção da expansão 
do cumulus (Sugiura et al., 2010). 

A detecção da expressão de receptores de pro-
gesterona (PGR) no oócito e células do cumulus em 
bovinos indica que a progesterona participa do controle 
da diferenciação do COC. (Aparicio et al., 2011) As 
enzimas esteroidogênicas STAR e CYP11A1 também 
estão presentes nas células do cumulus bovinas e sua 
expressão parece aumentar em sintonia com a produção 
crescente de progesterona ao longo MIV bovina (Nut-
tinck et al., 2008). Um estudo recente em bovinos mos-
trou que a progesterona induz a maturação nuclear in 

vitro e que a injeção intrafolicular de um antagonista do 
PGR impede a retomada da meiose. Por outro lado, a 
retomada da meiose induzida pela progesterona foi abo-
lida pelo co-tratamento com a indometacina, indicando 
que a progesterona estimula a progressão da meiose 
através da produção de prostaglandinas (Siqueira et al., 
2012). Além disso, a interrupção da sinalização da pro-
gesterona comprometeu a expansão do cumulus e o de-
senvolvimento embrionário em bovinos (Aparicio et al., 
2011). Esses dados condizem com o relato de que a ex-
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pressão do PGR nas células do cumulus é um marcador 
do potencial de desenvolvimento do oócito em bovinos 
(Assidi et al., 2008). 
 

Considerações finais 
 
A maturação do COC é desencadeada por sina-

lização autócrina nas células do cumulus, em que fato-
res EGF-like estimulam a sua própria produção, cliva-
gem e liberação. A comunicação parácrina entre o oóci-
to e as células do cumulus regula a expansão do cumu-
lus, maturação nuclear, apoptose, metabolismo da glico-
se e esteroidogênese no COC. Os membros das famílias 
TGFβ e FGF são importantes fatores secretados pelos 
oócitos que influenciam a maioria dos processos envol-
vidos na maturação do COC. Embora o oócito seja ca-
paz de prevenir a luteinização das células do cumulus, a 
esteroidogênese ainda ocorre durante a maturação do 
COC e os esteróides são importantes reguladores locais 
da diferenciação das células do cumulus. Finalmente, 
deve-se ter cautela para extrapolar informações sobre 
esses mecanismos regulatórios entre as diferentes espé-
cies, especialmente entre roedores e grandes mamíferos, 
uma vez que os padrões de expressão e a importância 
relativa dos fatores secretados pelos oócitos parecem 
diferir. 
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Resumo 
 

A avaliação não invasiva da qualidade de oóci-
tos permanece como um grande desafio da produção de 
rotina de embriões bovinos in vitro (IVPPIV). Há uma 
grande necessidade por técnicas que permitam a seleção 
precoce de oócitos com competência de desenvolvimen-
to com base em um protocolo simples, rápido, econômi-
co e viável. A disponibilidade de tal tecnologia certa-
mente aumentaria a eficiência da PIV, visto que apenas 
oócitos competentes seriam usados, maximizando o 
rendimento de blastocistos pela melhoria das condições 
de cultura. Esta mini análise resume brevemente as tec-
nologias disponíveis atualmente que permitem avaliação 
não invasiva da qualidade e de oócitos em larga escala e 
indica suas possibilidades e limitações. 
 
Palavras-chave: BCB, qualidade de oócito bovino, 
produção de embriões in vitro (IVP), avaliação de qua-
lidade não invasiva de oócitos, cultura de oócito único. 
 

Introdução 
 

Há muitas décadas a punção de folículos ovari-
anos imaturos tem sido usada para obter oócitos para a 
produção de embriões in vitro (PIV). Diversas atualiza-
ções excelentes revisando PIV e transferência de embri-
ões em animais domésticos indicam que a disponibili-
dade de "bons" oócitos é um pré-requisito para altas 
taxas de blastocisto (Hasler et al., 1998; Galli et al., 
2001; Merton et al., 2003). Oócitos para PIV podem ser 
obtidos de diferentes fontes: Recuperação de oócitos 
postmortem de ovários provenientes de abatedouros, 
além de aspiração folicular transvaginal guiada por ul-
tra-som (OPU) em doadores vivos. Muitos fatores im-
portantes tem uma função na determinação da capacida-
de de desenvolvimento intrínseca final e na qualidade 
dos oócitos obtidos. A maioria são relacionadas ao doa-
dor, como revisado extensivamente por Merton et al. 
(2003): o estágio de ciclo de estro no momento da cole-
ta, o status folicular relacionado ao crescimento do oó-
cito e maturação final, condição e raça do doador, estí-
mulo hormonal antes da OPU e número de coletas de 
oócitos em determinado espaço de tempo. Todos estes 
podem ser considerados "fatores biológicos" agindo 
separadamente ou combinados em um doador específi-
co. Paralelamente, há um grupo de "fatores técnicos" 
(Bols, 2005), intrinsecamente relacionados com o pro-
cedimento de coleta: visualização do folículo, agulhas e 

pressão de vácuo de aspiração usados e processamento 
do complexo cumulus oócito (COC) imediatamente an-
tes da IVPPIV. Independente do fator que pode ser defi-
nido como crucial para determinado doador, há um con-
senso sobre a importância das camadas  de  células do 
cumulus intactas para maturação do oócito e que o de-
senvolvimento in vitro não pode ser superestimado 
(Zhang et al., 1995; Konishi et al., 1996, Boni et al., 
2002). Enquanto que os efeitos de fatores biológicos po-
dem sofrer grande variação entre doadores, o método de 
coleta claramente tem um impacto mais definido sobre a 
morfologia do COC, e, portanto, também sobre a subse-
quente capacidade de desenvolvimento in vitro (Takagi et 

al., 1992; Hamano et al., 1993; Bols et al., 1996, 1997).  
Dada a função importante das células do cumu-

lus (para revisão consultar Tanghe et al., 2002), oócitos 
bovinos imaturos sempre foram divididos em quatro 
diferentes categorias de qualidade, baseado em avalia-
ção em microscópio de luz da compactação das camadas 
de células do cumulus e transparência do citoplasma (de 
Loos et al., 1989; Hazeleger et al., 1995). Afinal, tem 
sido suficientemente documentado que o uso de oócitos 
com cumulus danificado ou incompleto em IVP com 
resulta em um número significativamente menor de 
blastocistos, comparado com a cultura de COCs com 
cumulus completo e denso (Shiowa et al., 1988; Merton 
et al., 2003). O contato próximo entre células do cumu-
lus e o ooplasma é estabelecido pelas extremidades dos 
processos celulares das células do cumulus (CCPEs), 
que penetram no córtex e fazem junções intracelulares 
do tipo "gap" com o oolema nos oócitos de melhor qua-
lidade (de Loos et al., 1991), entretanto isso nãoocorre 
em oócitos de menor qualidade. Por outro lado, a avali-
ação de qualidade da camada de células do cumulus, 
com base nas características morfológicas, tem que ser 
usada com grande cuidado. Blondin e Sirard (1995) 
mostraram que oócitos com sinais de início de expansão 
nas camadas externas de células do cumulus e um oo-
plasma  ligeiramente granulado desenvolviam significa-
tivamente mais após o estágio de 16 células que os ou-
tros. Boni et al. (2002) mostrou maior eficiência de pro-
dução de embriões com qualidade COC grau B (cito-
plasma do cumulus escuro e compacto). 

 
Limites para a determinação da qualidade "ad hoc" 

de oócitos coletados frescos 
 

Quando os oócitos são aspirados, coletados e 

 agrupados para maturação in vitro, a ligação imediata 
entre o oócito e seu ambiente folicular específico e his-
tória fisiológica é perdida. Apesar desta ligação com o 
folículo de origem ser, sem dúvida, extremamente im-
portante para o subsequente desenvolvimento do oócito 
(Vassena et al., 2003), o único parâmetro de avaliação 

de qualidade restante neste estágio é, de fato, a morfo-
logia do COC. O monitoramento de oócitos individual-
mente e o estudo dos fatores que influenciam sua quali-
dade a partir deste ponto certamente se beneficiarão de 
duas técnicas importantes: condições de cultura indivi-
dual ou única de oócitos para acompanhar oócitos ao 
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longo do tempo e técnicas não invasivas de avaliação de 
qualidade de oócito (imaturo). Visto que em toda a roti-
na de sistemas PIV a cultura de COCs em grupo é pré-
requisito para alcançar taxas aceitáveis de blastocistos, 
os protocolos atuais não permitem traçar um oócito de 
volta ao folículo do qual originou. Com todo respeito 
devido ao excelente trabalho de muitos pesquisadores 
ao redor do mundo usando a tecnologia invasiva para 
desvendar fatores determinantes da qualidade de oócitos 
(além do escopo deste trabalho, mas revisado de forma 
excelente por Krishner, 2004), há uma necessidade ur-
gente por procedimentos adicionais não invasivos de 
avaliação da qualidade. Idealmente, oócitos cultivados 
individualmente deveriam sobreviver à avaliação de 
qualidade e serem reinseridos no sistema PIV para se 
desenvolver em um blastocisto e então eventualmente 
confirmar o resultado da avaliação inicial de qualidade. 
Este trabalho oferece apenas um resumo breve das pou-
cas tecnologias atualmente disponíveis de grande escala, 
não invasivas, de avaliação da qualidade de oócitos. 
 
A necessidade de parâmetros não invasivos de quali-

dade de oócitos em larga escala 
 

Como sugerido acima, o protocolo ideal de cul-
tura de oócito único deveria permitir a avaliação de qua-
lidade integrada do oócito, pela qual o oócito é submeti-
do a testes de qualidade e imediatamente retornado ao, 
ou ainda melhor, não é retirado, do sistema IVP. Se isto 
puder ser realizado em um oócito único, a informação 
recuperada pode ser rastreada de volta à origem do oóci-
to e correlacionada com o (blastocisto) resultado do sis-
tema PIV. Claramente a ferramenta de avaliação de qua-
lidade final é o resultado do procedimento IVP em si, 
visto que apenas oócitos de "boa qualidade" tem a habi-
lidade de desenvolver para o estágio de blastocisto in 

vitro (Sirard et al., 2006). Técnicas alternativas não in-
vasivas de avaliação de qualidade de oócitos precisam 
cumprir diversos critérios mais específicos para serem 
aplicados em sistemas PIV de rotina. Enquanto que o 
grande objetivo de uma configuração PIV comercial ser 
de selecionar os oócitos com maior potencial de desen-
volvimento, preferencialmente antes da maturação, oó-
citos de baixa qualidade poderiam ser descartados do 
sistema de produção no meio tempo. Isto certamente 
beneficiaria o desenvolvimento dos oócitos restantes, 
além de economia no procedimento. A técnica ideal 
para avaliar os parâmetros de qualidade deve ser de fácil 
realização, economicamente viável, rápida, permitir 
produção rápida de COCs, ter confiabilidade aceitável e, 
acima de tudo, ser não invasiva, para que a capacidade 
de desenvolvimento do oócito não seja prejudicada pela 
avaliação de qualidade.  

 
Atual disponibilidade de parâmetros não invasivos 

de avaliação da qualidade de oócitos 
 

Como afirmado anteriormente, apesar de muito 
valioso (Fair, 2003, 2010), a manutenção da ligação 
entre o oócito e seu folículo de origem não é uma opção 
em um ambiente comercial de PIV bovino. Quando ava-
liando a qualidade de oócitos após a coleta, oócitos bo-
vinos imaturos para PIV geralmente são selecionados 
com base na morfologia das camadas de células do cu-

mulus e homogeneidade do citoplasma (de Loos et al., 
1988; Hazeleger et al., 1995). No meio tempo, muitos 
estudos tem tentado ligar estes aspectos morfológicos à 
capacidade de desenvolvimento do oócito, com sucesso 
variável (revisar Bols, 2005). Na realidade, mesmo com 
COCs da melhor qualidade, baseado em sua morfologia, 
apenas 35-45% dos blastocistos podem ser produzidos 
com protocolos de rotina PIV, o que sugere uma grande 
necessidade de parâmetros adicionais/alternativos de 
qualidade de oócitos.  

O uso de um corante azul vital, azul cresil bri-
lhante (BCB), para selecionar oócitos adequados para 
PIV é substancialmente documentado na literatura. Um 
dos primeiros relatórios descreve o uso de BCB para a 
seleção de oócitos de suínos para MIV e FIV (Ericsson 
et al., 1993). A intensidade do corante BCB é basica-
mente a medida para a atividade intracelular de glucose-
6-fosfato desidrogenase (6PD), uma enzima sintetizada 
pelo oócito durante a oogênese como parte do ciclo pen-
tose-fosfato (Alm et al., 2005). Ele é particularmente 
ativo no crescimento de oócitos com uma diminuição 
clara na atividade quando o oócito termina a fase de 
crescimento (Mangia e Epstein, 1975). Azul cresil bri-
lhante é um corante azul que é reduzido a uma substân-
cia incolor pela ação do G6PD. Oócitos completamente 
crescidos mostram atividade G6PD diminuída, signifi-
cando que seu citoplasma permanecerá azul após a utili-
zação de BCB. Esta característica específica faz com 
que BCB seja um indicador de atividade G6PD e, por-
tanto, indiretamente indica o estágio de crescimento do 
oócito. Rodríguez-González et al. (2002) usou BCB 
para selecionar oócitos caprinos pré-púberes mais com-
petentes para produção de embriões in vitro. Eles expu-
seram oócitos a BCB diluído em PBS e subsequente-
mente os classificaram de acordo com a cor de seu cito-
plasma: oócitos com citoplasma azul ou oócitos "cresci-
dos" (BCB+) e oócitos com citoplasma incolor ou "em 
crescimento" (BCB-). Eles mostraram que oócitos 
BCB+ eram significativamente maiores que os BCB-, 
enquanto que uma proporção maior de oócitos BCB+ 
chegou ao estágio MII comparado aos BCB- e oócitos 
não tratados. Estes resultados foram confirmados recen-
temente para oócitos de ovelhas BCB+ pré-púberes, que 
eram maiores e com maior competência pra desenvolver 
em blastocistos com um número maior de células (Cata-
lá et al., 2011). Deste modo, diversos relatórios enfati-
zam a importância do diâmetro do oócito com relação à 
competência de desenvolvimento (Lonergan et al., 
1994; Fair et al., 1995; para revisão consultar Fair, 
2003, 2010; Vandaele et al., 2007). Além disto, a pro-
porção de embriões que se desenvolvem além do estágio 
de 8 células e o número de mórulas/blastocistos foi 
maior para oócitos BCB+. Curiosamente, cerca de 50% 
dos oócitos classificados como de melhor qualidade 
com base no critério de seleção de rotina morfológica 
pareceram ser BCB-. Em outras palavras, estes oócitos 
passaram a primeira seleção de morfologia com sucesso, 
mas deveriam ser excluídos do PIV baseado no teste 
BCB.  

De forma similar, Pujol et al. (2004) usou o 
teste BCB para avaliar a competência de desenvolvi-
mento de oócitos de novilhas. Usando um sistema de 
classificação de qualidade de oócitos ligeiramente modi-
ficado, eles mostraram que quase 79% dos oócitos mor-
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fologicamente classificados no nível 1 eram BCB+, e 
confirmou que oócitos BCB+ eram maiores e mais 
competentes para PIV que os oócitos controle de novi-
lhas. Alm et al. (2005) relatou sobre o uso de BCB para 
aumentar a eficiência de produção de blastocistos in 

vitro pela seleção de oócitos antes da maturação. Eles 
mostraram uma taxa significativamente mais alta de 
maturação para metáfase II em oócitos de controle e 
BCB+ comparado a oócitos BCB-. Curiosamente, usa-
ram apenas COCs com camadas de células cumulus 
compacto, coletados por fatiamento em ovários de ma-
tadouros, significando que combinaram características 
morfológicas e o teste BCB no protocolo de seleção de 
oócitos. Cerca de 58% dos oócitos de COCs coletados 
eram BCB+, número diminuúdo quando comparado a 
75.6% de oócitos BCB+ em porcos, relatado por Roca 
et al. (1998). Os autores atribuem este baixo percentual 
de oócitos BCB+ à sua técnica de coleta de oócitos, 
porque o fatiamento provavelmente leva à coleta de 
mais oócitos em crescimento, coletados de folículos 
menores. Apesar desta seleção "dupla" de COC resultar 
em um aumento substancial no número de blastocistos 
no PIV com oócitos BCB+, comparado aos controles 
(34,1 vs. 19,2% respectivamente) o número final absolu-
to de blastocistos não aumentou, comparado a outros 
relatos na literatura, o que frisa a importância da técnica 
de coleta de oócitos (fatiamento vs. aspiração) e o sis-
tema de cultura PIV. Ishizika et al. (2009) relatou que 
oócitos suínos maturados BCB+ tem maiores competên-
cia meiótica (fuso MII) e níveis de glutationa intra-
oocitária, indicando melhor amadurecimento citoplas-
mático. Egerszegi et al. (2010) confirmou estes resulta-
dos, afirmando que oócitos suínos BCB+ eram caracte-
rizados pelo surgimento de filamentos de cromatina fi-
brilados nas vesículas germinais, enquanto que oócitos 
BCB- contém principalmente  cromatina condensada. 
Após 22h de IVM, oócitos BCB+ demonstraram uma 
proeminente configuração de cromatina de metáfase I e 
após 44h a maioria havia desenvolvido configuração 
nuclear MII, em contraste com oócitos BCB-. No início 
da MIV, oócitos BCB+ exibiram alta atividade mito-
condrial e distribuição homogênea de mitocôndria, além 
de aglomerados mais agregados, em oposição aos oóci-
tos BCB-. Torner et al. (2008) tentou identificar as dife-
renças moleculares e subcelulares entre oócitos BCB+ e 
BCB- usando análise por Western Blot para o padrão de 
fosforilação de proteínas quinase, um microarranjo de 
cDNA para padrões de expressão gênica, e rotulamento 
fluorescente e medida fotométrica para configuração de 
cromatina do núcleo e atividade mitocondrial dos oóci-
tos. Esta abordagem ampla revelou variações na organi-
zação molecular em oócitos com diferentes atividades 
G6PDH, como atividade mitocondrial mais baixa em 
oócitos BCB+. Em contraste, Catalá et al. (2011) rela-
tou maior atividade mitocondrial em oócitos BCB+ de 
ovelhas pré-púberes após MIV, enquanto o fator de 
promoção de maturação (MPF) foi mais ativo no estágio 
de metáfase II no BCB+ quando comparado aos oócitos 
BCB-. Oócitos ovinos tingidos com azul cresil brilhante 
mostraram taxas de maturação significativamente mais 
altas, e subsequentemente um número mais alto de em-
briões clivados e significativamente mais blastocistos 
quando comparado a oócitos BCB- (Mohammadi-
Sangchesmeh et al., 2012). O mesmo grupo relatou re-

sultados similares para oócitos equinos BCB+, que tive-
ram diâmetro maior e taxa de maturação maior e se 
transformaram em blastocistos em uma taxa mais alta 
que  oócitos BCB- (Mohammadi-Sangchesmeh et al., 
2011). Tudo isso foi sustentado por um diferente padrão 
de expressão de genes para oócitos BCB+ e BCB-. Ou-
tros estudos (Opiela et al., 2008; Vandaele, 2008) não 
conseguiram demonstrar a correlação entre atividade 
G6PDH de oócitos, conforme avaliado via BCB, e a 
expressão de genes apoptóticos, ou a razão de células 
apoptóticas em embriões desenvolvidos subsequente-
mente. 

Felizmente, autores não relatam alterações na 
fertilização e taxas de clivagem seguindo o uso de BCB, 
que é um resultado tranquilizador quando considerando 
o teste BCB para aplicação de rotina. Enquanto relató-
rios adicionais reiteram o valor do teste BCB para a se-
leção de oócitos com competência de desenvolvimento 
(Sugulle et al., 2006) relacionados com procedimentos 
de transferência nuclear bovina (Bhojwani et al., 2007) 
e para uso com COCs coletados por OPU (Tagawa et 

al., 2006), ainda não existem indícios de uma aplicação 
de rotina deste método de avaliação no PIV bovino. A-
lém disto, nenhuma diferença reproduzível pode ser 
encontrada em taxas de blastocistos obtidas com COCs 
de controle selecionados morfologicamente e oócitos 
BCB+ selecionados. Também, nenhum estudo relata 
taxas de blastocistos obtidos com oócitos BCB+ maior 
que 30-40% que podem ser obtidos em PIV de rotina 
com oócitos selecionados morfologicamente. Além dis-
to, o procedimento requer 90min de incubação, fazendo 
com que a técnica consuma tempo (observações pesso-
ais), o que em si pode afetar a eficiência geral PIV 
(Vandaele, 2008). 

Finalmente, como dito anteriormente, uma 
grande quantidade de conhecimento tem sido gerada 
pelo estudo da interação entre o folículo como um todo, 
as células do cumulus e o oócito (Tanghe et al., 2002; 
Fair 2003, 2010). A descrição detalhada desta ligação é 
muito além do escopo deste trabalho. Porém, uma inte-
ressante abordagem não invasiva à avaliação de quali-
dade de oócitos é oferecida pela idéia de que o conhe-
cimento sobre a qualidade da célula cumulus pode nos 
dizer algo sobre o potencial de desenvolvimento do oó-
cito correspondente. De forma similar aos oócitos, po-
demos distinguir parâmetros morfológicos (não invasi-
vos), além de bioquímicos e citológicos (invasivos) para 
avaliação de qualidade de célula cumulus. Enquanto que 
o primeiro pode ser aplicado rotineiramente (Laurinčik 
et al., 1996), os posteriores geralmente envolvem uma 
biopsia de células do cumulus, para ser o minimamente 
invasivo possível para o COC como um todo. Apesar de 
este procedimento não necessariamente danificar a 
competência de desenvolvimento COC, é trabalhoso e 
não se aplica a um sistema PIV de rotina. Além disto, 
enquanto ainda é incerto que as características das célu-
las do cumulus fazem boa previsão da competência de 
desenvolvimento dos oócitos (Han et al., 2006; Anguita 
et al., 2007), o estágio de desenvolvimento das células 
do cumulus e as espécies estudadas terão papel adicio-
nal (McKenzie et al., 2004). Apesar de ter sido demonstra-
do claramente que a composição do fluido folicular pode 
prever o desenvolvimento do embrião in vitro (Sinclair et 

al., 2008; Leroy et al., 2012), a análise do fluido folicular é 
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menos prática em programas OPU-PIV comerciais (Revel-
li et al., 2009). Enquanto que excelentes pesquisas mundi-
ais tem demonstrado claramente que a abordagem molecu-
lar da avaliação de qualidade de oócitos resulta em uma 
enorme quantidade de  idéias empolgantes (para revisão: 
Patrizio et al., 2007), estas técnicas não são aplicáveis a um 
sistema de grande escala onde centenas de oócitos preci-
sam ser processados no menor período de tempo possí-
vel. 

 
Conclusões 

 
A quantidade de conhecimento sobre fatores 

que determinam a competência de desenvolvimento de 
oócitos in vitro está aumentando rapidamente. Olhar 
especificamente a rotina de sistemas PIV bovinos, que 
usam oócitos não maduros, a cultura em grupo ainda é 
preferível para alcançar taxas aceitáveis de blastocistos. 
Consequentemente, a dificuldade permanece para se 
acompanhar individualmente um oócito no procedimen-
to PIV e tirar conclusões sobre a capacidade de desen-
volvimento do complexo cumulus-oócito. Apesar do 
fato de que resultados promissores estão sendo obtidos 
recentemente com sistemas de cultura estritamente indi-
vidual de oócitos (Goovaerts et al., 2009, 2010 (revi-
são), 2011), o estudo de fatores que determinam a habi-
lidade de desenvolvimento dos oócitos ainda será preju-
dicada porque a maior parte dos estudos de competência 
incluem parâmetros que podem ser avaliados apenas 
com o sacrifício do oócito. Apenas pela combinação de 
esforços de pesquisa para o desenvolvimento de proto-
colos de cultura individual de oócitos e uma pesquisa 
por técnicas adicionais não invasivas de avaliação da 
qualidade de oócitos será possível monitorar oócitos de 
cultura individualmente pelo sistema PIV e tirar conclu-
sões sobre fatores que podem prever o potencial de de-
senvolvimento do oócito in vitro. Espera-se que isto 
leve a uma seleção melhor e mais rápida de oócitos para 
produção in vitro de embriões mais baratos, e ainda com 
maisqualidade como resultado. 
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SBTE 001 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 
 
Viabilidade de espermatozóides epididimários bovinos criopreservados após incubação por 
vários períodos em meio FIV 
 
A.M. Cunha1; N.F. Conceição2; J.O. Carvalho3; I. Pivato2; M.A.N. Dode1 
 
¹.EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF, Brasil; 2.Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil; ³.Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz- ESALQ/USP, Piracicaba, SP, Brasil. 
 

Palavras-chave: epidídimo; qualidade espermática; heparina. 

A recuperação, criopreservação e uso de espermatozóides do epidídimo na PIV de embriões bovinos, é uma ferramenta importante 
para o armazenamento de material genético de animais que morrem subitamente ou com incapacidade reprodutiva adquirida. Objeti-
vou-se avaliar a viabilidade de espermatozóides epididimários criopreservados após incubação em meio FIV suplementado ou não 
com heparina. Espermatozóides foram coletados da cauda do epidídimo de touros (n=3), sendo posteriormente criopreservados. Foi 
descongelada uma palheta de cada animal, formando um pool, que foi centrifugado em percoll 45% a 700g por dez minutos. Após a 
centrifugação, foi retirada uma amostra de sêmen (0h) para avaliação da motilidade total e progressiva (CASA), morfologia (contras-
te de fase), capacitação espermática (hidroclorido de clortetraciclina-CTC), integridade de membrana plasmática (diacetato de 6-
carboxifluoresceína e iodeto de propídeo-FDA-IP) e integridade acrossomal (isotiocionato de fluoresceína conjugado à lecitina de 
amendoim e iodeto de propídeo-PNA-FITC-IP). O restante do sêmen foi incubado em meio FIV com ou sem heparina 
(hep=10µg/ml) por 3, 6 e 9 horas (3h-hep, 3h+hep, 6h-hep, 6h+hep, 9h-hep e 9h+hep, respectivamente). Foram realizadas três répli-
cas e os dados analisados por ANOVA e teste de Tukey (P<0,05). Não foram detectadas diferenças entre os grupos quanto à morfo-
logia (de 44,7% a 61,7%), células capacitadas (de 15,3% a 26,4%) e com acrossoma íntegro (de 21,5% a 33,6%). A porcentagem de 
células com membrana íntegra foi semelhante entre os grupos 0h (43,8±6,6%), 3h-hep (33,4±4,8%), 3h+hep (31,5±8,0%), 6h-hep 
(31,5±8,05%), já o grupo 6h+hep (26,5±4,4%) apresentou menor porcentagem em relação ao grupo 0h, mas foi semelhante aos gru-
pos 9h-hep (22,5±5,3%) e 9h+hep (26,5±7,9%). Uma queda na motilidade total em relação à 0h (75,3±14,0%) foi observada às 6 h 
de cultivo (6h-hep=35,7±8,4%; 6h+hep=45,0±4,0%) se mantendo semelhantes até as 9 h com (30,0±4,9%) ou sem heparina 
(34,7±11,2%). Já a queda na motilidade progressiva só foi observada às 9h de cultivo (0h=39,0±10,8%, 9h-hep=23,3±9,2% e 
9h+hep=22,7±10,1%), sendo que a presença de heparina também não afetou esse parâmetro. Concluí-se que os espermatozoides do 
epidídimo, quando cultivados em meio FIV, mantêm as suas características inalteradas nas primeiras horas de cultivo, independen-
temente da presença de heparina, sendo que até as 9h de cultivo apenas a motilidade e a integridade da membrana foram afetadas. 
Apoio financeiro: Embrapa Macroprograma 1. 
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SBTE 002 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Uso da 2’,7’ diacetato de diclorofluoresceína por citometria para análise de estresse oxidativo 
em sêmen ovino 
 

P.M. Assis; T.R.S. Hamilton; C.M. Mendes; L.S. Castro; J.A. Visintin; M.E.O.D. Assumpção 
 

USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 

Palavras-chave: espermatozóide; citometria de fluxo; estresse oxidativo. 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) atuam em vários processos fisiológicos, como a capacitação e a hiperativação espermática. 
Quando há um desequilíbrio entre EROs e antioxidantes ocorre à oxidação de biomoléculas, evento denominado de estresse oxidati-
vo (EO). Nos espermatozóides, o EO pode afetar a qualidade do sêmen, alterar a motilidade e a atividade mitocondrial e gerar lesões 
no DNA (Andrade, E.R, Ver. Bras. Reprod. Anim., v.34, n.2, p. 79-85, 2010). A diclorofluoresceína é um marcador intracelular para 
peróxido de hidrogênio. Esta técnica foi descrita em espermatozóides humanos, suínos e caninos (Mahfouz,R., Fertility and Sterility, 
v.92, n.2, p.819-827, 2009; King, S., Anim. Rep. Sci.,119, p. 106-114, 2010; Aziz, N., fertility and Sterility, v. 94, n.7, p. 2604-2608, 
2010). Nenhum dado foi descrito para a espécie ovina. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso da 2’,7’ diacetato de diclorofluo-
resceína (DCF) por citômetro de capilar (CC) para análise de EO em espermatozóides ovinos. Foram analisados os espermatozóides 
de 12 carneiros, adultos, homogêneos, com 7 meses de idade, colhidos por vagina artificial, semanalmente durante 4 semanas. Após 
colheita, o sêmen foi avaliado quanto à motilidade progressiva retilínea e concentração. Cerca de 4.000 células/µL foram diluí-
dos com meio TL-sêmen e 33 ul incubados com 3,5 µL da sonda fluorescente DCF (concentração 1mM), para evidenciar células com 
estresse oxidativo e 0,5 µL iodeto de propídeo (PI), por 5 minutos, segundo Walrand,S., Clinica Chimica Acta, v 331 (1-2), p. 103-
110, 2003 e Matos, D.G., Theriogenology, v.57(5), p. 1443-1451, 2002. O PI foi utilizado para a exclusão de células com lesão de 
membrana, já que esta condição não permite que o corante DCF atue corretamente. Para suspensão e leitura da amostra acrescentou-
se solução tampão de fosfato (PBS) sem Cálcio e sem Magnésio. Após 5 minutos foi realizada a leitura pela técnica de CC (Guava 
Easy Cyte Mini) no espectro de fluorescência de 500 e 530nm, fluorescência verde. A análise dos resultados foi realizada por análise 
de variância comparando-se as 4 semanas. Foi realizado um teste de comparação de médias (Tukey), sendo estabelecido o nível de 
significância em 5%. Foram obtidas as médias e os erros padrão das médias de células positivas para DCF e negativas para DCF, 
respectivamente, 10,6 ± 5.0 e 89,4 ± 5.0, na primeira semana, 9,4 ± 2.2 e 90,7 ± 2,2, na segunda semana, 5,15 ± 1,1 e 94,8 ± 1,1, na 
terceira semana e na quarta semana 5,9 ± 1,0 e 90,1 ± 4,0. Não foi observada diferença significativa (p > 0.05) entre as semanas. 
Conclui-se que a avaliação por citometria capilar e a diclorofluoresceína para avaliação de presença de espécies reativas de oxigênio 
em sêmen de ovino é efetiva. 

SBTE 003 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Influência de diferentes métodos de seleção de espermatozóides sobre a integridade acrosso-
mal, viabilidade e outros parâmetros espermáticos em sêmen congelado de caprinos 
 

C.C.S. Olivares1; F.Z. Brandão1; J.F.Fonseca2; L.S.A. Camargo3 
 
1.Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil; 2.Embrapa Caprinos e Ovinos, Coronel Pacheco, MG, Brasil; 3.EMBRAPA 
Gado de Leite, Juiz de Fora, MG, Brasil. 
 

Palavras-chave: seleção espermática; caprinos; azul de tripan/giemsa. 

O processo de congelamento e descongelamento do sêmen origina uma série de injúrias aos espermatozóides. Para se obter uma mai-
or concentração de espermatozóides viáveis aptos à fecundação in vitro e, consequentemente, o sucesso da produção in vitro de em-
briões com sêmen descongelado, a seleção espermática possui papel importante. O presente estudo teve como objetivo avaliar os 
efeitos da utilização de três métodos de seleção espermática sobre diferentes parâmetros espermáticos de machos caprinos. Foi utili-
zado sêmen congelado de nove machos da raça Saanem, com idade entre 2 e 5 anos. Foram testados os seguintes métodos de seleção 
espermática: swim-up (SWU) ou migração ascendente; gradiente de densidade Percoll (GP) e lavagem por centrifugação (LC). To-
dos os grupos foram avaliados em triplicata. Os parâmetros avaliados foram: motilidade, vigor e concentração espermática, antes e 
após os tratamentos. Foi avaliada a taxa de recuperação espermática, viabilidade espermática e integridade do acrossoma por meio da 
coloração supravital dupla de Azul de Tripan/Giemsa. Os resultados foram analisados por análise de variância e as médias compara-
das por Student Newman Keuls. Os valores são mostrados como média±erro padrão da média. Não houve diferença (P>0,05) na mo-
tilidade e taxa de espermatozóides vivos após o descongelamento entre os machos. O método de GP recuperou mais (P<0,05) esper-
matozóides (28,1±3,3%) e com maior motilidade (55,5±2,6%) do que o SWU (2,27±0,3% e 41,1±5,0%, respectivamente), já a taxa 
de recuperação espermática foi inferior (P<0,05) do que a obtida na LC (43,3±3,8%). Não houve diferença (P>0,05) na proporção de 
espermatozóides vivos entre os tratamentos (51,3±4,0%; 47,5±2,3% e 47,1±3,3% para SWU, GP e LC, respectivamente), porém a 
proporção de espermatozóides vivos sem acrossoma foi maior (P<0,05) para o método de SWU do que para os demais métodos 
(4,0±0,8%; 1,8±0,3% e 2,5±0,4% para SWU, GP e LC, respectivamente). Os resultados obtidos no presente estudo mostram que o 
método de GP e LC favorecem uma maior recuperação de espermatozóides de sêmen caprino descongelado e com melhor viabilida-
de e menor perda acrossomal.  
Suporte financeiro: Embrapa (03.09.06.021.00). 
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SBTE 004 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Redução na força de centrifugação no mini percoll diminui a formação de espécies reativas ao 
oxigênio (ROS) em sêmen bovino 
 

A.C.G. Guimarães1; C.G.M. Gonçalves1; A.B. Giotto1; N.P. Folchini1; D.S. Brum1; F.G. Leivas1; F.W.S. Cibin1; 
E.B. Schwengber2 
 
1. Laboratório de Biotecnologia da Reprodução - BIOTECH - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil; 
2.Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil. 
 

Palavras-chave: centrifugação; sêmen bovino; espécies reativas ao oxigênio. 

Diversos métodos vêm sendo utilizados na seleção de espermatozóides bovinos destinados a fecundação in vitro (FIV), sendo a téc-
nica de gradiente de Percoll a mais difundida. No intuito de proporcionar maior recuperação de espermatozóides e atender um mer-
cado em constante expansão, como FIV, a partir de sêmen sexado e reverso, alterações na força de centrifugação vêm sendo empre-
gadas sem prévias análises. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes forças de centrifugação, durante o proces-
so de seleção espermática por Mini Percoll na recuperação e viabilidade espermática. Foram realizadas cinco repetições, utilizando-
se um pool contendo sêmen de quatro touros Bos taurus, distribuídos em quatro tratamentos: T1 (9000G- Controle), T2 (6700G), T3 
(4500G) e T4 (2200G). As palhetas foram descongeladas a 35°C por 20'', homogeneizadas, sendo o sêmen depositado sobre tubos de 
1,5ml contendo 300ul de cada gradiente de Percoll (90, 60 e 30%) e centrifugados por 5', conforme o tratamento. O pellet formado 
foi ressuspendido em 300ul de FERT-TALP e centrifugado por 1' a 9000G, sendo 100ul do pellet final destinado às avaliações de 
viabilidade. Os critérios empregados na avaliação da viabilidade espermática foram motilidade, vigor, concentração, morfologia, 
integridade de membrana e formação de espécies reativas ao oxigênio (ROS). Utilizando microscópio de contraste de fase foi avalia-
da a motilidade, concentração, morfologia e integridade de membranas dos espermatozóides submetidos ao choque hiposmótico. Os 
níveis de ROS no sêmen foram determinados por método espectrofluorimétrico, usando 2’,7’-diclorofluoresceína diacetato (DCF-D). 
Os dados foram analisados pelo teste qui quadrado (X2) e ANOVA, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey e Duncan a 5%. 
Os valores de integridade de membrana, concentração, vigor e patologia espermática não diferiram entre os tratamentos. A motilida-
de do T3 e T4 (87% e 83%) foi superior ao T1 (67%), mas este não diferiu do T2 (71%). Uma maior formação de ROS foi observada 
no T1 (61), em relação ao T2 (44), T3 (42) e T4 (46), os quais não diferenciaram entre si e sugerem que a redução na força de centri-
fugação proporcionou maior preservação dos mecanismos antioxidantes do sêmen, apresentando, assim, menor formação de 
ROS. Com base nestes resultados, podemos concluir que as forças de centrifugação testadas não influenciaram na recuperação es-
permática, havendo uma maior viabilidade espermática nos tratamentos T2, T3 e T4, onde houve  uma menor produção de ROS. 
Outros trabalhos devem ser conduzidos, com o intuito de se avaliar a influência da redução da força de centrifugação na capacidade 
fecundante e formação de embriões.  
Suporte financeiro: FAPERGS (1011575) e CNPq (501763/2009-0). 
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SBTE 005 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Correlações entre a vascularização testicular por ultrassonografia Doppler colorido e caracte-
rísticas espermáticas em carneiros 
 

T.P. Sanches; C.B. Fernandes; A.F.C. Andrade; B.M.M. Oliveira; S.A. Florez-Rodriguez; M.R. Bianchi-Alves; 
H.C. Serrano; L. Batissaco; E.C.C. Celeghini 
 

Departamento de Reprodução Animal - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 

Palavras-chave: ovinos; hemodinâmica; espermatozoides. 

O exame ultrassonográfico em modo Doppler fornece imagens sobre o fluxo sanguíneo do tecido simultaneamente à morfologia em 
escala de cinza (modo-B), sendo aplicável o seu uso na avaliação da vascularização tecidual. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
hemodinâmica testicular de carneiros e correlacionar os dados com a qualidade seminal. Foram utilizados sete carneiros adultos com 
históricos reprodutivos variados, apresentando desde testículos normais a variados graus de degeneração. Os carneiros foram avalia-
dos semanalmente durante dois meses quanto a temperatura corporal, temperatura testicular, frequência respiratória, consistência 
testicular, perímetro escrotal, ultrassonografia do parênquima e do plexo pampiniforme e características seminais (volume, concen-
tração, turbilhonamento, motilidade, vigor e morfologia espermática). A temperatura ambiente foi aferida semanalmente. O exame 
ultrassonográfico do parênquima testicular foi realizado no modo bidimensional (modo-B), classificado em escalas de 0 a 3 quanto à 
presença de pontos hiperecóicos (calcificação) e no modo color Doppler, sendo classificado em escores de 1 a 4, da menor para a 
maior intensidade de vascularização. Em seguida, foi feita a análise do plexo pampiniforme em modos color Doppler (escores de 1 a 
4) e espectral, para se avaliar o índice de resistência (RI) da artéria testicular. A classificação dos escores foi feita com exame duplo 
cego. Os resultados obtidos foram analisados empregando-se o programa Statistical Analysis System (SAS Institute Inc., 1995), sen-
do verificada a normalidade dos resíduos pelo Teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE). Os dados que não atenderam às pre-
missas estatísticas foram submetidos à transformação logarítmica [Log (X+1)] e foram realizados testes de correlação de Pearson, 
sendo o nível de significância considerado de 5%. Foram observadas correlações positivas entre a frequência respiratória e tempera-
tura retal (r= 0,44; p<0,0001), temperatura testicular (r= 0,38; p=0,0003), temperatura ambiente (r= 0,31; p=0,0037) e escore do ple-
xo pampiniforme (r= 0,37; p=0,0004) e RI do plexo pampiniforme (r= 0,24; p=0,0248). O RI teve correlação positiva com tempera-
tura retal (r= 0,41; p<0,0001) e motilidade (r= 0,32; p=0,0027) e correlações negativas com defeitos menores (r= -0,33; p=0,0023), 
escore do plexo pampiniforme (r= -0,30; p=0,0047) e defeitos espermáticos totais (r= -0,28; p=0,0100). Correlação positiva foi en-
contrada entre o escore do plexo pampiniforme e o escore de calcificação do parênquima testicular (r= 0,43; p<0,0001). A motilidade 
espermática apresentou correlação positiva com vigor (r= 0,87; p<0,0001) e turbilhonamento (r= 0,66; p<0,0001) e correlação nega-
tiva com defeitos espermáticos totais (r= -0,33; p=0,0018). Em síntese, o presente estudo mostrou que podemos correlacionar parâ-
metros de temperatura, características seminais e características vasculares dos testículos. Contudo, mais estudos são necessários. 
Agradecimento: FAPESP proc. n. 2009/50365-0 e 2012/00040-0. 
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SBTE 006 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Parâmetros obtidos no exame andrológico de touros da raça Bonsmara 
 

F.N. Marqui1; D.M. Dágola1; M. Pegorer2; A.C. Parra1; P.C. Dall Acqua1; L.B. Teixeira1; T.H.C. Patelli1; T.R.R. 
Barreiros1 
 
1.UENP, Bandeirantes, PR, Brasil; 2.UNESP, Santa Cruz do Rio Pardo, SD, Brasil. 
 

Palavras-chave: Bos taurus taurus; classificação andrológica por pontos; sêmen. 

A raça Bonsmara foi desenvolvida em 1937 pelo Departamento de Agricultura da África do Sul e introduzida no Brasil em 1997, 
através da importação de sêmen. O objetivo do presente estudo foi o de reportar os parâmetros obtidos no exame andrológico de tou-
ros desta raça. Os animais foram examinados no mês de setembro de 2011, em uma propriedade destinada à pecuária de corte, na 
cidade de Paraguaçu Paulista, São Paulo, Brasil. Trinta e nove touros da Raça Bonsmara (Bos taurus taurus), criados extensivamente, 
com idade variando entre 33 a 74 meses (45,3 ± 8,8), foram submetidos ao exame andrológico e a Classificação Andrológica por 
Pontos (CAP) (VALE FILHO,V.R. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL, 8, Anais. p.94-118). No exa-
me clínico os animais utilizados apresentaram-se clinicamente saudáveis, com média de escore corporal 3 (escala de 1 a 5). Para o 
exame dos órgãos genitais externos, foi realizada a inspeção e palpação, sendo avaliados escroto, testículos, epidídimos, cordões 
espermáticos, prepúcio e pênis. No exame interno, glândulas vesiculares, ampola dos ductos deferentes, próstata e glândula bulboure-
tral foram examinadas pela palpação transretal. As medições da circunferência escrotal foram realizadas com auxílio de fita métrica, 
posicionada na região mediana do escroto, na área com maior diâmetro, envolvendo as duas gônadas e o escroto. A eletroejaculação 
foi realizada para coleta do sêmen em tubos graduados, acoplados a funis plásticos. Imediatamente após a coleta, foram realizadas 
avaliações do volume(ml). Para avaliação do turbilhonamento, uma gota de sêmen foi colocada sobre lâmina previamente aquecida a 
37°C e visualizada em microscopia óptica com aumento de 100 vezes. Posteriormente, colocou-se uma lamínula pré-aquecida a 37°C 
sobre a gota de sêmen e, com aumento de 400 vezes avaliou-se a motilidade espermática progressiva e o vigor espermático. A con-
centração espermática foi estimada, utilizando como base o aspecto do sêmen que foi classificado como aquoso (<300x106/mm3), 
opalescente (300 a 500x106/mm3), leitoso (500 a 1.000x106/mm3) e cremoso (>1.000x106/mm3. Os touros foram classificados 
segundo a CAP e os resultados foram submetidos à análise estatística descritiva e representados por média e desvio padrão. A circun-
ferência escrotal apresentou 40,9 ± 3,0 cm. Para a motilidade espermática, o valor médio obtido foi de 63,0 ± 23,4 % e vigor de 2,92 
± 0,9 (0-5). O turbilhonamento apresentou valor médio de 1,82 ± 1,83 (0-5). Os touros apresentaram média de 4,25 ± 4,29% para 
defeitos espermáticos maiores. A média obtida para defeitos espermáticos totais foi de 21,10 ± 12,49%. Quanto a CAP, os touros 
apresentaram 78,8 ± 18,1(0-100) pontos, considerados como pontuação satisfatória. Diante do reduzido número de publicações com 
touros da raça Bonsmara, torna-se relevante a divulgação de resultados de exames andrológicos de touros mantidos sob condições 
específicas de manejo. 

SBTE 007 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Classificação andrológica por pontos (cap) associada aos parâmetros hormonais e proteicos 
seminais durante a peripuberdade de tourinhos Gir-leiteiros 
 

F.A. Sousa1; R.M. Chaves1; J.A.M. Martinz2; A.O. Sousa1; V.J. Andrade3; V.R. Vale Filho3; N. Britto e Alves1 
 
1.Universidade Estadual do Maranhão, São Luis, MA, Brasil; 2.Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil; 
3.Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
 

Palavras-chave: IGF-1; insulina; leptina. 

Diante da importância das características andrológicas, notadamente aquelas ligadas ao perímetro escrotal (PE) e qualidade do sê-
men, têm sido propostos diferentes sistemas de pontuação do desempenho reprodutivo de touros que atuam como índices mais ade-
quados de seleção andrológica. Os touros podem ser avaliados e submetidos a sistemas de tabelas de classificação andrológica por 
pontos (CAP) que lhes conferem classificações a partir do seu potencial reprodutivo. Objetivou-se com este estudo determinar a clas-
sificação andrológica por pontos (CAP) de touros Gir-Leiteiros, precoces e regulares, durante a peripuberdade associando-a com os 
dados hormonais e proteicos seminais obtidos neste período. A ordenação pela CAP foi realizada segundo o perímetro escrotal e a 
condição espermática. As concentrações hormonais foram determinadas por radioimunoensaio e as proteínas por géis 1D em gradi-
ente de 10 a 15% de poliacrilamida, sendo as proteínas com afinidade à heparina separadas por gel por meio de cromatografia líquida 
de rápido desempenho em coluna de afinidade. Os animais precoces tiveram CAP de 23,6±7,3, 28,8±8,9, 34,5±16,2, 34,5±16,2, 
48,2±12,4 e 66,5±14,1 para os momentos -60, -30, 0, 30 e 60 da puberdade, respectivamente. Para estes mesmos períodos, os animais 
regulares tiveram valores da CAP de 26,0±9,9, 32,0±12,0, 39,8±12,9, 57,3±10,8 e 76,8±14,6, respectivamente. Não foi constatada 
diferença (p>0,05) entre os grupos. A CAP apresentou correlação positiva de alta magnitude com as variáveis: idade (r=0,6), períme-
tro escrotal (r=0,81), peso corporal (r=0,8), concentração espermática (r=0,7) e número de células normais (r=0,81) (p<0,001), e a-
presentou também correlação (p<0,05) com as bandas proteicas seminais de 112 (r=0,3), 55 (r=-0,4), 47 (r=-0,7), 27 (r=0,4), 25 (r=-
0,8), 22 (r=0,5), 18 (r=0,9), 12 (r=0,5) e 6,9kDa (r=0,4), além das concentrações de IGF-I (r=0,4;p<0,003), dos picos proteicos com 
afinidade à heparina e de proteínas totais (r=0,5). Estes resultados sugerem a importância que a CAP desempenha na classificação de 
animais com maior capacidade para a reprodução e de alto padrão andrológico ligado a fatores proteicos, humorais de ação local e 
peso. 
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SBTE 008 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Perfil eletroforético do plasma seminal de tourinhos Gir-leiteiro na peripuberdade e sua cor-
relação com os parâmetros espermáticos 
 

F.A. Sousa1; V.J. Andrade2; J.A.M. Martinz2; V.R.Vale Filho2; R.M. Chaves1; N.B. Alves1 
 
1.Universidade Estadual do Maranhão, São Luis, MA, Brasil; 2.Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
 

Palavras-chave: puberdade; SDS - page; sêmen; zebu. 

Objetivou-se com este estudo avaliar o perfil proteico seminal, em SDS-PAGE, de touros da raça Gir-Leiteiro na peripuberdade (60 
dias antes a 60 dias após o início da puberdade), correlacionando-o aos parâmetros espermáticos e aos picos proteicos de afinidade à 
heparina. Utilizaram-se 16 tourinhos, separados em dois grupos, precoces e regulares, segundo a determinação da puberdade. Os géis 
1D foram preparados em gradiente de 10 a 15% de acrilamida, sendo avaliados pelo programa QuantityOne® versão 4.6.3. As proteí-
nas com afinidade à heparina foram separadas por gel filtração por meio de cromatografia líquida de rápido desempenho em coluna 
de afinidade. Os dados andrológicos foram determinados segundo os critérios do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Os ani-
mais precoces apresentaram concentrações de proteína total no plasma seminal de 13,3±7,7, 12,7±9,6, 13,5±13,4, 37,1±36,1 e 
32,8±14,7 mg/mL, respectivamente, para os momentos -60, -30, 0, 30 e 60 da puberdade, enquanto os animais regulares apresenta-
ram concentrações de 15,1±12,8, 15,4±8,4, 36,9±24,3, 29,6±17,9 e 34,0±13,7 mg/mL, para os mesmos períodos, com diferença 
(p<0,05) somente entre os intervalos de tempo dentro de grupos. Os dois grupos expressaram média de 22 bandas proteicas nos perí-
odos estudados com pesos moleculares variando entre 238 e 6,9kDa. Dentre as proteínas expressas no plasma seminal apenas as de 
112, 62, 55, 30, 22, 19, 16, 13,9, 12, 11 e 6,9kDa apresentaram diferença estatística dentro do período da peripuberdade (p<0,05), 
mas não entre grupos. A intensidade de bandas de 112, 55 e 47kDa tiveram correlação com a concentração e motilidade espermática, 
apresentando valores de 0,32 e 0,37, -0,32 e 0 e -0,54 e -0,58, respectivamente (p<0,05). O perímetro escrotal apresentou correlação 
negativa com as bandas de 134 (r=-0,59), 55 (r=-0,41) e 47kDa (r=-0,73) e correlação positiva com a banda de 112kDa (r=0,27) 
(p<0,05). Os picos com afinidade à heparina de números 3, 4, 5, 6, 7 e 8 tiveram correlação negativa com as bandas de 55 e 47kDa 
apresentando valores de 0,4 e 0,5, 0,3 e 0,8, 0,5 e 0,6, 0,5 e 0,5, 0,5 e 0,6 e 0,2 e 0,6, respectivamente (p<0,05). Entre as proteínas do 
plasma seminal destacaram-se as de menor peso molecular (<22kDa) que apresentaram maiores concentrações e representaram 
69,8% do total, além de serem correlacionadas positivamente com o peso corporal (r=0,6), perímetro escrotal (r=0,4), concentração 
(r=0,5) e motilidade espermáticas (r=0,3), e correlacionadas negativamente com os defeitos espermáticos maiores (r=-0,6) e totais 
(r=-0,6), apresentando ainda correlação positiva com os picos 3 (r=0,4), 4 (r=0,3), 5 (r=0,5), 6 (r=0,6), 7 (r=0,6) e 8 (r=0,4) de afini-
dade à heparina (p<0,05). O perfil proteico seminal de touros da raça Gir-Leiteiro variou somente dentro da idade, sugerindo as pro-
teínas de 55 e 47kDa como marcadoras negativas e as proteínas <22kDa como marcadoras positivas da qualidade seminal, sem des-
taque à precocidade sexual. 

SBTE 009 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Efeito da seleção espermática com Equipure® na refrigeração do sêmen de garanhões 
 

C.R. Ramires Neto; G.A. Monteiro; D.J.Z. Delfiol; H.L. Resende; R.R.D. Maziero; F.O. Papa; M.A. Alvarenga 
 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 

Palavras-chave: garanhão; sêmen refrigerado; Equipure®. 
 
A seleção espermática utilizando os gradientes de densidade visa melhorar a qualidade e tempo de viabilidade do sêmen, uma vez 
que seleciona os espermatozóides com motilidade progressiva e morfologicamente normais do ejaculado. O objetivo deste trabalho 
foi verificar o efeito da seleção espermática utilizando Equipure® (Nidacon, Botupharma, Botucatu-SP, Brasil) sobre os parâmetros 
de cinética espermática e longevidade do sêmen refrigerado de garanhões. Para isso foi utilizado um ejaculado de 15 garanhões das 
raças Quarto de Milha e Mangalarga Marchador. A amostra seminal foi dividida em dois grupos: Grupo 1 (G1) o sêmen foi acrescido 
de diluente comercial a base de leite desnatado Botu-semen® (Botupharma, Botucatu-SP, Brasil) até atingir a concentração de 50 
milhões de espermatozóides/mL, no Grupo 2 (G2) foi realizada seleção espermática utilizando o gradiente de densidade Equipure® 
com força de centrifugação de 300xg durante 20 minutos e o pellet com os espermatozóides selecionados foi diluído com meio ex-
tensor comercial a base de leite desnatado Botu-semen®, até atingir a mesma concentração do G1. Logo após o processamento semi-
nal (H0) e após 24 horas de refrigeração a 15oC (H24), foram avaliados os parâmetros espermáticos de motilidade total (MT; %), 
motilidade progressiva (MP; %), velocidade de trajeto (VAP, µm/s), velocidade curvilínea (VCL, µm/s), espermatozóides rápidos 
(RAP; %) por CASA (Computer-Assisted Sperm Analysis) e integridade de membrana espermática (IMP, %) por microscopia de 
epifluorescência. Houve inferioridade (p<0,05) nos parâmetros de MT (G1=76,0±9,9ª vs G2=83,3±4,8b na H0 e G1=30,0±22,0a vs 
G2=67,7±19,0b na H24), MP (G1=32,6±8,6ª vs G2=43,0±8,5b na H0 e G1=8,1±5,8ª vs G2=29,5±13,4b na H24) e RAP 
(G1=67,9±12,2ª vs G2=75,8±6.7b na H0 e G1=23,0±19,3a vs G2=54,6±22,9b na H24) de G1 em relação a G2 nos dois momentos. A 
IMP (G1=63,5±16,2 vs G2=70,8±13,2 na H0 e G1=30,0±22,0a vs G2=67,7±19,0b na H24) foi maior (p<0,05) em G2 quando compa-
rado a G1. Foi observada também superioridade na VAP (G1=125,0±14,5ª vs G2=134,0±17,8b na H0 e G1=108,4±25,2 vs 
G2=103,7±23,3 na H24) e VSL (G1=228,8±24,6ª vs G2=238,4±27,1b na H0 e G1=210,5±22,0 vs G2=199,5±33,1 na H24) do G2 na 
H0 quando comparado a G1. A seleção espermática utilizando Equipure® apresentou recuperação (%) de 41,7±20,1 dos espermato-
zóides. Conclui-se que os espermatozóides selecionados pelo gradiente de densidade Equipure® apresentam maiores valores de ciné-
tica e viabilidade espermática, tanto na análise H0 quanto na H24, podendo este método ser uma opção para melhorar na taxa de fer-
tilidade do sêmen refrigerado de garanhões.  
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SBTE 010 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Cultivo in vitro de células espermatogoniais em um sistema de suspensão 
 
I. Martin1; C.C. Macedo1; G.A. Monteiro1; D.P. Leme2; F.L. Alvarenga1; F.O. Papa1 
 
1.FMVZ, Botucatu, SP, Brasil; 2.UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. 
 

Palavras-chave: equino; cultivo; espermatogônia. 

O objetivo do presente estudo foi desenvolver metodologia para o cultivo de células espermatogoniais equinas em sistema de suspen-
são celular, induzir a diferenciação e a espermatogênese in vitro. Para tanto, testículos obtidos de garanhões adultos (entre 3 e 4 anos) 
foram cortados em pequenos fragmentos e mantidos em solução de digestão (5 mg/mL de Colagenase Tipo I, Gibco® e 5 mg/mL de 
Hialuronidase, Sigma®) por 1 hora a 37oC. Após digestão, as amostras passaram em filtros de 40 µm, centrifugadas para remover a 
solução de digestão e lavada em HBSS (Life®). A viabilidade das células foi avaliada pela coloração azul de tripan. Nesse mesmo 
período, uma placa de cultivo de 24-well foi preparada adicionando-se 300 µL de Agarose gel a 1,5% (Difco Ágar Noble-BD®) em 
cada poço. As células obtidas foram diluídas no meio de cultivo que era composto de MEM α (Gibco®), 10% KSR (Gibco®), 50 
µg/mL de gentamicina (Sigma-Aldrich®), 3,0 µg/mL de Anfotericina B (Gibco®), 80µL/mL de ITS (BD®), 50 UI/L de rFSH (Pure-
gon®, Organon), 1 µmol/L de testosterona e extrato de pituitária equina (EPE). Durante a primeira semana 3,3 x10-7 M de ácido reti-
nóico (Sigma®) e 3,3 x10-7 M de retinol (Sigma®) foi adicionado ao meio. A cada sete dias a metade do volume de meio contido em 
cada poço era trocada. O sistema de cultivo foi mantido em 5% de CO2 em ar a 32oC. Após 56 dias em cultivo foi possível observar 
a formação de “clusters” de espermatogônias e a presença de grande quantidade de células sobre a camada de ágar. A técnica de i-
munofluorescência foi utilizada para caracterizar a presença de espermátides e células de Sertoli. As células em cultivo foram fixadas 
em paraformaldeído a 4% e permeabilizadas com saponina (BD Cytofix/CytoPerm), ambos por 20 minutos em temperatura ambien-
te. Posteriormente, foram incubadas com o anticorpo primário para protamina (Protamine 1, M-51, rabbit polyclonal antibody, Santa 
Cruz Biotechnology®) e para SHBG (M-207, rabbit polyclonal antibody, Santa Cruz Biotechnology®), em diluição de 1:50, por 18h a 
4oC. O passo seguinte foi a incubação com o anticorpo secundário conjugado com Alexa-Fluor 555 (goat anti-rabbit IgG, Invitro-
gen®) diluído 1:100, por 1 hora em temperatura ambiente. A contra-coloração nuclear foi feita com DAPI (Invitrogen®). As lâminas 
foram avaliadas em microscópio de epifluorescência em aumento de 20x e 40x. Foi possível observar diversas células fluorescentes 
para protamina demonstrando a formação de espermátides no cultivo in vitro. O controle negativo foi feito pela incubação com BSA 
em substituição ao anticorpo primário. O controle positivo foi realizado com o cultivo de células de camundongo nas mesmas condi-
ções de cultivo. A presença de células positivas para SHBG demonstra a manutenção da viabilidade de célula de Sertoli nas condi-
ções de cultivo do presente estudo. Outros estudos são necessários para checar o potencial de fertilidade dessas espermátides.  
Agradecimentos: FAPESP pelo suporte financeiro. 

SBTE 011 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Avaliação de água de coco industrializada e citrato-gema como diluidores de sêmen refrigera-
do de ovino  
 

J. Almeida1; D.V. Sobreira1; A.M.A. Gabriel2; O.A. Resende3 
 
1.UBM - Centro Universitário de Barra Mansa- Curso de Medicina Veterinária, Barra Mansa, RJ, Brasil; 2.UFGD - Faculdade de 
Ciências Agrárias, Universidade Federal da G. Dourados, Faculdade de Ciências Agrárias Dourados, MS, Brasil; 3.UBM - Centro 
Universitário de Barra Mansa, Barra Mansa, RJ, Brasil. 
 

Palavras-chave: água de coco; sêmen ovino; termorresistência. 

O objetivo desse estudo foi avaliar a água de coco industrializada, como base para elaboração de diluidor de sêmen ovino, para con-
servação a baixas temperaturas, procurando um meio expansor de fácil elaboração e baixo custo a ser empregado na rotina das pro-
priedades. O experimento foi realizado na Fazenda Escola Vila Pepita - UBM - Barra Mansa, RJ, utilizando dois ovinos da raça San-
ta Inês, com 24 meses de idade. O delineamento foi em blocos ao acaso, em arranjo fatorial com quatro tratamentos (2 diluidores x 2 
procedimentos de diluição) e 3 períodos de conservação a 8°C (0, 2 e 24 horas) em 5 blocos. Os ejaculados foram obtidos por eletro-
ejaculação, sendo diluídos 1:5, em ACI (50 mL de água de coco industrializada, 25 mL de água bidestilada e 25 mL de solução de 
citrato de sódio a 5%), e em CG (80 mL de solução de citrato sódio a 2,94% e 20 mL de gema de ovo). Os procedimentos de diluição 
foram o sêmen adicionado ao diluidor versus o diluidor adicionado ao sêmen. Os dados obtidos foram submetidos à análise de vari-
ância. As médias de motilidade (%) e vigor (0-5) encontradas para o sêmen diluído e conservado a 8ºC até 24hs, em ACI (52,5b e 
2,8b) foram inferiores (P<0,05) as do diluído em CG (76,5a e 3,8a) como conservante. Entretanto até 4hs de conservação, as médias 
nos diluidores ACI e CG foram similares (motilidade: 93,3 e 93,8% e vigor: 4,8 e 4,9, respectivamente). Nos testes de termorresis-
tência, o diluidor CG mostrou-se eficiente e superior em fornecer elementos energéticos e crioprotetores para manutenção da viabili-
dade espermática até 24hs de conservação a 8ºC, em comparação com o diluidor ACI. Os resultados inferiores obtidos para motilida-
de e vigor no sêmen diluído e conservado até 24hs à 8ºC, no meio a base de água de coco industrializada, podem ter sido resultantes 
de alterações no pH e osmolaridade da solução utilizada, uma vez que os procedimentos foram recomendados para a elaboração de 
diluidores utilizando água de coco in natura. Outra possível influência negativa pode ter ocorrido em função da substância conser-
vante empregada na água de coco industrializada. Os procedimentos de diluição colocando o sêmen sobre o diluidor e o diluidor 
sobre o sêmen não apresentaram alterações na motilidade e no vigor do sêmen conservado em ambos diluidores. 
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SBTE 012 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Antioxidantes na criopreservação de sêmen de ovinos da raça Crioula 
 

J. Pradieé; T.F. Cardoso; E. Fernandes e Silva; J.C. Lazzari; A.O. Gonçalves; R.G. Mondadori; L.M.C. Pegora-
ro; T. Lucia Jr. 
 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil. 
 

Palavras-chave: criopreservação; sêmen; ovinos. 

Antioxidantes têm sido utilizados nos meios de congelamento do sêmen de ovinos na tentativa de reduzir o estresse oxidativo. Este 
desequilíbrio causado principalmente pelas mitocôndrias se deve a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e radicais livres, 
que levam a danos tanto nas membranas das células espermáticas, como na motilidade. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
ação de diferentes concentrações (1mM, 5mM e 10mM) de B-mercaptoetanol (BME) associadas ou não a 5 mM de cisteína para o 
congelamento de sêmen de ovinos da raça Crioula. Os machos (n=4) foram submetidos a sete coletas de sêmen, sendo duas coletas 
por semana, mediante o uso de vagina artificial. Imediatamente após a coleta, os ejaculados foram diluídos 1:1 (v/v) em diluente base 
(tris, gema, glicerol) em condições isotérmicas. Posteriormente, através da câmara de Neubauer, determinou-se a concentração es-
permática para a formulação de pool com contribuição igual entre os machos. Após a constituição do pool procedeu-se seu fraciona-
mento entre os seguintes grupos experimentais: (TC) controle, 1mM BME (T1), 5mM BME (T2), 10mM BME (T3), 1mM 
BME+5mM cisteína (T4), 5mM BME+5mM cisteína (T5), 10mM BME+5mM cisteína (T6). Foram realizadas as avaliações pré e 
pós-criopreservação: motilidade/vigor, integridade de membrana e acrossoma. As concentrações foram ajustadas para 100x106 es-
permatozóides/palheta com 0,25 mL para o congelamento. As avaliações dos dados não paramétricos foram realizadas através do 
teste Kruskal-Wallis, e os dados paramétricos através das análises de variância ANOVA usando software Statistix® (2009). Não hou-
ve diferença estatística entre os tratamentos para o parâmetro de integridade de membrana. No entanto, na motilidade após desconge-
lamento houve diferença entre os tratamentos T2 e T5, com média de 27,1% e 44,3% respectivamente, mas nenhum tratamento dife-
riu do controle, com relação a este parâmetro. Para integridade de acrossoma pós-descongelamento, os tratamentos T2 (33,7%) e T3 
(37,4%) não diferiram do controle (33,7%), porém apresentaram médias superiores ao T1 (25,4%). Os resultados indicam que nas 
concentrações testadas os antioxidantes não trouxeram benefício para os parâmetros avaliados. 

SBTE 013 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Avaliação da fertilidade in vivo e de diversas características espermáticas in vitro do sêmen de 
diferentes touros utilizados em um mesmo programa de inseminação artificial em tempo fixo 
 
L.Z. Oliveira1; R.P. Arruda2; R.M. Santos3; A.F.C. Andrade2; E.C.C. Celeghini2; M.E. Beletti3; R.F.G. Peres4; C. 
Oliveira1; F.M. Monteiro5; J.P.N. Martins6; V.F.M.H. Lima1; H.B. Graff 
 
1.FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, Brasil; 2.FMVZ/USP, Pirassununga, SP, Brasil; 3.FAMEV/UFU, Uberlândia, MG, Brasil; 
4.Agropecuária Fazenda Brasil, Nova Xavantina, MT, Brasil; 5.IZ/Instituto de Zootecnia, Sertãozinho, SP, Brasil; 6.Michigan State 
University, East Lansing, Estados Unidos. 
 

Palavras-chave: análise de sêmen; efeito touro; fertilidade a campo. 

Este estudo teve como objetivo investigar a taxa de concepção (TC), bem como diversas características espermáticas, de diferentes 
touros utilizados em um programa de IATF. No estudo a campo, todos animais (n=567 vacas Nelore lactantes) receberam o mesmo 
protocolo de IATF que se iniciou (d0) com a inserção de dispositivo intravaginal liberador de P4 (Sincrogest®, Ouro Fino, Cravinhos, 
Brasil) e 2,0mg de Benzoato de Estradiol (Sincrodiol®, Ouro Fino). O dispositivo de P4 foi removido no d8, quando os animais rece-
beram 500µg de d-cloprostenol (Sincrocio®, Ouro Fino), 300UI de eCG (Novormon 5000®, Intervet, São Paulo, Brasil) e 0,5mg de 
ECP® (Pfizer, São Paulo, Brasil). No d10 as vacas foram inseminadas. Utilizou-se doses de sêmen de três touros Angus, sendo três 
partidas diferentes de cada touro. Para o estudo laboratorial, as mesmas partidas de sêmen utilizadas no campo foram analisadas e 
realizou-se as seguintes avaliações: análise computadorizada do movimento espermático (sistema CASA), integridade das membra-
nas plasmática e acrossomal pelas sondas PI/FITC-PSA (citometria de fluxo), peroxidação lipídica pela sonda C11-BODIPY581/591 
(citometria de fluxo), morfologia espermática (microscópio de interferência diferencial), morfometria e estrutura cromatínica (coran-
te Azul de Toluidina). Os resultados de campo foram analisados pelo programa Glimmix (SAS Inst. Inc., Cary, EUA) e os resultados 
laboratoriais pelo teste t pareado (GraphPad Software Inc., San Diego, EUA). No estudo a campo, foi observado efeito de touro, onde 
o touro B apresentou menor (P<0,05) TC (45,50%; n=189) que os touros A (59,17%; n=169) e C (55,55%; n=209). Da mesma for-
ma, algumas diferenças entre touros foram detectadas nas análises laboratoriais. O sêmen do touro B (que apresentou menor TC) 
apresentou menor (P<0,05) motilidade total (touro A:51,04%; B:33,59%; C:46,12%), menor (P<0,05) motilidade progressiva (touro 
A:44,28%; B:27,97%; C:32,02%), menor (P>0,05) porcentagem de células com membranas plasmática e acrossomal intactas (touro 
A:39,10%; B:36,47%; C:47,17%), maior (P>0,05) porcentagem de células peroxidadas (touro A:1,93%; B:5,93%; C:2,50%), maior 
(P>0,05) porcentagem de defeitos maiores (touro A:14,33%; B:23,50%; C:12,17%), maior (P<0,05) razão largura:comprimento (tou-
ro A:0,518; B:0,532; C:0,522) na análise morfométrica, bem como maior (P>0,05) heterogeneidade cromatínica (touro A:8,14%; 
B:10,64%; C:8,47%). Concluiu-se que o reprodutor com a menor fertilidade in vivo, também apresentou inferior qualidade seminal 
in vitro de acordo com as análises realizadas. A metodologia utilizada parece estar relacionada com a fertilidade a campo dos touros 
utilizados no programa. Entretanto, mais estudos são necessários para a maior compreensão das principais causas das diferenças de 
fertilidade frequentemente observadas entre touros.  
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SBTE 014 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Aplicação do método dos mínimos quadrados parciais (pls) para avaliação da importância de 
diversas características espermáticas in vitro na predição da fertilidade in vivo de diferentes 
touros 
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Palavras-chave: características espermáticas; pls; taxa de concepção. 

Objetivou-se avaliar a fertilidade in vivo, bem como diversas características espermáticas in vitro, de diferentes touros, a fim de se 
identificar variáveis consideradas importantes na predição da taxa de concepção. Para a realização deste estudo, utilizaram-se os da-
dos de 97 Vacas Nelores pluríparas que foram submetidas ao mesmo protocolo de IATF em uma mesma fazenda comercial. Doses 
de sêmen congelado de três touros Angus e três partidas de cada touro foram utilizadas. O protocolo de descongelamento do sêmen 
foi realizado de acordo com a rotina da fazenda. O mesmo procedimento de descongelação foi repetido no laboratório para simular as 
condições de campo. As seguintes análises espermáticas in vitro foram realizadas: análise computadorizada do movimento espermá-
tico, avaliação da termorresistência após 2 horas de incubação, teste hipo-ósmotico (HOST), análise das membranas plasmáticas e 
acrossomal por PI/FITC-PSA, análises da estabilidade da membrana plasmática por Yo-Pro/Merocianina 540, análise da peroxidação 
lipídica por C11-BODIPY581/591, morfologia espermática, análise da morfometria espermática e estrutura cromatínica pelo corante 
Azul de Toluidina. Na análise estatística, o método dos mínimos quadrados parciais (PLS) foi utilizado para explorar a importância 
das variáveis in vitro na predição da fertilidade in vivo das amostras seminais. Os fatores PLS foram avaliados para cada característi-
ca espermática em função da taxa de concepção. As variáveis foram selecionadas de acordo com o critério de Wold (Wold´s criteri-
on, 1994; SAS, 2001) que considera um valor inferior a 0,8 como "baixo" para a Importância da Variável para Projeção (VIP). As-
sim, o seguinte procedimento foi realizado: após a primeira análise PLS contendo todas as variáveis (n=44), os preditores com VIP < 
0,8 foram excluídos. Em seguida, a análise PLS foi realizada pela 2ª vez (n=28 variáveis). Novamente, as variáveis com VIP < 0,8 
foram excluídas. Em seguida, a PLS foi realizada pela 3ª vez (n=20 variáveis) e os preditores com VIP < 0,8 foram excluídos. Deste 
modo, após a 4ª PLS, todas as variáveis restantes (n=17) apresentaram VIP ≥ 0,8 e foram, portanto, selecionadas como os melhores 
preditores da taxa de concepção, dentre as variáveis avaliadas. Deste modo, as seguintes características espermáticas foram selecio-
nadas como importantes na predição da taxa de concepção: motilidade total (MT), motilidade progressiva (MP), frequência de bati-
mentos (BCF), células rápidas (RAPID), TM após 2h, PM após 2h, VAP após 2h, BCF após 2h, RAP após 2h, células íntegras no 
HOST, espermatozóide com membranas plasmática e acrossomal íntegras, espermatozóide com membrana plasmática íntegra so-
frendo peroxidação lipídica, total de defeitos, razão largura:comprimento, Fourier 0, Fourier 2 e heterogeneidade cromatínica. Con-
clui-se que o método estatístico PLS possibilitou selecionar características espermáticas consideradas importantes na predição da 
fertilidade a campo. 
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SBTE 015 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Avaliação da suscetibilidade a fragmentação do DNA espermático e enzimas antioxidantes em 
diferentes fases da criopreservação 
 
L.S. Castro; T.R.S. Hamilton; C.M. Mendes; J.A. Visintin; M.E.O.D. Assumpção 
 

USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 

Palavras-chave: citometria de fluxo; estresse oxidativo; bovino. 

Uma das causas da fragmentação do DNA é a presença de espécies reativas de oxigênio (EROs). A integridade do DNA espermático 
é fundamental para o desenvolvimento inicial do embrião. Embora estudos mostrem que o espermatozóide bovino apresenta baixos 
índices de fragmentação, a maioria dos trabalhos referem à avaliação apenas no sêmen após a descongelação. Os objetivos deste tra-
balho foram: 1) avaliar a integridade do DNA em 3 momentos do processo de criopreservação de sêmen; e 2) verificar a correlação 
entre a fragmentação de DNA com a atividade de enzimas antioxidantes. Foram realizadas colheitas de sêmen semanais, durante 7 
semanas, de 4 touros holandeses, por vagina artificial. Cada amostra de sêmen foi diluída em diluidor comercial Botubov® e dividida 
em 3 tratamentos: sêmen a 37oC (fresco); sêmen resfriado a 5oC (resfriado); e sêmen pós-congelação à -196oC (congelado). Em cada 
tratamento, as análises foram realizadas às 0h e 2h após incubação em meio TALP sêmen. Para os tratamentos resfriado e congelado, 
o sêmen foi reaquecido à 37oC, antes das avaliações. A integridade do DNA foi avaliada pelo teste de suscetibilidade da cromatina à 
denaturação ácida (SCDA) utilizando-se a sonda fluorescente laranja de acridina e leitura por citometria de fluxo. A atividade das 
enzimas antioxidantes catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase foi realizada em espectrofotômetro (absorbân-
cia/minuto). Para análise estatística foi utilizado o programa SAS (statistical analysis system) avaliando-se os efeitos de tratamento, 
tempo e interação tratamento x tempo. Quando observado efeito, foi realizado o teste de comparação de média. Um pós-teste foi 
realizado para verificar correlação entre as variáveis estudadas. Não houve diferença entre os tratamentos e os tempos de incubação 
para as enzimas antioxidantes. No teste SCDA houve diferença entre os tratamentos (p<0,05) e tempo de incubação (p<0,05). No 
grupo congelado (11,21±0,85) houve aumento na porcentagem de espermatozóides positivos para o SCDA quando comparado ao 
grupo fresco (5,13±1,27) e resfriado (5,85±1,18), que não apresentaram diferença entre si. As amostras incubadas por 2h apresenta-
ram maior porcentagem de células positivas ao SCDA (9,57±1,14) quando comparadas ao grupo 0h (5,70±0.62). Não houve correla-
ção entre as variáveis analisadas. Estes dados sugerem que o processo de criopreservação não interfere na atividade das enzimas an-
tioxidantes citoplasmáticas, porém induz maior suscetibilidade do espermatozóide à fragmentação da cromatina.  

SBTE 016 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Uso do corante cromomicina A3 em sêmen ovino para detecção da deficiência de protamina 
por citometria 
 
T.R.S. Hamilton; C.M. Mendes; L.S. Castro; P.M. Assis; J.C. Delgado; J.A. Visintin; M.E.O.D. Assumpção 
 

USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 

Palavras-chave: espermatozóide; coloração; protamina. 

A cromatina espermática íntegra garante a passagem de informações genéticas paternas de maneira efetiva. Modificações de DNA 
podem ocasionar alterações nos processos que envolvem a reprodução. Alterações na integridade do DNA podem ser decorrentes de 
fatores como a falha na protaminação. A protamina é uma proteína nuclear que tem papel chave na integridade do DNA. O objetivo 
deste trabalho foi investigar a deficiência de protamina em células espermáticas de carneiros usando o corante Cromomicina A3 
(CMA3). Colheitas semanais de sêmen de 12 carneiros adultos com 7 meses de idade, homogêneos, ocorreram durante 7 semanas. 
Após análise de motilidade retilínea progressiva e concentração espermática por ml de sêmen, cerca de 30 milhões de espermatozói-
des foram lavados em PBS sem cálcio e magnésio para posterior fixação em solução de Carnoy (3 partes de Metanol : 1 parte de 
ácido acético) à 4°C. Após 10 minutos realizou-se nova lavagem em PBS sem Ca e Mg que antecedeu uma lavagem com água desti-
lada. O sedimento foi corado com solução de CMA3 (0,25mg/ml em Tampão McIlvaine). Após 20 minutos de incubação em sala 
escura e em temperatura ambiente, realizou-se nova lavagem com PBS sem Ca e Mg para que então, após ressuspensão em PBS, se 
realizasse a leitura em citômetro de capilar. Para validação, conjuntamente à técnica de citometria, foi realizada a detecção da defici-
ência de protamina em esfregaços de sêmen fixados em solução de Carnoy, segundo Simões et al. (2009, Biotechnic and histoche-
mistry 84(3), 79-83). Para controle da técnica foi realizado o ensaio de descondensação do núcleo espermático e extração das prota-
minas, para que a obtenção dos padrões de células deprotaminadas, na qual foi observada a porcentagem de 37,8 ± 0,70. As médias 
das avaliações de cada animal foram comparadas estatísticamente e não foram observadas diferenças entre animais e entre as sema-
nas avaliadas (p>0,05). As porcentagens médias do total de indivíduos obtidas na citometria foram: 2,15 ± 1,11 para as células cora-
das com CMA3 (com deficiência de protamina) e 97,41 ± 1,11 para as células não coradas. Pode-se concluir que esta técnica apesar 
de muito específica é pouco sensível. Por esta razão, é importante realizar as etapas com extremo critério. Com estes resultados, a 
técnica de citometria associada à utilização do corante CMA3 é uma ferramenta útil para detecção da deficiência de protamina em 
carneiros. 
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SBTE 017 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Concentração sérica de testosterona em touros Nelore suplementados com gordura protegida 
da degradação ruminal 
 

M.M. Guardieiro; F.L.M. Silva; P.L.J. Monteiro Jr.; A.B. Prata; A.B. Nascimento; R.S. Gentil; R.S. Surjus; R. 
Sartori 
 

ESALQ-USP, Piracicaba, SP, Brasil. 
 

Palavras-chave: ácidos graxos poliinsaturados; metabolismo; dieta. 

O metabolismo da testosterona ocorre principalmente no fígado e suas concentrações circulantes podem ser influenciadas pela quan-
tidade e tipo de dieta fornecida. Além disso, há relatos de que haja influência dos ritmos circadianos na secreção de testosterona em 
ruminantes. Baseando-se em evidências de que a suplementação com gordura protegida da degradação ruminal (Megalac-E) pode 
aumentar as concentrações circulantes de hormônios esteróides (Guardieiro et al., 2010. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.45, 
p.408-414), objetivou-se avaliar o efeito da suplementação com gordura nas concentrações séricas de testosterona em touros, além de 
avaliar se há variação nas concentrações hormonais em diferentes momentos do dia após o fornecimento do alimento. Foram confi-
nados 48 touros da raça Nelore que receberam concentrado padrão, variando apenas a suplementação entre os grupos experimentais: 
G, presença da gordura protegida da degradação ruminal rica em ácido linoléico (Megalac-E, n=24; 1,5% em matéria seca); e C, die-
ta controle (n=24). Para as dosagens de testosterona, o sangue foi colhido antes do fornecimento das dietas, o qual ocorreu às 8:00 h 
(0h), 4 e 12h após, em dois momentos: no período de adaptação à dieta controle (sem gordura) e aproximadamente 35 d após o for-
necimento das dietas experimentais (C vs. G). As concentrações séricas de testosterona foram avaliadas por radioimunoensaio. Para a 
comparação entre os grupos, utilizou-se ANOVA. Os resultados estão apresentados em média ± erro padrão. Durante o período de 
adaptação, não houve diferença nas concentrações de testosterona entre 0h (n=34), 4h (n=40) e 12h (n=41) em relação ao ofereci-
mento do alimento (5,2±0,42; 5,1±0,19 vs. 4,9±0,24 ng/mL, respectivamente; P>0,10). Da mesma forma, independentemente do 
fornecimento de gordura, no segundo período de avaliação, não houve efeito de hora nas concentrações circulantes de testosterona 
(0h [n=47]: 5,0±0,30; 4h [n=44]: 4,5±0,28 e 12h [n=44]: 4,9±0,22 ng/mL; P>0,10). Como não houve efeito de hora, os dados foram 
agrupados para comparar a testosterona circulante entre os touros C vs. G. Contrariando a hipótese inicial, suplementação com gor-
dura não elevou as concentrações séricas de testosterona (G [n=69]: 4,7±0,23 vs. C [n=66]: 5,0±0,21 ng/mL; P>0,10). Portanto, este 
estudo não comprovou as hipóteses de que há efeito de dieta, hora do dia ou suplementação com gordura protegida, nas concentra-
ções circulantes de testosterona em touros da raça Nelore.  
Agradecimentos: Ao CNPq, à FAPESP, à ARM & HAMMER e à EMBRAPA (Rede de Inovação em Reprodução Animal - 
01.07.01.002). 
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SBTE 018 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Comparação entre a vagina artificial convencional e a vagina artificial experimental articula-
da para coleta de sêmen equino 
 

J.A. Narváez; P.N. Santoro; M.A.S. Rua; C.W. Fonseca; J.F. Silva 
 

Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil. 
 

Palavras-chave: vagina artificial; exame bacteriológico; sêmen. 

A coleta de sêmen feita com vagina artificial fechada usualmente expõe o ejaculado a altas temperaturas e à elevada contaminação 
bacteriana causada, pelo contato com a mucosa de látex e pela fricção do pênis contra a mesma. Portanto, a coleta do sêmen deve ser 
realizada com equipamentos adequados e de forma correta para que o sêmen não sofra injúrias e preserve sua capacidade fertilizante. 
O objetivo deste estudo foi avaliar duas vaginas artificiais, uma convencional e uma experimental articulada, e seus efeitos sobre 
algumas características seminais, além de determinação do número de colônias bacterianas em cada vagina. Para isto, foi coletado 
sêmen de cinco garanhões da raça Mangalarga Marchador com idade entre 5 a 10 anos. Os ejaculados foram coletados utilizando 
uma vagina artificial convencional (VAC), modelo Hannover, para realizar coleta fechada a qual possui apenas um único recipiente 
onde o sêmen é depositado. A vagina artificial experimental articulada (VAEA) foi utilizada para realizar a coleta aberta. O volume 
dos ejaculados coletados em cada vagina foi mensurado e, posteriormente, avaliado o número total de espermatozoides (NTE) utili-
zando a câmara de Neubauer. A motilidade total (MT) e progressiva (MP) foram analisadas pelo sistema de análise (CASA) Hamil-
ton Thorn Research 10.8 Ceros®. Para análise microbiológica das amostras, uma alíquota de cada ejaculado foi diluída em solução de 
NaCl (0,9mg/ml) nas proporções 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10.000, 1:100.000, repicadas em Agar Nutriente e incubadas a 37°C/48h. A 
análise dos dados foi realizada utilizando o teste de Tukey, considerando 5% de nível de significância comparando as variáveis avali-
adas. A média do volume coletado com a VAEA (46,45 ± 12,49ml) apresentou diferença estatística maior (P=0,0035) do que à cole-
tada com a VAC (34,05 ± 12,65ml). Já as médias do NTE coletado com a VAC (6932 ± 3465,1x106) e a VAEA (6590 ± 
4146,3x106) não apresentaram diferenças significativas entre si (P=0,7785). A média do número de saltos foi 2,15 com a VAEA e 
1,95 com a VAC, entretanto, não diferiram significativamente (P=0,5827). As médias da MT (71,75 ± 13,01%) e MP (61,50 ± 
13,77%) dos ejaculados coletados com a VAC não diferiram significativamente (P=0,4319 e P=0,1872) quando comparado aos cole-
tados com a VAEA (68,25 ± 14,80%) e (55,25 ± 15,60%), respectivamente. Os resultados microbiológicos mostraram crescimento 
bacteriano incontável na diluição 1:10 para todos garanhões coletados com VAC mantendo o crescimento até a diluição 1:10.000. 
Com a VAEA, o crescimento se mostrou incontável apenas em dois garanhões na diluição 1:10 se mantendo até a diluição 1:1000. A 
vagina artificial experimental articulada teve boa aceitação pelos garanhões, pois o número de saltos até a ejaculação não foi estatis-
ticamente diferente da vagina fechada convencional e, além disto, pôde-se observar menor crescimento bacteriano, caracterizando 
menor risco à saúde uterina da égua.  
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SBTE 019 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Influência das altas temperaturas ambientais sobre as características reprodutivas de touros 
da raça Brahman 
 

P. Fantinato-Neto1; A.F.C. Andrade2; R.P. Arruda2; E.A.L. Titto3; E.H. Birgel Jr.1 
 
1.Departmento de Cirurgia. Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil; 
2.Departmento de Reprodução Animal. Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 
Brasil; 3.Departmento de Zootecnia. Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, SP, Brasil. 
 

Palavras-chave: sêmen; sombra; tolerância ao calor. 

Assim como em outros países tropicais, no sudeste brasileiro os bovinos são criados sob influência das variações ambientais. A de-
generação testicular causada pelo calor é a maior causa de infertilidade em touros e, geralmente, a estação de monta é realizada a 
pasto, logo os animais estão susceptíveis às intempéries climáticas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o possível efeito da 
disponibilidade de sombra a pasto sobre as características reprodutivas de touros da raça Brahman. Dez touros da raça Brahman com 
idades entre 24 e 30 meses foram usados para esse trabalho. Antes de serem divididos nos grupos experimentais os animais tiveram 
seu sêmen colhido três vezes, com intervalo de uma semana entre uma colheita e outra, para nivelamento biológico do sêmen. Cinco 
touros foram mantidos em pasto com sombra artificial disponível, e cinco touros foram mantidos em pasto sem sombra, natural ou 
artificial. A umidade relativa do ar e as temperaturas dos globos negros, do sol e da sombra, assim como a temperatura de bulbo seco 
foram aferidas por uma estação meteorológica local. Foram colhidas 4 amostras de cada animal com intervalo de catorze dias entre 
uma colheita e outra. As características do sêmen avaliadas foram volume, aspecto, turbilhonamento, motilidade, vigor e concentra-
ção e patologia espermática. Também foi avaliada a consistência testicular dos touros antes de cada colheita de sêmen. Durante o 
período experimental as temperaturas variaram de 15,5ºC a 34,2ºC com média de 25ºC, sendo que o mínimo valor encontrado do 
Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) foi de 95,7. Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) para 
as variáveis seminais estudadas entre os grupos experimentais nem entre as colheitas. Neste estudo foi tentado simular as condições 
normais e naturais de criação de bovinos nos trópicos, em um sistema extensivo de criação. Os autores puderam concluir que uma 
vez que não foi observado efeitos negativos devido à ausência de sombra os touros da raça Brahamn testados tem boa adaptação ao 
clima tropical. Nós sugerimos que mais estudos sejam realizados de maneira a avaliar o efeito da disponibilidade da sombra em raças 
taurinas quando expostas ao clima tropical. 
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SBTE 020 FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

Efeito da inibição da enzima óxido nítrico sintase (NOS) e da eliminação do óxido nítrico 
(NO) nos padrões da motilidade e integridade de membrana plasmática e acrossomal do es-
permatozóide equino criopreservado 
 

D.F. Silva1; A.F.C. Andrade1; M.C.C. Bussiere2; E.C.C. Celeghini1; M.A. Alonso1; H.F. Carvalho1; K.M. Lemes1; 
R.P. Arruda1 
 
1.Universidade de São Paulo - USP, Pirassununga, SP, Brasil; 2.Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos 
dos Goytacazes, RJ, Brasil. 
 

Palavras-chave: equino; L-name; azul de metileno. 

O NO é uma espécie reativa de nitrogênio que pode atuar como um antioxidante ou radical livre na sinalização inter e intracelular 
[1]. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da inibição da NOS e da eliminação do NO sobre os padrões da motilidade e inte-
gridade de membrana plasmática e acrossomal do espermatozóide equino criopreservado. Três ejaculados foram colhidos de três 
garanhões (n=9). O sêmen foi envasado em palhetas de 0,5-mL com 200 x 106 células/ mL em meio Botu-Crio® (Botupharma Bio-
tecnologia Animal) e congelado em um sistema automático composto por um aparelho programável (TK 3000® TK Tecnologia em 
Congelação – Ltda, Uberaba, Brasil). Foram descongeladas quatro palhetas da mesma partida e do mesmo garanhão em banho-maria 
a 37°C/30’’. e em seguida, o sêmen foi submetido à centrifugação em meio de fertilização in vitro FIV [2]. Posteriormente, o sêmen 
foi incubado neste mesmo meio, na presença de L-arginina, com e sem inibidor da enzima óxido nítrico sintase Nω-nitro-L-arginina 
metil ester (L-NAME) e na presença de L-arginina com e sem o eliminador de NO, denominado azul de metileno nos tratamentos: 
controle T1= (FIV), T2= L-arginina 10 mM (concentração baseado em experimentos prévios), T3= L-NAME 1 mM [3], T4= azul de 
metileno 100 mM [4], T5= L-arginina (10 mM) + L-NAME (1 mM) e T6= L-arginina (10 mM) + azul de metileno (100 mM) nos 
tempos 60, 120 e 300 minutos a 38°C e 5 % de CO2. Posterior a cada incubação realizou-se a análise computadorizada da motilidade 
do espermatozóide. Para avaliar a integridade das membranas plasmática e acrossomal usou-se a associação FITC-PSA e IP sendo 
analisadas por citometria de fluxo. Os dados foram analisados por meio da ANOVA e a comparação das médias, dentro de cada tem-
po, pelo teste de Tukey, com o nível de significância de 5 %, usando o software SAS. A eliminação do NO do meio de cultura inibiu 
as células espermáticas em todos os tempos de incubação. A motilidade total e motilidade progressiva apresentaram redução de suas 
características nos grupos T2 e T5 = motilidade total (tempo 0: T2= 24,89 % ± 2,57 %; T5= 25,78 % ± 2,44 %), motilidade progres-
siva (tempo 0: T2= 5,44 %± 1,39 %; T5= 5,17 % ± 1,14 %). Os espermatozóides incubados com o eliminador do NO apresentaram 
maior porcentagem de células com membrana plasmática e acrossomal íntegras aos 60 e 120 minutos de incubação (p<0,05). A rea-
ção acrossomal foi induzida nos tratamentos que receberam L-arginina (tempo 300: T2= 7,76 %± 1,40 %; tempo 300: T5= 9,42 % ± 
1,76 % e tempo 120: T6= 3,56 % ± 0,51 %). Conclui-se que a dose de 10 mM de L-NAME, não foi suficiente para inibir a NOS em 
espermatozóides equinos, e que a eliminação do NO mantém a integridade das membranas plasmática e acrossomal. Entretanto, a 
mesma inibe totalmente a motilidade espermática sugerindo um papel benéfico do NO endógeno na preservação da motilidade dos 
espermatozoides equinos criopreservados. 
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SBTE 021 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Efeito do FSH em substituição a eCG na dinâmica folicular em ovelhas mestiças deslanadas 
em periodo de anestro sazonal: Resultados preliminares 
 
A.C. Pereira Jr.1; M.B. Souza1; A.P. Neves1; J. Pandolfo1; A.C. Nicacio2; E.R. Andrade1; F.A.M. Sterza1; A. Sa-
sa1 
 
1.Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Aquidauana, MS, Brasil; 2.EMBRAPA, Campo Grande, MS, Brasil. 
 
Palavras-chave: dinâmica folicular; FSH; eCG. 

A gonadotrofina coriônica equina (eCG) é um hormônio comumente utilizado para sincronização do cio e indução da ovulação em 
ovelhas. Uma alternativa ao uso do eCG é o hormônio folículo estimulante (FSH), pois apresenta reação imunológica menor, tem 
maior disponibilidade comercial e menor custo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do FSH em substituição à eCG sobre o 
desenvolvimento folicular ovariano de ovelhas mestiças deslanadas. O experimento foi realizado na Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul (UEMS), Unidade Universitária de Aquidauana – MS (20º 28’ sul, 55º 48’ oeste). Foram utilizadas fêmeas adultas 
(n=13), multíparas, distribuídas ao acaso em dois grupos experimentais, que receberam espojas intravaginais impregnadas com 60mg 
de acetato de medroxiprogesterona (MAP; Progespon®, Tecnopec), durante 10 dias. No momento da retirada das espojas os animais 
receberam diferentes tratamentos hormonais, via intramuscular: G1 (n = 6) - aplicação de 500UI de eCG (Novormon®, Syntex, Ar-
gentina) e; G2 (n = 7) - aplicação de 10mg de FSH (Folltropin®, Bioniche, Canadá). Para caracterizar o desenvolvimento folicular, 
os ovários foram examinados doze horas após a aplicação dos hormônios e então a intervalos de doze horas, até completar noventa e 
seis horas, utilizando-se um ultrasson (Pie Medical Aquila, Benelux, B.V) provido de um transdutor transvaginal de 5,0 MHz. A 
partir da análise ultrassonográfica foram registrados os diâmetros dos maiores folículos e sua respectiva taxa de crescimento. O diâ-
metro médio do maior folículo para os animais tratados com eCG foi 4,18 ± 0,52 mm; já para os animais tratados com FSH foi 3,76 
± 0,33 mm. A taxa de crescimento foi de 1,44 ± 0,26 e 0,86 ± 0,15 mm/dia, respectivamente, para as fêmeas tratadas com eCG e 
FSH. Esses resultados preliminares demonstram a possibilidade de substituição de eCG pelo FSH em protocolos de indução de estro 
em fêmeas ovinas deslanadas em período de anestro sazonal. Esses dados corroboram com a literatura, de modo a reafirmar os bene-
fícios do uso do FSH, principalmente em relação a reação imunológica e aspectos comerciais. 

SBTE 022 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Avaliação ultraestrutural de folículos pré-antrais caprinos após cultivo in vitro de longa dura-
ção em meio dinâmico contendo fator de crescimento e diferenciação 9 (GDF-9) e hormônio 
folículo estimulante (FSH) 
 
A.M.C.V. Alves1; R.N. Chaves1; L.F. Lima1; R.M.P. Rocha1; P.M. Andrade1; A.S. Pinheiro1; C.A.P. Lopes1; S.N. 
Báo2; J.R. Figueiredo1 

 
1.UECE, Fortaleza, CE, Brasil; 2.UnB, Brasília, DF, Brasil. 
 
Palavras-chave: ovário; caprino; foliculogênese. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da associação do fator de crescimento e diferenciação 9 (GDF-9) e do Hormônio Folícu-
lo Estimulante (FSH) em um meio dinâmico sobre a ultraestrutura de folículos cultivados inclusos em tecido ovariano por 16 dias. 
Para tanto, pares ovarianos de 5 cabras adultas sem padrão racial definido foram coletados em abatedouro e divididos em 7 fragmen-
tos que foram destinados imediatamente à análise ultraestrutural ou cultivados in vitro em meio essencial mínimo alfa suplementado 
(α-MEM+) por 1, 8 ou 16 dias (a 39ºC em estufa; 5% de CO2 em ar). Para as condições experimentais, o meio de cultivo foi suple-
mentado com GDF-9 (200 ng/mL) até o dia 8 de cultivo e com FSH (50 ng/mL) do dia 8 até o dia 16 de cultivo (tratamento GDF-
9/FSH). Os fragmentos não-cultivados (controle) e cultivados foram processados para microscopia eletrônica de transmissão (MET). 
Os folículos do controle não-cultivado (dia 0) e do tratamento com GDF-9/FSH exibiram grandes oócitos, carioteca e membrana 
plasmática intactas, e distribuição uniforme de vesículas e organelas como retículo endoplasmático liso e mitocôndrias. No entanto, 
após o cultivo de 16 dias, o tratamento GDF-9/FSH promoveu um discreto aumento de vacúolos no ooplasma quando comparado ao 
controle não-cultivado. As células da granulosa eram normais, com núcleos alongados e uma relação núcleo-citoplasma elevada. 
Além disso, as mitocôndrias foram as organelas predominantes no oócito e células da granulosa em ambos os tratamentos. Já nos 
folículos cultivados com αMEM+ sozinho foram observadas mudanças ultraestruturais indicativas de degeneração. Esses folículos 
revelaram elevado número de vacúolos difusos por todo o citoplasma de todas as células, que muitas vezes coalesceram, formando 
grandes áreas sem conteúdo. Em conclusão, o meio dinâmico contendo GDF-9 e FSH mantém a integridade ultraestrutural de folícu-
los pré-antrais caprinos por até 16 dias de cultivo. 
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Expressão das enzimas androgênicas em vacas Nelore de baixa e alta contagem folicular 
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lho; C.M. Barros 
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Palavras-chave: Nelore; folículo; andrógenos. 

Durante o desenvolvimento folicular os andrógenos são sintetizados pelas células da teca sob influência do LH através da conversão 
de precursores de andrógenos. Nos bovinos, a concentração de andrógenos no ovário está positivamente relacionada ao número de 
folículos antrais (Mossa et al., Reproduction 140:713-20, 2010). Este experimento foi delineado para avaliar os níveis de mRNA das 
enzimas da cadeia de produção de andrógenos (CYP11A1, CYP17A1, HSD3B, HSD17B) e do receptor de FSH (FSHR) em vacas de 
baixa (BCF) e alta (ACF) contagem folicular. Dezesseis vacas Nelore (24 meses) foram mantidas em Brachiaria brizantha e suple-
mentadas com ração concentrada.  O ciclo estral foi sincronizado com duas doses de PGF2α com intervalo de 11 dias. Para determi-
nar o número de folículos para cada animal um aparelho de ultrasom (Mindray Vet DPS 2200, Brazil) equipado com  probe de 7.5-
MHz foi usado para realizar três exames um dia após a ovulação, em ciclos subsequentes. Os animais foram abatidos aproximada-
mente 24 h após a ovulação do último ciclo. Os ovários foram coletados e transportados em solução salina (0.9%) em gelo. Três folí-
culos entre 2-4 milímetros de diâmetro foram dissecados do ovário contra lateral ao CL de cada vaca. O RNA total foi extraído usan-
do o kit RNeasy Microarray Tissue Mini Kit (Qiagen, USA). A expressão dos genes de interesse foi avaliada usando transcrição re-
versa por oligo-dT, seguido de reação de RT-PCR com Sybr Green Master Mix e o equipamento Step One Plus (Applied Biosystems, 
USA). Cada amostra foi analisada em reações duplicadas. Todos os valores de CT dos genes de interesse foram normalizados para o 
gene endógeno PPIA usando o método ∆CT. A média dos ∆CT dos três folículos de cada vaca foi analisada usando os testes median 
and Ansari-Bradley do procedimento NPAR1WAY do SAS (SAS 9.2). Foram considerados os efeitos de grupo (BCF x ACF) e diâ-
metro do folículo. A média do número de folículos das vacas Nelore foi 30. Dez animais foram classificados no grupo BCF (Média= 
16.3; 10<20) e seis animais foram classificados no grupo ACF (Média 53.3; 43<67). A expressão de CYP11A1, CYP17A1, HSD3B 
foi maior (P<0.05; Fold change 1.62, 1.81, 1.23, respectivamente) para folículos originados de vacas com ACF quando comparadas a 
vacas de BCF. Não houve diferença na expressão de HSD17B e FSHR. Não houve influencia do diâmetro folicular. Conclui-se que o 
alto número de folículos pode ser resultado de uma maior expressão de enzimas da cadeia de produção de andrógenos, visto que não 
houve diferença na expressão do receptor de FSH. 
Apoio financeiro: Esta pesquisa foi financiada pela FAPESP auxílio número 2011/5964-0, bem como Loureiro, Ereno, Favoreto, 
Pupulim e Castilho. Fontes e Pinto foram financiadas pela CAPES. 
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Uso de rede neural artificial e de análise de agrupamentos na predição da resposta superovu-
latória de camundongos 
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Palavras-chave: superovulação; redes neurais artificiais; análise de agrupamentos. 

Em camundongos, pesquisas envolvendo a produção de embriões precisam induzir à morte muitos animais. Estes nem sempre forne-
cem uma quantidade significativa de embriões após o processo de superovulação (SOV). Desse modo, o objetivo, com este trabalho, 
foi desenvolver métodos matemáticos de predição da quantidade de embriões que fêmeas (M. musculus) produzem após o tratamento 
de SOV e cópula, com a finalidade de evitar mortes desnecessárias e aderir aos princípios éticos dos 3Rs. Foram utilizadas a rede 
neural artificial (RNA) e a análise de agrupamentos (AA) como modelos preditivos. A elaboração da RNA foi realizada mediante o 
software MATLAB enquanto para a AA foram utilizados os softwares Microsoft Excel 2010, XLstat e PAST. Foram realizadas 118 
superovulações de camundongos (linhagem Swiss Webster) por meio da administração de hormônios eCG e hCG (10UI/0,1mL, via 
i.p. e com 48 h de intervalo entre si), com as seguintes variáveis de entrada avaliadas em cada SOV: peso (g) da fêmea (F) e do ma-
cho (M) no dia da colheita embrionária (CE); presença de plug (tampão copulatório); presença de refluxo após administração de eCG 
e/ou hCG; idade (dias) da F e do M no dia da CE; biotério utilizado (A ou B); origem da F e do M (nascidos no Câmpus ou origem 
externa); quantidade de embriões viáveis (EVI) obtidos de cada F; estação do ano em que a CE foi realizada; intensidade de luz (em 
lux) na caixa das Fs após SOV e colocadas para copular; temperatura (em ºC) na caixa das Fs após SOV e colocadas para copular. 
Das fases da RNA (treinamento, validação e teste), a última é a mais importante, pois a rede deve simular a quantidade de embriões 
viáveis, de cada fêmea, uma vez que os valores atribuídos às variáveis de entrada sejam fornecidos. A melhor simulação obtida da 
RNA foi de 87% de acertos na previsão de EVI, o que corresponde a 97 acertos do total de 118 fêmeas. Na AA, o intuito é agrupar, a 
partir dos valores das variáveis de entrada, as fêmeas que demonstram um mesmo padrão para a obtenção de uma determinada quan-
tidade de EVI. Para a AA, foi usada uma matriz de similaridade, utilizando o índice de similaridade de Gower, e algoritmos do Mé-
todo Hierárquico Aglomerativo para realizar o agrupamento dos animais. As variáveis de entrada utilizadas não foram suficiente-
mente robustas para discriminar os animais em grupos distintos. A SOV envolve variáveis não mensuráveis (odor nas caixas, mani-
pulação dos animais, ruídos, estresse, etc) e desconhecidas, que podem ser de fundamental importância para a resposta da SOV e, 
consequentemente, para o agrupamento dos animais. A RNA foi eficaz na predição para a resposta da SOV, principalmente, para a 
faixa de 0 a 3 embriões viáveis por CE. O uso da RNA, na predição de EVI de CE de camundongos poderia, ao menos em parte, 
minimizar a morte de fêmeas superovuladas que, entretanto, produzem nenhum ou poucos EVI. Resultados parcialmente apresenta-
dos no 1st Workshop on Veterinary Biosignals and Biodevices (Portugal, 2012). 
Agradecimentos: FAPESP pela bolsa (GBB) e auxílio (MFGN). 
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Identificação de SIRT1 e BCL11A na maturação de oócitos bovinos submetidos ao estresse 
térmico: Resultados preliminares 
 
E.R. Andrade1; F.A.M. Sterza1; R. Pöhland2 
 
1.UEMS, Aquidauana, MS, Brasil; 2.Leibniz Institute For Farm Animal Biology, Dummerstorf, Alemanha. 
 
Palavras-chave: oócito; maturação; estresse térmico. 

As sirtuínas são um conjunto de enzimas relacionadas com a ligação ou silenciamento de genes envolvidos em um mecanismo de 
retroalimentação que preserva as células viáveis por mais tempo quando submetidas a situações de estresse. Entre as sirtuínas mamí-
feras, SIRT1 controla a diferenciação e a sobrevivência celular e é relacionada ao mecanismo básico de repressão da transcrição me-
diada por BCL11A (Senawong, Arch Biochem Biophys, 434: 316-31). Baseado nisto, o objetivo deste trabalho foi identificar SIRT1 
e BCL11A no processo de maturação de oócitos bovinos submetidos ao estressse térmico in vitro. Ovários bovinos foram coletados 
em abatedouro local e transportados até o laboratório. Somente complexos-cumulus-oócito (COCs) de excelente qualidade foram 
selecionados e submetidos à coloração de Brilliant Cresylblue (BCB – Catalá, Reproduction, 142:517-527) por 90 minutos e em se-
guida classificados como BCB + (citoplasma corado em azul indicando maturação citoplasmática) e BCB – (citoplasma não corado). 
Após isso os COCs BCB + e BCB – foram colocados em estufa com alta umidade e 5% CO2 em ar às temperaturas de 37°C, 38,5°C 
e 40°C durante 24 h. Como grupo controle foram utilizados oócitos não maturados. A identificação das proteínas SIRT1 e BCL11A 
foi feita por imunohistoquímica para microscopia confocal. As amostras foram preparadas com a pipetagem dos COCs de forma que 
apenas as primeiras camadas de células cumulus ficassem aderidas aos oócitos, sendo oócitos e células cumulus avaliados paralela-
mente. Os COCs foram expostos aos anticorpos primários: anticorpos monoclonais para SIRT1 ou anticorpo policlonal para 
BCL11A (1:100; antibodies-online, Aachen, Gemany), coloração do núcleo (SYBR Green, Molecular Probes, Goettingen, Germany; 
1:300) e então expostos ao anticorpo secundário (Alexa Fluor 546; Molecular Probes, Goettingen, Germany; 1:1000). Foi observada 
marcação dos anticorpos SIRT 1 e BCL11A tanto no oócito como nas células do cumulus em todas as temperaturas testadas. No en-
tanto, o padrão de marcação sofreu alteração entre os grupos. Para SIRT1 observou-se aumento gradativo da marcação celular à me-
dida que aumentava a temperatura de maturação. Já quando utilizamos BCL11A, houve aumento na marcação das células cumulus e 
redução da marcação do oócito à medida que a temperatura de maturação foi elevada. Aparentemente não foi observada diferença 
entre BCB+ e BCB-, mostrando que essas proteínas provavelmente não sofrem influência da qualidade do oócito. Esses resultados 
reforçam nossa hipótese de existir uma relação entre as sirtuinas, BCL11A e COCs em resposta à adaptação ao calor, as quais pode-
riam afetar o potencial para o desenvolvimento e competência ocitária em bovinos. 
Agradecimentos: CAPES, DAAD, BVN. 
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Evidências da participação de SIRT 1 E 2 nos processos envolvidos na maturação de oócitos 
bovinos sob condições de estresse térmico in vitro – Resultados preliminares 
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Uma das causas do baixo desempenho dos animais de produção em situações de estresse térmico são as adaptações que os mesmos 
sofrem por causa das elevadas temperaturas do ambiente. Os mecanismos precisos de regulação a nível celular, especialmente em 
animais de produção são pouco conhecidos. As sirtuínas agem como um interruptor entre o metabolismo energético e as cascatas de 
sinalização celular a outros processos fisiológicos associados, entre outros, com o envelhecimento celular e a apoptose. O objetivo 
desse trabalho foi buscar evidências da participação de SIRT 1 e 2 nos processos envolvidos na maturação de oócitos bovinos sob 
estresse térmico in vitro. Ovários bovinos foram coletados em abatedouro local e transportados até o laboratório. Somente os com-
plexos-cumulus-oócito (COCs) de excelente qualidade foram selecionados e submetidos à coloração de Brilliant Cresylblue (BCB; 
Bhojwani et al, 2007) por 90 minutos e em seguida classificados como BCB+ (citoplasma corado em azul indicando maturação cito-
plasmática) e BCB– (citoplasma não corado). Após isso os COCs BCB+ e BCB– foram colocados em estufa com alta umidade e 5% 
CO2 em ar às temperaturas de 37°C, 38,5°C e 40°C durante 24 h. Como grupo controle foi utilizado oócitos não maturados. A identi-
ficação das proteínas SIRT1 e SIRT2 foi feita por imunohistoquímica para microscopia confocal. As amostras foram preparadas com 
pipetagem dos COCs de forma que apenas as primeiras camadas de células do cumulus ficassem aderidas aos oócitos, sendo oócitos 
e células do cumulus avaliados paralelamente. Esse material foi fixado em paraformaldeído 3% e armazenado em geladeira até o 
processamento das amostras. Após permeabilização e bloqueio os COCs foram expostos aos anticorpos primários, monoclonal anti-
body to SIRT1 ou polyclonal antibody to SIRT 2 (1:100; antibodies-online, Aachen, Gemany), coloração do núcleo (SYBR Green, 
Molecular Probes, Goettingen, Germany; 1:300) e então expostos ao anticorpo secundário (Alexa Fluor 546; Molecular Probes, Go-
ettingen, Germany; 1:1000). As lâminas foram montadas individualmente para os COCs. Foi observada marcação de SIRT 1 e 2 tan-
to no oócito como nas células do cumulus em todas as temperaturas testadas. No entanto o padrão de marcação modificou entre os 
grupos, aumentando gradativamente à medida que aumentava a temperatura de maturação. Para SIRT 2 a intensidade da marcação 
foi menor quando comparada ao SIRT 1, especialmente nas células do cumulus. Isso mostra que existe a possibilidade de haver mai-
or demanda de SIRT 1 e 2 em situações de estresse térmico. Aparentemente não foi observada diferença entre BCB+ e BCB-, mos-
trando que essas proteínas provavelmente não sofrem influência da qualidade do oócito. Esses resultados reforçam a hipótese de e-
xistir uma relação entre as sirtuinas e COCs em resposta à adaptação ao calor. 
Referência: Bhojwani et al, 2007. Theriogenology, p. 341–345.  
Agradecimentos: CAPES, DAAD, BVN. 
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Utilização de deslorelina mais hCG sob diferentes vias de administração para indução da ovu-
lação em éguas no período de transição de primavera 
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A utilização de agentes indutores de ovulação em éguas é a ferramenta indispensável na estação de monta no intuito de maximizar a 
eficiência reprodutiva. O hCG e a deslorelina são exemplos de agentes indutores de ovulação, que podem apresentar resultados insa-
tisfatórios no período de transição reprodutiva. A deslorelina pode apresentar falhas no período transicional devido ao limitado esto-
que de LH neste período. Já o hCG, quando administrado em várias doses durante a estação de monta, pode resultar em diminuição 
nas taxas de ovulação devido à produção de anticorpos contra a molécula (Squires, E.L. J. Eq. Vet. Sc. v.28, p.627-34, 2008). O obje-
tivo do trabalho foi verificar a eficácia da associação de deslorelina mais hCG para indução da ovulação de éguas submetidas, com-
parando-se a via i.m. ou i.v para aplicação de hCG. Foram utilizadas 50 éguas cíclicas no período de julho a setembro de 2011 (tran-
sição de primavera) sob iluminação artificial em campo aberto, com idade variando de 3 a 18 anos (10,5 anos em média) das raças 
Paint Horse e quarto de milha. As éguas foram divididas em 2 grupos, com distribuição homogênea de idade e raça. No Grupo I (n = 
50) fez-se aplicação i.v. de 1.667UI de hCG mais deslorelina (1,5 mg) i.m.. No grupo Grupo II (n = 50) promoveu-se a aplicação i.m. 
de 1667UI de hCG mais deslorelina (1,5mg) i.m.. O critério para administração dos fármacos consistiu na identificação do primeiro 
folículo ≥ 35 mm de diâmetro e edema uterino grau 3 (escala 1-3) da estação. Foram efetuados 104 procedimentos no Grupo I e 96 
no Grupo II. Após 36 horas das aplicações, procedeu-se à ultrassonografia para detecção da ovulação. No Grupo I, 87,5% (91/104) 
dos animais apresentaram ovulação após 36 horas, sendo que no grupo II, os valores foram de 80,2% (77/96) para a mesma avalia-
ção. A via de administração do hCG não apresentou diferença (P>0,05), quando utilizada com deslorelina. A taxa de ovulação encon-
trada (80 e 87,5%) está de acordo com a literatura (75 a 84%) com ovulações até 48 h após administração separada de um ou outro 
agente indutor, em quaisquer vias de administração (Samper, J.C. Therio v.70, p.445-7,2008), porém não no período de transição. O 
presente trabalho permitiu observar taxas de ovulações satisfatórias em um período crítico da estação de monta. Apesar do acréscimo 
de custo, as taxas de ovulação satisfatórias no período de transição foram satisfatórias, independente da via de aplicação do hCG. 
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Dinâmica folicular em fêmeas bovinas de alta, média e baixa contagem de folículos antrais: 
Resultados preliminares 
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Objetivando-se acompanhar a população folicular antral de fêmeas bovinas e comparar a dinâmica folicular entre fêmeas de alta, 
média e baixa contagem de folículos antrais, fêmeas Braford (5/8 Nelore x 3/8 Hereford, n=137, 9±1m) foram avaliadas por ultrasso-
nografia (Áquila PRO, Pie medical, Maastricht, The Netherlands) com transdutor microconvexo (7,5MHz), em intervalo de 60d (D0, 
60, 120, 180, 240 e 300), para contagem de folículos antrais (CFA) ≥3mm. Com base nestas avaliações, 66 fêmeas foram descartadas 
e o restante dividido em grupos: G-Alta (n=24, ≥40 folículos), G-Média (n=24, 20-25 folículos) e G-Baixa (n=23, ≤10 folículos). 
Após completarem 24m, as fêmeas (n=71) foram submetidas a protocolo de sincronização da ovulação. Em dia aleatório do ciclo 
estral (D0), receberam dispositivo auricular (Crestar®, Intervet-Schering Plough, Brasil) e 2mg BE (Estrogin®, Farmavet, Brasil), 
IM. Na retirada do implante (D8), receberam 2mg PGF2α (Ciosin®, Intervet-Schering Plough, Brasil), 300UI eCG (Novormon®, 
Syntex SA, Argentina) e 1mg CE (ECP®, Pfizer, Brasil), IM. Exames ultrassonográficos foram realizados em D0 e D5, para conta-
gem de folículos e mensuração do diâmetro do maior folículo, diariamente (intervalos de 12h), após a retirada do implante até a ovu-
lação, e seis dias depois, para aferição do diâmetro do CL. Os dados foram analisados por ANOVA seguido de Tukey. Dos 137 ani-
mais, 25 apresentaram mais que 40 folículos em todas as avaliações (G-Alta), 87 animais, 11 a 39 folículos (G-Média), e, 25 animais, 
menos que 10 folículos (G-Baixa). O diâmetro médio do corno uterino (média±DP) em D0 e 300 foi 0,98±0,1 e 1,29±0,2 cm (G-
Alta); 1,09±0,2 e 1,38±0,3 cm (G-Média); e 1,07±0,1 e 1,41±0,3 cm (G-Baixa; p>0,05). O peso vivo médio em D0 e 300 foi 186±22 
e 301±28 (G-Alta); 194±33 e 303±27 (G-Média); e 188±27 e 300±35 kg (G-Baixa; p>0,05). Após a sincronização, a população mé-
dia de folículos antrais em D5 foi 47±9,9 (G-Alta); 24±9,9 (G-Média) e 9±3,9 (G-Baixa; p<0,05). O diâmetro médio do maior folícu-
lo em D5 foi 0,66±0,3 (G-Alta); 0,70±0,2 (G-Média); e 0,80±0,2 cm (G-Baixa, p>0,05). Houve diferença (p<0,05) entre o diâmetro 
médio do folículo ovulatório de G-Alta e Baixa (1,15±0,2 vs. 1,32±0,2 cm). O intervalo médio entre a retirada do dispositivo e a 
ovulação foi 69,33±5,1 (G-Alta); 71,25±3,0 (G-Média) e 70,50±4,1 h (G-Baixa; p>0,05) e a taxa de ovulação média foi 75 (18/24, 
G-Alta); 67 (16/24, G-Média) e 70% (16/23, G-Baixa; p>0,05). O diâmetro médio do CL foi 1,93±0,3 (G-Alta); 1,97±0,3 (G-Média) 
e 2,04±0,3 cm (G-Baixa, p>0,05). Conclui-se que existe repetibilidade da população folicular antral e diferença na dinâmica folicular 
entre fêmeas bovinas de alta e baixa CFA submetidas a protocolo de sincronização da ovulação. 
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A ingestão de chá branco não interfere no número de corpos lúteos em ratas superovuladas 
 
I.C. Giometti1; C. Castilho1; P.C. Papa2; C.B. Laposy1; J.P.P. Donadeli1; C.M. Santos1; R.M.B. Nogueira1; L.M. 
Guaberto1; R.Giuffrida1; S.A. Freire1; D.P. Vieira1 
 
1.UNOESTE, Presidente Prudente, SP, Brasil; 2.USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: chá branco; Camellia sinensis; reprodução. 

O chá branco proveniente da planta Camellia sinensis é considerado uma bebida saudável, porque está associado com prevenção do 
câncer, de doenças cardiovasculares, de osteoporose e suas catequinas possuem atividade antioxidativa, antibacteriana e antitumoral. 
O chá branco é minimamente processado e por isso, tem altas concentrações de catequinas, aproximadamente 99 mg/g. Apesar dos 
muitos potenciais benefícios do consumo do chá branco, as catequinas presentes no chá branco podem inibir significativamente a 
proliferação, esteroidogênese e a produção de VEGF pelas células da granulosa de suínos, por isso é importante verificar as possíveis 
consequências do seu consumo para a reprodução. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a influência do chá branco na taxa 
ovulatória de ratas superovuladas. Para isto, 60 ratas Wistar foram divididas em dois grupos, o grupo controle bebendo água ad libi-

tum e o grupo tratado bebendo somente chá branco comercial (Chá & Cia, Brasil) a 2,5% ad libitum em uma situação experimental 
como realizado por Yang et al. (Eur J Cancer Prev, 12:391–395, 2003) e Niwattisaiwong et al. (Drug Metabol Drug Interact., 20:43-
56, 2004). O consumo médio diário de chá branco foi de 32,37±2,70 mL/dia. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética para ser 
realizado. O experimento teve duração de três meses, e em cada mês 10 animais de cada grupo foram superovulados com eCG (Fol-
ligon®, Intervet Schering-Plough, Brasil) e 150UI/Kg de hCG (Vetecor®, Hertape Calier, Brazil) e então, sacrificadas. Depois disto, 
os corpos lúteos foram contados, a análise estatística utilizada foi o teste t não pareado com correção de Welch e os momentos em 
cada grupo foram analisados com análise de variância, diferenças significativas foram consideradas quando p<0,05. Nenhuma dife-
rença entre os grupos nos diferentes momentos foi observada. As médias e desvios padrões para o número de corpos lúteos em am-
bos os ovários nos dois grupos foram: primeiro mês (controle = 61,10±10,94 e tratado = 64,10±25,02); segundo mês (controle = 
64,90±27,77 e tratado = 67,60±20,58); e terceiro mês (controle = 62,30±20,17 e tratado = 43,80±20,08). O consumo prolongado de 
chá branco por três meses não interferiu na ovulação de ratas superovuladas.  
Apoio financeiro: FAPESP (2010/20583-2 e 2010/20100-1). 
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SBTE 030 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Novilhas taurinas, zebuínas e bubalinas apresentam diferenças na dinâmica folicular e luteal 
durante o ciclo estral quando comparadas no mesmo ambiente e manejo nutricional 
 
J.M. Baldrighi; M.F. Sá Filho; J.A. Visintin; P.S. Baruselli; M.E.O.D. Assumpção 
 
FMVZ USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: dinâmica folicular; novilhas; desvio folicular. 

Sabendo do impacto que nutrição e ambiente podem ter sobre a reprodução é de fundamental importância analisar o ciclo reproduti-
vo de novilhas bovinas (taurinas e zebuínas) e bubalinas, temporalmente, sob as mesmas condições nutricionais e de manejo. Assim, 
este projeto teve como objetivo estudar a dinâmica folicular de novilhas Holandesas (n=15), Gir (n=11) e Búfalas (n=15), criadas sob 
as mesmas condições. As fêmeas foram alocadas no Departamento de Reprodução Animal (CBRA/FMVZ/USP), Campus Pirassu-
nunga, sendo pré-sincronizadas com duas doses de prostaglandina F2α (PGF; D-cloprostenol, 150 µg IM, Prolise®), com 14 dias de 
intervalo. O dia da primeira ovulação, após segunda dose de PGF, foi considerado como o dia 0 do ciclo. A partir do D0 foram reali-
zadas avaliações diárias da dinâmica folicular (folículos > 3 mm) por ultrassonografia (Aloka SSD500, 7,5MHz), até detecção da 
ovulação subsequente. Após a segunda ovulação, foi feita nova avaliação da dinâmica folicular a cada 12 h para detectar o momento 
do desvio da primeira onda folicular. As variáveis resposta foram analisadas pelo PROC GLIMMIX do SAS. Não foi encontrada 
diferença entre os intervalos inter-ovulatórios (22,2±0,65; 22,1±0,95; 24,0±0,65 dias; Holandesas, Gir e Búfalas, respectivamente). 
No entanto, em relação às características a seguir, foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) em pelo menos um dos gru-
pos genéticos, Holandesas, Gir e Búfalas, respectivamente, para o número de ondas foliculares em um ciclo estral (2,8±0,15a, 
3,4±0,24b, 2,8±0,13a ondas), número de folículos recrutados após primeira (27,7±2,2a, 64,2±17,1b, 22,7±1,2a folículos), e segunda 
ovulação (38,1±7,2a, 60,3±11,8b, 27,1±2,8a folículos), diâmetro do FD da primeira onda (16,4±0,3a, 12,3±0,5b, 12,2±0,3b mm), 
diâmetro do FD da segunda onda (11,8±0,5a, 9,4±0,7b, 10,8±0,5ab mm), diâmetro do folículo ovulatório (15±0,4a, 13,7±0,7ab, 
13,4±0,4b mm), diâmetro máximo do CL (26,9±0,5a, 22,4±0,8b, 19,2±0,5c mm) e duração da fase luteal (13,8±0,5a, 16,0±0,8b, 
15±0,5ab dias). Em relação ao desvio folicular, não foram encontradas diferenças entre as raças para o momento da divergência foli-
cular (1,5±0,18; 2,0±0,23; 1,5±0,25 dias), entretanto, novilhas Holandesas apresentaram maior diâmetro de FD e FS (FD: 7,9±0,3; 
FS: 6,9±0,2 mm; P<0,05) quando comparadas às Gir (FD: 6,7±0,3; FS: 6,1±0,3mm) e Búfalas (FD: 6,4±0,4; FS: 5,8±0,3mm). Con-
clui-se que novilhas de grupos genéticos diferentes (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis) apresentam características de cresci-
mento folicular e luteal específicos para sua raça, nas mesmas condições de manejo ambiental e nutricional. 
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SBTE 031 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Efeito da paridade, dias em lactação e produção de leite na resposta superovulatória e taxa de 
concepção de embriões produzidos in vivo de vacas Holandesas 
 
L.M. Vieira1; C.A. Rodrigues2; P.R.L. Silva2; A.L. Ranieri3; M.F. Sá Filho1; A.H. Souza4; J.N.S. Sales5; P.S. Ba-
ruselli1 
 
1.FMVZ-VRA-USP, São Paulo, SP, Brasil; 2.SAMVET, São Carlos, SP, Brasil; 3.FCAV- UNESP, Jaboticabal, SP, Brasil; 
4.University of Wisconsin, Madison, Estados Unidos; 5.Centro de Ciências Veterinárias, Campus II - UFPB, Areia, PA, Brasil. 
 
Palavras-chave: superovulação; produção de leite; Holandesa. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da paridade (1a, 2a e ≥ 3a lactação), dias em lactação (DEL1: 65 a 100 dias e DEL2: 101 a 
150 dias em lactação) e média de produção de leite diária (baixa: até 23,9; média: 30,5 e alta: 45,5L de produção de leite diário) na 
resposta ao protocolo superovulatório (SOV) e na taxa de concepção aos 30 dias de gestação (TC30) de embriões produzidos in vivo 
de doadoras holandesas. O estudo foi realizado em uma fazenda comercial (Fazenda Santa Rita - Agrindus S/A) no município de 
Descalvado - SP e foram analisados dados relativos à 554 SOV, durante os anos de 2007 a 2010. As doadoras foram superestimula-
das e inseminadas em tempo fixo (P36) com indutor de ovulação (GnRH) 24h após a retirada do implante de P4. Previamente às 
coletas (7 dias após o GnRH), o número de CL foi registrado. A análise estatística foi realizada pelo PROC GLIMMIX do SAS. O 
número de partos não influenciou a taxa de superovulação (≥ a 2 CL; P = 0,64), o total de CL (P = 0,16), o total de estruturas recupe-
radas (P = 0,60) e a TC30 (P = 0,58). No entanto, houve diferença entre 1a, 2a e ≥ 3a lactação para a taxa de recuperação [72,2b 
(1.617/2.239) vs. 77,6a (2.086/2.688) vs. 81,5%a (796/977); P=0,03], de embriões viáveis [47,6a (769/1.617) vs. 40,2b (838/2.086) 
vs.50,3a% (400/796); P<0,0001) e estruturas não fecundados [42,9b (695/1.617) vs. 50,3a (1.050/2.086) vs. 40,7%b (324/796); 
P<0,0001), respectivamente. Os dias em lactação não alteraram a taxa de superovulação (P=0,47), de recuperação (P=0,27) e TC30 
(P=0,93). Entretanto, vacas até 100 dias em lactação apresentaram menor taxa de embriões viáveis [41,9 (127/303) vs.51,4% 
(284/552); P=0,008] e maior proporção de estruturas não fecundadas [49,5 (150/303) vs. 39,1% (216/552); P<0,0001). A produção 
de leite não afetou a taxa de superovulação (P=0,94) e TC30 (P=0,50). Porém, o total de CL foi reduzido em animais de alta produ-
ção (10,1±0,7) quando comparado aos de baixa produção (13,5±0,9; P=0,01). Ainda, a média de produção de leite diária alterou o 
total de estruturas recuperadas (10,9±0,9a vs. 9,9±0,7a vs. 7,2±0,6b; P=0,005), taxa de recuperação [79,4a (1.244/1.567) vs. 78,0a 
(1.262/1.618) vs.71,2%b (830/1.165); P<0,0001] de embriões viáveis [47,4a (590/1.244) vs. 43,8b (553/1.262) vs. 44,9%b 
(373/830); P<0,0001] e de estruturas não fecundadas (43,2b (538/1.244) vs. 48,5a (613/1.262) vs. 44,3%b (368/830); P<0,0001); 
produção baixa, média e alta, respectivamente. Conclui-se que vacas de 1a lactação apresentam menor taxa de recuperação de oocitos 
e embriões. Além disso, animais até 100 dias em lactação apresentam menor taxa de embriões viáveis, e maior proporção de estrutu-
ras não fecundadas. Por fim, o aumento da produção de leite reduz o desempenho da produção de embriões in vivo de doadoras da 
raça Holandesa.  
Agradecimentos: Agrindus S.A. 
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SBTE 032 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Comparação entre a população folicular ovariana antral e pré-antral de fêmeas Nelore (Bos 

indicus) e ½ Nelore x Angus (½ Bos indicus x Bos taurus) 
 
K.C.S. Santos; G.M.G.S. Santos; L.S. Siloto; F. Morotti; T.N. Marcantonio; M.M. Seneda 
 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil. 
 
Palavras-chave: bovino; folículo pré-antral; folículo antral. 

O objetivo do trabalho foi comparar a população folicular antral e pré-antral de vacas Bos indicus e Bos indicus x Bos taurus de alta 
e baixa contagem de folículos antrais. Fêmeas (72-96m) Bos indicus (Nelore, n=20) e Bos indicus x Bos taurus (½ Nelore x Angus, 
n=20) foram submetidas à aspiração folicular em dia aleatório do ciclo estral (D0), a fim de promover a ablação de todos os folículos 
≥3mm e o início de nova onda de crescimento folicular. Os ovários foram avaliados por ultrassonografia (Áquila PRO, Pie medical, 
Maastricht, The Netherlands) usando transdutor microconvexo (7,5MHz) em D4, 19, 34, 49 e 64, para contagem de folículos antrais 
(CFA) ≥3mm. Após as avaliações, os animais foram separados em grupos de alta CFA (média ≥30 folículos; Bos indicus, n=7 e Bos 

indicus x Bos taurus, n=6) e baixa CFA (≤15 folículos; Bos indicus, n=6 e Bos indicus x Bos taurus, n=6). Procedeu-se abate dos 
animais após D64. Os ovários foram obtidos para histologia e seccionados seriadamente a 7µm. Uma a cada 120 secções foi montada 
em lâmina e corada em Ácido Periódico de Schiff (PAS) e hematoxilina. Os folículos pré-antrais (primordiais, primários e secundá-
rios) foram quantificados usando fator de correção (Gougeon e Chainy, 1987. J Reprod Fertil, 81:433-442). Somente um ovário de 
cada animal foi avaliado. Buscou-se correlacionar a média de folículos antrais com a quantidade de folículos pré-antrais. Os dados 
foram analisados pelo teste de Mann-Whitney (P≤0,05) e a correlação, pelo teste de regressão polinomial cúbica. Houve padrão de 
repetibilidade no número de folículos antrais por indivíduo durante as avaliações para os grupos de alta e baixa CFA. A média de 
folículos antrais (média±DP) foi 35±9 (Bos indicus) e 38±6 folículos (Bos indicus x Bos taurus) para fêmeas de alta CFA, e 10±3 
(Bos indicus) e 12±2 folículos (Bos indicus x Bos taurus) para as de baixa CFA. Houve grande variação na quantidade de folículos 
pré-antrais entre indivíduos do mesmo grupo e entre as raças. O número médio de folículos pré-antrais nos ovários de Bos indicus x 

Bos taurus de alta CFA (116,226±83,156 folículos) foi maior (P<0,05) comparado a Bos indicus de alta CFA (63,032±58,705 folícu-
los). Entretanto, não houve diferença (P>0,05) entre Bos indicus (28,324±24,525 folículos pré-antrais) e Bos indicus x Bos taurus 
(85,748±129,628 folículos) de baixa CFA. A média de folículos pré-antrais em Bos indicus de alta CFA não diferiu (P>0,05) de Bos 

indicus x Bos taurus de baixa CFA. Não houve correlação entre folículos antrais e pré-antrais. Conclui-se que o grau de sangue Bos 

indicus e a raça taurina utilizada podem ter contribuído para as diferenças encontradas entre a população folicular ovariana antral e 
pré-antral de Nelore e 1/2 Nelore x Angus. 
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SBTE 033 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Recuperação de complexos cumulus oophorus de búfalas em diferentes fases da atividade re-
produtiva 
 
L.S. Leal1; E. Oba2; C. F. Moya-Araujo3; C.B. Fernandes4; L.R. Martins5; N.C. Prestes2 
 
1.Universidade Paranaense, UMUARAMA, PR, Brasil; 2.Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, Botucatu, SP, 
Brasil; 3.Faculdades Integradas de Ourinhos, Ourinhos, SP, Brasil; 4.Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil; 
5.Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT, Brasil. 
 
Palavras-chave: búfalas; ovário; prenhez. 

Este experimento teve como finalidade contribuir com as pesquisas nacionais sobre foliculogênese na espécie bubalina. Neste estudo, 
foram avaliados ovários de 86 búfalas mestiças Murrah x Mediterrâneo obtidos em abatedouros localizados nas cidades de Lençóis 
Paulista (Frigol®), Rancharia (Better Beef®) e Cajati (Frivale®), no estado de São Paulo. A procedência dos animais não foi consi-
derada; no entanto, o estado reprodutivo (prenhe ou não) e o período da prenhez (inicial, médio e final) foram estimados. Das 86 
búfalas, 33 estavam prenhes e 53 não. Das fêmeas prenhes, 13 estavam no período inicial de prenhez, 10 no médio e 10 no final. Os 
ovários foram transportados ao laboratório de Reprodução Avançada e Terapia Celular (LANÇA) da FMVZ – UNESP – Botucatu 
em sacos plásticos identificados, com solução salina aquecida a 36ºC, acrescida de penicilina e estreptomicina. Os complexos cumu-
lus oophorus (CCO) foram recuperados por aspiração folicular, utilizando-se agulha 30 x 8 mm e seringa de 10 mL. Para a compara-
ção das variáveis com o estado reprodutivo foi utilizado o teste de Mann-Whitney e com o período de prenhez foi utilizado o teste de 
Kruskal-Wallis, considerando diferença estatística quando p< 0,05. Ao todo, foram recuperados 714 CCO, sendo 185 (25,9%) grau I 
(GI), 219 (30,7%) grau II (GII), 73 (10,2%) grau III (GIII), 133 (18,6%) desnudos e 104 (14,6%) expandidos. As médias/ animal dos 
CCO classificados como GI, GII, GIII, desnudos, expandidos e do número total recuperado foram, respectivamente, 2,2; 2,5; 0,8; 
1,5; 1,2 e 8,3. Quando se comparou as búfalas prenhes com as não prenhes, verificou-se que esta última categoria apresentou maior 
número de CCO GI (37 vs. 148, respectivamente, p= 0,007) e total recuperado (194 vs. 520, respectivamente; p= 0,001). A propor-
ção de CCO GI foi maior nos animais não prenhes do que em todas as fases da gestação (p= 0,048). Já as proporções de desnudos 
(p= 0,025) e total recuperado (p= 0,013) foram distintas somente entre não prenhes e período inicial. A diferença no número de CCO 
recuperados pode ser explicada pela presença do corpo lúteo (CL) em um dos ovários de todas as búfalas prenhes. A presença de CL 
reduziu a taxa de recuperação de CCO desnudos (p= 0,027) e o número total de CCO aspirados (p= 0,028/ teste de Mann-Whitney). 
Este evento ocorreu porque as fêmeas não prenhes, que possuíam menos CL e com menos frequência, apresentaram mais folículos 
superficiais nos ovários (25,8 ± 16,2 – não prenhes e 14,7 ± 5,0 – prenhes, p< 0,001/ teste de Mann-Whitney). No presente trabalho, 
constatou-se que quando o CL estava presente, ocupava uma grande área do ovário, restando menos tecido ovariano para o desenvol-
vimento folicular. 
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SBTE 034 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Efeito do Profertil® sobre o perfil de liberação de LH e as taxas de ovulação e concepção de 
fêmeas bovinas 
 
L.F.M. Tamassia1; R.M. Ferreira2; J.G. Soares2; L.M. Vieira2; E.O.S. Batista2; M.S. Baruselli1; O.S. Garcia1; 
C.A. Nascimento1; J.H.E. Dominguez1; J.N.S. Sales3; P.S. Baruselli1 
 
1.TORTUGA, São Paulo, SP, Brasil; 2.FMVZ-VRA-USP, São Paulo, SP, Brasil; 3.Centro de Ciências Veterinárias, Campus II-
UFPB, Areia, PB, Brasil. 
 
Palavras-chave: GnRH; pico de LH; ovulação. 

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da administração i.m. de Profertil® sobre o perfil de liberação de LH e as taxas de ovulação 
e prenhez de fêmeas bovinas com onda de crescimento folicular previamente sincronizada. Em dia aleatório do ciclo estral (D-10), 
vacas (n=95; ECC:3,13±0,03; peso:438,7±5,5kg) e novilhas púberes (n=125; ECC:3,02±0,01; peso:329,4±2,8kg; idade:26,8±0,4 
meses) da raça Nelore (Bos indicus) receberam um implante auricular de Norgestomet (Crestar®, MSD, Brasil) e 2mg de benzoato 
de estradiol (Sincrodiol®, OuroFino, Brasil). No D-2, o implante foi removido e administrou-se i.m. 1mg de cipionato de estradiol 
(E.C.P. ®, Pfizer, Brasil), 150µg de D(+)cloprostenol (Prostaglandina Tortuga®, Tortuga, Brasil) e 300UI de eCG (Folligon®, MSD, 
Brasil). As fêmeas foram inseminadas 48h após a retirada do implante (D0). No D6, as fêmeas com folículo ≥ 8,5mm no exame ul-
trassonográfico foram distribuídas em três tratamentos: 100µg de Profertil® (Acetato de gonadorelina, Tortuga, Brasil), 100µg de 
Fertagyl® (Acetato de gonadorelina, MSD, Brasil) ou placebo (diluente do Profertil®). Vacas e novilhas foram distribuídas homoge-
neamente entre os grupos. No D8, verificou-se a ocorrência de ovulação (ausência do folículo dominante) e no D40, a taxa de con-
cepção. Coletas de sangue (-30, 0, 60, 120, 180, 240 e 300 min em relação aos tratamentos) foram feitas em um subgrupo de fêmeas 
para avaliar o perfil de LH. As taxas de ovulação e concepção foram analisadas por PROC GLIMMIX e a concentração de LH por 
PROC MIXED do SAS. Não houve interação entre categoria e tratamento. O diâmetro do folículo dominante no D6 foi similar 
(P=0,81) entre fêmeas tratadas com placebo (11,1±0,2), Profertil® (10,8±0,2) e Fertagyl® (11,3±0,3), mostrando homogeneidade 
dos grupos antes do desafio. As fêmeas controle não apresentaram pico de LH e, consequentemente, não ovularam. No entanto, todas 
as tratadas com GnRH apresentaram pico de LH. O perfil de liberação de LH foi similar entre fêmeas tratadas com Profertil® e Fer-
tagyl®, com concentrações médias no pico de 2,4±0,5 e 2,8±0,4ng/mL, respectivamente, ocorrendo 120 min após o tratamento. Nas 
fêmeas controle não houve aumento da concentração de LH, com média de 0,40±0,01 ng/mL em todo o período. Taxas de ovulação 
de 48,3% (58/120a) e 28,4% (8/28a) foram obtidas em fêmeas tratadas com Profertil® ou Fertagyl®, respectivamente, diferindo do 
grupo controle [0% (0/72b); P=0,0001]. As taxas de prenhez foram similares (P=0,43) entre controle (62,5%), Profertil® (52,9%) e 
Fertagyl® (53,6%), independente da formação ou não de CL acessório (50,3 vs 50,0%; P=0,7). Em suma, 100µg de Profertil® é 
capaz de induzir pico de LH e ovulação em vacas e novilhas Nelore com onda folicular previamente sincronizada e folículo ≥ 8,5 
mm no dia do tratamento. 
Agradecimentos: Fazenda Caçadinha, Laboratório de Endocrinologia Animal – UNESP, Araçatuba. 
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SBTE 035 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Análise computacional de imagens de folículos ovarianos captadas por ultrassom biomicros-
cópio 
 
L.F.M. Pfeifer1; G. Adams2; R. Pierson2 
 
1.EMBRAPA, Porto Velho, RO, Brasil; 2.USASK, Saskatoon, Canadá. 
 
Palavras-chave: ultrassom biomicroscópio; folículos; imagens. 

A ultrassonografia biomicroscópica (UBM) de alta resolução que utiliza transdutores de alta frequência (20-50 MHz) tem permitido 
a visualização de pequenos folículos antrais (< 1 mm) e a caracterização acústica de imagens do antro e parede folicular. A análise 
quantitativa da ecotextura de imagens geradas por UBM provê detalhada informação funcional sobre as camadas das células da teca e 
da granulosa da parede folicular. Os objetivos deste estudo foram comparar a ecotextura de imagens do folículo dominante vs maior 
folículo subordinado durante a primeira onda folicular e caracterizar acusticamente as imagens do folículo ovulatório. Doze novilhas 
mestiças Hereford (14-16 meses de idade) foram usadas. Os ovários foram examinados transvaginalmente do Dia -3 ou -4 (Dia 0 = 
ovulação) ao Dia 10 através do uso do aparelho de UBM (Vevo 660; Visual Sonics Inc., Toronto, Canada) equipado com transdutor 
de 25 MHz. As avaliações de ecotextura foram realizadas por spot análise do antro e parede folicular por um software de análise de 
imagens optimizado para ultrassonografia (Synergyne©, Version 2.8, WHIRL, Saskatoon, SK, Canada). Os folículos dominante e 
subordinado foram avaliados do Dia -2 (com cerca de 1 mm de diâmetro) até o Dia 10, enquanto que o folículo ovulatório foi avalia-
do apenas do Dia -4 até a ovulação. Análise de variância para medidas repetidas foi realizada pelo mixed procedure (Littell et al., 
1998) do pacote estatístico do Statistical Analysis System (SAS version 8.2 for MS Windows; SAS Institute Inc.,Cary, NC). Não 
foram detectadas diferenças entre o folículo dominante e o maior folículo subordinado na média de valores de pixel (MVP) ou hete-
rogeneidade de pixel (HP) do antro folicular. No entanto, o MVP da parede do folículo dominante foi maior e o HP tendeu a ser mai-
or que o maior folículo subordinado (P = 0,05 e P = 0,1, respectivamente). A HP da parede do folículo ovulatório diminuiu (P = 0,03) 
do D-4 para o D-1; no entanto, nenhuma mudança foi observada no MVP. Semelhantemente, nenhuma mudança foi detectada no 
MPV e na HP do antro folicular. Em conclusão, embora nenhuma mudança tenha sido detectada nas características antrais entre folí-
culos dominantes e subordinados, a média de valores de pixel e heterogeneidade de pixel da parede folicular foram maiores nos folí-
culos dominantes, e a heterogeneidade de pixel diminuem com os dias até a ovulação. Análise quantitativa de pixels da imagem da 
parede folicular através do UBM pode ser aplicável para avaliar folículos em animais vivos, no entanto, mais estudos que utilizem 
esta técnica são necessários.  
Agradecimentos: Ao NSERC, CIHR e a CAPES pelo apoio e pelo suporte financeiro a esta pesquisa. 

SBTE 036 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Manutenção da viabilidade de folículos pré-antrais bovinos isolados após conservação in vitro 
em transportador de oócitos 
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Palavras-chave: cultivo; ovário; moifopa. 

A manutenção da viabilidade folicular após a coleta e o transporte dos ovários até os laboratórios especializados em biotécnicas re-
produtivas é um fator limitante para o sucesso do cultivo in vitro de folículos pré-antrais nas diferentes espécies, incluindo a bovina. 
Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade de folículos pré-antrais bovinos isolados e cultivados in vitro após 
conservação por 12 ou 24 horas no transportador de oócitos® 12 – Compact, (TO; WTA – São Paulo, Brasil). Após a coleta dos ová-
rios (n=14) bovinos, 91 folículos secundários com diâmetro 200 mm foram isolados mecanicamente e destinados à conservação no 
TO a 39°C em TCM 199 acrescido de 20 mM de HEPES, 1% de albumina sérica bovina, 3 mM de glutamina, 10 µg/mL de insulina, 
2,5 µg/mL de transferrina, 4 ng/mL de selênio, 50 µg/mL de ácido ascórbico e 100 ng/mL de FSH recombinante. Posteriormente, os 
folículos foram destinados ao cultivo in vitro utilizando o mesmo meio de conservação. Um total de cinco tratamentos foi utilizado: 
folículos pré-antrais cultivados após isolamento (T1 – controle cultivado); folículos isolados e apenas conservados por 12 (T2) ou 24 
h (T3) e folículos cultivados após conservação por 12 (T4) ou 24 h (T5). Os folículos foram cultivados individualmente em gotas 
com 100 µl de meio, a 39ºC e 5% de CO2 por 7 dias. A cada 2 dias, era realizada a troca de 60 µl do meio de cultivo por meio fresco. 
Ao fim da conservação e/ou cultivo, todos os folículos foram destinados à análise da viabilidade folicular utilizando os marcadores 
fluorescentes calceína-AM (4 µM) e etídio-homodímero-1 (2 µM) para folículos préantrais viáveis e não viáveis, respectivamente. Os 
dados de viabilidade foram analisados pelo teste qui-quadrado e os valores foram significativos quando P<0,05. Os resultados mos-
traram que os folículos dos tratamentos controle, T1, T2, T4 e T5 apresentaram 100% de viabilidade folicular e apenas o tratamento 
T3 apresentou 96% de viabilidade após a conservação (12 h) e cultivo por 7 dias. Entretanto, não houve diferenças significativas 
entre os tratamentos no que se refere à viabilidade folicular. Em conclusão, folículos pré-antrais bovinos isolados podem ser conser-
vados com sucesso por até 24 h no TO, mantendo-se viáveis após 7 dias de cultivo in vitro. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

343 

SBTE 037 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Influência do tamanho do fragmento ovariano sobre a taxa de apoptose de folículos pré-
antrais ovinos conservados in vitro 
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M.H.T. Matos 
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Palavras-chave: ovário; ovelha; TUNEL. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tamanho do fragmento ovariano ovino sobre a apoptose de folículos pré-antrais con-
servados in vitro. Foram coletados 10 ovários ovinos em abatedouro e, para cada animal, um dos ovários foi dividido em duas meta-
des. Em seguida, uma metade foi dividida em dois fragmentos (1/4 de ovário). Um dos fragmentos foi subdividido em dois fragmen-
tos de 1/8 de ovário, sendo um deles imediatamente fixado para histologia (controle). Os demais fragmentos e o ovário inteiro foram 
conservados em MEM-HEPES acrescido de antibióticos à 4°C por 24 h. A morfologia dos folículos pré-antrais ovinos conservados 
in situ foi avaliada por histologia, sendo estes classificados em primordiais, transição, primários ou secundários, bem como em nor-
mais ou atrésicos. A técnica de TUNEL foi realizada no controle e nos tratamentos que apresentaram os melhores resultados de so-
brevivência folicular após conservação, utilizando-se um kit de detecção in situ de morte celular, seguindo as instruções do fabricante 
(Roche Diagnostics Ltd.), com algumas modificações. Avaliou-se a apoptose das células nos diferentes compartimentos foliculares 
(oócito, células da granulosa e da teca) e foram consideradas TUNEL positivas ou apoptóticas aquelas que apresentavam coloração 
marrom. As taxas de sobrevivência folicular após a conservação in situ foram analisadas através de ANOVA seguida de teste de S-
cheffé. As taxas de apoptose foram comparadas pelo teste do qui-quadrado e os valores foram significativos quando P<0,05. Os re-
sultados mostraram que após a conservação, houve uma redução significativa no percentual de folículos pré-antrais normais em todos 
os tratamentos quando comparados ao controle. A percentagem de folículos normais após conservação de 1/8 de ovário foi similar à 
observada em 1/4 de ovário, e significativamente superior aos tratamentos 1/2 de ovário e ovário inteiro. Para detecção da apoptose 
folicular, foram avaliadas 1347, 1676 e 1262 células no controle e nos tratamentos 1/8 e 1/4 de ovário, respectivamente, não havendo 
diferenças significativas para o percentual total de células TUNEL positivas entre estes tratamentos. Avaliando-se os compartimentos 
foliculares isoladamente, não foram observados oócitos apoptóticos e não houve diferença significativa na percentagem de células da 
granulosa TUNEL positivas entre os diferentes tratamentos. Entretanto, observou-se um percentual significativamente maior de célu-
las da teca apoptóticas após conservação de 1/8 (22,5%) e 1/4 (24,8%) de ovário comparado ao controle (5,2%). Em conclusão, a 
conservação de fragmentos menores (1/8 ou 1/4) de ovário a 4°C por até 24 h não influencia as taxas de apoptose no oócito e nas 
células da granulosa de folículos pré-antrais ovinos. Além disso, as células da teca parecem ser mais sensíveis à apoptose após a con-
servação de tecido ovariano ovino. Desta forma, devido à maior presença de folículos primordiais e de transição no tecido ovariano, 
ou seja, folículos que ainda não possuem células da teca, e devido à praticidade, sugere-se conservar folículos pré-antrais ovinos em 
fragmentos de 1/4 de ovário, em MEM-HEPES, a 4°C por até 24 h. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

344 

SBTE 038 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Sobrevivência folicular após conservação in vitro de tecido ovariano ovino no transportador 
de oócitos (12-Compact®) 
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A manutenção da qualidade dos folículos pré-antrais após a coleta e o transporte dos ovários é um fator limitante para o sucesso do 
posterior cultivo in vitro, uma vez que, na maioria das vezes, as fêmeas doadoras, encontram-se distantes dos laboratórios especiali-
zados em biotecnologias reprodutivas. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes períodos e meios para 
conservação de tecido ovariano no transportador de oócitos 12 – Compact® (TO) sobre a sobrevivência de folículos pré-antrais ovi-
nos. Para isto, após a coleta dos ovários a partir de fêmeas sem padrão racial definido (n=5), o córtex ovariano ovino foi dividido em 
13 fragmentos, sendo um dos fragmentos diretamente fixado em formol tamponado a 4% para análise histológica (controle). Os 
fragmentos restantes (um fragmento por tratamento) foram conservados por 6 ou 12 h no TO, à 35ºC, em criotubos contendo 2 mL 
de dois diferentes meios: O Meio Essencial Mínimo acrescido de HEPES, 100 mg/mL de penicilina e 100 mg/mL de estreptomicina 
(MEM-HEPES) ou o meio MEM-HEPES suplementado com BSA (3 mg/mL), glutamina (2 mM), hipoxantina (2 mM), ITS (6,25 
µg/mL de insulina, 6,25 µg/mL de transferrina e 6,25 ng/mL de selênio), ácido ascórbico (50 µg/ml) e FSH recombinante (50 ng/ml), 
correspondendo ao meio MEM-HEPES+. Dessa forma, o desenho experimental foi realizado de acordo com os seguintes tratamen-
tos: Fragmento de córtex ovariano sem conservação (controle), conservados por 6 h em MEM-HEPES (T1) ou MEM-HEPES+ (T2) 
e conservados por 12 h em MEM-HEPES (T3) ou MEM-HEPES+ (T4). Após os períodos de conservação, os fragmentos foram fi-
xados em formol tamponado a 4% e destinados à histologia. O pH dos meios foi mensurado antes e após os períodos de conservação. 
Folículos foram classificados como primordiais ou em desenvolvimento (transição, primários e secundários), bem como em normais 
ou atrésicos, de acordo com a morfologia do oócito e das células da granulosa. Os dados de pH dos meios foram submetidos ao teste 
Qui-quadrado e os dados de sobrevivência submetidos à ANOVA e teste Tukey. Os valores foram considerados significativos quan-
do P<0,05. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa na variação de pH inicial e final (7,37 e 7,21, respectiva-
mente) após os períodos de conservação. Em relação à sobrevivência folicular, um total de 750 folículos pré-antrais foram avaliados, 
sendo 76,6% normais no controle, 62,8% no T1, 70,8% no T2, 54% no T3 e 58% no T4. Desta forma, todos os tratamentos foram 
capazes de manter a sobrevivência folicular após os períodos de conservação comparados ao controle. Pode-se concluir que tanto o 
meio MEM-HEPES quanto o MEM-HEPES+ foram eficientes para manter a sobrevivência de folículos pré-antrais ovinos conserva-
dos in vitro a 35 ºC por até 12 h no TO. 

SBTE 039 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Expressão do receptor da melatonina (MEL-1A-R) em ovários ovinos 
 
T.J.S. Macedo; V.G. Menezes; V.R. Barros; J.M.S. Santos; M.H.T. Matos 
 
UNIVASF, Petrolina, PE, Brasil. 
 
Palavras-chave: imunohistoquímica; ovelha; proteína. 

A melatonina é um hormônio que parece regular o desenvolvimento folicular devido à presença de seus receptores em ovários de 
diferentes espécies. Entretanto, é desconhecida a presença do receptor tipo 1 (MEL-1A-R) da melatonina em ovários ovinos. Diante 
disso, este trabalho teve como objetivo verificar a presença do MEL-1A-R nas diferentes categorias (primordial, primário, secundá-
rio, antral inicial e avançado) e compartimentos foliculares (oócito, células da granulosa e da teca) em ovários ovinos. Os ovários 
(n=8) foram coletados em abatedouro e fixados em paraformaldeído (4%) por 18 h. Secções de 5 µm foram cortadas e montadas em 
lâminas de vidro para realização da técnica de imunohistoquímica. As lâminas foram incubadas em ácido cítrico a 98-100oC por 7 
minutos e o bloqueio das ligações inespecíficas foi realizado utilizando 1% de soro normal de camundongo, diluído em Tampão Fos-
fato Salina (PBS). Em seguida, as secções foram incubadas por 24 h a 4oC com o anticorpo policlonal anti-MEL-1A-R (Santa Cruz 
Biotechnology, USA) (1:40). Posteriormente, as secções foram incubadas por 45 minutos com o anticorpo secundário biotinilado 
anti-IgG de camundongo (Santa Cruz Biotechnology, USA), diluído 200 vezes em PBS, contendo 1% de soro normal de camundon-
go. As secções foram então incubadas por 45 minutos com o complexo avidina-biotina (1:600). A localização da proteína foi de-
monstrada com diaminobenzidina e as secções foram contracoradas com hematoxilina. Os controles negativos foram realizados por 
meio da substituição do anticorpo primário por IgG da mesma espécie em que o anticorpo primário foi produzido. Os folículos foram 
classificados em primordiais, primários, secundários e em antrais iniciais e avançados. Nos diferentes compartimentos foliculares, a 
imunocoloração foi classificada como ausente, fraca, moderada ou forte. Os resultados mostraram que não foi observada expressão 
da proteína para o receptor MEL-1A em folículos primordiais, primários e secundários menores (com menos de 6 camadas de células 
da granulosa). Além disso, observou-se uma imunolocalização fraca nas células da granulosa de folículos secundários maiores (a 
partir de 6 camadas de células da granulosa) e de folículos antrais iniciais, e forte nas células da granulosa de folículos antrais avan-
çados. Não houve expressão no oócito nem em células da teca de nenhuma categoria folicular. Em conclusão, as células da granulosa 
de folículos secundários avançados e de folículos antrais apresentam expressão para a proteína do receptor do MEL-1A em ovários 
ovinos. 
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Localização da proteína do fator de crescimento fibroblástico-2 (FGF-2) em ovários ovinos 
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O fator de crescimento fibroblástico-2 (FGF-2) é um peptídeo intra-ovariano que está entre os inúmeros fatores envolvidos na folicu-
logênese em diferentes espécies. No entanto, é desconhecida a presença do FGF-2 em ovários ovinos, especialmente em folículos 
pré-antrais. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho verificar a expressão do FGF-2 nas diferentes categorias (pré-antral: pri-
mordial, primário e secundário; antral: inicial e avançado) e compartimentos foliculares (oócito, células da granulosa e da teca) em 
ovários ovinos através da técnica de imunohistoquímica. Ovários (n=6) ovinos foram coletados em abatedouro e fixados em para-
formaldeído a 4% por 18 h, desidratados e inclusos em parafina. Em seguida, secções de 5 µm foram cortadas e montadas em lâmi-
nas de vidro. Os epítopos foram ativados por meio da incubação das lâminas em ácido cítrico a 98-100ºC por 6 min, enquanto que as 
ligações não específicas foram bloqueadas por meio da incubação das lâminas em 1% de soro normal de camundongo, diluído em 
Tampão Fosfato Salino (PBS). As secções foram incubadas por 24 h a temperatura de 4ºC com anticorpo policlonal anti-FGF-2 hu-
mano, produzido em coelho (1:40; Santa Cruz Biotechnology). Posteriormente, as secções foram incubadas por 45 min com o anti-
corpo secundário biotinilado anti-IgG de coelho, produzido em camundongo (Santa Cruz Biotechnology), diluído 200 vezes em PBS, 
contendo 1% de soro normal de camundongo. As secções foram então incubadas por 45 min com o complexo avidina-biotina 
(1:600). Finalmente, a localização da proteína foi demonstrada com diaminobenzidina e as secções foram contracoradas com hema-
toxilina. O controle negativo foi realizado por meio da substituição do anticorpo primário por IgG da mesma espécie em que o anti-
corpo primário foi produzido. A imunocoloração foi classificada como ausente, fraca, moderada ou forte nas categorias e comparti-
mentos foliculares citados acima. De acordo com os resultados, observou-se uma imunolocalização moderada da proteína para o 
FGF-2 nos oócitos de folículos primordiais e primários, porém a mesma foi ausente nas células da granulosa destes folículos. Verifi-
cou-se também uma expressão fraca da proteína para o FGF-2 no oócito e células da granulosa de folículos secundários. Além disso, 
notou-se uma imunolocalização fraca nas células da granulosa de folículos antrais iniciais, bem como em folículos antrais avançados. 
Não houve expressão em oócitos de folículos antrais nem em células da teca de nenhuma categoria folicular. Em conclusão, oócitos 
de folículos pré-antrais e células da granulosa de folículos secundários e antrais ovinos apresentaram expressão para a proteína do 
FGF-2. 

SBTE 041 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Estimativa da população de folículos ovarianos pré-antrais em fêmeas caninas pré-púberes e 
adultas: Resultados preliminares 
 
N.T. Lunardon; K.C.S. Santos; M.C. Sant’Anna; R.C. Justino; M.M. Seneda; M.I.M. Martins 
 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil. 
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O número de folículos ovarianos pré-antrais em mamíferos domésticos é estabelecido durante a vida fetal. Informações sobre distri-
buição, quantificação e tamanho dos folículos ovarianos pré-antrais em fêmeas caninas são escassas na literatura. O objetivo deste 
trabalho foi estimar a população de folículos pré-antrais em ovários de fêmeas caninas pré-púberes e adultas. Oito pares de ovários 
provenientes de oito fêmeas caninas (pré-púberes, n=4; adultas, n=4; 3 ± 1 anos), de pequeno e médio porte, foram obtidos por ova-
riosalpingohisterectomia eletiva, através de procedimentos analgésico e cirúrgico padrão. Imediatamente após a obtenção, os ovários 
foram cortados longitudinalmente para obtenção de duas metades e imersos em fixador Bouin para processamento histológico. As 
metades dos ovários foram desidratadas em etanol, diafanizadas em xilol, embebidas em parafina e cortadas seriadamente a interva-
los de 5 µm. Cada 70º secção histológica foi montada em lâmina e corada com ácido periódico de Schiff (PAS) e hematoxilina. O 
número de folículos pré-antrais foi estimado pela contagem dos folículos em cada secção usando o núcleo do oócito como marcador 
e um fator de correção (Gougeon A e Chainy GBN 1987 J. Reprod. Fertil. 81, 433-442). Os folículos pré-antrais foram classificados 
de acordo com o estágio de desenvolvimento em primordiais (uma camada de células da granulosa de formato pavimentoso envol-
vendo o oócito), primários (uma camada de células da granulosa de formato cúbico envolvendo o oócito) ou secundários (oócitos 
envolvidos por duas ou mais camadas de células da granulosa de formato cúbico). O número médio de folículos pré-antrais (média ± 
DP) foi 3.070 ± 1.560 em pré-púberes e 1.903 ± 481 folículos em fêmeas adultas. Os resultados preliminares sugerem haver diferen-
ças entre a quantidade de folículos pré-antrais em ovários de fêmeas caninas pré-puberes e adultas. 
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Cinética da maturação nuclear in vitro de oócitos ovinos 
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S.C.C. Pinto1; N.B. Alves1 
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Palavras-chave: maturação in vitro; oócitos; ovino. 

Vários métodos têm sido utilizados para aumentar a taxa de maturação in vitro, tais como adição de fatores de crescimento, soro fetal 
bovino, soro de fêmea em estro, hormônios e líquido folicular ao meio de cultivo e ainda cocultivo com células do cumulus e células 
da granulosa, entretanto estas condições não são similares àquelas apresentadas in vivo. O presente trabalho teve como objetivo ana-
lisar a cinética da maturação nuclear de oócitos de fêmeas ovinas cultivados in vitro. Foram cultivados 968 oócitos com cumulus 
oophorus compacto em quatro diferentes tratamentos: T1 - TCM 199 com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 50 µg/mL de gentamici-
na (meio base); T2 - meio base e 10 µg/mL de FSH e 10 µg/mL de LH; T3 - meio base, 10 µg/mL de FSH e 10 µg/mL de LH e 10 UI 
de gonadotrofina coriônica humana (hCG) (Pregnyl® – Organon); T4 - meio base, 10 µg/mL de FSH e 10 µg/mL de LH , 10UI de 
hCG e 1 µg de 17b-estradiol/mL, em tempos de 20 a 22h, 23 a 24h, 26h e 28 horas de cultivo em estufa de CO2 a 5% e temperatura 
de 39º C. Utilizou-se a tabela de contingência do teste de Qui-Quadrado para análise dos dados, considerando-se o nível de 5% signi-
ficância. Nos tempos de 20 a 22h, 23 a 24h, 26h e 28 horas de cultivo respectivamente observamos no T1, que 45,43%, 44,32%, 
53,73% e 54,04% dos oócitos reiniciaram a meiose, mostrando assim que o meio sem suplementação faz com que o inicio da meiose 
se torne retardado. No T2, as taxas de reinicio da meiose foram de 53,42%, 58,94%, 53,11% e 68,78% observando que a associação 
da gonadotrofina com o maior tempo de cultivo acelera o reinicio da meiose. Já no T3, estes percentuais foram de 69,50%, 72,60%, 
74,94% e 78,85% evidenciando resultados inferiores aos encontrados em bubalinos por Santos et al. (2002; Cinética da maturação 
nuclear in vitro de oócitos bubalinos, 39:271-275). Além disso, observamos que adição de gonadotrofinas ao cultivo permite maior 
percentual de maturação nuclear que com os tratamentos 1 e 2 com significativa diferença (P<0,05). No T4 os índices foram de 
83,42%, 79,46%, 87,47% e 87,76% sendo assim as taxas de maturação obtidas nos diferentes tempos foram superiores as encontra-
das em bovinos por Bevers et al. (Therio, 47:13-22, 1997). Podendo-se concluir que os meios com maior suplementação proporcio-
nam maiores taxas de reinício da meiose em menor tempo. 

SBTE 043 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

O papel do fator de crescimento semelhante à insulina tipo I sobre as alterações de citoesque-
leto induzidas pelo choque térmico em oócitos bovinos 
 
T.A. Rodrigues1; J. Ispada1; J.S. Ticianelli2; P.H.B. Risolia3; R.S. Lima2; M.E.O.D. Assumpção3; J.A. Visintin3; 
F.F. Paula-Lopes1 
 
1.Universidade Federal de São Paulo, Diadema, SP, Brasil; 2.UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 3.USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: estresse térmico; IGF-1; citoesqueleto. 

As condições ambientais adversas, tais como temperatura e umidade elevada, comprometem a produtividade e a eficiência reproduti-
va em bovinos. A baixa fertilidade associada à hipertermia é um problema de ordem multifatorial, pois afeta funções fisiológicas e 
celulares em vários tecidos. No entanto, o estresse térmico promove, dentre várias alterações fisiológicas e celulares, mudanças no 
microambiente do trato reprodutivo, comprometendo o crescimento e a maturação dos oócitos bem como o desenvolvimento embri-
onário préimplantacional. Já foi demonstrado que o fator de crescimento semelhante à insulina-I (IGF-I) exerce papel termoprotetor 
em oócitos bovinos. Dessa forma, este estudo visou: 1) determinar o efeito do choque térmico (temperatura elevada in vitro) sobre a 
organização do citoesqueleto em oócitos bovinos e 2) avaliar o efeito termoprotetor do IGF-I neste contexto. Para tanto, os comple-
xos-cumulus oócitos (CCOs) colhidos de ovários de vacas cruzadas oriundas de abatedouro foram submetidos ao modelo de choque 
térmico (controle: 38,5°C por 22 horas e choque térmico: 41°C por 14 horas seguido de 38,5°C por 8 horas) na presença de 0 ou 100 
ng/ml de IGF-I durante a maturação in vitro. Em seguida, os CCOs foram denudados por pipetagens repetidas para remoção das célu-
las do cumulus, fixados em 3,7% de formaldeído e permeabilizados em 0,1% Triton-X 100. Os oócitos foram incubados em 50 µL da 
toxina faloidina (5 UI/mL) conjugada com alexa flúor 594 por uma hora à temperatura ambiente para localização dos filamentos de 
actina. Os oócitos foram avaliados em microscópio de fluorescência (Olympus IX81) equipado com filtro Texas Red. A intensidade 
de fluorescência (IF) foi quantificada na região cortical (IF1) e central (IF2) de cada oócito com auxílio do programa Image J versão 
1.45s. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo método dos quadrados mínimos utilizando o procedimento PROC 
GLM do pacote estatístico SAS. A variável dependente foi a razão IF1/IF2. O modelo estatístico considerou os efeitos principais e 
todas as possíveis interações. Foi utilizado o procedimento pdiff para estabelecer as comparações significativas entre médias. Na 
ausência de IGF-I a exposição de oócitos bovinos ao choque térmico reduziu (P< 0.001) a razão IF1/IF2 de 1,02 + 0,02 para 0,91+ 
0.02 unidades arbitrárias (UA) de fluorescência para os grupos controle e choque térmico, respectivamente. No entanto, na presença 
do IGF-I a razão IF1/IF2 foi 0,98 + 0,02 e 0,93 + 0,02 UA (interação Temperatura x IGF, P= 0,06) para os grupos controle e choque 
térmico, respectivamente. Estes resultados indicaram que a adição de IGF-I minimizou o efeito da temperatura elevada na organiza-
ção dos filamentos de actina na região cortical do oócito.  
Apoio financeiro: FAPESP Processo 2007/53323-0 e 2011/10109-4/ CNPq processo 105347/2012-4. 
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SBTE 044 FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE E OVULAÇÃO 

Influência da gordura protegida na dieta na ciclicidade pós-parto de vacas Nelore (Bos taurus 

indicus) primíparas 
 
G.P. Nogueira; M.C.V. Miguel; H.F. Costa; J.S. Souza; L.M. Pavanello; J.L.C. Delfino; J.Z. Tomelin; D.M. Pi-
nheiro; R.S. Cipriano 
 
FMVA- UNESP, Araçatuba, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: anestro pós-parto; novilhas; suplemento. 

Este experimento foi realizado para testar a hipótese de que o fornecimento de gordura na dieta de novilhas Nelore primíparas no 
terço final da gestação aumenta o diâmetro do folículo pré-ovulatório e o número de folículos no pós-parto, diminui o intervalo entre 
partos e aumenta a taxa de prenhes. Foram utilizadas 19 novilhas Nelore contemporâneas, com 24 a 27 meses de idade e peso vivo 
médio de 366±3,6 kg. Após IATF foram inseminadas com sêmen sexado de dois diferentes touros. O peso vivo foi mensurado a cada 
10 dias no pré-parto e a cada 7 dias no pós-parto. Após a adaptação iniciou-se o tratamentos nutricionais 60 dias antes do parto pre-
visto: Grupo Controle (GC, n=9) sem adição de gordura na ração (2 kg/novilha/dia, mais 250g milho) e grupo Gordura (GG, n=10) 
com adição de gordura (100 g/novilha/dia) na ração (2 kg /novilha/dia). As dietas dos Grupos eram isocalóricas. Após o parto todos 
os animais receberam a mesma dieta do pré-parto. O exame dos ovários e as coletas de sangue foram realizadas a cada 24hs da se-
gunda semana até noventa (90) dias no período pós-parto e a cada 4 dias por mais 30 dias. Durante as dietas, consumo diário de vo-
lumoso foi avaliado para cada animal. Não houve diferença (p=0,60) entre os grupos C e G no peso vivo médio, durante (468±42 kg 
e 462±30kg) e após o tratamentos (429±38 kg e 417±27kg). Ao todo seis animais ovularam três do grupo Gordura (aos 109, 120 e 
149 dias) e três do Controle (aos 57, 98, 114 dias). Houve diferença (p=0,05) entre o grupo Controle (90±29 dias) e o Gordura 
(126±21 dias) no intervalo entre o parto e a primeira ovulação. O peso a primeira ovulação foi maior (p=0,03) no grupo Controle 
438±32 kg que no grupo Gordura (388±30 kg). Não houve diferença (p=0,52) no consumo de alimento entre os grupos Controle e 
Gordura (9,86±2 e 10,15±2 kg/dia/animal) durante o período do tratamento nutricional. A média do numero de folículos (≥3 mm) 
não variou (p=0,16) entre os grupos considerando o período de 15 a 90 dias no pós-parto (Controle 11±3 e Gordura 13±3). O diâme-
tro do maior folículo também não foi diferente (p=0,89) entre o grupo Controle (9,80±2 mm) e o Gordura (9,9±1,8mm) por outro 
lado a média do diâmetro do segundo maior folículo nos 100 dias que sucederam o parto, foi maior no grupo Controle (7,14±1,5 
mm) que nos animais que no Gordura (6,36±1,6 mm). Não foi possível observar o efeito positivo da suplementação de gordura no 
pré-parto na redução do retorno a ciclicidade em novilhas Nelore de primeira cria. 
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Associação de indução de puberdade e protocolos de IATF em novilhas Nelore 
 
A.D.P. Rodrigues1; M.H.C. Pereira1; E.R. Carvalho1; A.P. Lemes2; T. Martins3; R.F.G. Peres3; H.B. Graff3; L.S. 
Valino4; H.M. Carloto5; P.L.P. Fontes1; L.F.S.P. Barbosa1; J.L.M. Vasconcelos1 
 
1.FMVZ-UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 2.DZ-ESALQ-USP, Piracicaba, SP, Brasil; 3.Agropecuária Fazenda Brasil, Barra do Garças, 
MT, Brasil; 4.UFMS, Campo Grande, MS, Brasil; 5.UNIDERP, Campo Grande, MS, Brasil. 
 
Palavras-chave: novilhas Nelore; puberdade; IATF. 
 
Objetivou-se avaliar protocolos de indução de puberdade (IP) associados a protocolo de IATF para novilhas Nelore. Foram realiza-
dos 4 experimentos. Foram consideradas pré-púberes novilhas com ausência de CL em duas avaliações ultrassonográficas (US; Min-
dray–2200VET DP) com sete dias de intervalo. Em todos os experimentos para a IP as novilhas foram tratadas com CIDR® de 4º uso 
por 12 dias (Controle; C), sendo distribuídas aleatoriamente aos tratamentos no momento da remoção do CIDR®. A taxa de indução 
(TI; novilhas com CL/novilhas tratadas) foi avaliada sete dias após a retirada do CIDR® por US. Exp1, avaliou-se a TI aos tratamen-
tos C (n=450) e eCG (200UI de eCG, im; n=446); Exp2, comparou-se os tratamentos C (n=79), eCG (n=160) e eCG+ECP (200 UI 
de eCG + 0,5mg im de ECP®, Pfizer, Brasil; n=162). Exp3 avaliou-se a TI aos tratamentos C (n=235), eCG (n=234), eCG+ECP 
(n=234) e ECP (0,5mg im de ECP; n=245), e também o melhor momento após o protocolo de IP para iniciar o protocolo de IATF. O 
protocolo de IP foi iniciado com intervalo de 2 dias para que a IATF fosse realizada no mesmo momento, formando 3 grupos com 
intervalos de 10 (G10; n=256), 12 (G12; n=265) e 14 (G14; n=256) dias entre a retirada do dispositivo utilizado na IP e o início do 
protocolo de IATF, D0-US + BE (2,0mg, Estrogin®, Farmavet, Brasil) + CIDR®; D9-retirada do dispositivo + 0,5 mg ECP + PGF, 
12,5mg, im, Lutalyse®, Pfizer, Brasil; D11-IATF. No ExP4 novilhas pré-púberes (n=1545) e púberes (n=743) foram sincronizadas 
com o protocolo de IP CIDR+ECP e IATF-G12 (novilhas púberes receberam PGF ao final do protocolo de IP), e um subgrupo de 
novilhas púberes foi sincronizado apenas com protocolo de IATF descrito acima com PGF no D7 (C-IATF; n=575), para avaliar o 
efeito de ciclicidade prévia. Apenas novilhas com CL no inicio do protocolo de IATF foram sincronizadas nos experimentos 3 e 4. 
Os dados foram analisados pelo PROC GLIMMIX, considerou-se significância quando P<0,05. No Exp1 a TI foi maior para novi-
lhas tratadas com eCG (72%) comparados ao C (53%); No Exp2 a TI foi maior para novilhas tratadas com eCG+ECP (90%a) do que 
eCG (75%b) e C (46%c). No Exp3, novilhas tratadas com eCG+ECP (85%) e eCG (85%) tiveram maior TI comparadas ao C (75%), 
sendo ECP (80%) intermediário. Não houve interação entre protocolo de IP e inicio IATF, novilhas que receberam protocolo 12 dias 
após o final do protocolo de IP tiveram maior concepção e prenhez (G12; 51%%; 45%) comparadas às novilhas G10 (39%; 33%), 
sendo novilhas G14 (46%; 40%) intermediarias, respectivamente. No ExP4 a TI foi de 66% e novilhas pré-púberes (46%) ou púberes 
(49%) sincronizadas com protocolo ECP+G12 tiveram taxa de prenhez à IATF semelhante às novilhas C-IATF (47%). O protocolo 
CIDR + ECP e/ou eCG para IP e protocolo de IATF iniciando após 12 dias manteve a prenhez em relação às novilhas previamente 
ciclando (C-IATF), mostrando ser possível inseminar novilhas pré-púberes logo após a IP. 
Agradecimentos: FAPESP. 
 
SBTE 046 IATF, TETF E IA 

Efeito da remoçao do crioprotetor e da re-hidratação nas taxas de prenhez de embrioes bovi-
nos (Bos indicus vs Bos taurus) congelados em etileneglicol 
 
A.D. Brandán1; D.A. Lozano1; P.J. Crespo2 
 
1.Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina; 2.CIA ANGLO CBA DE TIERRAS, Córdoba, Argentina. 
 
Desde que o uso do Etilenoglicol (EG) como crioprotetor embrionário foi descrito (Voelkel e Hu, 1992), a transferência direta se 
converteu na principal alternativa para a transferência comercial de embriões. Entretanto, os índices de prenhez de embriões Bos 

indicus criopreservados com EG e realizada a transferência direta apresentam resultados inferiores comparados aos obtidos com em-
briões Bos taurus (Ballard C.B., 2004). O objetivo deste experimento foi comparar o efeito da remoção ou não do EG após o descon-
gelamento de embriões Bos taurus e Bos indicus. Foram utilizados um total de 116 embriões Bos taurus (Angus, Hereford e Sim-
mental) e 99 Bos indicus (Brahman) congelados em 1l5 M de EG (Vigro Ehtylene glycol®, Bioniche Animal Health, Pullman, 
USA). Todos os embriões eram de grau um e estágio de mórula a blastocito. Os embriões foram descongelados em banho maria a 32 
°C por 30 segundos e divididos aleatoriamente para serem transferidos diretamente nas receptoras ou transferidos para uma placa 
com meio Holding (Syngro Holding®; Bioniche Animal Health, Pullman, USA) a 37°C por 2 min e carregados novamente em palhe-
tas e transferidos nas receptoras. Todas as transferências foram realizadas pelo mesmo operador em 4 réplicas. As taxas de prenhez 
foram avaliadas por ultrassonografia 45 dias depois da transferência. Os dados foram transformados por raiz quadrada e então anali-
sados por ANOVA. As taxas de prenhez dos embriões Bos indicus descongelados e re-hidratados em meio Holding foram maiores 
(21/43; 49%) que dos embriões transferidos diretamente nas receptoras (13/56; 23%; P=0,0074). Entretanto, as taxas de prenhez dos 
embriões Bos taurus não foram diferentes entre os que foram re-hidratados (30/60; 50%) e os que foram transferidos diretamente nas 
receptoras (20/56; 36%, P= 0,12). Como conclusão, sugerem que a re-hidratação após o descongelamento pode ser uma alternativa 
para melhorar os resultados da transferência de embriões de Bos indicus congelados em EG.  
Referências: Voelkel SA y Hu YX. Theriogenology, 1992; 37 (3): 687 - 697. Use of ethylene glycol as a cryoprotectant for bovine 
embryos allowing direct transfer of frozen-thawed embryos to recipient females.  
Ballard CB. Louisiana State University. Texas, 2004. Thesis: Intracellular Lipids in Bos indicus and Bos taurus Oocytes. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

349 

SBTE 047 IATF, TETF E IA 

Estudo da população folicular em fêmeas zebuínas submetidas a um protocolo de IATF: re-
sultados preliminares 
 
A.S. Rodrigues; S.N. Oliveira; P.A. Ferraz; M.V.G. Loiola; B.H.A. Andrade; M. Chalhoub; C.H.C. Oliveira; 
E.A.B. Araujo; T.P. Coutinho; T.C.C. Bittencourt; A.L. Ribeiro Filho 
 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil. 
 
Palavras-chave: Bos indicus; contagem de folículos antrais; IATF. 
 
Objetivou-se caracterizar a população folicular em fêmeas zebuínas submetidas a um protocolo de IATF e posteriormente comparar a 
população folicular entre diferentes categorias animais (CAT) e intervalos pós-parto (IPP). Para tanto, 529 fêmeas da raça Nelore, 
com índice de escore corporal de 2,69±0,39 (escala de 1-5), foram sincronizadas segundo Ferraz et al. (2010, Acta scientiae veterina-

riae 38, 728). No D4 do protocolo as fêmeas foram avaliadas por ultrassonografia transretal (Pie-Medical, Falco 100, São Paulo, 
Brasil) utilizando-se um transdutor linear (8Mhz) para determinação da população folicular por meio da contagem de folículos an-
trais ≥3mm. Para comparação da população folicular entre as CATs, as fêmeas foram agrupadas em: VP (Vacas paridas, n=351), VS 
(vacas solteiras, n=71) e NOV (Novilhas, n=107). Para comparação da população folicular entre os IPPs, as VP foram subdivididas 
em IPP1 (n=28), IPP2 (n=101) e IPP3(n=160) que apresentavam respectivamente, ≤50, entre 50 e 71 e ≥71 dias pós-parto. As carac-
terísticas de interesse foram analisadas por meio do ANOVA, com P<0,05. As fêmeas apresentaram uma população folicular média 
de 46,52±22,47 folículos (FOL), verificando-se grande variabilidade individual para esta característica, oscilando de 7 a 145 FOL/ 
animal. De acordo com esta variação folicular e a maior reserva ovariana intrinsecamente apresentada pelos zebuínos, se sugeriu uma 
classificação específica para esta subespécie, a qual considerou-se baixa população folicular≤34, intermediária população folicular 
entre 34 e 53 e alta população folicular≥53 FOL/animal. Observou-se que do total das fêmeas avaliadas 32,14% (170/529); 33,84% 
(179/529) e 34,03% (180/529) inseriram-se nas categorias de baixa, intermediária e alta população folicular, respectivamente. A mé-
dia da população folicular para as VP foi de 46,75±23,50 FOL não diferindo (P>0,05) daquelas obtidas para VS de 47,87±22,41 FOL 
e NOV de 44,88±18,84 FOL. No que se refere ao IPP também não houve diferença (P>0,05) entre as médias da população folicular 
para o IPP1, IPP2 e IPP3 sendo, respectivamente, de 41,39±16,14; 49,06±22,94 e 48,66±25,31 FOL. Os resultados encontrados suge-
rem que existe uma grande variação da população folicular em fêmeas zebuínas. A CAT e o IPP parecem não afetar a quantidade de 
folículos antrais observados para esta subespécie, sugerindo que a população folicular constitui uma característica individual e que 
existem mecanismos compensatórios, os quais mantêm constante o número de folículos recrutados independente do status fisiológi-
co. Sendo assim, estudos futuros devem proporcionar uma melhor compreensão deste mecanismo e abordar, sobretudo, o efeito desta 
característica sobre alguns parâmetros reprodutivos como a fertilidade em bovinos. 

SBTE 048 IATF, TETF E IA 

Comparação das taxas de concepção de vacas Nelore pós-parto submetidas à IATF com útero 
simétrico ou assimétrico 
 
A.F. Nascimento; P.P. Liberato; A.R. Silva; G. Conde; W. Blaschi; T.R.R. Barreiros 
 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, Bandeirantes, PR, Brasil. 
 
Palavras-chave: útero; simetria; assimetria. 
 
Rotineiramente emprega-se a IATF em vacas da raça Nelore com 30 a 60 dias pós-parto com a finalidade de se obter o intervalo en-
tre partos de 12 meses. Entretanto algumas vacas apresentam assimetria uterina, compatível com o final do período puerperal. O ob-
jetivo do presente estudo foi comparar a taxa de concepção na IATF de vacas com útero simétrico e assimétrico. Foram utilizadas 
319 vacas lactantes da raça Nelore com 30 a 45 dias pós-parto e escore de condição corporal entre 2,5 e 3,0, criadas na região de 
Congoinhas, Estado do Paraná. As vacas foram submetidas a palpação transretal para avaliação da involução e presença de assimetria 
uterina e a ultrassonografia transretal para verificar a presença de fluidos uterinos. Todos os animais com ausência de fluidos uterinos 
foram incluídos e divididos em dois grupos experimentais compostos por vacas com útero simétrico (G-S, n=169) e assimétrico (G-
AS, n=150). No D0 os animais receberam uma aplicação intramuscular (IM) de 2 mg de benzoato de estradiol (Estrogin®, Farmavet, 
Brasil) e um dispositivo intravaginal contendo 1,9 g de progesterona (CIDR®, Pfizer, Brasil). Sete dias depois foi administrado 12,5 
mg IM de dinoprost (Lutalyse®, Pfizer, Brasil). Os dispositivos foram retirados 48 horas após e simultaneamente foi aplicado 400 UI 
de eCG IM (Novormon®, MSD, Brasil) e 1 mg de cipionato de estradiol (ECP, Pfizer, Brasil). A IATF foi feita 48 a 52 horas após a 
retirada do CIDR®, com doses de sêmen de dois touros distribuídas de forma equiparada nas vacas de cada grupo experimental, ou 
seja, 50% das vacas de cada grupo foram inseminadas com o sêmen do touro I e o restante com o do touro II. O diagnóstico de gesta-
ção foi realizado 30 dias após a IA por ultrassonografia transretal. Os resultados foram submetidos à análise de variância (P<0,05). 
Houve aumento (P<0,05) na taxa de concepção de vacas com útero assimétrico (G-AS= 61,3%, 92/150) em relação às vacas com 
útero simétrico (G-S=48,2%, 82/169). Pelos resultados obtidos no presente estudo, a assimetria uterina em vacas Nelore com pós-
parto de 30 a 45 dias, não reduziu a taxa de concepção.  
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Efeito do meloxicam na taxa de concepção de vacas Holandesas de alta produção submetidas 
à TE, IA ou IATF no verão e inverno 
 
A.L. Ranieri¹; L.M. Vieira3; P.R.L. Silva2; A.A. Teixeira4; J.R.G. Maio4; J.N.S. Sales5; P.H. Franceschini1 
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sil; 4.OUROFINO Saúde Animal, Cravinhos, SP, Brasil; 5.Centro de Ciências Veterinárias, Campus II-UFPB, Areia, PB, Brasil. 
 
Palavras-chave: taxa de concepção ; meloxicam; vacas Holandesas de alta produção. 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do meloxicam, na taxa de concepção aos 30 (TC30) e 60 dias (TC60) de gestação, e 
perda gestacional (PG) de vacas Holandesas de alta produção submetidas à IA, IATF ou TE durante o verão e inverno. Na TE foram 
utilizadas receptoras repetidoras de serviço (n=492) com 1,96±1,08 (média±EP) número de lactações (NL), 320,73±6,55 dias em 
lactação (DEL), 6,9±0,15 número de serviços (NS) e 24,93 ± 0,30kg/dia de produção de leite (PL). Na IA foram utilizadas fêmeas 
recém paridas (n=312) com 73,98±1,16 DEL, 33,44±0,35 PL e 2,06±0,06 NL oriundas de observação de estro natural ou induzido 
com 500µg de cloprostenol (PGF2α; Sincrocio®, Ourofino, Cravinhos, Brasil). Na IATF vacas recém paridas (n=336) com 67,3±0,8 
DEL, 11,91±0,01 NL e 34,12±0,02 foram sincronizadas com 2mg de BE e um dispositivo intravaginal de P4 (Sincrogest®, Ourofino, 
Cravinhos, Brasil); no D8 o dispositivo foi removido e foram administrados 400UI de eCG (Folligon®, Intervet, Boxmeer, Holanda), 
1mg de Cipionato de estradiol (E.C.P.®, Pfizer, Paulínia, Brasil) e 500µg de cloprostenol (Sincrocio®, Ourofino, Cravinhos, Brasil) 
i.m. Em todos os estudos as fêmeas foram avaliadas e alocadas em um de dois grupos experimentais: Grupo Controle e Grupo Melo-
xicam. O tratamento consistiu na administração i.m. de meloxicam injetável 2% (0,5mg/kg de peso; Maxicam®, Ourofino, Cravi-
nhos, Brasil) nos dias 14, 15 e 16 da possível gestação. O diagnóstico de gestação ocorreu aos 30 e 60 dias. A análise estatística foi 
realizada por regressão logística com o procedimento GLIMMIX do SAS. Não houve interação (P>0,05) entre tratamento e estação 
do ano para as variáveis estudadas na TE e na IATF. Além disso, não se verificou diferença estatística (P>0,05) entre os tratamentos 
para as taxas de concepção inicial e final e perda gestacionai em nenhuma das biotecnologias. Na TE, verificou-se efeito de estação 
do ano para TC30 [Verão = 41,9% (102/243) e Inverno = 32,5% (81/249); P=0,03]. Na IATF as vacas apresentaram menor taxa de 
concepção aos 30 (P=0,01) e 60 (P=0,01) dias no verão [19,6% (21/107) e 16,8% (18/127)] do que no inverno [39,7% (91/229) e 
34,9% (80/229]. Na IA não foi observado efeito de estação do ano para TC30 (P=0,15), TC60 (P=0,12) e PG (P=0,95). Porém houve 
tendência de interação entre tratamento e época do ano para PG [Controle verão= 7,1% (1/14); Controle inverno= 21,2% (7/33); Me-
loxicam verão= 38,5% (5/13); Meloxicam inverno= 14,3% (6/42); P=0,06). Conclui-se que o tratamento com meloxicam nos dias 14, 
15 e 16 da possível gestação não melhorou as taxas de concepção aos 30 e 60 dias de gestação e não reduziu a perda gestacional em 
vacas Holandesas de alta produção submetidas a TE, IA e IATF.  
Agradecimentos: Fazenda Santa Rita e Ourofino Saúde Animal. 
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Efeito da administração de hCG no dia 5 após a sincronização da ovulação sobre o volume 
luteal e sobre a concentração circulante de progesterona em vacas Holandesas primíparas e 
multíparas em lactação 
 
A.B. Nascimento1; R. Sartori2; A.H. SOUZA1; M. Herlihy1; A. Keskin1; A.B. Prata2; J.N. Guenther1; M.C. Wilt-
bank1 
 
1.University of Wisconsin, Madison, Estados Unidos; 2.ESALQ - Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: hCG; progesterona; CL. 
 
Em experimento prévio verificamos que tratamento com hCG no dia 5 após a IATF aumenta o índice de prenhez por IA em vacas 
primíparas (PP, +10%) mas não em multíparas (MP, -0,3%). O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações na progesterona (P4) 
circulante e no volume do corpo lúteo (CL) para determinar se houve um efeito de paridade que pudesse explicar o aumento da ferti-
lidade após o uso do hCG. Vacas Holandesas (n=79) em lactação foram divididas em PP (n=26) sem tratamento (Controle-PP, n=12) 
ou tratadas com 2000 UI de hCG i.m. (hCG-PP, n=15), e MP (n=53) sem tratamento (Controle-MP, n=26) ou tratadas com 2000 UI 
de hCG i.m. (hCG-MP, n=27).  Exames ultrassonográficos transretais foram realizados em todos os animais nos dias (d) 5, 8, 12, 19 
e 22 após sincronização da ovulação a fim de avaliar o volume do CL primário e qualquer CL acessório após tratamento com hCG. 
Amostras de sangue da veia/artéria coccígea nos d 5, 8, 12, 15, 19 e 22 após a ovulação foram utilizadas para avaliar a concentração 
de P4 por radioimunoensaio. O tratamento com hCG induziu a ovulação do folículo dominante no d 5 do ciclo estral tanto em vacas 
PP (13/15, 86,6%) quanto em MP (23/27, 86,6%). Foi observada correlação positiva entre a P4 e o volume total do CL nas vacas PP 
(r2 = 0,50) e MP (r2 = 0,38), que foi mais acentuada nas vacas tratadas com hCG (r2 = 0,47) do que nas não tratadas (r2 = 0,25). 
Concentração de P4 e volume do CL foram comparados por mensurações repetidas (Proc Mixed, SAS). O hCG aumentou (P  < 0,05) 
a P4 circulante em PP e MP no d 12 (7 d pós-hCG), 15, 19 e 22 e tendeu (P = 0,08) a aumentá-la em PP no d 8. Porém, o aumento na 
P4 foi mais acentuado nas vacas PP do que nas MP. Por exemplo, no d 19 o hCG aumentou a P4 em 161% em relação ao controle 
nas PP (7,70 vs. 4,78 ng/mL), mas somente 118% nas MP (6,04 vs. 5,13 ng/mL). Não houve diferença de paridade na P4 circulante 
das vacas dos grupos controle em nenhum momento avaliado. Entretanto, houve aumento mais significativo na P4 circulante de va-
cas PP tratadas com hCG do que nas vacas MP tratadas com hCG nos d 8 e 19, assim como houve tendências para diferença nos d 
12, 15 e 22. Por outro lado, não houve efeito significativo de paridade (P < 0,01) no aumento do volume total do CL induzido pelo 
hCG em ambos os grupos PP e MP no d 12 (138% vs. 143%), 19 (166% vs. 172%) e 22 (212% vs. 169%), respectivamente. Não 
foram observados efeitos de paridade no volume do CL quando foram comparadas vacas PP e MP no controle ou após tratamento 
com hCG. Assim, as diferenças de paridade sobre a fertilidade em resposta ao hCG podem ser parcialmente explicadas por um au-
mento mais tardio e menos profundo na circulação de P4 em vacas MP do que em PP. Este efeito de paridade na circulação de P4 
não foi explicado pelas diferenças no volume do CL induzido pelo tratamento com hCG. 

SBTE 051 IATF, TETF E IA 

Fatores associados à concepção a primeira inseminação pós-parto de vacas Holandesas em 
lactação 
 
B.M. Guerreiro1; C.A. Rodrigues2; M.F. Mendanha1; L.M. Vieira1; M.F. Sá Filho1; P.S. Baruselli1 
 
1.FMVZ-VRA-USP, São Paulo, SP, Brasil; 2.SAMVET, São Carlos, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: concepção; Holandesa; pós-parto. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores associados à taxa de concepção (TC) após primeira inseminação (IA) pós-parto de vacas 
HPB em lactação. Foi considerado: 1) produção total de leite durante os primeiros 100 dias de lactação (PL100d); 2) paridade (pri-
mípara vs. pluríparas) e, 3) época de inseminação (verão/outono e inverno/primavera). O estudo foi realizado em uma fazenda co-
mercial (Fazenda Santa Rita - Agrindus S/A, Descalvado - SP) e foi relativo  a 6149 IA realizadas entre 2007 a 2011. A análise esta-
tística foi realizada utilizando o Proc Glimmix do SAS. A taxa de concepção 30 dias após IA foi afetada pela paridade [Primíparas 
(36,1%; 891/2.468) vs. Multíparas (24,3%; 882/3624); P<0,0001] e pela época de parição [inverno/primavera (30,5%; 1.006/3.299) 
vs. verão/outono (27,3%; 752/2.753); P<0,0001). Houve interação (P<0,0001) entre a PL100d e a paridade sobre a TC, dessa forma 
os dados foram analisados separadamente. Em primíparas, o aumento da PL100d reduziu (P<0.0001) a TC [Q1 (1.500,0 a 2.646,6 
L)= 40,9%a; 248/606 vs. Q2 (2.646,7 a 3.026,5 L)= 42,9%a; 261/608 vs. Q3 (3.026,6 a 3.399,4 L) = 34,8%b; 211/606 vs. Q4 
(3.399,5 a 5.791,3 L)= 25,7%c; 156/608]. No entanto para pluríparas, houve interação entre a PL100d e a época da AI sobre a TC. 
Durante os meses do inverno, a TC não foi alterada (P>0,05) pela PL100d [Q1 (1.500,0 a 2.710,2 L)= 22,7%; 100/441 vs. Q2 
(2.710,1 a 3.197,2 L)= 27,1%; 147/543 vs. Q3 (3.197,3 a 3.667,5 L) = 28,8%; 169/586 vs. Q4 (3.667,6 a 5.699,0 L)= 26,9%; 
146/543], entretanto a maior PL100d (Q4) reduziu o TC das fêmeas inseminadas durante o verão/outono (Q1 = 23,4%a; 109/466 vs. 
Q2 = 21,8%a; 78/358 vs. Q3 = 25,3%a; 82/324 vs. Q4 = 14,1%b; 51/363; P<0,0001). Desta forma, conclui-se que vacas pluríparas ou 
fêmeas que são inseminadas durante os meses do verão/outono são associadas ao menor risco de concepção à primeira AI. Também a 
PL100d afeta principalmente primíparas ou pluríparas durante os meses de verão/outono.  
Agradecimentos: Agrindus S.A.  
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Influência da progesterona endógena no crescimento folicular e nas taxas de concepção de va-
cas zebuínas submetidas a um protocolo de IATF 
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E.A.B. Araujo; S.N. Oliveira; T.C.C. Bittencourt; A.L. Ribeiro Filho 
 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil. 
 
Palavras-chave: bovinos; corpo lúteo; IATF. 
 
A associação de estrógeno e progesterona (P4) é utilizada no início do protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) por 
induzir a atresia folicular e a emergência de uma nova onda sincronizada. Entretanto, alguns estudos têm sugerido que o sinergismo 
entre as concentrações de P4 fornecidas pelos dispositivos contendo mais de 1g deste hormônio, quando somadas àquelas produzidas 
pelo corpo lúteo (CL), poderia interferir sobre a frequência dos pulsos de LH, afetando o crescimento folicular e a taxa de concepção. 
Desta forma, objetivou-se avaliar o efeito da presença de CL previamente ao protocolo de IATF no diâmetro do folículo ovulatório e 
na taxa de concepção de vacas zebuínas. Foram utilizadas 269 fêmeas da raça Nelore com escore de condição corporal médio de 
2,82±0,6 (escala de 1 a 5) e intervalo pós-parto médio de 82,4±8,0 dias. Todos os animais foram avaliados por exame ultrassonográ-
fico, a fim de detectar a presença ou ausência de CL, sendo então divididos em dois grupos experimentais: Grupo com CL (n=79) e 
Grupo sem CL (n=190). Em seguida foram submetidos ao seguinte protocolo hormonal: em um estádio aleatório do ciclo estral (D0) 
todos os animais receberam um dispositivo intravaginal de P4 (Sincrogest®, Ouro Fino, São Paulo, Brasil) e uma aplicação de 2,0mg 
de Benzoato de Estradiol (Sincrodiol®,Ouro Fino, São Paulo, Brasil) intramuscular (im). No D8, retirou-se o dispositivo e foram 
aplicados 500µg de Cloprostenol Sódico (Sincrocio®, Ouro Fino, São Paulo, Brasil) im, 1,0mg de Cipionato de Estradiol (ECP®, 
Pfizer, São Paulo, Brasil) im e 300UI de Gonadotrofina Coriônica Equina (Folligon®, MSD Saúde Animal, São Paulo, Brasil) im. 
No D10 foi realizada a mensuração do diâmetro do folículo ovulatório por ultrassonografia transretal e todos os animais foram inse-
minados. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após as inseminações por ultrassonografia transretal utilizando um transdu-
tor linear de 5,0MHZ (Mindray, DP2200vet, São Paulo, Brasil). Os dados foram analisados pelo software SPSS (P<0,05) e as variá-
veis comparadas pelo teste do Qui-quadrado (χ2). Os resultados encontrados para o diâmetro do folículo ovulatório não apresentaram 
diferença (P = 0,22) para as fêmeas do grupo com CL (12,20±3,01mm) em relação ao grupo sem CL (12,68±3,08mm). No entanto, 
verificou-se diferença (P = 0,047) para a taxa de concepção entre o grupo com CL (51,9%) quando comparado ao grupo sem CL 
(64,7%). Desta forma, a presença do CL ao início do protocolo não influenciou o diâmetro do folículo ovulatório, no entanto, as mai-
ores concentrações de progesterona, possivelmente encontrada nestes animais, pode ter influenciado eventos relacionados com a 
ovulação de modo a comprometer a taxa de concepção. 

SBTE 053 IATF, TETF E IA 

Adequação do momento da IATF com sêmen sexado no protocolo de três manejos em vacas 
Nelore 
 
B.M. Monteiro1; R.W. Girotto2; R.V. Sala1; E.P. Campos Filho3; M.F. Sá Filho1; P.S. Baruselli1 
 
1.FMVZ-VRA-USP, São Paulo, SP, Brasil; 2.RG Genética Avançada, Água Boa, MT, Brasil; 3.Sexing Technologies Brasil, Sertãozi-

nho, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: IATF; sêmen sexado; três manejos. 
 
Estudos anteriores demonstraram que é possível obter taxas de concepção satisfatórias a IATF com a utilização de benzoato de estra-
diol (BE) no momento da retirada do dispositivo de progesterona (P4) utilizando sêmen convencional ou sexado. O objetivo desse 
estudo foi comparar a eficiência de dois diferentes momentos de inseminação após a retirada do dispositivo de P4 (42 vs 50 h) em 
vacas Nelore lactantes inseminadas com sêmen sexado. Para tanto, empregou-se o protocolo de sincronização da ovulação com 3 
manejos, utilizando BE no momento da retirada do dispositivo de P4. Foram utilizadas 369 fêmeas entre 30 e 60 dias pós-parto, dis-
tribuídas aleatoriamente em dois tratamentos (IATF 42 h vs. IATF 50 h). As fêmeas de ambos os grupos foram tratadas com disposi-
tivos de P4 (DIB®, MSD Saúde Animal), associados a 2 mg i.m. de BE (Gonadiol®, MSD). Nove dias após, os dispositivos de P4 
foram removidos e 0,3975 mg de Cloprostenol sódico (Ciosin®, MSD), 300UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG; Novormon®, 
MSD) e 1 mg de BE foram administrados i.m. A IATF foi realizada 42 h (n=187) ou 50 h (n=182) após a retirada do dispositivo de 
P4 com sêmen sexado (85% pureza, Sexing Technologies Brasil, Sertãozinho-SP, Brasil) de 2 touros da raça Nelore. O diagnóstico 
de gestação foi realizado 30 dias após a IATF e os dados analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS. Não houve diferença 
(P=0,77) na taxa de concepção entre as fêmeas inseminadas às 42 h (32,6%; 61/187) ou às 50 horas (33,0%; 60/182) após a retirada 
dos dispositivos de P4. Também, não foi observada diferença entre touros (Touro 1 = 35,7%; 65/182 vs. Touro 2 = 30,0%; 56/187; 
P=0,24). Não foi observado efeito de interação entre tratamento e touro (P > 0,05). Concluiu-se que a IATF com sêmen sexado, após 
o uso de protocolo de três manejos utilizando BE como indutor de ovulação, pode ser realizada tanto às 42 como às 50 horas após a 
retirada do dispositivo de P4. 
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Vacas Holandesas repetidoras de serviço: fatores de risco associados 
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Palavras-chave: repetidoras de serviço; Holandesas; produção de leite. 

O objetivo deste estudo foi avaliar os riscos associados a uma vaca Holandesa se tornar repetidora de serviços (> 3 serviços) durante 
uma lactação. As variáveis analisadas foram a produção de leite durante os primeiros 100 dias de lactação (PL100d), a paridade 
(primípara e multípara) e os dias em leite (DEL) para o 1o serviço (DEL1: 45 a 63; DEL2: 64 a 72; DEL3: 73 a 88; e DEL4: 89 a 199 
dias). O banco de dados foi obtido da Fazenda Santa Rita (Agrindus S/A, Descalvado – SP, Brasil) e foram relativos a 5.732 lacta-
ções e um total de 24.185 inseminações artificiais, durante os anos de 2007 a 2011. As vacas que receberam quatro ou mais serviços 
na mesma lactação foram considerados repetidoras de serviços. A análise estatística foi realizada pelo GLIMMIX do SAS. Não foi 
observado efeito de ano sobre a proporção de vacas consideras como repetidoras de serviços (P = 0,44), bem como interação entre 
ano e paridade (P = 0,85), ou entre ano e PL100d (P = 0,36), ou entre ano e DEL ao primeiro serviço (P = 0,21). Foi observado efeito 
de paridade (Primípara = 41,9%; 964/2.299 e Multípara = 51,9%; 1.783/3.433; P < 0,0001), no entanto não se constatou efeito de 
intervalo entre o parto e o 1º serviço (DEL1 = 47,9%, 792/1.653; DEL2 = 46,6%, 578/1.241; DEL3 = 47,3%, 673/1.422; e DEL4 = 
49,7%, 704/1.416; P = 0,21). Alémdisso, não houve interação entre paridade e intervalo entre o parto e o primeiro serviço (P = 0,28). 
Foi observada interação entre a paridade e a PL100d (P < 0,0001) sobre o risco da vacas se tornar repetidora de serviços. Dessa for-
ma, o efeito da PL100d sobre o risco da vaca se tornar repetidora de serviços foi analisado separadamente entre primíparas e multípa-
ras. O aumento da PL100d tanto em primíparas (Q1: entre 1.500,0 a 2.649,2 = 20,4%d, 117/575; Q2: 2.649,3 a 3.092,7 = 32,4%c, 
186/575; Q3: 3.092,8 a 3.530,2 = 45,5%b, 261/574; e Q4: 3.530,3 a 5.465,3 = 69,5%a, 399/574; P <0.0001) e multíparas (Q1: entre 
1.500,0 a 2.693,7 = 35,9%c, 308/859; Q2: 2693,8 a 3.180,3 = 50,4%b, 433/859; Q3: 3.180,4 a 3.638,0 = 54,7%b, 469/857; e Q4: 
3.638,1 a 5.699,0 = 66,8%a, 573/858; P <0,0001) foram associados ao maior risco da vaca se tornar repetidora de serviços. Desta 
forma, a produção de leite durante os primeiros 100 dias de lactação, assim como a paridade de uma vaca Holandesa afetam o risco 
da fêmea se tornar repetidora de serviços em uma lactação.  
Agradecimentos: Agrindus S.A. 

SBTE 055 IATF, TETF E IA 

Crescimento folicular e ovulação de ovelhas submetidas a protocolos de sincronização com 
aplicação hormonal no acuponto Bai Hui 
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Palavras-chave: ovelha; estro; acupuntura. 

Objetivou-se avaliar o crescimento folicular e ovulação de ovelhas submetidas a protocolos de sincronização com aplicação de 
PGF2α e eCG no acuponto Bai Hui. Trinta ovelhas pluríparas da raça Santa Inês receberam esponjas intravaginais com 60mg de 
acetato de medroxiprogesterona (Progespon®, Syntex, Argentina) durante 7 dias. Os animais foram distribuídos em cinco tratamentos 
(T), sendo T1: aplicação de 0,125mg de cloprostenol (Ciosin®, Coopers, Brasil) (100% da dose) no sexto dia após a colocação da 
esponja e 300UI de eCG (Folligon®, Intervet, Brasil) (100% da dose) no momento da retirada da esponja, ambos por via intramuscu-
lar (IM); T2: aplicação de 0,0375mg de cloprostenol (Ciosin®) (30% da dose) no acuponto Bai Hui no sexto dia após a colocação da 
esponja e 300UI de eCG (Folligon®) (100% da dose) no momento da retirada da esponja por via IM; T3: aplicação de 0,0375mg 
(100% da dose) de cloprostenol (Ciosin®) no sexto dia após a colocação da esponja por via IM e 90UI de eCG (Folligon®) (30% da 
dose) no momento da retirada da esponja, no acuponto Bai Hui; T4: aplicação de 0,0375mg de cloprostenol (Ciosin ®) (100% da 
dose) no sexto dia após a colocação da esponja e 90UI de eCG (Folligon®) (30% da dose) no momento da retirada da esponja, ambos 
no acuponto Bai Hui e T5: aplicação de 0,0375mg de cloprostenol (Ciosin®) (30% da dose) no sexto dia após a colocação da esponja 
e 90UI de eCG (Folligon®) (30% da dose) no momento da retirada da esponja, ambos em falso acuponto (IM). Após a retirada das 
esponjas, os animais foram monitorados por meio de ultrassonografia para detecção de estro, avaliação do crescimento dos folículos 
ovulatórios e ovulação de 12 em 12 horas. Para análise dos dados utilizou-se Análise de Variância com 5% de significância. Não foi 
encontrada diferença (P>0,05) para o intervalo da retirada da esponja à ovulação (T1 - 70±14; T2 - 72±7; T3 - 78±12; T4 - 81±13 e 
T5 - 67±16h), intervalo do início de estro à ovulação (T1 - 28±14; T2 - 28±6; T3 - 24±7; T4 - 28±10 e T5 - 24±14h), número de ovu-
lações (T1 - 1,5±0,5; T2 - 1,3±0,5; T3 - 1,3±0,5; T4 - 1,6±0,5 e T5 - 1,2±0,4), taxa de crescimento folicular (T1 - 0,81±0,26; T2 - 
0,93±0,36; T3 - 0,72±0,28; T4 - 0,77±0,27 e T5 - 0,95±0,55mm/dia), diâmetro do maior folículo ovulatório (T1 - 6,4±0,7; T2 - 
6,3±0,6; T3 - 6,6±0,7; T4 - 6,9±0,8 e T5 - 7,2±0,8mm) e diâmetro do segundo maior folículo ovulatório (T1 – 5,3±1,1; T2 – 5,6±0,8; 
T3 – 5,3±1,0; T4 – 5,2±1,3 e T5 – 5,6±0,9mm). A ovulação foi eficientemente sincronizada com a utilização de progestágeno associ-
ado a doses reduzidas de PGF2α (0,0375mg de cloprostenol) e eCG (90UI), independente do local de aplicação (acuponto Bai Hui ou 
IM no falso acuponto). 
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Eficiência do tratamento com diferentes doses de eCG em búfalas leiteiras durante estação 
reprodutiva desfavorável 
 
D.C. Souza1; N.A.T. Carvalho2; J.G. Soares3; J.R.G. Maio4; J.N.S. Sales5; P.S. Baruselli3 
 
1.Escritório de desenvolvimento rural de Registro/CATI, Registro, SP, Brasil; 2.Unidade de pesquisa e desenvolvimento de Registro-
Pólo regional do D.S.A. do Vale do Ribeira/APTA, Registro, SP, Brasil; 3.Departamento de Reprodução Animal, VRA-FMVZ-USP, 
São Paulo, SP, Brasil; 4.OUROFINO Agronegócio, Cravinhos, SP, Brasil; 5.Centro de Ciências Veterinárias, Campus II-UFPB, Arei-

a, PB, Brasil. 
 
Palavras-chave: eCG; sincronização da ovulação; búfalas. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência de duas marcas comerciais de Gonadotrofina Coriônica equina (eCG; Folli-
gon®, MSD Saúde Animal, Brasil e SincroeCG®, Ourofino Agronegócio, Brasil) em diferentes doses (300 e 400 UI), por meio da 
sincronização da ovulação de búfalas leiteiras durante a estação reprodutiva desfavorável. No estudo, 68 búfalas não cíclicas em lac-
tação foram distribuídas de acordo com o número de partos, dias pós-parto, escore de condição corporal e atividade ovariana em qua-
tro grupos: Folligon® 300 UI (GF300; n=17); SincroeCG® 300 UI (GS300; n=18); Folligon® 400 UI (GF400; n=16); SincroeCG® 
400 UI (GS400; n=17). Em dia aleatório do ciclo estral (D0) no período da tarde, as búfalas receberam um dispositivo intravaginal de 
progesterona (P4; Sincrogest®, Ourofino Agronegócio) e 2,0 mg intramuscular (im) de Benzoato de Estradiol (Sincrodiol®, Ourofino 
Agronegócio). No D9 (tarde), as fêmeas receberam im 0,53 mg de PGF2α (Cloprostenol sódico, Sincrocio®, Ourofino Agronegócio) 
e 300 (GF300 e GS300) ou 400 (GF400 e GS400) UI de eCG (Folligon®, MSD Saúde Animal ou SincroeCG, Ourofino Agronegó-
cio), seguido da remoção da P4. No D11 (tarde), administrou-se im 10 µg de GnRH (Sincroforte®, Ourofino Agronegócio). As avali-
ações ultrassonográficas (Mindray DP2200Vet, China) foram realizadas no D0 para verificar a atividade ovariana, no D9 para verifi-
car o diâmetro folicular e do D11 ao D14 (12/12h por 60h) para estabelecer o momento da ovulação. O delineamento experimental 
foi o fatorial 2x2 (duas marcas comerciais de eCG e duas doses do produto) e as variáveis foram analisadas pelo procedimento 
GLIMMIX do SAS®. Não houve interação entre doses de eCG e marcas comerciais (P>0,05). Além disso, não houve diferença entre 
os grupos experimentais (GF300, GS300, GF400 e GS400) para o diâmetro (Ø) do folículo dominante no D11 (14,4±0,8 mm, 
13,5±0,4 mm, 13,8±0,7 mm, 13,7±0,5 mm), para o Ø do folículo ovulatório (16,5±0,5 mm, 15,0±0,4 mm, 16,0±0,5 mm, 15,7±0,6 
mm), para o crescimento folicular/dia (1,7±0,3 mm, 1,7±0,2 mm, 1,4±0,2 mm, 1,6±0,2 mm), para o intervalo entre a retirada da P4 e 
a ovulação (71,5±1,9 h, 72,5±4,0 h, 69,0±3,3 h, 75,2±3,1 h) e para a taxa de ovulação [64,7% (11/17), 72,2% (13/18), 75,0% (12/16), 
76,5% (13/17)], respectivamente. Conclui-se que as duas marcas comerciais de eCG (Folligon® e SincroeCG®) nas doses de 300 ou 
400 UI apresentam eficiência semelhante em sincronizar e induzir a ovulação em búfalas na estação reprodutiva desfavorável. 
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Dinâmica folicular em novilhas da raça Holandesa sincronizadas para IATF com protocolos 
curtos (5 dias) 
 
E.O.S. Batista1; L.M. Vieira1; R.M. Ferreira1; R.V. Sala1; R.V. Barletta1; R.D. Mingoti1; F.P. Rennó1; L.A. Sil-
va1; P.S. Baruselli1; H. Ayres2 
 
1.USP, São Paulo, SP, Brasil; 2.MSD Saúde Animal, Moinho Velho- Cotia, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: IATF; Holandesa; protocolo curto. 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica folicular em novilhas Holandesas submetidas a protocolos curtos para sincronização 
da ovulação utilizando dispositivo intravaginal de P4 (DispP4; DIB®, MSD Saúde Animal) ou implante auricular de Norgestomet 
(NORG; Crestar®, MSD Saúde Animal), com ou sem GnRH no início do protocolo (D0). No Experimento 1 (Exp 1), 24 novilhas 
receberam DispP4 e foram homogeneamente alocadas [presença de CL e folículo(fol)≥10mm] para receber ou não GnRH 
(DispP4+GnRH ou DispP4; 0,1mg de Gonadorelina; Fertagyl®, MSD Saúde Animal) no D0. No Exp 2, 36 novilhas receberam 
NORG com ou sem GnRH no D0 ou Disp P4 sem GnRH(DispP4, NORG e NORG+GnRH. Em ambos os Exp. a fonte de P4 foi re-
movida e PGF2α (0,53mg de Cloprostenol Sódico; Ciosin®, MSD Saúde Animal) foi administrada no D5. No D8 administrou-se 
GnRH. Exames ultrassonográficos foram feitos a cada 24h do D0 ao D7 e a cada 12h até o D10 à tarde. A análise estatística foi feita 
utilizando-se o PROC GLIMMIX, SAS. No Exp 1, a administração de GnRH no D0 não alterou as taxas de regressão do fol domi-
nante (50,0 vs. 50,0%; P=1,0), emergência (83,3 vs. 91,7%; P=0,6) e sincronização (75,0 vs. 83,3%; P=0,6) da nova onda e ovulação 
de fol sincronizado (88,9 vs. 80,0%; P=0,6); tampouco o dia de emergência de onda folicular (2,2±0,4 vs. 2,9±0,4d; P=0,2), diâmetro 
(Ø) do fol ovulatório (12,4±0,6 vs. 13,4±0,5mm; P=0,2) e momento de ovulação (90,0±5,7 vs. 96,0±5,1h; P=0,4) foram diferentes 
entre DispP4 e DispP4+GnRH, respectivamente. No Exp 2, o tipo de implante (DispP4 e NORG) e a aplicação do GnRH concomi-
tante ao NORG não alteraram o dia de emergência de nova onda (2,9±0,4 vs. 1,9±0,3 vs. 2,2±0,4d; P=0,2) e as taxas de regressão 
folicular (30,8 vs. 18,2 vs. 41,7%; P=0,5), emergência (69,2 vs. 45,5 vs. 83,3%; P=0,2) e sincronização (84,6 vs. 90,9 vs. 83,3%; 
P=0,9) da nova onda e ovulação de fol sincronizado (72,7 vs. 40 vs. 70%; P=0,3); DispP4, NORG e NORG+GnRH, respectivamente. 
Entretanto, o Ø do fol ovulatório foi maior nas novilhas tratadas com NORG (14,0±0,4b e 13,6 ±0,4bmm) comparadas a DispP4 
(12,3±0,4a; P=0,01). Ainda, quando NORG foi utilizado, constatou-se que a administração do GnRH propiciou adequado momento 
de ovulação (DisP4=98,5±4,1b; NORG=76,4±4,3a; NORG+GnRH=86,8±4,3abh; P=0,003). Apesar do uso de DispP4 em protocolos 
curtos dispensar o uso de GnRH (Exp 1), o qual é indicado com o uso de NORG (Exp 2), novilhas tratadas com Norgestomet apre-
sentaram maior Ø do fol ovulatório. Assim, dentre os protocolos testados, o NORG+GnRH parece ser uma opção em programas de 
IATF com IA 72h (CoSynch), por associar maior diâmetro do fol ovulatório e adequado momento de ovulação. Entretanto, pelos 
resultados obtidos neste estudo, não se pode descartar o uso do protocolo DispP4. Mais estudos são necessários para comprovar a 
eficiência desses protocolos, com enfoque na formação do CL e seus efeitos na taxa de concepção. 
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Perfil plasmático de diferentes doses de progesterona injetável em vacas de leite de alta pro-
dução 
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Animal LTDA, Cravinhos, SP, Brasil; 4.Centro de Ciencias Veterinárias UFPB, Areias, PB, Brasil; 5.Laboratório de Endocrinologia 

UNESP, Araçatuba, SP, Brasil; 6.FMVZ - USP/SP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: vacas de alta produção; progesterona; perfil plasmático. 
 
Avaliou-se o perfil plasmático de progesterona (P4) em diferentes doses (P4; Sincrogest Injetável, Ourofino Saúde Animal Ltda, 
Brasil) em vacas de alta produção de leite. Após sincronização da ovulação, 29 vacas em lactação (produção de 30,9±6,8 kg/dia, 
41,0±12,3 dias em lactação, 1,4±1,3 partos e escore de condição corporal de 2,8±0,5 - escala de 1 a 5) foram selecionadas para o 
estudo. Dez dias após ovulação (ovulação identificada por US; D-1), as fêmeas receberam um implante auricular de norgestomet e 
5mg de valerato de estradiol (Crestar®, Intervet, Holanda) e 500µg Cloprostenol Sódico (Sincrocio®, Ourofino Saúde Animal Ltda, 
Brasil). Amostras de sangue (0, 12 e 24 horas após o implante) foram colhidas para identificar os animais com níveis inferiores de 
1ng/mL e somente estes foram submetidos aos tratamentos 24 horas após o tratamento inicial (D0). Nesse momento, os animais fo-
ram alocados de forma equilibrada quanto à produção diária de leite, dias em lactação, número de partos e escore de condição corpo-
ral em quatro grupos experimentais: Controle (n=8) os animais não receberam tratamento; G300 (n=7): os animais receberam 300mg 
de P4 i.m.; G600 (n=7): os animais receberam 600mg de P4 i.m.; e G900 (n=7): os animais receberam 900mg de P4 i.m. Amostras 
de sangue foram coletadas de forma seriada de 24/24 horas até 216 horas após o tratamento para determinar a concentração plasmáti-
ca de P4. Os dados foram analisados pelo procedimento MIXED e GLM do SAS. As concentrações obtidas nos animais dos grupos 
Controle, G300, G600 e G900 são; 0h(0,40±0,98, 0,46±0,09, 0,44±0,10, 0,83±0,30), 24h(0,160±0,03, 1,57±0,17, 2,23±0,13, 
3,73±0,70), 48h(0,33±0,09, 1,01±0,15, 1,5±0,18, 2,80±0,57), 72h(0,11±0,10, 0,56±0,09, 0,97±0,30, 1,90±0,36), 96h(0,00±0,0, 
0,31±0,46, 0,51±0,11, 1,21±0,19), 120h (0,03±0,02, 0,33±0,02, 0,71±0,10, 1,33±0,14), 144h(0,06±0,5, 0,35±0,05, 0,70±0,16, 
1,31±0,28), 168h(0,02±0,02, 0,36±0,04, 0,87±0,15, 1,46±0,29), 192h(0,03±0,03, 0,37±0,04, 0,67±0,11, 1,45±0,29) e 
216h(0,00±0,00, 0,23±0,04, 0,54±0,09, 1,29±0,34). Verificou-se interação entre tratamento e tempo (P=0,002). O grupo G300 apre-
sentou valores superiores ao grupo controle somente na coleta realizada 24 horas após a administração. Já os grupos G600 e G900 
apresentaram valores estatisticamente superiores ao controle nos momentos 24 a 216 horas. Podemos concluir que o tratamento com 
diferentes doses de P4 injetável foi efetivo em aumentar as concentrações plasmáticas de P4 (24h após o tratamento) e os níveis cir-
culantes nos dias subsequentes estão relacionados à dose administrada podendo persistir por até 9 dias após o tratamento. 
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Efeito da eCG e/ou remoção de bezerros na taxa de prenhez à IATF em vacas Nelore paridas 
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L.F.S.P. Barbosa1; R.F.G. Peres2; L.C. Carneiro1; J.L.M. Vasconcelos1 
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Palavras-chave: remoção de bezerros; IATF; vacas. 
 
O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da remoção de bezerro (RB) e/ou o uso de eCG sobre o diâmetro folicular 
(Ø), ovulação (TO), prenhez por inseminação (P/IA) e concepção (TC) em vacas Nelore paridas. O protocolo de inseminação artifi-
cial em tempo fixo (IATF) foi: no dia 0 benzoato de estradiol (BE, 2 mg, i.m., Ciclovar, Jofadel, BR) e inserção do dispositivo de 
progesterona (P4) CIDR® (1.9g, Pfizer Animal Saúde Animal, BR); no dia 7 prostaglandina F2α (PGF2α, 12,5 mg, i.m., Lutalyse, 
Pfizer Saúde Animal, BR); no dia 9 ECP® (0,5 mg, i.m., Pfizer Saúde Animal, BR) retirada do dispositivo e inseminação no dia 11 
(48hs após o ECP®). Os animais foram distribuídos aleatóriamente para receber no dia 9 os seguintes tratamentos: RB (48 horas), 
eCG (Novormon®, 300UI, i.m., Intervet Schering-Plough,BR) e eCG+RB. No dia 18 realizou-se a colheita de sangue para determinar 
a concentração P4. Por ultra-sonografia avaliou-se o Ø no dia 11 e o diagnóstico de gestação 30 dias após a IATF. A TC foi calcula-
da pelo número de vacas prenhes/ovuladas (P4≥1ng/ml no d18) e a P/IA o número de vacas prenhes/inseminadas, para análise de P4 
e Ø considerou-se somente vacas ovuladas. Os dados foram analizados pelo PROC GLIMMIX do SAS considerando efeito significa-
tivo quando P≤0,05. No experimento foram utilizadas primíparas (n=258) e multíparas (n=1087). Sendo que o Ø nas multíparas foi 
maior (14,0±0,08mm) que em primíparas (13,2±0,77mm), não diferindo entre os tratamentos (13,9±0,06mm). Houve interação entre 
tratamento e ordem na concetração de P4 no d18, nas primíparas tratadas com eCG+RB (5,25±0,29ng/ml) concentração de P4 foi 
maior do que RB (3,78±0,29ng/ml) e eCG (4,3±0,28ng/ml), enquanto que em multíparas não houve diferença (4,98±0,07ng/ml). Na 
TO também houve interação sendo que em primíparas a RB foi menor (81,6%[73/88]) que eCG (94,6%[78/83]) e eCG+RB 
(97,1%[84/87]) e nas multíparas não houve diferença (95,7% [1041/1087). Em primíparas a TC foi menor para o tratamento eCG 
(47,5%[37/78]) do que para RB (61.7%[45/73]) e eCG+RB (61,6%[51/84]), e nas multíparas foi menor para RB+eCG 
(50.1%[162/331]) do que RB (58,8%[207/353]) e eCG (56,6%[202/357]). A P/IA para o grupo eCG+RB foi maior nas primíparas 
(60.0%[51/87]) e menor nas multíparas (47,9%[162/346]), sendo que o eCG e a RB foram semelhantes nas primíparas 
(44,8%[37/83]; 50,8%[45/88]) e nas multíparas (54,3%[202/373]; 56,5%[207/368]) respectivamente. Vacas primíparas possuem um 
menor Ø, possivelmente um maior aporte gonadotrofico é necessário para ovulação. Vacas multíparas por sua vez, necessitam de um 
menor suporte exógeno, provavelmente o tratamento com RB e eCG ocasionou superestimulaçao pelo LH prejudicando a taxa de 
prenhez. 

SBTE 060 IATF, TETF E IA 

Dinâmica folicular ovariana de vacas Nelore em anestro submetidas ao protocolo de IATF à 
base de progesterona injetável 
 
F. Morotti; J. Campos; W. Timboni; F. Souza; M.M. Seneda 
 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil. 
 
Palavras-chave: P4 injetável; IATF; dinâmica folicular. 
 
O objetivo deste trabalho foi comparar a dinâmica folicular ovariana de vacas em anestro submetidas ao protocolo de IATF com P4 
injetável ou dispositivo intravaginal de P4. No experimento I (N=40) e II (N=22) foram utilizadas vacas Nelore, multíparas, com 72 a 
84 meses de idade, ECC de 2,5 a 3,5 e peso de 438,8±49,1 kg. Vacas com 45 a 65 dias pós-parto, sem CL e sem folículos ≥ 8mm 
foram consideras em anestro. No experimento I, 20 vacas do grupo controle (GC) receberam um dispositivo intravaginal com 1g P4 
(DIB®, Syntex, Argentina) e 2mg BE (Syntex®, Syntex, Argentina) IM no D0. No D8 foi retirado o dispositivo e aplicado 500µg 
cloprostenol (Ciclase® DL, Syntex, Argentina), 300UI eCG (Novormon®, Syntex, Argentina) e 1mg CE (Cipiosyn®, Syntex, Argen-
tina) IM. A IATF foi realizada no D10. No grupo P4 injetável (GI), 20 vacas receberam no D0 350mg P4 injetável1 , SC e 2mg BE, 
IM. No D6 foram aplicados 500µg cloprostenol, 300UI eCG e 1mg CE, IM. A IATF foi realizada no D8. No experimento II utilizou 
os mesmos protocolos, mas tanto o GC (N=11) quanto o GI (N=11) receberam 1mg BE como indutor de ovulação. A duração do 
protocolo do GI deve-se a resultados de trabalhos prévios. Ultrassonografias foram realizadas no D0, a partir do D4 a cada 24h até a 
IATF, a cada 12h até a ovulação e 12 dias após a IATF para medir o CL. Avaliou-se a presença de folículos > 5 mm no D4, o diâme-
tro do folículo pré-ovulatório, a taxa de ovulação e o tamanho do CL. Os dados foram analisados no MINITAB 16, por ANOVA e os 
testes T, Fisher e Qui-Quadrado, com significância se p ≤ 0,05. O número de vacas com folículos > 5 mm no D4 não diferiu entre o 
GC 65% (5,9±0,6mm) e GI 65% (6,5±0,7mm) no experimento I, e GC 54% (6,6±0,9mm) e GI 54% (6,8±0,8mm) no experimento II. 
Não houve diferença no diâmetro do folículo pré-ovulatório do GC (11,7±1,4mm) e GI (11,6±1,6mm) (p=0,88) no experimento I, 
mas no experimento II o GC (11,9±2,1mm) foi maior que o GI (9,8±2,0mm) (p=0,05). A taxa de ovulação em até 36h após a IATF 
foi maior no GC 90% vs. GI 20% (p=0,001) no experimento I, e GC 100% vs. GI 45% (p=0,01) no experimento II. Não houve dife-
rença no tamanho do CL entre o GC (18,7±4,3mm) e GI (17,7±3,6mm) (p=0,58) do experimento I, bem como, no GC (17,4±3,3mm) 
e GI (15,3± 2,7mm) (p=0,17) do experimento II. Acreditamos que a menor taxa de ovulação no GI esteja relacionada ao tempo de 
metabolização da P4 injetável. É possível que haja diferença individual sobre o metabolismo da P4, resultando em níveis variáveis de 
LH. A taxa de ovulação da P4 injetável foi inferior a do implante, sendo necessários novos estudos para melhor esclarecimento do 
uso da P4 injetável nos protocolos de IATF. 1 Produto a base de progesterona natural em fase de estudo. 
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Efeito da aplicação de eCG 7 dias após a IATF no desenvolvimento das estruturas ovarianas e 
taxas de prenhez em vacas de corte 
 
F. Wecker; D.X. Thedy; A.V. Gonsioroski; J.B.S. Borges 
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Palavras-chave: eCG; IATF; corpo lúteo. 
 
O desenvolvimento embrionário inicial é afetado pela concentração de progesterona, especialmente nas primeiras semanas após a 
concepção. O uso de terapias que melhoram a função lútea em diferentes períodos após a IATF tem sido testado recentemente, bus-
cando promover a manutenção da gestação. O objetivo deste experimento foi avaliar o efeito do tratamento com eCG no dia 7 após a 
IATF no desenvolvimento do corpo lúteo (CL), no crescimento folicular e taxas de prenhez em vacas de corte. Cento e setenta e nove 
vacas Brangus solteiras foram sincronizadas para a IATF utilizando dispositivo intravaginal com 1g de Progesterona (DIB, Schering-
Plough, Brasil) por 8 dias e aplicando-se 2 mg de Benzoato de estradiol (BE) (Gonadiol, Schering-Plough, Brasil), i.m. no início do 
tratamento. Na retirada do implante, foram injetados 150 mcg de D-Cloprostenol (Veteglan, Hertape Calier, Brasil), i.m., e 24 horas 
depois, administrado 1 mg de BE, i.m. As IATFs foram realizadas entre 52 e 56 horas após a retirada dos dispositivos. No D7 após a 
IA, as vacas foram divididas em dois grupos: eCG (n=41) injeção de 400 UI, i.m., de eCG (Novormon, Schering-Plough, Brasil) e 
Controle (n=138) que recebeu 5 ml de solução salina, i.m. Os exames ultrassonográficos (Chison 8300, transdutor linear, 5MHz, 
China) foram realizados para determinação do diâmetro do folículo ovulatório (FO) no D0, folículo dominante, presença e área do 
CL (D7 e D12) nos subgrupos eCG (n=26) e Controle (n=18). Trinta dias após a IATF, foi realizado o diagnóstico de gestação. As 
análises estatísticas foram realizadas pelo teste t de Student para os parâmetros avaliados por ultrassonografia e por qui-quadrado 
para as taxas de prenhez, utilizando o programa SPSS 18 for Windows. Os grupos não diferiram quanto ao diâmetro do FO no dia 0 
(eCG=9,62±4,07 mm e Controle=11,58±2,19 mm) (P=0,06). A avaliação da área (cm²) do CL no D7 apresentou valores semelhantes 
(eCG=2,05±0,65 e Controle=2,31±0,89) (P=0,31). No entanto, após a administração de eCG no D7, verificou-se por ultrassonografia 
que no D12 a área do CL para este grupo atingiu 3,06 ±1,22 cm², enquanto no grupo Controle foi de 1,96±1,54 cm² (P<0,01). A de-
terminação do diâmetro do FD no D7, não evidenciou diferença significativa entre os grupos (eCG=5,52±3,31 mm e Contro-
le=7,32±3,60 mm), mas, no D12, vacas tratadas com eCG apresentaram FD significativamente maiores (10,14±7,19 mm) que as não 
tratadas (2,23±4,21 mm) (P=0,02). A taxa de prenhez foi 60,98% (25/41) no grupo eCG e 40,58% (41/138) no grupo controle 
(P=0,02). Os resultados indicam que o tratamento com eCG promoveu maior desenvolvimento do CL, maior crescimento folicular 
entre D7 e D12 e taxa de prenhez superior quando comparado com o grupo Controle. 

SBTE 062 IATF, TETF E IA 

Tamanho do útero e indução de ciclicidade ovariana em novilhas Nelore pré-púberes tratadas 
com progesterona 
 
G. Conde; P.P. Liberato; A.R. Silva; A.F. Nascimento; W. Blaschi; T.R.R. Barreiros 
 

Universidade Estadual Norte do Paraná- Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR, Brasil. 
 
Palavras-chave: progesterona; novilhas; ovário. 
 
O presente estudo teve como objetivo comparar o tamanho do útero e indução da ciclicidade ovariana de novilhas pré-púberes. Fo-
ram utilizadas 57 novilhas entre 22 e 24 meses da raça Nelore, com escore de condição corporal entre 3,0 e 3,5, localizadas na região 
de Congoinhas, Estado do Paraná. Os animais foram submetidos a exames ultrassonográficos do útero para mensuração do diâmetro 
uterino, a partir da obtenção de três cortes transversais e cálculo da média entre as dimensões. A ciclicidade foi avaliada antes do 
tratamento hormonal pela presença de CL em dois exames ultrassonográficos do ovário, com intervalo de dez dias. As novilhas fo-
ram tratadas com dispositivos intravaginais de progesterona previamente utilizados por 32 dias (CIDR, Pfizer, Brasil). Dez dias de-
pois os dipositvos foram retirados e foi administrado 1mg de benzoato de Estradiol (BE); (Estrogin, Farmavet, Brasil) por via intra-
muscular (IM). Sete dias após a aplicação de BE foi realizado novo exame ultrassonográfico para mensuração do útero e início do 
protocolo de IATF. Os animais receberam um dispositivo intravaginal de progesterona previamente utilizado por 24 dias e 2mg de 
BE por via IM. No sétimo dia foi aplicado 12,5mg IM de Dinaprost (Lutalyse, Pfizer, Brasil) e no nono foi retirado o dispositivo e 
foram administrados por via IM 400 UI de eCG (Novormon, Schering-Intervet, Brasil), e 0,25 mg de cipionato de estradiol (ECP, 
Pfizer, Brasil) via IM. Quarenta e oito horas depois as novilhas foram inseminadas com sêmen de um mesmo touro. O diagnóstico de 
gestação foi realizado 35 dias após a IATF por meio de ultrassonografia. Os resultados foram submetidos à análise de variância 
(P<0,05). O diâmetro uterino apresentou diferença (P<0,05) entre as mensurações prévias e posteriores ao tratamento com progeste-
rona (11,2±1,7 vs. 12,4±2,2). A indução de ciclicidade ocorreu em 50,9% (29/57) e entre as novilhas com CL (n=29) e sem CL 
(n=28) não houve diferença (P<0,05) entre o tamanho do útero (12,4±1,8 vs. 12,3±2,6, respectivamente). A taxa de concepção foi de 
47,4% (27/57). A partir dos resultados preliminares obtidos conclui-se que os tratamentos com progesterona e estradiol, prévios ao 
tratamento hormonal para IATF podem induzir ciclicidade e aumentar o diâmetro uterino em novilhas pré-púberes. 
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Avaliação de protocolos de sincronização de estros utilizando eCG ou FSH-p em vacas de cor-
te de origem européia 
 
D.X. Thedy1; F. Wecker1; A.V. Gonsioroski1; J.B.S. Borges1; H.L.D.H. Neri2 
 
1.UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil; 2.HERTAPE CALIER Saúde Animal, Juatuba, MG, Brasil. 
 
Palavras-chave: vaca de corte; FSH-p; IATF. 
 
O presente experimento teve como objetivo avaliar o desenvolvimento folicular final e a taxa de prenhez de vacas com cria ao pé 
tratadas com diferentes doses de FSH-p (25 e 50UI) ou eCG (400 UI), sem desmame temporário. O experimento foi conduzido em 
duas propriedades no Rio Grande do Sul, Brasil. Utilizaram-se quatrocentas e duas vacas com cria ao pé da raça Aberdeen Angus (n= 
121 no local 1 e n=280 no local 2). As fêmeas receberam um tratamento a base de progesterona e estradiol para sincronização de 
estros para IATF. No dia 0, foram colocados implantes intravaginais contendo 1g de Progesterona (DIB, Shering-Plough, Brasil) e 
administrados 2mg de Benzoato de estradiol, BE, (Gonadiol, Shering-Plough, Brasil), i.m. No dia 7, foram retirados os implantes e 
injetados 150µg de D-cloprostenol (Veteglan, Hertape Calier Saúde Animal, Brasil), i.m. Nesse dia (D7), formaram-se quatro grupos 
de acordo com os tratamentos: Pluset25 (n= 98) 25UI de FSH-p, i.m.; Pluset50 (n= 94) 50UI de FSH-p, i.m. (Pluset, Hertape Calier 
Saúde Animal, Brasil), eCG (n= 106) 400UI de eCG (Novormon, Shering-Plough, Brasil), i.m. e Controle (n=103). No dia 8, todas 
as vacas foram tratadas com 1mg de BE, i.m. Os animais foram inseminados no período de 52-56 horas (D9) após a administração do 
luteolítico. Os exames ultrassonográficos (Chison 8300 Vet, transdutor retal, 5Mhz, China) dos ovários foram realizados no D7 e D9 
para a mensuração dos diâmetros foliculares. O diagnóstico de prenhez foi realizado por ultrassonografia 30 dias após a IATF. As 
análises estatísticas foram realizadas por qui-quadrado para as taxas de prenhez e por ANOVA para os parâmetros ovarianos, as mé-
dias foram comparadas pelo teste de Tukey e considerados significativos valores de P<0,05. Os diâmetros foliculares não diferiram 
significativamente entre os grupos Pluset25 (D7= 9,64±1,86 e D9= 11,53±1,95), Pluset50 (D7= 9,85±2,75 e D9= 11,82± 2,74), eCG 
(D7= 10,07±2,07 e D9= 12,73±2,51) e Controle (D7= 10,36±2,29 e D9= 12,57±1,97). A taxa de crescimento folicular diária entre a 
retirada do implante e a IATF foi significativamente maior no grupo eCG (1,33±0,56mm/dia) quando comparada com Pluset25 
(0,94±0,53mm/dia), mas semelhante aos grupos Pluset50 (1,11±0,48mm/dia) e Controle (1,10±0,61mm/dia). As taxas de prenhez 
não diferiram entre os tratamentos Pluset25 (52%), eCG (56,6%) e Controle (50,4%), mas foram significativamente maiores quando 
comparadas com a do grupo Pluset50 (15,9%). É possível que a maior dose de FSH-p tenha afetado negativamente a maturidade 
fisiológica do folículo ovulatório devido à quantidade de LH neste produto. Os grupos eCG e Pluset25 apresentaram maior número 
de vacas com folículos ovulatórios com diâmetros superiores a 11mm, mas os tratamentos não resultaram em incremento nas taxas 
de prenhez em relação ao grupo Controle.  
Agradecimentos: Hertape Calier. 
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Impacto da mastite subclínica na reprodução de vacas em lactação 
 
W.V.C. Oliveira1; A.M. Orsi1; C.G.C. Vasconcelos2; M.H.C. Pereira1; A.D.P. Rodrigues1; J.P. Albuquerque1; 
E.R. Carvalho1; I.C. Bueno1; J.L.M.Vasconcelos1 
 
1.UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 2.Laboratório VIDAVET, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: reprodução; transferência de embrião; mastite. 
 
Estudos indicam que a mastite, clínica e subclínica, impactam negativamente no desempenho reprodutivo de vacas leiteiras (Hansen 
et al., 2004, American Journal of Reproductive Immunology 51:294–301; Santos et al., 2010, Animal Reproduction Science 80:31–
45; Schrick et al., 2001, J. Dairy Sci.84:1407–1412). Foi realizado um estudo para avaliar o efeito da mastite subclínica na manuten-
ção da gestação em vacas em lactação. As amostras de leite foram congeladas e enviadas para um laboratório comercial (Vidavet, 
Botucatu-SP, Brasil) para diagnóstico microbiológico (NMC, 1999, Laboratory Handbook on Bovine Mastitis, Madison WI). Foram 
utilizadas 634 receptoras de embrião (FIV) em lactação com DEL de 122 ± 89 e produção de leite de 17 ± 7,5 Kg/ dia. Antes da 
TETF, amostras compostas de leite foram colhidas para cultura microbiológica durante a ordenha. As bactérias foram classificadas 
em Gram-positivas ambientais (Bacillus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp.), Gram-negativas ambientais (Coliformes, Ente-
robacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp.), Gram-positivas contagiosas (Corynebacterium bovis, Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus agalactiae) e não isolamento bacteriano. Foi utilizado o PROC GLIMMIX do programa SAS para a análise 
estatística. Foi considerado significativo quando P<0,05. Verificou-se que vacas com crescimento de bactérias ambientais Gram-
negativas apresentaram menor manutenção da gestação (19,35%, P=0,0014) em relação a vacas sem crescimento bacteriano 
(37,84%, P<0,001), crescimento de bactérias Gram-positivas ambientais (37,84%, P<0,001) e de bactérias Gram-positivas contagio-
sas (38,52%, P<0,001). A menor manutenção da gestação do grupo de bactérias Gram-negativas pode ser devido à produção de en-
dotoxinas que levaram à perda da gestação (Giri et al., 1990 Veterinary Microbiology, 21:211-231). Conclui-se que infecções subclí-
nicas por bactérias Gram-negativas ambientais podem diminuir os índices reprodutivos de vacas em lactação. 
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Uso da somatotropina bovina (bST) associada a protocolos de inseminação artificial em tempo 
fixo (IATF) em vacas de corte 
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Palavras-chave: bST; IATF; vacas de corte. 
 
O uso da bST em protocolos de IATF para vacas de leite tem sido associado a maiores taxas de prenhez (Moreira et al., 2001, J. Da-
iry Sci. 84, 1646-1659), porém são poucos os relatos em vacas de corte. Dois experimentos foram realizados para avaliar o efeito da 
bST (Lactotropin®, Elanco Saúde Animal,SP, Brasil) em vacas Nelore paridas submetidas ao protocolo: D0-BE im (2,0mg, Ciclo-
var®, Jofadel,SP, Brasil) + dispositivo intravaginal de P4 (CIDR®, 1,9g de P4, Pfizer Saúde Animal,SP, Brasil); D7-PGF2α im 
(12,5mg, Lutalyse®, Pfizer Saúde Animal,SP, Brasil); D9-retirada do CIDR® + ECP im (0,5mg, ECP®, Pfizer Saúde Animal,SP, Bra-
sil) + 300UI de eCG im (Novormon®, MSD Saúde Animal,SP, Brasil); D11-IATF. No EXP1 896 vacas (371 primíparas; 525 multí-
paras) foram aleatoriamente distribuídas para receberem no momento da IATF: nenhum tratamento adicional (Controle; n=294), 
167mg (n=304) ou 333mg (n=298) de bST. No EXP2, 290 vacas (81 primíparas; 209 multíparas) foram distribuídas aleatoriamente 
para receberem: nenhum tratamento adicional (n=179) ou duas aplicações de 333mg de bST (D0 e D11; n=111). A dose de bST foi 
reduzida pois em vacas de corte da raça Angus não foi detectado decréscimo de GHR no pós-parto (Jiang et al., 2005, J. Dairy Sci. 
88, 1370-1377). As aplicações de bST foram feitas por via subcutânea. Os dados foram analisados pelo PROC GLIMMIX do SAS, 
foram incluídos nos modelos os efeitos de paridade, ECC, tratamento e devidas interações, considerou-se efeito significativo quando 
P<0,05. Nos dois experimentos houve efeito de paridade na taxa de prenhez (TP), vacas primíparas (EXP1=33,9%; 371; 
EXP2=27,2%; 81) tiveram menor TP comparadas às vacas multíparas (EXP1=49,3%; 525; EXP2=53,1%; 209), porém não houve 
interação entre tratamento e paridade. No EXP1 vacas tratadas com bST no dia da IATF tiveram maior TP comparadas com as vacas 
controle (167mg=45,4%; 304; 333mg=46,0%; 298 ; Controle=37,4%; 294), não havendo efeito de dose. No EXP2 duas aplicações 
de bST não tiveram efeito na TP, Controle: 48,0%; 179 e 333mg de bST: 42,3%; 111. Uma aplicação de bST mostrou-se eficiente 
em aumentar a TP, possivelmente devido ao aumento de IGF-I, levando a um melhor desenvolvimento embrionário. No EXP2, duas 
aplicações de bST possivelmente minimizaram o efeito positivo observado no EXP1. Possíveis mecanismos envolvidos são o aumen-
to da exigência nutricional devido aumento na produção leiteira (Armstrong et al., 95, J. of Animal Sci. 73, 3051-3061), aumento 
exagerado de IGF-I, levando a assincronia do ambiente uterino e tamanho do embrião (Bilby et al., 2004, J. Dairy Sci. 87, 3256-
3267) e hiperestimulação da insulina plasmática, que pode ter efeito negativo no oócito (Armstrong et al., 2003, Reprod. Suppl. 61, 
403-414). São necessários mais estudos para entender os mecanismos associados a utilização da bST e a eficiência reprodutiva de 
fêmeas de corte. 
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Identificação de bactérias presentes no sêmen de ovinos da raça Santa Inês em diferentes sis-
temas de criação 
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Diversas bactérias estão presentes no sêmen ovino podendo ter efeitos negativos na qualidade do mesmo. O objetivo deste trabalho 
foi identificar e quantificar a microbiota do sêmen fresco ovino, avaliar o higienizante Kilol-L® antes da coleta e testar a sensibilida-
de das cepas bacterianas ao antibiograma. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Sucupira da EMBRAPA e no Labo-
ratório de Microbiologia Veterinária da UnB, em Brasília-DF. Vinte e quatro carneiros aptos a reprodução foram divididos em dois 
grupos, um confinado e outro a pasto. As coletas foram com vagina artificial, com 5 coletas cada carneiro, totalizando 120. Antes de 
todas as coletas o prepúcio foi higienizado externamente com sabão neutro. Nas duas primeiras o prepúcio foi higienizado interna-
mente com salina 0,9% e nas três últimas com Kilol-L® na concentração 1:250 (Quinabra, SP, Brasil). Foram avaliados os parâme-
tros seminais: volume, motilidade, vigor e concentração espermática. Para a contagem bacteriana, uma alíquota de cada ejaculado foi 
adicionada ao agar padrão de contagem e incubada a 37ºC por 24hs. Para o cultivo bacteriano uma alíquota foi inoculada em agar 
sangue ovino 5% e incubada a 37°C por 24-48hs. No antibiograma foi utilizado o método de difusão por disco e testados 9 antibióti-
cos. Foi utilizada a análise de variância (ANOVA, SAS versão 9.0, 2002), considerando diferença estatística quando P<0,05. Dos 
120 ejaculados 99 tiveram crescimento bacteriano (82,5% das amostras). Foram isoladas 132 cepas bacterianas. Os gêneros mais 
isolados foram Staphylococcus spp., Bacillus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Listéria sp. e Escherichia coli. Dos 
nove antibióticos testados in vitro, frente às 132 cepas bacterianas o Ceftiofur foi o mais eficiente (98,48%), seguido da Gentamicina 
(93,18%) e o menos efetivo foi a Penicilina (55,30%). O uso do higienizante Kilol-L® reduziu (P<0,05) o número de unidades for-
madoras de colônias (UFC/mL) do ejaculado sem prejudicar a qualidade do sêmen.  O grupo confinado apresentou maior contagem 
bacteriana (P<0,05) com enfase nos gêneros Bacillus spp., Listéria spp. e E. coli. Houve diferença (P<0,05) na contagem bacteriana 
total quando antes da coleta foi utilizado o higienizante Kilol-L® na cavidade prepucial de ambos os grupos. Não houve diferença 
estatística entre os grupos e o tipo de higienização na motilidade, vigor e concentração. Os resultados indicam que a utilização do 
Kilol-L® antes da coleta do sêmen reduz a quantidade bacteriana do ejaculado. Dos antibióticos testados, o Ceftiofur e a Gentamicina 
foram os mais eficazes, mostrando que a utilização desses antibióticos no meio diluidor do sêmen ovino é uma alternativa para con-
trolar o crescimento bacteriano. 
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Comportamento estral, dinâmica ovulatória e descarga de muco cervical em cabras Toggen-
burg submetidas à indução de estro com diferentes gonadotrofinas 
 
J.F. Fonseca; R.C. Cruz; A.B. Mancio; L.V. Esteves; F. Z. Brandão; O. Facó 
 
EMBRAPA Caprinos e Ovinos, Coronel Pacheco, MG, Brasil. 
 
Palavras-chave: indução de estro; muco cervical; caprino. 
 
Este estudo avaliou os efeitos do uso de diferentes gonadotrofinas sobre a manifestação do estro, dinâmica ovulatória e característi-
cas do muco cervical de cabras Toggenburg em anestro. Vinte e quatro cabras foram equitativamente divididas em três tratamentos. 
Todos os animais receberam esponjas intravaginais contendo 60 mg de acetato de medroxiprogesterona por 6 dias, além de 30µg de 
d-cloprostenol latero-vulvar e 20 UI de FSH ou 200 UI de eCG ou 250 UI de hCG i.m. 24 horas após a remoção da esponja, quando 
o estro foi observado e os ovários das cabras foram monitorados por ultrassonografia transretal a cada 12 horas até a confirmação da 
ovulação. No mesmo período, com o auxílio de um espéculo vaginal observou-se a descarga de muco cervical, classificando-o em 1 
(cristalino), 2 (cristalino-estriado), 3 (estriado), 4 (estriado-caseoso) e 5 (caseoso). O estro foi induzido com sucesso em FSH/50%, 
eCG/100%, hCG:87,5% dos animais (P>0,05). O Intervalo para o estro foi maior (P<0,05) nas cabras tratadas com FSH (56,0±19,6 
h) que em cabras tratadas com hCG (30,9±8,6 h), e os dois tratamentos foram semelhantes à eCG (43,0±20,5 h). A duração do estro 
foi semelhante (P>0,05) entre os animais dos tratamentos (FSH: 32,0±28,5; eCG: 19,0±9,0; hCG: 32,0±18,5 h). Os parâmetros re-
produtivos avaliados por ultrassonografia não diferiram (P>0,05) entre as cabras dos tratamentos e apresentaram as seguintes médias 
totais: 1,6±0,7 ovulações; intervalo da retirada da esponja à ovulação de 73,5±23,7 horas; intervalo do estro à ovulação de 32,3±9,8 
horas; diâmetro médio do(s) folículo(s) ovulatório(s) de 7,2±0,8mm e diâmetro médio dos folículos subordinados de 4,6±0,8mm. 
Houve correlação positiva (r=0,6; P<0,05) entre a duração do estro e o momento da ovulação. As médias dos diâmetros dos maiores 
folículos presentes na cabra com muco 1 (6,7±0,1mm), 2 (7,2±1,1mm) e 3 (7,3±1,3mm) foram superiores (P<0,05) as do muco 4 
(5,3±1,4mm) e 5 (4,4±1,1mm). As ovulações ocorreram na presença do muco 4. O FSH e a hCG, associados à progesterona, podem 
ser considerados para a indução de estro de cabras. O tipo de muco cervical está associado ao tamanho do folículo e à ovulação, po-
dendo ser critério adicional na escolha do melhor momento para a inseminação artificial. 
Agradecimentos: Embrapa (02.08.02.005.00.04) e CNPq (559151/2010-1). 
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Fase do ciclo estral na fertilidade de vacas em lactação inseminadas com protocolo a base de 
E2/P4 
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Foram realizados dois experimentos para avaliar se a fase do ciclo estral em que se inicia o protocolo de IATF a base de E2/P4, e se a 
presença ou não de CL no inicio do protocolo ou no momento da PGF impactam na fertilidade de vacas Holandesas em lactação. Os 
dados binomiais foram analisados pelo PROC GLIMMIX e os contínuos pelo PROC MIXED do SAS. Considerou-se efeito signifi-
cativo quando P<0,05. No Exp.1 vacas que foram detectadas em estro (n=220) foram inseminadas com o seguinte protocolo de 
IATF: d0-2mg (i.m.) BE (2,0 mL de Estrogin, Farmavet, São Paulo, Brasil) + dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR, 1,9g 
de P4, Pfizer Saúde Animal, São Paulo, Brasil); d7-PGF (i.m.) (5,0 mL de Lutalyse, Pfizer Saúde Animal, São Paulo, Brasil); d8-
remoção do CIDR + 1mg (i.m.) de ECP (0,5 mL, E.C.P, Pfizer Saúde Animal, São Paulo, Brasil); d10-IATF. Os dias do ciclo estral 
foram classificados em 1-4d; 5-9d; 10-16d; 17-21d, de acordo com Vasconcelos et al., (Theriogenology 52:1067-1078,1999). A P4 
no inicio do protocolo (d0) diferiu entre os grupos (1-4d = 1,42 ± 0,5 ng/mL; 5-9d = 2,75 ± 0,5 ng/mL; 10-16d = 4,27 ± 0,5 ng/mL; 
17-21d = 2,30 ± 0,6 ng/mL). Vacas submetidas à IATF 5-9d após o estro apresentaram maior prenhez por inseminação (P/IA) aos 
30d [60% (n=55)] em relação a vacas submetidas a IATF 1-4d após o estro [38% (n=54)], porem não houve diferença com as vacas 
que foram submetidas a IATF entre 10-16d [49% (n=90)] e 17-21 d após estro [41% (n=21)]. Aos 60d vacas que foram submetidas a 
IATF 5-9d após estro apresentaram maior P/IA [60% (n=55)] que vacas submetidas a IATF 1-4d [36% (n=54)], 10-16d [44% 
(n=90)] e 17-21d após estro [41% (n=21)]. Não houve diferença da fase do ciclo estral no diâmetro do folículo ovulatório, na inci-
dência de dupla ovulação e na concentração de P4 7 dias após IA. No Exp.02 (n=593) vacas foram submetidas a IATF com o mesmo 
protocolo descrito no Exp.01 para avaliar se a presença ou ausência de CL no dia 0 e no dia 7 (PGF) do protocolo impacta na fertili-
dade. Vacas foram classificadas em 0-0 (sem CL d0 e d7), 0-1 (sem CL d0 e com CL d7), 1-0 (com CL d0 e sem CL d7) e 1-1 (com 
CL d0 e d7). Vacas 0-0 apresentaram menor taxa de P/IA aos 30 e 60d [13% e 12% (n=135)] que vacas 1-1 [26% e 23% (n=170)] 
porem não houve diferença com os demais grupos 0-1 [19% e 19% (n=87)] e 1-0 [20% e 16% (n=201)] Conclui-se que a fase do 
ciclo estral e/ou a presença de CL podem impactar na fertilidade de vacas submetidas a protocolos a base de E2/P4, sendo que me-
lhores índices de P/IA são obtidos quando inicia o protocolo entre os dias 5-9 do ciclo estral, que corresponde com a presença de CL 
no inicio do protocolo e no momento da PGF. 

SBTE 069 IATF, TETF E IA 

Influência da somatotropina bovina recombinante (rbST) sobre a fertilidade de cabras 
 
J.A.T. Souza; S.B. Ferreira; A. Sousa Junior; L.C.S. Feitosa; L.H.C.M. Mota; I.O.T. Souza; L.S.M. Evangelista; 
D.N.M. Costa 
 

Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil. 
 
Palavras-chave: cabra; fertilidade; rbST. 
 
A somatotropina bovina recombinante (rbST) vem sendo utilizada como ferramenta para incrementar os índices reprodutivos em 
espécies de interesse econômico. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito da rbST associada a um protocolo de insemi-
nação artificial em tempo fixo(IATF) sobre a taxa de prenhez de cabras criadas em um sistema de manejo semi-intensivo. Foram 
utilizadas 122 fêmeas adultas, sem padrão racial definido (SPRD), selecionadas de acordo com o histórico reprodutivo e sanitário 
favoráveis, escore corporal variando de 2,5 a 3,5 (escala de 1 a 5), mantidas em pastagens cultivadas e nativas, recebendo sal mineral 
à vontade. Como protocolo de sincronização do estro, no D0, foram inseridas esponjas intravaginais impregnadas com 60 mg de me-
droxiprogesterona – MAP (Progespon®, Syntex, Argentina), por um período de 11 dias. No D6, os animais foram divididos aleatori-
amente em três grupos experimentais: G-I (n=42) que recebeu por via subcutânea, em dose única, 250 mg de rbST (Boostin®, Sche-
ring Plough/Intervet, Brasil), G-II (n=39) que recebeu 125 mg de rbST e G-III (n=41) que recebeu solução fisiológica (controle). No 
D9 todas as fêmeas receberam injeções intramusculares de 300 UI de Gonadotrofina Coriônica Equina - eCG (Novormon®, Sintex, 
Argentina) e 75µg de Cloprostenol Sódico-PGF2α (Ciosin®, Coopers, Brasil). No último dia do tratamento hormonal (D11) as espon-
jas foram removidas e aproximadamente 36±2 horas após as cabras foram inseminadas em tempo fixo por via transcervical, com 
sêmen congelado/descongelado, oriundo de um único reprodutor, selecionado por exame andrológico e registro de fertilidade com-
provado. O diagnóstico de prenhez foi realizado por exames ultrassonográficos, utilizando um aparelho da marca Chisson D600 
VET® (Chisson Medical Imaging Co. Ltd., China) acoplado a um transdutor transretal linear de 3,5-5,0 MHz 30 dias após a IATF. 
Os dados referentes à taxa de prenhez foram avaliados pelo teste χ2(Qui-quadrado - P<0,05), em que os resultados obtidos foram: GI 
- 57,14 %, GII- 43,58 % e GIII- 56,09%. A rbST, neste experimento, não foi capaz de influenciar a taxa de prenhez em cabras, não 
apresentando assim diferença estatística entre os grupos. 
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Efeito do FSH e da eCG no crescimento folicular e taxa de prenhez de vacas Bos indicus pri-
míparas e pluríparas submetidas à IATF 
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Palavras-chave: crescimento folicular; bovinos; gonadotrofinas. 
 
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do tratamento com FSH e eCG no crescimento final do folículo e na taxa de prenhez de 
vacas Bos indicus (primíparas e pluríparas) submetidas à inseminação artificial em tempo fixo (IATF). No estudo de dinâmica folicu-
lar foram utilizadas 420 vacas lactantes (162 primíparas e 258 pluríparas; pós-parto entre 30 e 60 dias) com escore de condição cor-
poral (ECC) de 2,73±0,01 e 3,23±0,02 (escala de 1 a 5), respectivamente. Em dia aleatório do ciclo estral (D0), todos os animais 
receberam 2 mg de benzoato de estradiol (RIC BE®, Tecnopec, Brasil) e um dispositivo intravaginal de progesterona (Primer®, Tec-
nopec, Brasil). Na retirada do dispositivo (D8), as vacas foram submetidas à exames ultrassonográficos (US 8100 Vet, Chison, Bra-
sil) para mensurar o diâmetro do maior folículo e consequentemente, distribuir os animais entre os três tratamentos (Grupo Controle, 
Grupo FSH e Grupo eCG) de forma equilibrada de acordo com o diâmetro do maior folículo. Nesse mesmo dia, as vacas receberam 
150µg of Cloprostenol (Prolise®, Tecnopec, Brasil) e 1mg de cipionato de estradiol (ECP®, Pfizer, Brasil). Os animais do grupo eCG 
receberam 300UI de eCG (Novormon, MSD, Brasil), os animais do grupo FSH receberam 10µg of FSH (Folltropin®, Bionich, Ca-
nadá) e as vacas do grupo controle não receberam tratamentos. No dia 10, US foram realizados para avaliar o crescimento folicular 
(D8 a D10). Na taxa de prenhez foi utilizada 790 vacas Bos indicus lactantes, 179 primíparas e 611 pluríparas (pós-parto entre 30 e 
60 dias) com escore de condição corporal (ECC) de 2,73±0,01 e 3,15±0,01 (escala de 1 a 5), respectivamente. As vacas foram inse-
minadas em tempo fixo 48 horas após a retirada do dispositivo de progesterona. Os dados foram analisados pelo procedimento 
GLIMMIX do SAS. Na dinâmica folicular não se verificou interação entre os tratamentos e categoria animal (primípara e multípara) 
para o crescimento final do folículo (P=0,31). No entanto, houve efeito de tratamento e categoria animal no crescimento diário do 
folículo entre o D8 e D10 [Grupo Controle 0,62±0,07b; Grupo FSH 0,77±0,07b; Grupo eCG 1,13±0,07a; P=0,002 e Vacas pluríparas 
0,91±0,04; Vacas primíparas 0,74±0,08; P=0,02]. Na taxa de prenhez, verificou-se interação entre os tratamentos e categoria animal 
(P=0,008). O tratamento com eCG aumentou taxa de prenhez tanto em vacas primíparas [Grupo Controle 13,2% (9/68)b, Grupo FSH 
7,7% (3/39)b e Grupo eCG 41,7% (30/72)a; P=0,0002] quanto em vacas pluríparas [Grupo Controle 41,3% (45/109)b, Grupo FSH 
51,0% (127/249)ab e Grupo eCG 57,3% (145/253)a; P=0,06]. Porém, a diferença entre os tratamentos foi mais evidente nas vacas 
primíparas. Conclui-se que diferentemente do grupo eCG, o FSH não aumentou o crescimento folicular e a taxa de prenhez em vacas 
Bos indicus (primíparas e pluríparas) submetidas à IATF. 
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Taxa de recuperação de estruturas em ovelhas da raça Santa Inês após protocolo de supero-
vulação 
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Palavras-chave: ovelhas; superovulação; embriões. 
 
O objetivo desse estudo foi determinar a taxa de recuperação de estruturas após um protocolo de superovulação (SOV). O estudo foi 
conduzido em Julho de 2011 e Fevereiro de 2012 no município de Cachoeiras de Macacu - Rio de Janeiro (22o 27’S, 43o 39’O). 
Quinze ovelhas da raça Santa Inês, com 2 a 4 anos de idade, peso médio de 47,8 ± 6,3 kg e escore corporal entre 2,5 e 3,0 foram 
submetidas a dois sistemas de acasalamento: Monta Natural (MN) e Inseminação Artificial (IA), em um delineamento cross-over, no 
qual cada ovelha passou pelos dois tratamentos. Para a sincronização do cio base (CB), foram inseridas (dia 0), esponjas vaginais 
impregnadas com 60 mg de acetato de medroxiprogesterona (Progespon®, Schering Plough, São Paulo, Brasil) e mantidas por 6 dias. 
24h antes da retirada da esponja (RE), as fêmeas receberam 300 UI de eCG (Novormon, Schering Plough Saúde Animal, São Paulo, 
Brasil) e 0,0375 mg de cloprostenol (Prolise, Tecnopec, São Paulo, Brasil) por via intramuscular (i.m.). 12h após a retirada da es-
ponja as ovelhas receberam 0,025mg de GnRH (Gestran, Tecnopec, São Paulo, Brasil) i.m, para melhor sincronização do CB. O 
tratamento de SOV começou 60h após a RE e consistiu em 5UI/kg de FSHp (Pluset, Hertape Calier, Minas Gerais, Brasil) i.m. em 6 
doses decrescentes: 1a: 25% da dose total; 2a: 25; 3a: 15; 4a: 15; 5a: 10 e 6a: 10 a cada 12h. Na primeira dose de FSHp, foi inserida 
uma nova esponja. Na quinta, foi aplicado 0,0375mg de cloprostenol i.m. e retirada a esponja. Após o término da SOV, as ovelhas do 
grupo MN foram divididas em dois grupos e cada um foi colocado com um carneiro sexualmente maduro, duas vezes ao dia até o 
final do estro. As fêmeas do grupo IA foram inseminadas com sêmen congelado, pelo método de laparoscopia (LAP), 24 e 36h após 
o término do protocolo de SOV. Seis dias após os acasalamentos o número de corpos lúteos(CL), nos dois ovários, foi avaliado por 
ultrassonografia (8.0/6.0MHz Pie Medical®, modelo Áquila Vet, Nutricell, São Paulo, Brasil) e LAP. Ovelhas que apresentaram 4 ou 
mais CL (15/30) foram submetidas à coleta de embriões por meio de lavagem uterina cirúrgica e foram avaliadas quanto à taxa de 
recuperação de estruturas (TR) [(n0 de estruturas coletadas/ n° de CL na LAP) X100].  A TR nos animais com 4 a 5 (2/15), 6 a 10 
(9/15) e mais do que 10 (4/15) CL, foi de 44,4%, 63,6% e 67,3%, respectivamente. A TR total foi de 63,8%, sendo menor do que em 
estudo realizado por Cordeiro, et al. (Small Ruminant Research, v.46, p.19-23) que utilizou o mesmo método cirúrgico e obteve uma 
TR de 80%. A TR no primeiro grupo foi baixa. Já as TR dos grupos 2 e 3 foram semelhantes às descritas por Lymberopoulos, et 
al.(Theriogenology, 55, 1855-1862) e menores do que a TR descrita por Ramon-Ugalde, et al.(Czech. J.Anim.Sci. 53, 145-151). O 
presente trabalho evidenciou que quanto menor o número de CL menor a TR e sugere que a coleta de embriões, em ovelhas com 4 a 
5 CL, seja pouco viável em rebanhos comerciais. 
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Aumento da dose de benzoato de estradiol sobre a taxa de concepção de vacas Nelore com 
baixa condição corporal em programa de IATF 
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Palavras-chave: escore corporal; indutor de ovulação; vacas pós-parto. 
 
Vacas paridas com baixo escore corporal possuem baixa eficiência reprodutiva em programas de IATF, sobretudo no pantanal onde 
as condições ambientais não propiciam o atendimento adequado das exigências nutricionais requeridas. Neste contexto, vislumbrou-
se a elevação na taxa de concepção desta categoria pelo aumento na dose de benzoato de estradiol (BE) no final do protocolo de sin-
cronização. Assim, com objetivo de avaliar o efeito do aumento da dose de BE como indutor de ovulação sobre a taxa de concepção 
à IATF foram utilizadas 318 vacas Nelore lactantes (multíparas com 45 a 70 dias pós-parto), com baixo escore de condição corporal 
(ECC 2,25≤3,0; escala de 1 a 5), e manejadas em pastagens nativas na sub-região pantaneira do Paiaguás,que receberam 2mg de BE 
(RIC-BE®, Tecnopec-Agener União, Brasil) e um dispositivo intravaginal com 1g de progesterona (Primer®, Tecnopec-Agener Uni-
ão, Brasil), em dia aleatório do ciclo estral (Dia 0). No Dia 8 a partir das 10AM (D8,5), momento da retirada do dispositivo de pro-
gesterona, os animais receberam 150µg de d-cloprostenol (Prolise®, Arsa, Argentina) e 10mg de FSHp (Folltropin-V®, Bioniche, 
Canadá) e foram divididos homogeneamente em dois grupos experimentais: Grupo BE1 - composto por 157 vacas com ECC de 
2,65±0,16 (média±DP) e Grupo BE1,5 - com 161 vacas com ECC de 2,65±0,17. Cada grupo recebeu, respectivamente, 1mg e 1,5mg 
de BE. No Dia 10, 44 horas aproximadamente após a retirada do dispositivo, todas as vacas foram inseminadas. O diagnóstico de 
gestação foi realizado 40 dias após a IATF por ultrassonografia (DP-2200 Vet®, Mindray, China). Os dados foram analisados pelo 
procedimento GLIMMIX do SAS (SAS/STAT® 9.2, SAS Institute Inc., Estados Unidos), com a taxa de concepção como variável 
dependente. Utilizou-se como variáveis explanatórias a condição corporal, touro, partida de sêmen e inseminador. Não foram obser-
vadas interações entre os tratamentos e as variáveis explanatórias. As taxas de concepção foram de 46,50% (73/157) para o Grupo 
BE 1 e de 42,24% (68/161) para o Grupo BE 1,5 e não diferiram (p>0,05) entre os tratamentos. Concluímos que o aumento da dose 
de BE não elevou a taxa de concepção em vacas Nelore lactantes e com baixa condição corporal. 
Agradecimentos: Agener União Saúde Animal e Ema Pantanal Ltda. 
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Utilização de dispositivos intravaginais de progesterona de primeiro, segundo e terceiro usos 
para sincronização da ovulação e IATF de búfalas leiteiras durante estação reprodutiva des-
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O presente estudo objetivou comparar a eficiência dos dispositivos intravaginais de P4 de acordo com o número de usos, para a sin-
cronização da ovulação e IATF de búfalas leiteiras durante estação reprodutiva desfavorável. No estudo, 486 búfalas foram distribuí-
das de acordo com o escore de condição corporal, o número de partos, o período pós-parto e a atividade ovariana em um de três gru-
pos (G1x, n=163; G2x, n=166; G3x, n=157). Em dia aleatório do ciclo estral (D0), no período da tarde, as búfalas receberam um 
dispositivo intravaginal de P4 (Sincrogest®, Ourofino Agronegócio) de primeiro (G1x), segundo (G2x) ou terceiro (G3x) usos e 2,0 
mg im de Benzoato de Estradiol (Sincrodiol®, Ourofino Agronegócio). No D9 (tarde), as fêmeas receberam 0,53 mg im de PGF2α 
(Cloprostenol sódico, Sincrocio®, Ourofino Agronegócio) e 400 UI de eCG (Novormon®, MSD Saúde Animal), seguido da remoção 
da P4. Dois dias após (D11, tarde), administrou-se 10 µg im de GnRH (Sincroforte®, Ourofino Agronegócio). Parte dos animais 
(G1x, n=10; G2x, n=11; G3x, n=10) foi selecionada aleatoriamente para a avaliação ultrassonográfica (Mindray DP2200Vet, China) 
realizada no D0 para verificar a atividade ovariana, no D9 para mensurar o diâmetro folicular e do D11 ao D14 (12/12 h por 60 h) 
para estabelecer o momento da ovulação. Todos os animais foram submetidos à IATF 64 h após a remoção da P4 e, 30 dias mais 
tarde ao diagnóstico de gestação (D42; Mindray DP2200Vet). A análise estatística foi realizada pelo programa SAS e utilizou-se 
procedimento GLIMMIX. Não houve diferença entre os grupos experimentais (G1x; G2x e G3x; P>0,05) para o diâmetro (∅) do 
folículo dominante no D9 (9,0±0,8 mm; 10,1±0,9 mm; 8,6±0,8 mm), o ∅ do folículo ovulatório (12,8±1,0 mm; 12,9±0,8 mm; 
11,9±0,9 mm), o intervalo entre a administração de GnRH e a ovulação (31,5±4,5 h; 29,3±4,7 h; 26,0±4,4 h), as taxas de ovulação 
[80,0% (8/10); 81,8% (9/11); 60,0% (6/10)] e de prenhez [55,2% (90/163); 56,0% (93/166); 49,0% (77/157)], respectivamente. Os 
resultados do presente estudo demonstraram que o Sincrogest® de primeiro, segundo ou terceiro usos possibilita eficiente sincroniza-
ção do crescimento folicular e da ovulação, e satisfatória taxa de prenhez, confirmando resultados anteriores para primeiro ou segun-
do usos e para segundo ou terceiro usos. A utilização do Sincrogest® em búfalas por até três vezes permite a redução do custo do 
protocolo de sincronização da ovulação para IATF na estação reprodutiva desfavorável. 
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Comportamento estral de ovelhas submetidas a protocolo de sincronização com aplicação 
hormonal no acuponto Bai Hui 
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O estudo teve como objetivo avaliar o comportamento estral de ovelhas submetidas a protocolos de sincronização com aplicação de 
PGF2α e eCG no acuponto Bai Hui. Foram utilizadas 30 ovelhas pluríparas da raça Santa Inês, as quais receberam esponjas intrava-
ginais com 60mg de acetato de medroxiprogesterona (Progespon®, Syntex, Argentina) durante 7 dias. Os animais foram distribuídos 
em cinco tratamentos (T), sendo T1: aplicação de 0,125mg de cloprostenol (Ciosin®, Coopers, Brasil) (100% da dose) no sexto dia 
após a colocação da esponja e 300UI de eCG (Folligon®, Intervet, Brasil) (100% da dose) no momento da retirada da esponja, ambos 
por via intramuscular (IM); T2: aplicação de 0,0375mg de cloprostenol (Ciosin®) (30% da dose) no acuponto Bai Hui no sexto dia 
após a colocação da esponja e 300UI de eCG (Folligon®) (100% da dose) no momento da retirada da esponja por via IM; T3: aplica-
ção de 0,0375mg (100% da dose) de cloprostenol (Ciosin®) no sexto dia após a colocação da esponja por via IM e 90UI de eCG (Fol-
ligon®) (30% da dose) no momento da retirada da esponja, no acuponto Bai Hui; T4: aplicação de 0,0375mg de cloprostenol (Ciosin 
®) (100% da dose) no sexto dia após a colocação da esponja e 90UI de eCG (Folligon®) (30% da dose) no momento da retirada da 
esponja, ambos no acuponto Bai Hui e T5: aplicação de 0,0375mg de cloprostenol (Ciosin®) (30% da dose) no sexto dia após a colo-
cação da esponja e 90UI de eCG (Folligon®) (30% da dose) no momento da retirada da esponja, ambos em falso acuponto (IM). A-
pós a retirada das esponjas, os animais foram monitorados para detecção do estro de 12 em 12 horas. Os parâmetros de comporta-
mento reprodutivo avaliados foram: animais em estro (%), intervalo entre a retirada da esponja e o início do estro (h), intervalo entre 
a retirada da esponja e o final do estro (h) e duração do estro (h). Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, para análi-
se dos dados utilizou-se Análise de Variância com 5% de significância. Todas as ovelhas exibiram estro, exceto nos T4 e T5 com 
80% de estro (P>0,05). Não houve diferença entre os tratamentos (P>0,05) para o intervalo entre a retirada da esponja e o início do 
estro (T1 - 42±14; T2 - 44±9; T3 - 54±6; T4 - 55±13 e T5 - 45±10h), para o intervalo entre a retirada da esponja e o final do estro 
(T1 - 62±4; T2 - 72±7; T3 - 68±9; T4 - 76±10 e T5 - 69±10h) e para duração do estro (T1 - 21±4; T2 - 30±8; T3 - 18±10; T4 - 24±12 
e T5 - 27±6h). O estro foi eficientemente sincronizado com a utilização de progestágeno associado a doses reduzidas de PGF2α 
(0,0375mg de cloprostenol) e eCG (90UI), independente do local de aplicação (acuponto Bai Hui ou IM no falso acuponto). 
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Estudo de eficácia luteolítica de um produto à base de cloprostenol (Estron) em fêmeas bovi-
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O objetivo deste experimento foi verificar a eficácia de um produto à base de cloprostenol (Estron – Tecnopec/União Química, Em-
bu-Guaçu, Brasil) para induzir a luteólise e sincronizar o estro em fêmeas bovinas em diferentes períodos do ciclo estral. Sessenta 
vacas adultas e novilhas mestiças, com 24 a 48 meses e peso entre 318 e 460 kg, foram aleatoriamente distribuídas em quatro grupos 
(n = 15) de acordo com a fase do ciclo estral: entre o 6º e 8º dia após o estro (grupo 1), 9º e 11º dia (grupo 2), 12º e 14º dia (grupo 3) 
e 15º e 17º dia (grupo 4). Em cada grupo, 12 animais receberam o produto teste (CLOPR) na dose de 2 mL (equivalente a 0,5 mg de 
cloprostenol sódico) e três receberam 2 mL de solução fisiológica (CONTR), pela via intramuscular. Foram colhidas amostras de 
sangue para dosagem de progesterona (P4) sérica com kit comercial (Coat-A-Count DPC - Siemens, Los Angeles, USA) imediata-
mente antes da aplicação do produto e 36 horas após. Não houve diferença entre as concentrações de P4 antes da aplicação dos pro-
dutos entre os animais CLOPR (2,58 ng/ml) ou CONTR (2,21 ng/ml). A concentração média de P4 nos animais CLOPR de todos os 
grupos passou de 2,58 para 0,14 ng/mL após o tratamento o que representou queda de 94% (p<0,05 – ANOVA). Em cada grupo de 
estudo, as concentrações de P4 nos animais do tratamento CLOPR sofreram queda significativa: 1,77 e 0,12 ng/mL, 2,34 e 0,16 
ng/mL, 2,57 e 0,23 ng/mL e 3,75 e 0,15 ng/mL, respectivamente para os grupos 1, 2 3 e 4 (teste de Fischer) e todos os grupos tive-
ram taxa de luteólise de 100%. A concentração média de P4 nos animais CONTR de todos os grupos antes e após o tratamento foram 
de 2,21 e 2,08 ng/mL, não se observando diferença estatística significativa. Pode-se concluir que o produto teste foi eficiente para 
induzir luteólise, independente da fase do ciclo estral. 
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Comparativo de desempenho entre dois protocolos de inseminação artificial em tempo fixo em 
rebanho de vacas Nelore alojadas no pantanal sul mato-grossense 
 
L. Penteado1; L.F. Gofert2; R.P. Martins1; R. Valentim3 
 
1.FIRMASA, Campo Grande, MS, Brasil; 2.UNIÃO QUIMICA, São Paulo, SP, Brasil; 3.GRASCON, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: IATF; FSH; eCG. 
 
O objetivo deste experimento foi comparar o desempenho de dois protocolos de IATF comumente utilizados pelos técnicos de campo 
e constatar qual deles apresenta melhor resultado quando aplicados em vacas Nelore multíparas, alojadas na planície pantaneira, na 
cidade de Rio Verde do Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul. Para este experimento, 319 vacas Nelore multíparas e lactan-
tes, com escore de condição corporal variando entre 2 a 4 (escala de 1 a 5) e idade média de pós-parto de 45 dias, foram separadas 
em dois grupos de tratamento equalizados pelo escore de condição corporal e idade pós-parto. No Grupo 1 (n=155), as vacas recebe-
ram no início do tratamento (dia 0) um dispositivo intravaginal de progesterona (Primer, Tecnopec/União Química, Embu-Guaçu, 
Brasil) e 2 mg de benzoato de estradiol (RIC-BE, Tecnopec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil). Oito dias após (dia 8), os disposi-
tivos foram removidos e, neste momento, foram aplicados 112,5 µg de D-cloprostenol (1,5 ml de Prolise, Tecnopec/União Química, 
ARSA, Argentina), 1 mg de benzoato de estradiol e 10 mg de FSHp (Folltropin V, Tecnopec/União Química, Bioniche, Canadá). 
Essas vacas foram inseminadas no dia 10, entre 44 a 48 horas após a retirada dos dispositivos. No Grupo 2 (n=164), os animais rece-
beram no inicio do tratamento (dia 0) um dispositivo intravaginal de progesterona (Primer) e 2 mg de benzoato de estradiol. Oito dias 
após (dia 8), os dispositivos foram removidos e foram aplicados neste momento 112,5 µg de D-cloprostenol (1,5 ml de Prolise, Tec-
nopec/União Química, ARSA, Argentina), 1 mg de cipionato de estradiol (ECP, Pfizer) e 300 UI de eCG (Folligon, MSD). As vacas 
foram inseminadas no dia 10, entre 48 a 54 horas após a retirada dos dispositivos. Para efeito de manejo, já que ambos os lotes foram 
trabalhados concomitantemente no curral, os animais do grupo 1 (n=155) receberam, no dia 8, uma marcação através de tinta 
(RAIDEX) no dorso, para que pudessem ser diferenciados do lote 2. No momento das inseminações, o lote 1 entrou primeiro no 
tronco (44 a 48 h) e o lote 2, logo em seguida (48 a 54 h). Todos os animais foram inseminados com sêmen de um único touro. Os 
resultados de prenhez entre os tratamentos foram comparados pelo método de Qui-quadrado. Não houve diferença significativa entre 
as taxas de prenhez observadas nos Grupos 1 (50,9%, 79/155) e 2 (43,3%, 71/164) (p=0,16). Pode-se concluir que ambos os protoco-
los utilizados demonstraram ser igualmente eficiente nas condições de execução deste experimento. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

368 

SBTE 077 IATF, TETF E IA 

Comparação entre os indutores de ovulação benzoato de estradiol e lecirelina em protocolos 
de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em novilhas Nelore pré-sincronizadas com 
progesterona e estrógeno 
 
D. Crivelenti Junior1; L.F. Gofert2; R. Valentim3 
 
1.Autonomo, Alta Floresta, MT, Brasil; 2.UNIÃO QUIMICA, São Paulo, SP, Brasil; 3.GRASCON, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: IATF; novilhas; lecirelina. 
 
O objetivo deste trabalho foi comparar a eficácia de dois diferentes protocolos de IATF, utilizando o benzoato de estradiol (BE) ou 
um análogo sintético de GnRH (lecirelina), como indutores de ovulação em novilhas zebuínas da raça Nelore. Foram utilizadas 409 
novilhas pertencentes a 3 lotes. As novilhas eram criadas e mantidas em condições de campo (pastagem e suplementação mineral) na 
região de Alta Floresta, norte do Estado do Mato Grosso. Os animais apresentavam idade entre 18 a 36 meses e peso de 316±33 kg. 
No início do experimento, as novilhas foram avaliadas por ultrassonografia e classificadas de acordo com a condição ovariana em 
púberes (presença de corpo lúteo) ou pré-púberes (ausência de corpo lúteo). Todos os animais foram submetidos a um protocolo de 
indução de ciclicidade, no qual receberam no dia 0 um dispositivo intravaginal de progesterona previamente utilizados por 24 dias 
(Primer®, Tecnopec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil) e a aplicação de 2 mg de benzoato de estradiol (RIC-BE®, Tecno-
pec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil) no momento de colocação do dispositivo. Além disso, receberam 1 mg de benzoato de 
estradiol na retirada do dispositivo, oito dias depois. Os animais foram avaliados por ultrassonografia 12 dias após o término do tra-
tamento para determinar o grau de ciclicidade e simultaneamente foi iniciado o tratamento de IATF. As fêmeas do Grupo GnRH 
(n=195) receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (Primer®, previamente utilizado por 8 dias) e 2 mg de benzoato de 
estradiol. No dia 9, os dispositivos foram removidos, e os animais receberam ao mesmo tempo 112,5 µg de D-cloprostenol (Prolise®, 
Tecnopec/União Química, ARSA, Argentina), 0,5 mg de benzoato de estradiol e 5 mg de FSHp (Folltropin V®, Tecnopec/União 
Química, Bioniche, Canadá). Os animais foram inseminados no dia 11, entre 44 e 50 horas após a retirada dos dispositivos e, no 
momento da inseminação, receberam 25 µg de lecirelina (Gestran Plus®Tecnopec/União Química, ARSA, Argentina). Os animais do 
Grupo BE (n=214) receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (Primer®, previamente utilizado por 8 dias) associado a 2 
mg de benzoato de estradiol. No dia 9, os dispositivos foram removidos, e os animais receberam ao mesmo tempo 112,5 µg de D-
cloprostenol, 1 mg de benzoato de estradiol e 5 mg de FSHp. Os animais foram inseminados no dia 11, entre 44 a 50 horas após a 
retirada dos dispositivos. A divisão das novilhas nos dois grupos foi feita mantendo-se o equilíbrio quanto à ciclicidade, idade e clas-
se de peso dos animais (menor que 300 kg, 301 a 350 kg e acima de 350 kg). Dois touros foram utilizados e apenas 1 inseminador foi 
responsável pelas inseminações. Os dados de ciclicidade e prenhez foram analisados pelo teste χ2. A taxa de ciclicidade anterior ao 
protocolo de indução de puberdade foi de 38,7%, aumentando para 69,5%, 12 dias antes do tratamento. Não há efeito do touro nem 
do lote na taxa de prenhez. Não houve diferença na taxa de prenhez (P = 0,25) entre os grupos que receberam os diferentes estímulos 
ovulatórios (57 e 52% para GnRH  e BE, respectivamente). Houve associação entre o peso do animal e a taxa de prenhez (P = 0,04; 
49,9, 58,3 e 64,7% para animais com menos de 300, entre 301 e 350 e mais de 350kg, respectivamente). Concluiu-se que ambos os 
tratamentos foram similarmente eficazes e resultaram em taxas de prenhez satisfatórias em protocolos de IATF em novilhas zebu. 
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Avaliação da liberação de progesterona na reutilização de um novo dispositivo intravaginal 
em ovelhas (dados preliminares) 
 
L.M.K. Dias; P. Viau; S.S. Nicolau; J.N.S. Sales; M.B.P. Barros; M.A. Alonso; C.A. Oliveira 
 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: ovinos; reprodução; hormônio. 
 
Com o objetivo de avaliar o efeito da reutilização de um novo dispositivo de progesterona para pequenos ruminantes, foram utiliza-
das 6 ovelhas (67,7±16,3kg) ovariectomizadas. Os animais foram divididos aleatoriamente em um de dois tratamentos: Grupo Novo 
(GN, n=3) e Grupo Reuso (GR, n=3). No D0, as ovelhas do GN receberam um dispositivo intravaginal de progesterona novo (produ-
to em fase de registro) e as ovelhas do GR receberam um dispositivo intravaginal de progesterona usado (previamente utilizado por 
nove dias). Nove dias depois (D9), os dispositivos de progesterona foram removidos em ambos os grupos experimentais. Colheitas 
de sangue foram realizadas por punção da veia jugular externa, nos dias: D-1, D0 (antes da inserção do dispositivo); D0+ 1h (1 hora 
após a inserção do dispositivo), D0 + 2h; D0 + 4h; D1; D3; D5; D7; D9 (antes da retirada do dispositivo); D9+1h (uma hora após a 
retirada do dispositivo); D9+2h; D9+4h, D10 e D12 após a inserção do dispositivo. A análise estatística foi realizada pelo procedi-
mento MIXED do SAS, sendo anteriormente verificada a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias. Antes da in-
serção dos dispositivos, a concentração média de progesterona em ambos os grupos apresentava-se abaixo de 1ng/mL (GN: 0,36 ± 
0,068 e GR: 0,61 ± 0,18; P=0,68). Após 1 hora dos tratamentos, a concentração de progesterona elevou-se para 4,96±1,23 ng/mL no 
GN e para 3,06±0,40 ng/mL no GR (P=0,31). Essa concentração (acima de 1ng/mL) manteve-se durante o período em que o disposi-
tivo permaneceu nos animais (D0 a D9; 5,68±0,48 ng/mL para o GN e 2,25±0,11 ng/mL para o GR). No entanto, a concentração de 
progesterona durante esse período foi maior nas ovelhas que receberam o dispositivo novo (P= 0,05). Após 4 horas da retirada do 
dispositivo, a concentração de progesterona nos grupos de tratamento atingiu valores abaixo de 1ng/mL (0,97±0,32 ng/mL para o GN 
e 0,43±0,04 ng/mL para o GR). Conclui-se que apesar da menor concentração de progesterona nas ovelhas que receberam o disposi-
tivo reutilizado, os níveis se mantiveram acima de 2ng/mL durante o tratamento. Concentração essa suficiente para promover a sin-
cronização da ovulação em ovelhas. 
Agradecimentos: FAPESP. 

SBTE 079 IATF, TETF E IA 

O éster de estradiol utilizado como estímulo ovulatório no protocolo de IATF não altera as 
taxas de ocorrência de estro e de prenhez em fêmea de corte 
 
L.L. Pereira1; P.C.S.F. Pitaluga2; R.R.C. Borges3; R.V. Sala4; M.F. Sá Filho4; P.S. Baruselli4 
 
1.ALTAEMBRI – Assistência Técnica, Altamira, PA, Brasil; 2.Università Degli Studi di Torino, Torino, Itália; 3.SERVET – Serviços 
Veterinários, Cuiabá, MT, Brasil; 4.VRA, FMVZ/USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: éster de estradiol; IATF; ovulação. 
 
O objetivo do presente estudo foi avaliar dois diferentes ésteres de estradiol utilizados como estímulo ovulatório no protocolo de 
sincronização da ovulação para IATF sobre a taxa de ocorrência de estro e de prenhez após IATF em fêmeas de corte. Foram utiliza-
das 538 fêmeas da raça Nelore (417 vacas multíparas, 62 vacas solteiras e 59 novilhas), divididas homogeneamente em dois trata-
mentos. Todas as fêmeas receberam no início da sincronização um dispositivo intravaginal de 1g de progesterona (P4, Cronipress 
Monodose®, Biogênesis-Bagó) mais 2 mg de benzoato de estradiol i.m. (BE; Bioestrogen; Biogênesis). Oito dias após, o dispositivo 
foi removido e administrou-se 0,075 mg of D-Cloprostenol (Croniben®; Biogênesis-Bagó), 300 UI de eCG i.m. (Novormon® MSD 
Saúde Animal) e a aplicação de bastão de cera na inserção da cauda (Raidl-Maxi, Raidex, Germany). Neste momento os animais 
foram divididos aleatoriamente para receber: 1mg de Cipionato de estradiol (CE; E.C.P® Pfizer Saúde Animal) no momento da reti-
rada ou 1mg de BE 24 horas após a remoção do dispositivo. Foram consideradas em estro as fêmeas que apresentaram cera removida 
no momento da IATF (48 horas após a retirada dos dispositivos de P4). Os dados foram analisados pelo procedimento Glimmix do 
SAS. Não foram encontradas diferenças conforme o tipo do éster de estradiol utilizado como indutor de ovulação (BE vs CE) na 
expressão de estro [90,2% (239/265) vs. 89,4% (244/273); P = 0,73] e na taxa de prenhez [60,4% (160/265) vs. 52,8% (144/273); P = 
0,07]. No entanto, foi observado efeito do escore de condição corporal (ECC) na ocorrência de estro [≤ 2,5=82,3% (79/96)b; 2,75-3= 
95,1% (197/207)a; 3,25-3,5=94,0% (125/133)a; ≥3,75=80,4% (82/102)ab], bem como a taxa de prenhez [≤2,5=32,3% (31/96)b; 2,75-
3=62,3% (129/207)a; 3,25-3,5=62,4% (83/133)a; ≥3,75=59,8% (61/102)a]. Além disso, as fêmeas que apresentaram estro tiveram 
maior taxa de prenhez em relação às fêmeas que não apresentaram estro [Estro=58,2% (281/483) vs Não Estro=41,8% (23/55); 
P=0,01]. Conclui-se que não há diferenças entre o tipo de éster de estradiol (BE vs. CE) utilizado como estímulo ovulatório sobre as 
taxas de manifestação de estro e de prenhez. Além disso, fêmeas com maior ECC ao início do tratamento apresentam maior taxa de 
ocorrência de estro e maior taxa de prenhez na inseminação. Finalmente, fêmeas que apresentam estro apresentam maior taxa de con-
cepção após IATF. 
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Uso de sêmen sexado 75% de pureza na IATF de vacas Nelore 
 
M.F. Sá Filho1; B.M. Monteiro1; E.P. Campos Filho2; P.S. Baruselli1 
 
1.FMVZ-VRA-USP, São Paulo, SP, Brasil; 2.SEXING TECHNOLOGIES Brasil, Sertãozinho, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: sêmen sexado; IATF Nelore. 
 
O rendimento na produção de sêmen sexado pode ser alterado conforme o grau de pureza desejado (índice de nascimento do sexo 
desejado). Normalmente as doses comercializadas apresentam 85 a 90% de pureza. O uso de sêmen sexado com 75% de pureza pode 
ser uma alternativa de se aumentar o nascimento de produtos de sexo desejado e aumentar o rendimento e a velocidade de produção 
no laboratório. Dessa forma, o objetivo do atual estudo foi comparar a taxa de concepção do sêmen sexado com dois diferentes graus 
de pureza (85 vs. 75%) durante protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em vacas Nelore lactantes. Foram utiliza-
das 376 fêmeas apresentando 30 a 80 dias pós-parto, oriundas de uma fazenda comercial localizada no município de Bataguassú-MS. 
As fêmeas foram distribuídas aleatoriamente em três tratamentos: CONV (sêmen convencional; n=133); SEX85 (Sêmen sexado 85% 
de pureza; n=120) ou SEX75 (Sêmen sexado 75% de pureza; n=123). No dia 0, todos as vacas receberam um implante auricular de 
Norgestomet (Crestar® MSD Saúde Animal), associados a 2 mg i.m. de benzoato de estradiol (BE, Gonadiol®, MSD) em momento 
aleatório do ciclo estral. Oito dias após, os implantes foram removidos e administrados 0,3975 mg de Cloprostenol sódico (Cio-
sin®MSD Saúde Animal) e 300UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG; Novormon® MSD Saúde Animal). No dia nove, foi ad-
ministrado 1 mg de BE (24 horas após a retirada do implante auricular). A IATF foi realizada 60 horas após a retirada do implante 
auricular. O sêmen utilizado foi oriundo de um único touro da raça Nelore que apresentava histórico prévio de boa fertilidade em 
programas de IATF. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a IATF. Os dados foram analisados pelo procedimento 
GLIMMIX do SAS. Não foi observada diferença (P=0,56) nas taxas de concepção entre os grupos CONV (45,1%), SEX85% 
(40,8%) e SEX75% (40,3%). Concluiu-se que o uso de sêmen sexado com 75% de pureza apresenta taxa de concepção semelhante a 
aquela obtida com o uso de sêmen sexado com 85% de pureza em programas de IATF de vacas Nelore lactantes. 
Agradecimentos: CRV Lagoa e MSD Saúde Animal. 
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Momento da administração de prostaglandina e número de utilizações do dispositivo de pro-
gesterona na eficiência da IATF em novilhas girolando 
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P.S. Baruselli 
 

USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: inseminação artificial; protocolo; concepção. 
 
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de diferentes momentos da aplicação de dinoprost (PGF), assim como o número de utiliza-
ções do dispositivo de liberação de P4, na taxa de prenhez de novilhas Girolando. Foram utilizadas 451 novilhas girolando cícli-
cas (presença de CL), distribuídas em quatro tratamentos (fatorial 2x2): aplicação de ½ dose de PGF2α no D0 e no D9 ou aplicação 
de dose inteira de PGF2α  no D7 e dispositivo de P4 novo ou dispositivo de P4 usado (previamente utilizado por 9 dias). No D0 foi 
realizada a inserção do dispositivo de P4 (CIDR® novo ou usado, Pfizer Saúde Animal), mais 2 mg de benzoato de estradiol i.m. 
(Sincrodiol® Ouro Fino Saúde Animal). Nos animais que receberam ½ doses de PGF2α, realizou-se a administração de 12,5µg i.m. 
de Dinoprost (Lutalyse®, Pfizer Saúde Animal) no D0 e no D9. Nos animais que receberam PGF2α no D7, realizou-se a administra-
ção única de Dinoprost (25µg; im). No D9, os dispositivos de P4 foram removidos e administrou 1 mg de cipionato de estradiol i.m. 
(ECP®, Pfizer Saúde Animal). A IATF foi realizada 48 horas após a remoção do dispositivo de P4 (D11). O diagnóstico de gestação 
foi realizado 30 dias após a IATF. O exame ultrassonográfico foi realizado no D0 (presença de CL) e, em um grupo de animais 
(n=76), avaliou-se o diâmetro do folículo dominante (FD - D7, D9 e D11) e a taxa de ovulação (D18). A análise estatística foi reali-
zada pelo procedimento GLIMMIX do SAS. Não foi observada interação entre o momento de aplicação da PGF2α e a quantidade de 
usos do dispositivo de P4 para o diâmetro folicular (Ø FD) e taxa de ovulação. O Ø FD no D7 (8,7 ± 2,0 vs 9,4 ± 1,4mm; P = 0,18), 
no D9 (10,9 ± 2,4 vs. 11,4 ± 2,1mm; P = 0,46), no D11 (12,7 ± 2,8 vs. 12,9 ± 2,1mm; P = 0,64), a taxa de ovulação até 48h da retira-
da da P4 (28,6% vs. 30,6%; P = 0,89) e taxa de ovulação (91,4% vs. 88,9%; P = 0,68) foram iguais entre os tratamentos PGFD0/D9 e 
PGFD7, respectivamente. Da mesma forma, o número de usos do dispositivo de P4 (novo vs. usado) não alterou o ØFD no D7 (8,8 ± 
1,7 vs. 9,2 ± 2,2mm; P = 0,45), no D9 (10,8 ± 2,1 vs. 11,6 ± 2,4mm; P = 0,18), no D11 (12,7 ± 2,0 vs. 13,0 ± 3,0mm; P = 0,62), na 
taxa de ovulação até 48h da retirada da P4 (24,3% vs. 35,3%; P = 0,32) e taxa de ovulação (86,5 % vs. 94,1%; P = 0,29). A P/IA foi 
semelhante (P>0,05) entre os tratamentos e não houve interação entre os efeitos principais (P>0,05). Assim, a P/IA conforme o mo-
mento da PGF2α: PGFD0/D9; 40,3% (92/228) e PGFD7; 42,1% (94/223); P > 0,05 e da utilização do dispositivo: novo; 40,7% 
(92/226) e usado; 41,8% (94/225); P > 0,05. O grau de sangue não interferiu (P > 0,05) na taxa de prenhez das novilhas: 1/2 42,8% 
(n=68/159); 3/4 43,3% (n=52/120) e 7/8 38,4% (n=66/72). Conclui-se que o momento da aplicação da prostaglandina, o número de 
usos do dispositivo de P4 e o grau de sangue não afetam a resposta ovariana e a taxa de prenhez de novilhas Girolando submetidas à 
IATF. 
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Duração do proestro na fertilidade de vacas em lactação submetidas à protocolos de sincroni-
zação da ovulação a base de E2/P4 
 
M.H.C. Pereira1; A.D.P. Rodrigues1; E.R. Carvalho1; C.P. Sanches1; T.G. Guzella1; M.B. Veras2; F.A. Lima2; 
P.T. Borges2; M.C. Wiltbank3; J.L.M. Vasconcelos1 
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Palavras-chave: proestro; fertilidade; progesterona. 
 
O objetivo foi avaliar o efeito do intervalo entre PGF e IATF (proestro) na fertilidade de protocolos de sincronização da ovulação a 
base de E2/P4. Para avaliar as variáveis binomiais foi utilizado o PROC GLIMMIX e as contínuas o MIXED do SAS. Foi conside-
rando significância quando P<0,05. No Exp.1, vacas (n=893) foram distribuídas aleatoriamente para receber PGF im (5,0 mL de 
Lutalyse®, Pfizer Animal Health, SP, Brasil) um d antes (3d proestro) ou no d (2d proestro) da remoção do dispositivo intravaginal 
de P4 (CIDR®) no protocolo: d0-2mg im BE (2,0 mL de Estrogin®, Farmavet, SP, Brasil)+CIDR (1,9g de P4, Pfizer Animal Health, 
SP, Brasil); d8-remoção do CIDR+1mg im de ECP® (0,5 mL, Pfizer Animal Health, SP, Brasil); d10-IATF ou d17-TETF. Como 
esperado, 3d de proestro diminuiu a concentração de P4 no momento da remoção do CIDR em relação a 2d. Técnica (IAxTE) e dura-
ção do proestro (3x2d) influenciaram prenhez (P/IA ou P/TE) aos 30d na IA [3d-36%(238) x 2d-20%(168)] e na TE [3d-47%(243) x 
2d-41%(244)] e aos 60d na IA [3d-32%(238) x 2d-18%(168)] e na TE [3d-37%(243) x 2d-33%(244)]. A P4 na IATF influenciou na 
fertilidade, com maior P/IA em vacas com P4<0,1ng/mL, comparado com vacas com P4 entre 0,1-0,29 e >0,3ng/mL. Maior período 
de proestro (3d) aumentou a porcentagem de vacas com P4 <0,1ng/mL no d10. A P4 no d17 foi maior (2,7±0,3ng/mL) com 3d de 
proestro em relação a 2d (2,3±0,3ng/mL). No Exp.2, foi avaliado maior período de proestro (3x4d). Todas as vacas (n=914) foram 
tratadas com o mesmo protocolo E2/P4 com PGFd7 descrito acima, sendo distribuídas aleatoriamente para remover o CIDR no d8 
com IATF no d10 (3d) ou remoção do CIDR no d9 com IATF no d11 (4d). A presença de CL foi avaliada no d0. Vacas com CL no 
d0 tiveram P/IA semelhante aos 30d [3d-44%(385) x 4d-43%(377)]. Vacas sem CL com 3d de proestro tiveram menor P/IA 
[31%(70)] do que os outros grupos [4d sem CL–44%(82)]. No DG aos 60d, não foi observado diferença entre vacas com CL [3d-
37%(385) x 4d-39%(377)] ou sem CL [3d-26%(70) x 4d-36%(82)] no d0. Vacas com CL no d0 tiveram maior perda de gestação 
com 3d de proestro [14%(175)] comparado a 4d [7%(166)]. A P4 7d após IATF foi menor em vacas que tiveram 3d de proestro (3d-
2,8±0,2ng/mL x 4d-3,1 ±0,2ng/mL) em relação a 4d, independente da presença de CL. Vacas com 3d de proestro apresentaram me-
nos estro [65%(455)] comparadas a 4d [72%(459)]. Vacas detectadas em estro tiveram maior P/IA aos 30 [48%(609) x 30%(305)] e 
60d [43%(609) x 24%(305)] e menor perda gestacional [9%(301) x 17%(99)] comparadas as vacas não detectadas em estro, inde-
pendente de tratamento. Maior período de proestro tem impacto positivo na fertilidade de vacas submetidas a protocolos de sincroni-
zação da ovulação, porém foi mais importante na IA que na TE. 
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A utilização de protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) visando controlar o crescimento das ondas foliculares, 
regular a função do corpo lúteo e o momento da ovulação, é responsável pela grande expansão da inseminação artificial no país. En-
tretanto, diversos são os fatores que podem influenciar nos seus resultados, entre eles destaca-se a individualidade do touro, uma vez 
que, na IATF a inseminação é realizada antes da ovulação, necessitando de sêmen de touros com características que favoreça a alta 
viabilidade no trato genital da fêmea por um longo período. Neste experimento, objetivou-se avaliar o efeito individual de três dife-
rentes touros na taxa de concepção de vacas zebuínas em um programa de IATF. Para realização deste trabalho foram utilizadas 307 
fêmeas da raça Nelore de diferentes categorias (vacas paridas, vacas solteiras e novilhas), com escore de condição corporal médio de 
2,94 ±0,7 (escala 1 a 5) e submetidas ao seguinte protocolo hormonal: em um estádio aleatório do ciclo estral (D0) todos os indiví-
duos receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (Sincrogest®, Ouro Fino, São Paulo, Brasil) e uma aplicação de 2,0mg 
de Benzoato de Estradiol (Sincrodiol®,Ouro Fino, São Paulo, Brasil) intramuscular (im). No dia oito, retirou-se o dispositivo e foram 
aplicados 500µg de Cloprostenol Sódico (Sincrocio®, Ouro Fino, São Paulo, Brasil) im, 1,0mg de Cipionato de Estradiol (ECP®, 
Pfizer, São Paulo, Brasil) im e 300UI de Gonadotrofina Coriônica Equina (Folligon®, MSD Saúde Animal, São Paulo, Brasil) im. No 
dia 10 todas as fêmeas foram distribuídas de acordo com a categoria e escore de condição corporal em três grupos experimentais: T1 
(inseminação com sêmen do touro 1, n=103), T2 (inseminação com sêmen do touro 2, n=83) e T3 (inseminação com sêmen do touro 
3, n=121) e foram inseminadas. As doses de sêmen de cada touro pertenciam a mesma partida e apresentavam concentração acima de 
26 x 106 de espermatozóides, com um mínimo de 60% de motilidade progressiva e 80% dos espermatozóides morfologicamente 
normais. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após as inseminações por ultrassonografia transretal (Mindray, DP2200vet, 
São Paulo, Brasil) e os resultados comparados pelo teste do Qui-quadrado (χ2) usando o software SPSS (P<0,05). A taxa de concep-
ção total encontrada foi de 51,5% (158/307), não houve diferença nas taxas de concepção entre os animais inseminados com o touro 
1 e 2 (T1: 39,8% vs. T2: 47,0%; P=0,325), no entanto, houve diferença entre as taxas de concepção das vacas inseminadas com o 
sêmen dos touros 2 e 3 (T2: 47,0% vs. T3: 64,5%; P=0,013), assim como entre os touros 1 e 3 (T1: 39,8% vs. T3: 64,5%; P=0,0001). 
Os dados apresentados mostram que há influência do indivíduo sobre a viabilidade espermática no trato genital feminino, sendo im-
portante a certificação, pelas centrais de inseminação, de touros que apresentam resultados satisfatórios quando utilizados na IATF. 
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do comportamento de estro e concentração de progesterona no momento da TETF 
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Na transferência de embriões em tempo fixo (TETF), a possibilidade de selecionar receptoras com maiores chances de prenhez pos-
sibilitaria um aumento significativo no sucesso desta biotecnologia. Em bovinos, as concentrações plasmáticas de progesterona (P4) 
na primeira semana pós-estro foram positivamente correlacionadas com taxas de prenhez. Formulou-se a hipótese que concentrações 
de P4 nos dias 5 (D5) e 7 (D7) pós-estro e a ocorrência do comportamento de estro são positivamente associadas às taxas de prenhez. 
Portanto, os objetivos foram: (1) avaliar os efeitos das concentrações de P4 no D5 e D7 nas taxas de prenhez, (2) comparar as con-
centrações de P4 no D5 e D7 entre novilhas que se tornaram prenhes ou não após a transferência de embrião e (3) avaliar o efeito da 
manifestação do comportamento de estro nas taxas de prenhez. Novilhas cruzadas (Bos taurus taurus x Bos taurus indicus; n=236) 
receberam um dispositivo intravaginal de P4 previamente utilizado (Cronipress® - Biogênesis) e 1mg de Benzoato de Estradiol (Bio-
estrogen®; Biogênesis) via intramuscular (IM). O dispositivo foi removido 8 dias após, quando as novilhas receberam 0,075 mg de 
D-Cloprostenol (Croniben®; Biogênesis), 300 UI of eCG (Novormon® 5000 IU; Intervet Schering) e 0,6 mg de Cipionato de Estra-
diol (ECP®; Pfizer), todos via IM. O dia esperado para o estro (D0) foi o segundo dia após a remoção do dispositivo. O comporta-
mento de estro foi monitorado duas vezes ao dia, durante 60 horas após a remoção do dispositivo. Amostras de sangue foram coleta-
das no D5 e D7 e as concentracões de P4 foram mensuradas por RIA. No D7, todas as novilhas receberam um embrião produzido in 

vitro, por TETF. O diagnóstico de gestação foi realizado no D30 por ultrassonografia. Dados foram analisados pelo proc GLIMMIX 
do SAS. Novilhas foram classificadas de acordo com a manifestação de estro, diagnóstico de prenhez e divididas em quartis para as 
concentrações de P4 no D7. A taxa de prenhez foi de 58,05% (137/236). Novilhas que apresentaram comportamento de estro tiveram 
maior taxa de prenhez [62,4% (106/170) vs. 47,0% (31/66); p=0,01]. As taxas de prenhez e as concentrações de P4 no D7 para Q1, 
Q2, Q3 e Q4 foram de 45,8% (27/59)c - 0,64±0,16 ng/mL, 52,25% (31/59)bc – 1,70±0,04 ng/mL, 66,1% (39/59)ab – 2,90±0,07 ng/mL 
e 67,8% (40/59)a - 5,52±0,27 ng/mL (letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatística; p=0,01). Novilhas que se tornaram 
prenhes tiveram maior concentração de P4 no D7 (2,87 ± 0,16 ng/mL vs. 2,45 ± 0,24 ng/mL; p<0,01), mas não no D5. Concluiu-se 
que a taxa de prenhez na TETF de embriões produzidos in vitro é positivamente influenciada pela manifestação do comportamento 
de estro e pelas concentrações de P4 no momento da transferência de embriões. Agradecimentos: CAPES (bolsa de mestrado para 
Marcelo Carnelli Frade), FAPESP (projeto 2011/03226-4), Grupo TOPFIV e MV Ricardo Brenner (TOPFIV). 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da expressão do estro na dinâmica folicular e ovulação em protocolos de sincroniza-
ção da ovulação em vacas Nelore em anestro. A hipótese foi de que vacas que apresentam estro após o protocolo de sincronização 
tem seu folículo dominante maior e apresentam ovulação antecipada. Foram selecionadas, via ultrassonografia transretal, 24 fêmeas 
Nelore com ausência de CL. Os animais apresentavam 2,82 ± 0,23 (escala 1 – 5) de escore corporal e foram mantidos em condição 
de pastagem durante o experimento. As vacas tratadas com dispositivo intravaginal de P4 (Sincrogest®, Ourofino, Cravinhos-SP) e 2 
mg de BE i.m. (Sincrodiol®, Ourofino, Cravinhos-SP) no D0. No D8, foi administrado 1 mg de CE i.m. (E.C.P.®, Pfizer, São Paulo-
SP), 0,4 mg de cloprostenol sódico i.m. (Sincrocio®, Ourofino, Cravinhos-SP), 300UI de eCG i.m. (Novormon®, Intervet), juntamen-
te com a retirada do dispositivo de P4. Após 48 h foi efetuada a IA. As avaliações ultrassonográficas para a análise da dinâmica foli-
cular foram realizadas na retirada do dispositivo e a cada 12 horas até a ocorrência da ovulação. A manifestação de cio foi avaliada 
com auxílio de bastão marcador.Os dados foram analisados pelo procedimento Glimmix do SAS. Foi observado que 54,2 % (n=13) 
das vacas apresentaram estro. Não se verificou efeito (P>0,05) da expressão do estro nas variáveis relacionadas a dinâmica folicular. 
O diâmetro do folículo dominante (FD) no D8 foi semelhante para vacas que manifestaram (7,3 ± 2,2mm) ou (6,7 ± 3,1 mm) não 
estro. No momento da IA, também não se verificou diferença no diâmetro do FD para animais que manifestaram (10,0 ± 2,2mm) ou 
não (8,5±3,0mm) estro. Vacas que apresentam estro possuem semelhante (p>0,05) taxa de ovulação (76,9 %) que vacas que não ma-
nifestaram (45,4 %). O crescimento folicular também não foi influenciado pela manifestação do estro (estro=1,2 mm/dia vs. não es-
tro=0,9 mm/dia). O momento da ovulação foi igual (p>0,05) em vacas com estro (72,0±12,0h após a retirada do dispositivo de P4) e 
em vacas sem estro (80,0±9,9h). Em síntese, não foi observado efeito da ocorrência de estro na resposta ovariana de vacas Nelore em 
anestro submetidas a protocolo de sincronização da ovulação para IATF. Outros estudos utilizando maior número de animais devem 
ser realizados para confirmar o presente resultado. 
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Indução e sincronização de ovulação utilizando análogo de GnRH em protocolo de IATF em 
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Os análogos sintéticos do GnRH têm sido utilizados como ferramenta terapêutica em reprodução de bovinos e em protocolos de In-
seminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). Os objetivos deste estudo foram determinar a eficiência do acetato de lecirelina (Dal-
marelin®, Vallée, São Paulo, Brasil) na dose de 0,050mg para indução e sincronização de ovulação em bovinos. Foram utilizadas 20 
fêmeas com corpo lúteo detectado por ultrassonografia. O protocolo de IATF utilizado foi: D0 colocação de um implante de proges-
terona e 2mg de Benzoato de Estradiol (Sincrodiol® - Ouro Fino, Brasil); D8 retirada do implante de progesterona e aplicação (IM) 
de 0,5 mg de cloprostenol sódico (Sincrosin® - Vallée, Brasil); D9: Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos - 
G1(N=12) Acetato de Lecirelina e G2(N=8) soro fisiológico. Avaliações ultrassonográficas (Mindray, DP2200) dos ovários foram 
realizadas nos dias D8, D9, D10 (manhã) e D10 (tarde), com objetivo de mensurar o diâmetro do folículo dominante e detectar as 
ovulações ocorridas no período. Em cada exame ultrassonográfico o diâmetro médio do folículo foi comparado entre os grupos pelo 
teste de ´t´ (Student) e as diferenças na taxa de ovulação foram avaliadas pelo teste exato de Fisher. O diâmetro do folículo dominan-
te não diferiu (P>0,05) entre os grupos nos dias 8 (9,3±2,3 vs. 9,5±3,2 mm) e 9 (10,0±2,6 vs.10,4±2,5 mm, respectivamente para G1 
vs G2) do protocolo. No entanto, aproximadamente 20 horas após o tratamento (D10/manhã), o folículo dominante foi maior 
(P<0,05) no grupo controle (12,1±2,2 mm) quando comparado ao grupo tratado (10,8±2,5 mm). A maioria das ovulações foram de-
tectadas no D10 à tarde e, embora o diâmetro médio dos folículos fosse menor no G1, 100% (12/12) dos animais ovularam e o per-
centual foi maior (P<0,05) que o encontrado para o G2 (12,5% - 1/8). Neste estudo, o acetato de lecirelina mostrou-se eficiente para 
induzir e sincronizar ovulações de fêmeas bovinas em protocolo hormonal utilizado em IATF.  
Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e Biotran.  
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O objetivo do presente estudo foi comparar o desempenho reprodutivo de vacas Nelore primíparas submetidas a diferentes manejos 
durante a estação reprodutiva (ER) de 84 dias. Foram utilizados três manejos distintos: 1) Monta Natural+Mamada controlada (T1; 
n=159) - as vacas foram submetidas a monta natural (MN) durante toda a ER e, entre os dias 20 e 50 da ER, os bezerros ficaram se-
parados e mamaram apenas 1 vez ao dia; 2) T2(n=154) - as vacas receberam uma inseminação artificial em tempo fixo (IATF) no 
primeiro dia da ER, seguida de monta natural até o seu final; ou 3) T3 (n=160) - as vacas receberam uma IATF no primeiro dia da 
ER, seguida da resincronização (Ressic) das vazias e segunda IATF 40 dias após a primeira. As vacas dos grupos T2 e T3 receberam 
um implante contendo Norgestomet (Crestar®, MSD Saúde Animal) associado a 2mg de benzoato de estradiol i.m.(Gonadiol®, MSD 
Saúde Animal) 10 dias antes do início da ER. Oito dias após a inserção, o implante foi removido associado a administração i.m. de 
0,3975 mg de cloprostenol sódico (Ciosin®, MSD Saúde Animal), 400UI de eCG (Novormon®, MSD Saúde Animal) e 1mg de cipio-
nato de estradiol (ECP®; Pfizer Saúde Animal). As vacas receberam IATF 48h após a retirada do implante, com a mesma partida de 
sêmen e mesmo inseminador. No grupo T3, as vacas foram diagnosticadas por ultrassonografia transretal 30 dias após a primeira 
IATF e as vazias foram submetidas ao mesmo protocolo de sincronização, partida de sêmen e inseminador. Nos grupos T2 e T3 os 
touros foram introduzidos 15 dias após a última IATF. O diagnóstico de gestação foi feito por ultrassonografia, 30 dias após a IATF 
e a cada 30 dias após a exposição aos touros. As taxas de concepção aos 42 (42d) e 84 (84d) dias da ER foram avaliadas por regres-
são logística utilizando o procedimento GLIMMIX do SAS. A taxa de concepção da primeira IATF foi semelhante (P=0,12) entre os 
grupos T2 (39,0%; 60/154) ou T3 (30,0%; 48/160). A taxa de concepção após a ressincronização no grupo T3 foi de 33,9% (38/112). 
Os grupos T2 e T3 apresentaram maior (P < 0,001) proporção de vacas prenhes aos 42d da ER (43,5%; 67/154 ou 56,8%; 86/160) do 
que vacas expostas somente à monta natural mais mamada controlada (T1=17,6%; 28/159). No entanto, a proporção de vacas pre-
nhes ao final da ER não diferiu (P = 0,21) entre os manejos (T1=47,8%; 76/159 vs. T2 =48,7%; 75/154 vs. T3=55,0%; 88/160). O 
intervalo entre o início da ER e a ocorrência de gestação foi diferente entre os grupos (T1=47,6±1,7c dias vs. T2=11,9±2,9a dias vs. 
T3=20,5±2,4b dias; P <0,0001) demonstrando menor intervalo para o grupo T2. Conclui-se que o uso da IATF no início da ER au-
menta a proporção de vacas primíparas prenhes por inseminação artificial e antecipa o momento da gestação quando comparado à-
quelas submetidas somente a MN com mamada controlada.  
Agradecimentos: MSD Saúde Animal; HoRa Agronegócio. 
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O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência de diferentes indutores da ovulação – Benzoato de Estradiol (BE) e Acetato de 
buserelina (GnRH) – em diferentes momentos – 24(BE), 36(BE) e 48(GnRH) horas após a aplicação de PGF2α - e em duas categori-
as de búfalas – nulíparas e multíparas – submetidas ao protocolo de IATF durante estação reprodutiva desfavorável. No estudo, 354 
búfalas foram distribuídas de acordo com a categoria, a idade, o peso, o escore de condição corporal e a atividade ovariana em um de 
três grupos (GBE24, n=112; GBE36, n=125; GGn48, n=117). Em estágio aleatório do ciclo estral (D0), no período da tarde, todas as 
búfalas receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (P4; Sincrogest®, Ourofino Agronegócio, Brasil) e 2,0mg im de Ben-
zoato de Estradiol (BE; Sincrodiol®, Ourofino Agronegócio). No D9 (tarde), as fêmeas receberam im 0,53mg de PGF2α (Cloproste-
nol sódico, Sincrocio®, Ourofino Agronegócio) e 400UI de eCG (Novormon®, MSD Saúde Animal, Brasil), seguido da remoção da 
P4. Após 24h (D10, tarde) a ovulação dos animais do GBE24 foi induzida por meio da aplicação de 1,0mg im de BE (Sincrodiol®, 
Ourofino Agronegócio). O GBE36 e o GGn48 receberam im 1,0mg de BE e 10µg de GnRH (Sincroforte®, Ourofino Agronegócio) 
no D11 (manhã e tarde), respectivamente. Parte dos animais (GBE24, n=47; GBE36, n=50; GGn48, n=44) foi selecionada aleatoria-
mente para a avaliação ultrassonográfica (Mindray DP2200Vet, China) realizada no D0 para verificar a atividade ovariana, no D9 
para verificar o diâmetro folicular e do D11 ao D14 (12/12h por 60h) para estabelecer o momento da ovulação. Todos os animais 
foram submetidos à IATF 64h após a aplicação de PGF2α e, 30 dias mais tarde ao diagnóstico de gestação (D42; Mindray 
DP2200Vet). As variáveis foram analisadas pelo procedimento GLIMMIX do SAS®. Não houve interação entre os indutores da ovu-
lação e as categorias animais (P>0,05). Além disso, não houve diferença entre os grupos experimentais (GBE24, GBE36 e GGn48) 
para o diâmetro (∅) do folículo dominante no D9 (9,0±0,3mm; 9,3±0,3mm; 9,5±0,3mm), para o ∅ do folículo ovulatório 
(13,1±0,3mm; 13,7±0,3mm; 13,7±0,3mm), para as taxas de ovulação [78,7% (37/47); 82,0% (41/50); 84,1% (37/44)] e de prenhez 
[51,3% (60/117); 45,5% (51/112); 46,4% (58/125)], respectivamente (P>0,05). No entanto, as multíparas apresentaram-se superiores 
às nulíparas no ∅ do folículo dominante no D9 (13,3±0,3mm e 8,6±0,2mm), no ∅ do folículo ovulatório (14,1±0,3mm e 
13,1±0,2mm), na taxa de ovulação [91,1% (51/56) e 75,3 (64/85)] e no intervalo entre a aplicação de PGF2α e a ovulação (70,3±1,3h 
e 66,5±1,4h), respectivamente (P<0,05). Este intervalo também foi maior para o GBE36 (72,4±1,4h) em comparação ao GBE24 
(64,0±1,5h) e ao GGn48 (67,6±1,9h). Conclui-se que a indução da ovulação com BE ou GnRH resulta em satisfatórias resposta foli-
cular, taxa de ovulação e de prenhez em búfalas sincronizadas para a IATF durante estação reprodutiva desfavorável. 
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Efeitos da eCG no desenvolvimento folicular, luteal e embrionário de vacas Nelore submeti-
das a protocolo de sincronização da ovulação para IATF 
 
P.C.S.F. Pitaluga1; P.S. Baruselli2; J.N.S. Sales3; L. Vincenti1; F. Perecin2; A.C. Assis Neto2; M.F. Sá Filho2 
 
1.Università degli Studi di Torino, Torino, Itália; 2.Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil; 3.Universidade Federal da Para-
íba, Areias, PB, Brasil. 
 
Palavras-chave: reprodução; folículo; corpo lúteo. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da gonadotrofina coriônica equina (eCG) na dinâmica folicular, no desenvolvimento do 
corpo lúteo (CL) e no tamanho do concepto 16 dias após a IATF em vacas Nelore. Em dia aleatório do ciclo estral (D0), 124 vacas 
receberam 2mg de benzoato de estradiol i.m. (BE; Gonadiol®, MSD, Brasil) e um dispositivo intravaginal de progesterona (P4; 
CIDR®,Pfizer Saúde Animal, Brasil). Na retirada do dispositivo de P4 (D8), as vacas receberam 0,15 mg de D-cloprostenol i.m. 
(Prostaglandina Tortuga®, Tortuga, Brasil), 1,0 mg de cipionato de estradiol i.m. (ECP®, Pfizer Saúde Animal, Brasil) e foram aleato-
riamente distribuídas em dois grupos: eCG (n=60), nos quais as vacas receberam 300UI de eCG i.m. (Novormon®, MSD Saúde Ani-
mal) e controle (n=64). Os diâmetros do folículo dominante (FD) no D8 e D10 e do CL no D15 foram determinados por ultrassono-
grafia. As vacas foram inseminadas em tempo fixo (IATF), 48 horas após a retirada do dispositivo de P4 e abatidas 16 dias após 
(D26). Amostras de sangue foram colhidas no D15 e D26 para quantificar a P4 sérica. Imediatamente após o abate, o trato reproduti-
vo foi removido e os embriões recuperados por lavagem uterina com tampão fosfato-salina. Os conceptos recuperados foram fotogra-
fados e o comprimento determinado com auxílio do programa AutoCAD 2007®. Os CLs foram dissecados, pesados e o diâmetro 
mensurado com o uso de paquímetro. Os dados foram analisados pelos procedimentos GLIMMIX do SAS. O diâmetro do FD no 
momento da administração da eCG (D8) foi semelhante entre os grupos (P=0,70). A taxa de crescimento folicular entre D8 e D10 
(3,5±0,3 mm e 2,6±0,2 mm; P=0,03), o diâmetro do CL no D15 (16,3±0,5mm e 14,7±0,5mm; P=0,03) e no D26 (19,6±0,3mm e 
17,9±0,4mm; P=0,003) e o peso do CL no D26 (2,8±0,1g e 2,4±0,11g; P=0,04) foram maiores no grupo eCG. Não houve diferença 
entre os grupos na recuperação embrionária [30% (18/60) e 29,7% (19/64); P=0,97], tamanho do concepto (118,5±21,8mm e 
98,1±17,2 mm; P=0,23), nas concentrações de P4 no D15 (1,4±0,2ng/ml e 1,5±0,5ng/ml; P=0,82) e no D26 (5,5±0,8 ng/ml e 5,5±0,8 
ng/ml; P=0,94), respectivamente para eCG e controle. Portanto, embora a eCG promova o crescimento folicular e aumente o diâme-
tro do CL, o tamanho do concepto e a concentração sérica de progesterona não sofreram alterações.  
Agradecimentos: TORTUGA, Fazendas Santo Antônio, Teixeirinha e MGM. 
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Inseminação artificial em tempo fixo em caprinos leiteiros com sêmen resfriado por 24 ou 48 
horas 
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Palavras-chave: inseminação artificial; sêmen resfriado; caprinos. 
 
Avaliou-se a capacidade fertilizante do sêmen caprino resfriado a 5ºC por 24 (T24) ou 48 h (T48). Foram utilizados como doadores 
de sêmen três bodes da raça Canárias. A dose inseminante foi de 150 milhões de espermatozóides móveis. Como diluidor utilizou-se 
o meio Tris-gema 2,5%. Para resfriar e manter o sêmen a 5ºC um Botutainer® (Biotech Botucatu, Reprodução Animal, Botucatu - 
SP) foi adaptado e utilizado. O estro foi sincronizado utilizando-se esponjas intra-vaginais contendo 60 mg de acetato de medroxi-
progesterona durante seis dias associada à aplicação de 37,5 µg de D-cloprostenol e 200 UI de eCG 24 horas antes da retirada das 
esponjas. As inseminações foram realizadas em tempo fixo por via transcervical, em média 37 horas após a remoção das esponjas, 
em 133 cabras sem raça definida (nativas de Cabo Verde). Estas foram distribuídas, aleatoriamente, nos dois tratamentos T24 e T48. 
As médias das motilidades e das taxas de parição, foram avaliadas pelo Teste de kruskal-Wallis. Os dados referentes ao intervalo de 
tempo entre a retirada do progestágeno até a inseminação artificial (IRIA); taxa de parição (PARI); e profundidade de deposição do 
sêmen (PROF), foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA). Não houve diferença (P>0,05) nos padrões seminais avaliados 
para os diferentes períodos de resfriamento (T24 – 58.8%±11,1 de motilidade e 2,9±0,5 de vigor; T48 – 51,3%±2,5 de motilidade e 
2,8±0,3 de vigor), o que permitiu obter taxas de parição similares em ambos os tratamentos (T24 – 26,5% e T48 – 21,5%). A eficiên-
cia dos protocolos testados permitiu a disseminação de genética caprina na República de Cabo Verde. Verificou-se correlação (r = 
0,27; P<0,05) entre IRIA e PROF e também entre IRIA e PARI (r = 0,29; P<0,05), indicando favorecimento dos resultados com in-
seminações mais tardias. Conclui-se que o sêmen caprino, resfriado por 48 horas a 5ºC, tem o mesmo potencial de fertilização do 
sêmen resfriado por 24 horas a 5ºC e que as inseminações foram realizadas precocemente, para o protocolo sugerido. 
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IATF melhora a eficiência reprodutiva de vacas de corte lactantes durante a estação de monta 
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Palavras-chave: inseminação artificial; sincronização; estação reprodutiva. 
 
O objetivo do presente estudo foi comparar o desempenho de diferentes programas de reprodução que empregam Monta Natural 
(MN) e inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em 90 dias de estação reprodutiva (ER). Também se objetivou avaliar o efeito 
de condição corporal no início da ER, raça (Cruzada vs. Nelore) e paridade (primípara vs. pluríparas) sobre a eficiência reprodutiva 
durante a ER. Um total de 507 vacas de corte lactantes (Nelore, n=302 e Cruzadas, n=205) foram utilizadas nesse estudo. As vacas 
foram aleatoriamente distribuídas em dois tratamentos: IATF+MN (n=252); as vacas receberam IATF no Dia 11 da ER e posterio-
mente foram submetidas a MN até o final da ER (90 dias). O grupo MN foi submetido somente a MN durante toda a ER (n=255). 
Nesse grupo, os touros foram introduzidos no primeiro dia da ER, sendo removidos por um período de sete dias entre os dias 9 e 16 
da ER e novamente introduzidos no dia 17, permanecendo juntos com as vacas até o final da ER. Vacas no grupo IATF+MN foram 
sincronizadas com protocolo a base de estradiol e progesterona. O diagnóstico de gestação foi feito por ultrassonografia transretal 30 
dias após a IATF, e a cada 30 dias após a exposição aos touros para avaliação da idade gestacional. Foram consideradas para as aná-
lises as taxas de prenhez aos 45 (45 d) e 90 (90 d) dias da ER, baseados na idade gestacional estimada em cada exame ultrassonográ-
fico. Os dados foram avaliados utilizando o procedimento GLIMMIX do SAS. O risco de prenhez foi analisado pelo modelo de risco 
proporcional Cox utilizando o procedimento PHREG do SAS. A taxa de prenhez à IATF (P/IATF) foi de 52,4% (132/252). O grupo 
IATF+MN apresentou maior (P=0,001) proporção de vacas prenhes aos 45d da ER [(63,5% (160/252)] do que o grupo de vacas ex-
postas somente à MN [(46,3% (118/255)]. No entanto, a proporção de vacas prenhes ao final da ER não diferiu (P=0,31) entre os 
tratamentos [IATF+MN=77,0% (194/252) vs. MN=71,0% (181/255)]. Independente do programa reprodutivo utilizado (IATF+MN 
ou MN), vacas pluríparas apresentaram maior (P<0,01) proporção de vacas prenhes aos 45 d [Plurípara=72,4% (186/257) vs. Primí-
para=36,8% (92/250)] e ao final da ER [Plurípara=87,6% (225/257) vs. Primípara=58,0% (145/250)] do que primíparas. Vacas com 
ECC ≥ 3,0 tiveram maior (P<0,01) proporção de vacas prenhes aos 45d da ER [≥3,0=69,6% (183/263) vs. <3,0=38,9% (95/244)] e 
ao final da ER [≥3,0=86,3% (227/263) vs. <3,0=58,6% (143/244)] do que vacas com ECC<3,0. Vacas cruzadas tiveram maior 
(P<0,01) proporção de vacas prenhes aos 45 d [Cruzada=67,3% (138/205) vs. Nelore=46,4% (140/302)] e ao final da ER [Cruza-
da=84,4% (173/205) vs. Nelore=62,5% (197/302)] do que vacas da raça Nelore. Conclui-se que o emprego da IATF aumenta a pro-
porção de vacas prenhes no início da ER, quando comparado ao uso somente da MN. Além disso, vacas pluríparas, vacas com maior 
ECC e vacas cruzadas apresentam maiores taxas de prenhez aos 45 d e ao final da ER. Os dados são indicativos de que o estabeleci-
mento de programas reprodutivos que empregam a IATF no início da ER é uma importante ferramenta para melhorar a eficiência 
reprodutiva de vacas de corte lactantes.  
Agradecimentos: Grupo Pennacchi, Cascavel-PR e Firmasa Tecnologia para pecuária. 
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Efeito da massagem uterina na taxa de concepção de vacas Nelore submetidas à IATF 
 
P.C. Dall Acqua; J.M. Basso; A.C. Parra; F.N. Marqui; L.B. Teixeira; W. Blaschi; T.R.R. Barreiros 
 

Universidade Estadual do Norte do Paraná, Bandeirantes, PR, Brasil. 
 
Palavras-chave: IATF; taxa de concepção; massagem uterina. 
 
O objetivo do presente foi comparar as taxas de concepção na IATF de vacas submetidas à massagem uterina. O experimento foi 
realizado em uma fazenda localizada no município de Santa Amélia, Estado do Paraná. Foram utilizadas 207 vacas lactantes da raça 
Nelore, com escore de condição corporal entre 2,5 e 3,5. Os animais foram distribuídos em 3 grupos, equiparados em relação ao es-
core corporal e o período pós-parto. No primeiro grupo (grupo controle, n=87) as vacas receberam um dispositivo intravaginal con-
tendo 1,9g de progesterona (CIDR, Pfizer, Brasil) e 2mg de benzoato de estradiol por via intramuscular (IM). Nove dias depois os 
dispositivos foram retirados e administrou-se IM 12,5mg de Dinoprost (Lutalyse, Pfizer, Brasil), 400UI de eCG (Novormon, MSD, 
Brasil) e 1mg de cipionato de estradiol (ECP, Pfizer, Brasil). A inseminação artificial foi realizada de 50 a 54 horas após a retirada do 
CIDR, com sêmen de um touro. Os animais do segundo (grupo massagem 30 dias antes, n=61) e terceiro grupos (grupo massagem, 
n=59), receberam o mesmo tratamento hormonal para IATF precedido de massagem uterina durante um minuto, 30 dias antes ou no 
dia do início do protocolo para IATF, respectivamente, o diagnóstico de gestação foi confirmado 30 dias após a IATF através de 
ultrassonografia transretal. Os resultados foram comparados por análise de variância (P<0,05). As taxas de prenhez foram semelhan-
tes (P>0,05) entre os grupos experimentais resultando em 55,1% (48/87), 55,7% (34/61), 54,2%(32/59), respectivamente para o gru-
po controle, grupo massagem 30 dias antes e grupo massagem. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que não houve efeito da 
massagem uterina na taxa de concepção de vacas Nelores submetidas à IATF. 
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Comparação das taxas de recuperação e taxas de prenhez de embriões de doadoras da raça 
Quarto de Milha de diferentes idades – Resultados preliminares 
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Objetivo do presente estudo foi avaliar a taxa de recuperação embrionária, a qualidade dos embriões, taxa de prenhez em éguas de 
diferentes idades, usadas como doadoras de embrião. O trabalho foi realizado em duas centrais de reprodução, no município de Li-
meira, Estado de São Paulo, na estação de monta 2011/2012. Foram analisadas 200 coletas de embriões de 113 éguas da raça Quarto 
de Milha, divididas em três grupos de acordo com a idade, éguas entre 2 e 7 anos (G1, n=112), 8 a 14 anos (G2, n=50) e mais de 15 
anos (G3, n=38). As éguas doadoras receberam 1mg IM de deslorelina ou 1250 UI de hCG IV (Vetecor, Hertape-Calier, Brasil) para 
indução de ovulação, quando apresentaram folículo com 35 mm de diâmetro e edema uterino expressivo e inseminadas 24 horas de-
pois com sêmen refrigerado de 70 garanhões na dose de 500 milhões a 2 bilhões de espermatozóides com motilidade progressiva. 
Vinte e quatro horas depois as ovulações foram confirmadas e as coletas foram realizadas entre sete e nove dias após a ovulação. A 
transferência foi realizada em éguas hígidas, entre o quinto e nono dia do ciclo estral, com a cérvix fechada, com útero com ecogeni-
cidade homogênea, sem edema e conteúdo na ultrassonografia. O diagnóstico de gestação era realizado aos 15 dias de gestação por 
ultrassonografia transretal. Os resultados foram submetidos a análise de variância (P<0,05). Não houve efeito do local sobre as variá-
reis analisadas, portanto os resultados foram agrupados. A taxa de recuperação de embriões foi semelhante (P<0,05) entre os grupos 
G1: 74,1% (83/112); G2: 64% (33/50); G3: 65,7% (25/38). O estágio de desenvolvimento embrionário foi semelhante entre os gru-
pos resultando em 86,7% (72/83), 78,1 (25/32) e 87,1% (21/25) de blastocistos expandidos, 1,2% (1/83), 12,5% (4/32) e zero blasto-
cistos e 12,3% (10/83), 12,5% (4/32) e 8% (8/25) de mórulas, respectivamente para G1, G2 e G3. Houve predominância de embriões 
de qualidade excelente entre os grupos (G1: 89,1%; G2: 96,8% e G3: 76%). As taxas de prenhez foram semelhantes entre os grupos 
G1:79,5% (80/83); G2:81.1% (27/33); G3:80% (20/25). A partir dos resultados preliminares obtidos não se observou efeito da idade 
sobre a eficiência dos programas de transferência de embriões em éguas. 
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Protocolos de sincronização para IATF utilizando dispositivos Vallée® contendo 0,6 ou 1,2 g 
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Avaliou-se a dinâmica folicular e taxa de concepção à IATF após a sincronização utilizando dispositivos intravaginais de 1,2 (DMax; 
Dispocel Max®; Vallée S.A.) ou 0,6g (DMonouso; Dispocel Monouso®; Vallée S.A.) de progesterona (P4) novos e reutilizados 
(1X=usado por 8 dias ou 2X=usado por 16 dias). Para tanto, foram conduzidos quatro experimentos [Exp. 1=Dinâmica Folicular e 
Exp. 2 (A, B e C) = Taxa de prenhez]. No Exp. 1, 81 fêmeas Holandesas (40 vacas e 41 novilhas) foram divididas em seis tratamen-
tos: P4C novo (DIB®; MSD Saúde Animal; n=13); DMax Novo (n=14); DMax 1X (n=13); DMax 2X (n=13); DMonouso novo 
(n=14) e DMonouso 1X (n=14). O protocolo de sincronização utilizado consistiu na administração de 2mg de BE (P4C=Gonadiol®, 
MSD Saúde Animal ou Grupos Vallée=Benzoato de Estradiol Vallée®) mais inserção do dispositivo conforme o tratamento no início 
do protocolo (D0). No D8, removeram-se os dispositivos e administrou-se cloprostenol sódico (P4C=530µg Sincrocio®, Ouro Fino 
Saúde Animal e Grupos Vallée=500µg, Sincrosin®, Vallée®), 1mg de cipionato de estradiol (P4C=ECP®, Pfizer Saúde Animal e 
Grupos Vallée=Cipionato de Estradiol Vallée®) mais 300UI de eCG (Folligon®, MSD Saúde Animal). Foram realizados exames 
ultrassonográficos (Chison 8200Vet, 7,5MHz) da retirada até 96 horas para determinação do momento das ovulações. Todos os ani-
mais receberam IATF 48 horas após a retirada dos dispositivos. No Exp. 2, 1599 vacas Nelore paridas foram tratadas com o mesmo 
protocolo citado anteriormente, porém, divididas nos experimentos 2A (P4C Novo vs. DMax Novo vs. DMonouso Novo), 2B (P4C 
1X vs. DMax 1X vs. DMonouso 1X vs. DMax Novo) e 2C (P4C 2X vs. DMax 1X vs. DMax 2X vs. DMax Novo). O diagnóstico de 
gestação foi realizado 30 dias após a IATF. Os dados foram analisados utilizando o PROC Glimmix do SAS. No Exp. 1, não foram 
verificadas diferenças entre os tratamentos para o momento (P=0,38) e taxa de ovulação (P=0,99) (P4C Novo=69,2±14,0 h e 100% 
vs. DMax Novo=60,9±12,9h e 100% vs. DMax 1X=68,3±12,4h e 76.9% vs. DMax 2X=64,8±12,9h e 85.7% vs. DMonouso No-
vo=70,0±10,0h e 85,7% vs. DMonouso 1X=62,0±16,8h e 85,7%). No Exp. 2, não foram verificadas diferenças nas taxas de prenhez 
em nenhum dos experimentos: 2A [P4C Novo (62,3%; 91/146), DMax Novo (61,5%; 91/148) e DMonouso Novo (66,0%; 95/144); 
P=0,35]; 2B [P4C 1X (54,0%; 81/150); DMax 1X (48,0%; 71/148); DMonouso 1X (54,9%; 79/144) e DMax Novo (56,4%; 84/149); 
P=0,16] e 2C [P4C 2X (51,0%; 74/145); DMax 1X (48,6%; 70/144); DMax 2X (51,8%; 72/139) e DMax Novo (52,8%; 75/142); 
P=0,81]. Pode-se concluir que é possível utilizar o protocolo com dispositivos de Dispocel Max® (Novo, 1X ou 2X) ou Dispocel 
Monouso® (Novo ou 1X) para sincronização da ovulação e IATF em fêmeas bovinas com resultados satisfatórios. 
Agradecimentos: HoRa Agronegócio e Apta Gado de Leite, Nova Odessa-SP 
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Efeito da presença de CL e do tratamento com PGF2α no início do protocolo de ressincroni-
zação em vacas Nelore lactantes 
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Palavras-chave: IATF; sincronização; prostaglandina. 
 
Avaliou-se o efeito da presença de CL e da administração de prostaglandina no início do protocolo de ressincronização na taxa de 
prenhez e na expressão de estro de vacas Nelore lactantes. No diagnóstico de gestação (30 dias) da primeira IATF, foram seleciona-
das 635 vacas Nelore (492 pluríparas e 143 primíparas) com diagnóstico negativo de prenhez. Nesse momento, as fêmeas foram dis-
tribuídas conforme o status ovariano (presença ou ausência de CL) em um de três tratamentos (Grupo sem CL, Grupo CL e Grupo 
CL+PGF). Nesse mesmo dia (D0), todas as vacas foram sincronizadas com 2mg de benzoato de estradiol i.m. (RIC-BE, Agener Uni-
ão, Brasil) e com um dispositivo intravaginal de progesterona previamente utilizado por 16 dias (Primer, Agener União, Brasil). A-
lém disso, no Grupo CL+PGF administrou-se 250µg de Cloprostenol sódico (Sincrocio, Ouro Fino, Brasil). No D8, o dispositivo de 
progesterona foi removido e administrou-se 1mg de cipionato de estradiol (ECP®, Pfizer, Brasil), 300 UI de eCG (Novormon®, 
MSD, Brasil) e cloprostenol sódico (500µg no Grupo sem CL e Grupo CL, e 250µg no Grupo CL+PGF). Um subgrupo (n=421, 279 
pluríparas e 142 primíparas) foi utilizado para identificação do estro após o tratamento de sincronização. Foi utilizado bastão de cera 
na inserção da cauda no momento da retirada do dispositivo de progesterona Considerou-se em estro, as fêmeas que apresentaram a 
cera removida no momento da IATF. Os dados foram analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS. Verificou-se diferença entre 
vacas pluríparas e primíparas quanto a presença de CL no início do protocolo de ressincronização [60,0% (295/492) vs 14,7% 
(21/143), P=0,001], a expressão de estro [62,0% (173/279) e 43,0% (61/142), P=0,001] e a taxa de prenhez [45,9% (226/492) e 
28,7% (41/143), P=0,001], respectivamente. Na avaliação dos tratamentos, utilizou-se somente vacas pluríparas, devido a alta inci-
dência de animais sem CL em primíparas que causou desequilibro entre os grupos. As vacas do grupo CL+PGF [81,1% (60/74)a] 
apresentaram maior (P=0,004) taxa de expressão de estro que os demais grupos experimentais [48,5% (65/134)c para o Grupo sem 
CL e 67,6% (48/71)b para o Grupo CL]. Além disso, a taxa de prenhez foi maior nas vacas que apresentaram CL no início do proto-
colo de sincronização [58,3% (88/151)a para o Grupo CL+PGF, 50,0% (72/144)a para o Grupo CL e 33,5% (66/197)b para o Grupo 
sem CL]. Conclui-se que vacas Nelore pluríparas apresentam maior presença de CL no início do protocolo, maior expressão de estro 
e maior taxa de prenhez à ressincronização que vacas primíparas. Além disso, vacas com CL no início do protocolo de ressincroniza-
ção apresentam maiores taxas de estro (pluríparas e primíparas) e de prenhez (pluríparas). Ainda, a utilização de prostaglandina no 
início do protocolo de ressincronização aumenta a expressão de estro, porém não altera a taxa de prenhez de vacas submetidas à res-
sincronização. 
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Avaliação da eficácia do Ecegon® na resposta ovariana e na taxa de prenhez de fêmeas bovi-
nas submetidas à IATF 
 
R.M. Ferreira1; J.G. Soares1; A.C. Oliveira2; R.L. Gonçalves3; O.V. Oliveira Junior3; T.S. Antonio3; F.V.F.R. 
Kurzac3; J.N.S. Sales4; P.S. Baruselli1 
 
1.FMVZ-VRA-USP, São Paulo, SP, Brasil; 2.Veterinário Autônomo, Goiânia, GO, Brasil; 3.BIOGÊNESIS-BAGÓ, Curitiba, PR, 
Brasil; 4.Centro de Ciências Veterinárias, CAMPUS II-UFPB, Areia, PB, Brasil. 
 
Palavras-chave: eCG; fertilidade; eficiência reprodutiva. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da administração i.m. do Ecegon® (eCG comercializada pela Biogénesis-Bagó, Argentina) 
sobre o crescimento folicular, diâmetro do folículo dominante (ØFD), taxa de ovulação, volume do CL formado e taxa de prenhez de 
vacas Nelore (Bos indicus, n=174) e mestiças (B. indicus x B. taurus, n=80) em anestro pós-parto (25-45d) e sincronizadas para 
IATF. O estudo foi conduzido na Fazenda Vera Cruz, Nova Xavantina – MT. Em dia aleatório do ciclo estral (D0), todas as vacas 
(n=254) receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (Cronipres Mono dose®, Biogénesis Bagó, Argentina) novo e 2mg de 
benzoato de estradiol (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil) i.m.. No D8, o implante foi removido e administrou-se 150µg de D-
Cloprostenol (Croniben®, Biogénesis Bagó, Brasil) i.m.. Nesse momento, as vacas foram homogeneamente distribuídas (de acordo 
com peso, ECC e ØFD) para receber ou não 400UI de Ecegon® i.m.. No D9, 1mg de benzoato de estradiol foi administrado i.m.. A 
IATF foi realizada 54h após a retirada do dispositivo. Avaliações ultrassonográficas foram realizadas nos D0 e D8 para verificar 
presença de CL, nos D8 e D10 para avaliação do ØFD, no D17 para verificar presença e volume do CL formado e no D40 para diag-
nóstico de gestação. Somente vacas sem CL nos D0 e D8 foram utilizadas. A taxa de crescimento folicular diária foi calculada pela 
diferença de ØFD entre os D8 e D10 dividido por dois. Ovulação foi considerada pela presença de CL no D17 no ovário ipsilateral 
ao FD presente no D10. Uma coleta de sangue foi realizada no D17 para avaliar a concentração de progesterona sérica (método de 
RIA; Coat-A-Count®, Gênese, EUA). Os dados foram analisados pelo PROC GLIMMIX do SAS. Não houve interação entre raça e 
tratamento. O ØFD no D8 foi similar entre vacas controle e tratadas com Ecegon® (10,9 ± 0,2 vs 11,0 ± 0,2 mm; P = 0,96), demons-
trando homogeneidade nos grupos antes do tratamento. Vacas tratadas com Ecegon® tiveram maior ØFD no D10 (13,6 ± 0,2 vs 12,2 
± 0,2 mm; P < 0,00001), maior taxa de crescimento folicular (1,40 ± 0,06 vs 0,70 ± 0,05 mm/dia; P < 0,00001), maior taxa de ovula-
ção (95,9 vs 70,3%; P < 0,00001), maior volume do CL (3.927,4 ± 141,1 vs 3.127,0 ± 145,8 mm3; P < 0,00001) e maior concentra-
ção de progesterona no D17 (2,14 ± 0,13 vs 3,99 ± 0,16 ng/mL; P < 0,00001). Observou-se também, tendência de aumento da taxa de 
prenhez nas vacas tratadas com Ecegon® (50,0 vs 39,4%; P = 0,09). Portanto, comprovou-se a eficácia do Ecegon® em aumentar as 
dimensões foliculares e luteais, possibilitando o aumento da taxa de prenhez de vacas em anestro pós-parto. 
Agradecimentos: Fazenda Vera Cruz e seus funcionários, Laboratório de Endocrinologia Animal da Faculdade de Medicina Veteri-
nária de Araçatuba. 
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Efeito das concentrações de progesterona, duração do proestro e diâmetro folicular sobre a 
taxa de concepção de novilhas Nelore púberes submetidas à IATF 
 
T. Martins1; R.F.G. Peres1; A.D.P. Rodrigues2; H.B. Graff1; E.R. Carvalho2; M.H.C. Pereira2; J.L.M. Vasconce-
los2 
 
1.Fazenda Brasil, Barra do Garça, MT, Brasil; 2.UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: IATF; novilha; proestro. 
 
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito das concentrações de progesterona, diâmetro folicular e duração do proestro na taxa de 
concepção de novilhas púberes submetidas à IATF. Nesse estudo, 1083 novilhas cíclicas com pelo menos um CL em duas avaliações 
ultrasonográficas consecutivas (Aloka – SSD 500) foram sincronizadas com o protocolo: D0: benzoato de estradiol (BE, 2,0 mg, 
Estrogin®) + CIDR®; D7: dinoprost trometamina (PGF2α, 12,5 mg, Lutalyse) e D9: retirada do dispositivo. O animais foram distri-
buídos aleatoriamente no D0 para inserção de CIDR® sem utilização prévia (CIDR1) ou utilizado previamente por 18 dias (CIDR3). 
As novilhas foram inseminadas 48 h (0,5 mg, i.m., ECP® no dia 9), 54 ou 72 h (100 µg, im., Fertagyl® no momento da IATF) após a 
retirada dos dispositivos perfazendo 6 grupos experimentais (fatorial 2 x 3). O diâmetro do maior folículo (ØFD) foi avaliado em um 
subgrupo de novilhas no D7 (n= 255), D9 (n= 532) e em todos os animais no momento da IATF. Amostras de sangue para dosagem 
de P4 foram colhidos dos animais avaliados no D7, D9 e todos os animais no D19 (7 d pós IATF). O diagnóstico de gestação foi 
realizado 40 dias após a IATF. Variáveis contínuas foram avaliadas pelo PROC MIXED e binárias pelo PROC GLIMMIX. Novilhas 
com concentração de P4 ≥ 1,0 ng/ml no D19 foram consideradas ovuladas e utilizadas para análise de taxa de concepção (TC = novi-
lhas prenhe/ovuladas). Na análise do ØFD – IATF desconsiderou-se novilhas ovuladas antecipadamente (ØFD ≤ 6,2mm e [ ] P4D19 
≥ 1,0 ng/ml; n= 283). Considerou-se efeito significativo quando P≤ 0,05 e tendência quando P≤ 0,10. Nas análises todas as interações 
foram testadas e variáveis com P>0,2 foram removidas do modelo final. Novilhas tratadas com CIDR3 apresentaram menores [ ]P4 
(D7: 4,77±0,27 e D9: 2,86 ± 0,11 ng/ml) que o CIDR1 (D7: 6,61 ± 0,27 e D9: 4,31 ± 0,11 ng/ml) e maior ØFD (D7: 7,60 ± 0,13 e 
D9: 9,62 ± 0,40 mm) em relação ao CIDR1 (D7: 6,84 ± 0,13 e D9: 8,53 ± 0,40 mm). A [ ] P4 afetou negativamente o ØFD no D7 (r 
= 0,21) e o ØFD no D9 (r = 0,18 e r= 0,15). Houve efeito do número de usos do CIDR no ØFD - IATF (CIDR1: 11,20 ± 0,10 e 
CIDR3: 11,65 ± 0,11) e na [ ] P4D19 (CIDR1: 3,62 ± 0,09 e CIDR3: 3,97 ± 0,09). A [ ] P4D19 influenciou positivamente a TC. 
Houve efeito positivo do ØFD – IATF na TC, ovulação e [ ] P4D19 (r = 0,26). Não houve efeito dos tratamentos na TC (43,63%; 
404/926) e prenhez (TP = 37,31%; 404/1083), porém novilhas com ØFD-IATF entre 11,0 e 15,5 mm apresentaram maior taxa de 
concepção (53,35; 263/493) em relação aos animais com ØFD-IATF < 11,0 mm (30,77%; 88/286) o qual não diferiu dos animais 
com ØFD-IATF > 15,5 mm (38,10%; 8/21). No momento da IATF 36% das novilhas apresentaram folículos < 11,0 mm constituin-
do-se um agravante para essa categoria animal. Conclui-se que o proestro não foi o fator limitante no protocolo convencional de 9 
dias e o principal fator que interfere na TC é o diâmetro folicular, entretanto o uso de um dispositivo previamente usado (CIDR3) não 
incrementou a TC e TP, desse modo outros fatores podem estar afetando o desenvolvimento folicular. 
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É possivel reduzir a dose de Ciosin® no protocolo de IATF de novilhas cíclicas e vacas Nelore 
lactantes 
 
R.C.P. Silva1; M.O. Marques1; M. Ribeiro Júnior1; R.V. Sala2; M.F. Sá Filho2; P.S. Baruselli2 
 
1.GERAEMBRYO, Cornélio Procópio, PR, Brasil; 2.VRA, FMVZ/USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: IATF; luteólise; Bos indicus. 
 
Dois estudos foram realizados para avaliar diferentes doses de cloprostenol sódico (Ciosin®) na taxa de prenhez de novilhas Nelore 
ciclando e vacas Nelore lactantes sincronizadas para IATF. No Experimento 1, foram utilizadas 457 novilhas Nelore divididas alea-
toriamente em três grupos experimentais (500µg vs 375µg vs 250µg). No Experimento 2, foram utilizadas 626 vacas Nelore paridas 
(entre 30 a 60 dias pós-parto) divididas aleatoriamente em dois grupos experimentais (375µg vs 250µg). No início da sincronização 
todos os animais receberam 2 mg de benzoato de estradiol i.m. (BE; Gonadiol®, MSD Saúde Animal) e um implante auricular con-
tendo norgestomet (novilhas, P4, Crestar®, MSD Saúde Animal) ou dispositivo intravaginal de progesterona (vacas, P4, DIB®, MSD 
Saúde Animal). Oito dias após, a fonte exógena de P4 foi removida e administrou-se 300 UI de eCG i.m. (Novormon®,MSD Saúde 
Animal) mais Cipionato de estradiol i.m. (CE; Novilhas = 0.5mg e Vacas =1mg, ECP®, Pfizer Saúde Animal). Neste momento as 
fêmeas foram distribuídas aleatoriamente nos grupos experimentais: Experimento 1 – Novilhas [500 µg (2 mL) ou 375µg (1,5 mL) 
ou 250µg (1,0 mL) i.m. de cloprostenol sódico (PGF; Ciosin®, MSD Saúde Animal)] e Experimento 2 – vacas paridas [375µg (1,5 
mL) ou 250µg (1,0 mL) i.m. de cloprostenol sódico]. Todos os animais foram inseminados 48 horas após a retirada da P4. Os dados 
foram analisados pelo procedimento Glimmix do SAS. Não foram observadas diferenças entre os tratamentos na taxa de prenhez 
tanto para vacas [375µg = 55,1% (173/314); 250µg = 59,3% (185/312); P = 0,88] quanto para novilhas [500µg = 60,8% (93/153); 
375µg = 50,2% (76/151); 250µg = 59,5% (91/153); P = 0,14]. Dessa forma, conclui-se que é possível reduzir a dose de Ciosin® para 
250µg no protocolo de IATF de novilhas Nelore e vacas Nelore paridas.  
Agradecimentos: MSD Saúde Animal; Hora Agronegócio. 
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Suplementação com GnRH-hCG ou progestágeno após a inseminação artificial de vacas de 
corte no pós-parto 
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Palavras-chave: bovino; GnRH, hCG, norgestomet; ressincronização do estro. 
 
Este estudo determinou a taxa de prenhez (TP) de vacas após a inseminação artificial em tempo fixo (IATF=Dzero) e suplementação 
com progestágeno ou com a associação GnRH-hCG para otimizar a função ovariana. Vacas lactantes de corte (N=274; ½ Nelore e ½ 
Simental ou Aberdeen Angus) da Embrapa Pecuária Sudeste (ECC=5.6; peso vivo=563,5kg e mais de 60 dias pós-parto) foram de-
signadas aleatoriamente aos grupos: SINC (n=99) – recebeu injeção de 3 mg norgestomet/5 mg valerato de estradiol IM e um im-
plante auricular de 3 mg norgestomet, nove dias depois, o implante foi retirado e 0,5 mg de cipionato de estradiol dados IM. A IATF 
foi feita 54 horas após disso; RE-SINC (n=103) – tratado como SINC e que receberam um outro implante, previamente usado, no 
D12 pós- IATF. Este implante foi removido no D21 e uma segunda IATF feita 48h depois somente nas vacas que mostraram estro 
dentro desse período de dois dias; GNRH-HCG (n=72) - tratado como em SINC e injetado (IM) com 200mcg of gonadorrelin (Gn-
RH) no D5 e 2500 IU de hCG no D12. Todas as vacas foram então monitoradas para apresentação do estro e inseminadas de acordo 
com o sistema am:pm/pm:am. O diagnóstico ultrassonográfico foi feito 30 dias após a IATF e a taxa de parição obtida. Os dados 
forma analisados pelo teste do qui-quadrado. A TP à IATF não diferiu (P>0,05; χ2GL=2=2,03) entre SINC (67,7%) e RE-SINC 
(64,1%) ou GNRH-HCG (70,8%) e a TP das outras IAs também não variou. A taxa de parição ao final da estação reprodutiva foi de 
87,9%. O número de vacas prenhes dentro dos primeiros 23 dias da estação no RE-SINC não foi maior (0,20>P>0,10; χ2GL=2=4,19) 
que nos outros grupos, mas aquelas vacas conceberam mais cedo. De fato, a proporção de parições devidas às 1ª e 2ª IATF do RE-
SINC compara-se (P>0,05; χ2GL=2=0,27) aos valores gerais no SINC e no GNRH-HCG após o fim de toda a estação reprodutiva. 
Este experimento não mostrou diferenças entre os tratamentos, mas o protocolo de ressincronização permitiu obter alta TP dentro dos 
primeiros 23 dias da estação reprodutiva. O uso de rufiões ficou reduzido a apenas dois dias dentro de todo aquele período.  
Agradecimentos: CNPq (506119/2008-4) 
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Taxas de prenhez obtidas atraves da inovulação de embriões bovinos em diferentes estágios 
de desenvolvimento 
 
S.P. Silva1; D.C. Faria1; W.B. Castilho1; L.L. Pereira2; W.G. Vale3 
 
1.Faculdades Integradas do Tapajós-FIT, Santarém, PA, Brasil; 2.ALTA EMBRI, Altamira, PA, Brasil; 3.Universidade Federal do 
Oeste do Pará (UFOPA), Santarém, PA, Brasil. 
 
Palavras-chave: estágio embrionário; transferencia de embrião; inovulação. 
 
Melhores taxas de prenhez podem ser obtidas, uma vez priorizada a transferência de embriões (TE) nos estágios de mórula e blasto-
cisto inicial. O objetivo desse trabalho foi avaliar as taxas de prenhez nos diferentes estágios embrionários em TE realizadas em fa-
zendas na região Oeste do Pará. Na metodologia o protocolo foi realizado com a aplicação hormonal nas receptoras aneloradas dois 
dias antes do inicio das aplicações hormonais das doadoras da raça Nelore, designado (D -2), com a implantação de Progesterona 
(P4) intravaginal (Sincrogest, Ouro Fino, Brasil) e 2 ml de benzoato de estradiol(BE) (RIC-BE, Tecnopec, Brasil). Dois dias após 
iniciou-se o protocolo das doadoras, designado dia 0 (D0), com a implantação de P4 intravaginal e 2,5 ml de BE. No dia 4 (D4) às 
08: 00 horas aplicou-se 40 UI de Hormônio Folículo Estimulante (FSH) (Pluset, Hertape Calier), e as 18:00 horas aplicou-se 40 UI 
de FSH correspondente á 40% da dosagem. No dia 5 (D5) às 08:00 horas aplicou-se 34 UI de FSH e, as 18:00 horas aplica-se 34 UI 
de FSH correspondente a 30% da dosagem. No dia 6 (D6) às 08:00 horas aplicou-se 28,4 UI de FSH correspondente a 20%, mais 2 
ml de Prostaglandina (PGF2α)( Prolise, ARSA, Argentina). Às 12:00 horas retirou-se o implante de P4 das receptoras e foram apli-
cados 2 ml de PGF2α, mais 1 ml de BE mais 300 UI de Gonadotrofina Coriônica Equina (eCG) ( Novormom, Intervet, Holanda). Às 
18:00 horas aplicou-se nas doadoras 28,4 UI de FSH mais 1 ml de PGF2α. No dia 7(D7) às 08:00 horas aplicou-se 22,7 UI de FSH e 
o implante de P4 das doadoras foi retirado. As 18:00 horas aplicou-se 22,7 UI de FSH. No dia 8 (D8) às 08:00 horas aplicou-se 2ml 
de Hormônio Liberador de Gonadotrofina(GnRH) ( Sincroforte Ouro Fino, Brasil) e, às 18:00 horas realizou-se a primeira Insemina-
ção Artificial (IA). No dia 9 (D9) às 08:00 horas realizou-se a segunda IA. O estro das receptoras foi sincronizado no D8 das doado-
ras. No dia 15 (D15) ou seja, 7 dias após a primeira IA realizou-se a colheita de embriões, estes foram selecionados e implantados 
nas receptoras. Foram utilizadas 160 receptoras de embriões, nas quais foram implantados embriões em estágios embrionários, móru-
la e blastocisto. O diagnostico de getação para obtenção das taxas de concepção (TC) foi realizado em média 23-30 dias após a TETF 
e os dados foram analizados pelo Proc Glimmix do SAS. A TC após a inovulação de mórulas foi de 28,78% (19/66), enquanto que 
observou-se 50% (47/94) de eficiência após a inovulação de blastocistos (P= 0,0070). Diante dos resultados obtidos, concluiu-e que a 
TE durante o estágio embrionário de blastocistos possibilita maiores taxas de prenhez em bovinos. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

384 

SBTE 101 IATF, TETF E IA 

Comparativo entre o efeito da lecirelina e do LH como indutores de ovulação na taxa de pre-
nhez de novilhas Nelores pré-sincronizadas com progesterona e benzoato de estradiol em um 
protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 
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Palavras-chave: IATF; novilhas; LH. 
 
O objetivo deste experimento foi comparar a eficácia de dois protocolos de ovulação para inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF) utilizando dois diferentes indutores de ovulação: lecirelina (Gestran Plus, Tecnopec/União Química, ARSA, Argentina), um 
análogo sintético de GnRH, ou LHp (Lutropin V, Tecnopec/União Química, Bioniche, Canadá). Para tanto, foram utilizadas 448 
novilhas da raça Nelore, com peso médio estimado de 300 kg e escore de condição corporal médio de 3 (escala de 1 a 5). Inicialmen-
te, as novilhas foram avaliadas por ultrassonografia e classificadas, de acordo com a condição ovariana em: cíclicas (com corpo lú-
teo) e acíclicas (sem corpo lúteo). Os animais foram distribuidos de forma homogênea em 3 grupos. Os Grupos LH e GnRH foram 
submetidos a protocolos de pré-sincronização com dispositivos de progesterona reutilizados previamente por 24 dias (Primer, Tecno-
pec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil), aplicando-se 2 mg de benzoato de estradiol (RIC-BE, Tecnopec/União Química, Embu-
Guaçu, Brasil) no momento da inserção dos dispositivos (dia 0) e 1 mg de benzoato de estradiol na sua retirada (dia 8). Após 12 dias, 
as novilhas foram submetidas aos seguintes protocolos de IATF: D20 - inserção de dispositivos de progesterona novos (Primer, Tec-
nopec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil) e aplicação de 2 mg de benzoato de estradiol; D29 - retirada dos dispositivos em ambos 
os grupos e aplicação de 0,5 mg de benzoato de estradiol, 5 mg de FSHp (Folltropin V, Tecnopec/União Química, Bioniche, Canadá) 
e 112,5 µg de D-cloprostenol (1,5 ml Prolise, Tecnopec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil). Decorridas 46 horas, o Grupo GnRH 
recebeu 25 µg de lecirelina (1 ml Gestran plus, Tecnopec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil). e o Grupo LH recebeu 3,15 mg de 
LHp (Lutropin-V, Tecnopec/União Química, Bioniche, Canadá). Ambos os lotes foram inseminados concomitantemente à aplicação 
dos indutores de ovulação, que foram aplicados alternadamente, segundo a entrada dos animais no tronco. Ao Grupo Controle, po-
rém, não foi aplicado previamente o protocolo de indução de ciclicidade, sendo aplicado somente o seguinte protocolo de IATF, Dia 
20: Inserção de dispositivo intravaginal de progesterona novo (Primer, Tecnopec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil) e 2 mg de 
Benzoato de Estradiol (RIC-BE, Tecnopec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil); no dia 29: Remoção dos dispositivos, aplicação de 
1 mg de Benzoato de Estradiol, aplicação de 112,5 µg de D-Cloprostenol (Prolise, Tecnopec/União Química, Embu-Guaçu, Brasil) e 
10 mg de FSH (Folltropin-V, Tecnopec/União Química, Bioniche, Canadá), este grupo recebeu a inseminação 46 horas após. Os 
dados de prenhez entre os grupos foram comparados pelo teste de Qui-quadrado. A taxa de ciclicidade dos animais antes da aplica-
ção do protocolo de indução da puberdade foi 75,1%. As taxas de prenhez foram similares (p = 0,31) para os grupos GnRH (45,6%; 
63/138) e LH (51,7%; 76/147), mas menores no grupo controle (27,6%; 45/163; P<0,001). Demonstrou-se que programas de acasa-
lamento para novilhas que combinam pré-tratamento com progesterona e EB seguido de um protocolo de IATF com GnRH ou LH 
são mais vantajosos que o protocolo convencional de IATF sem pré-tratamento e usando BE para induzir a ovulação.Novos experi-
mentos devem ser conduzidos para isolar os possíveis fatores responsáveis pelas diferenças nas taxas de prenhez observadas. 
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Efeito da somatotropina recombinante bovina associada a protocolo de superovulação na fer-
tilidade de embriões 
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Palavras-chave: somatotropina bovina recombinante; fertilidade; embrião. 
 
A somatotropina bovina recombinante (bST) age através da estimulação do fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF-I) e é 
utilizada para aumentar a produção de leite. Alguns estudos em vacas em lactação observaram melhores taxas de prenhez quando a 
bST foi aplicada no inicio do protocolo de IATF ou no momento da IA (Moreira, et al., 2001. J.Dairy Sci. 84:1646-1659). O objetivo 
deste estudo foi avaliar se a aplicação de bST associada ao protocolo de superovulação interfere na fertilidade do embrião. Vacas 
Holandesas não lactantes (n=5) e novilhas (n=86) foram utilizadas como doadoras de embriões, sendo sincronizadas com dispositivo 
intravaginal de P4 (CIDR, 1,9g de P4, Pfizer Saúde Animal, SP, Brasil) e 2mg im BE (2,0 mL de Estrogin, Farmavet, SP, Brasil) no 
dia -8; os estímulos superovulatórios iniciaram no dia -4, com doses decrescentes de FSH i.m. (Folltropin-V; Bioniche Animal Heal-
th, Belleville, ON, Canadá) realizados duas vezes por dia, durante 4 dias (400mg); a PGF2α im (5,0 mL de Lutalyse, Pfizer Saúde 
Animal, SP, Brasil) foi aplicada no dia -2 e no dia -1 no momento da remoção do CIDR; no dia 0 as doadoras receberam 200µg de 
gonadorelina im (GnRH, 2,0 mL de Fertagyl, Intervet/Schering-Plough, SP, Brasil), a IA foi realizada 12 e 24 horas depois do Gn-
RH; os embriões foram coletados no d7 por método não cirúrgico, foram transferidos para receptoras previamente sincronizadas. 
Foram transferidos apenas embriões grau 1 e grau 2. No inicio do protocolo de superovulação, os animais foram divididos aleatoria-
mente para receber: solução salina (d0 e d9; grupo controle), duas doses (d0 e d9) ou uma dose (d9) de bST (0,8ml de bST, 333mg de 
sometribove zinco, SC; Lactotropin, Elanco Saúde Animal). As variáveis binomiais foram analisadas pelo PROC GLIMMIX do 
SAS. Foi considerando significância quando P<0,05 e tendência quando P <0,10. Embriões provenientes de doadoras que receberam 
duas doses de bST resultaram em maior taxa de prenhez aos 30 e 60d [52,7% e 42,4% (203)] em relação a uma dose de bST [38% e 
34,2% (266)] ou controle [38,9% e 31,7% (180)]. Estudos relatam que o IGF-I tem efeito benéfico em oócitos e no desenvolvimento 
embrionário inicial (Izadyar et al., 1997. Mol. Reprod. Dev. 45:175-180), alem de aumentar o numero de células e reduzir o numero 
de blastômeros apoptóticos em embriões bovinos (Jousan and Hansen, 2004. Biol. Reprod. 71:1665-70). A utilização de bST associ-
ado a protocolo de superovulação melhorou a fertilidade dos embriões, e este efeito pode ser no folículo ou no desenvolvimento em-
brionário inicial. 
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A indução de puberdade em novilhas Nelore aos 45 ou 90 dias antes da estação de monta au-
menta as taxas de ciclicidade e de prenhez 
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Palavras-chave: novilha; puberdade; indução. 
 
Protocolos de indução de puberdade tem apresentado satisfatória eficiência em novilhas Nelore. Entretanto, a fertilidade pode ser 
influenciada pelo momento do tratamento em relação ao início da estação de monta. O objetivo deste estudo foi avaliar dois momen-
tos para iniciar o protocolo de indução antes da estação de monta em novilhas Nelore. Foram selecionadas 670 novilhas oriundas de 
duas fazendas (Colina-SP e Araguaiana-MT) que apresentaram ausência de corpo lúteo (CL) à avaliação ultrassonográfica. As fê-
meas foram divididas aleatoriamente em três grupos: controle (n=218; sem tratamento); P4-90d (n=227) e P4-45d (n=225). As novi-
lhas dos grupos P4-90d e P4-45d receberam um protocolo de indução 90 ou 45 dias antes do início da ER, respectivamente. Os ani-
mais receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (P4; CIDR® Pfizer Saúde Animal) previamente utilizado por 27 dias. O 
dispositivo foi retirado 10 dias após a inserção juntamente com a administração de 0,5 mg de cipionato de estradiol (ECP, Pfizer 
Saúde Animal). Na fazenda em Araguaiana, as novilhas que apresentavam CL foram submetidas a protocolos de sincronização da 
ovulação para IATF no início da estação de monta. Utilizou-se um dispositivo intravaginal previamente utilizado durante 16 dias 
(CIDR) mais 2mg de benzoato de estradiol (Gonadiol, MSD Saúde Animal) no início do tratamento. Oito dias após, os implantes 
foram removidos e foram administrados 375µg de PGF2α (Ciosin, MSD Saúde Animal), 300 UI de eCG (Folligon®, MSD Saúde 
Animal) e 0,5 mg de ECP. As novilhas foram classificadas de acordo com o escore de condição corporal (ECC) e a presença de CL 
avaliada por ultrassonografia transretal nos dias -90, -45 e 0 (início da ER). Os dados foram analisados pelo procedimento 
GLIMMIX do SAS. No dia -45, verificou-se maior presença de CL (P<0,01) nas novilhas do grupo P4-90d [52,0% (118/227)] do 
que nas do grupo controle [19,3% (42/218)] e grupo P4-45d [21,8% (49/225)]. No início da ER (dia 0), verificou-se maior presença 
de CL (P<0,01) em ambos os grupos tratados [P4-45=60,4% (136/225) e P4-90=63,9% (145/227)] em relação ao grupo controle 
[45,4% (99/218)]. As novilhas com ECC≥3,5 apresentaram maior presença de CL (P<0,01), tanto 45d antes da ER [43,7% (76/174)] 
quanto no início da ER [69,5% (121/174)] do que as fêmeas com ECC=3,0 [d-45=30,3% (104/343) e d0=52,2% (179/343)] e 
ECC=2,0 [d-45=19,0% (29/153) e d0=52,3% (80/153)]. Não foi observada diferença nas taxas de concepção à IATF (P=0,72) entre 
os grupos [P4-90d=51,9% (54/104) vs. P4-45d=54,1% (60/111) vs. controle=45,3% (34/75)]. No entanto, a taxa de prenhez das novi-
lhas do experimento foi maior (P=0,01) nos grupos tratados [P4-90d=27,3% (54/198) vs. P4-45d=31,3% (60/192)] do que no grupo 
controle [18,1% (34/188)]. Portanto, a indução, tanto aos 90 quanto aos 45 dias antes do início da ER aumenta as taxas de ciclicidade 
e de prenhez em novilhas Nelore submetidas a IATF. Além disso, quanto maior o ECC maior é o número de novilhas com CL no 
início da ER.  
Agradecimentos: Pfizer Saúde Animal, Apta Alta Mogiana e Fazenda Santo Antonio. 
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Utilização do DIB 0,5 g® em programas de IATF em vacas Nelore pós-parto 
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O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência dos dispositivos intravaginais contendo 0,5 g de progesterona (P4; DIB® 0,5 g, Syn-
tex, Argentina) novos e usados previamente por 8 dias na taxa de concepção de vacas Nelore submetidas a programas de insemina-
ção artificial em tempo fixo (IATF). Para tanto, foram utilizadas 929 fêmeas entre 30 e 60 dias pós-parto, distribuídas aleatoriamente 
em quatro tratamentos: dispositivo intravaginal novo contendo 1,0 g de P4 (n=244; DIB Novo; DIB 1 g®, MSD Saúde Animal); dis-
positivo intravaginal de 1,0 g de P4 usado previamente por 8 dias (n=235; DIB 1X; DIB 1 g®, MSD Saúde Animal); dispositivo in-
travaginal Novo contendo 0,5 g de P4 (n=238; DIB0,5 Novo; DIB 0,5 g®, Syntex SA.); e dispositivo intravaginal de 0,5 g de P4 usa-
do previamente por 8 dias (n=212; DIB0,5 1X; DIB 0,5 g®, Syntex SA.). Todas as fêmeas foram submetidas ao mesmo protocolo de 
IATF, sendo a única causa de variação o dispositivo intravaginal utilizado. No dia 0, foi inserido o dispositivo de P4, associado a 2 
mg de benzoato de estradiol i.m. (Gonadiol®, MSD Saúde Animal). Após 8 dias, os dispositivos de P4 foram removidos e 0,375 mg 
de Cloprostenol sódico (Ciosin®, MSD Saúde Animal), 300UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG; Novormon®, MSD Saúde 
Animal) e 1 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn®, Syntex SA.) foram administrados i.m. A IATF foi realizada 48 horas após a 
retirada do dispositivo, utilizando sêmen de touros com histórico de boa fertilidade em programas de IATF e com as partidas de sê-
men e inseminadores distribuídos homogeneamente entre lotes e tratamentos. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a 
IATF por ultrassonografia transretal e os dados analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS. A taxa de concepção do grupo 
DIB0,5 Novo (59,24%ª; 141/238) foi semelhante àquelas obtidas pelos grupos DIB Novo (63,52%a; 155/244) e DIB 1X (59,15%ª; 
139/235). No entanto, o uso do DIB0,5 1X (46,23%b; 98/212) reduziu significativamente a taxa de concepção na IATF (P=0,001). 
Concluiu-se que a utilização do DIB 0,5 g® Novo promove resultados satisfatórios na taxa de concepção à IATF de vacas Nelore 
paridas. No entanto, a reutilização do DIB® 0,5 g apresenta redução da taxa de concepção à IATF. 
Agradecimentos: MSD Saúde Animal e HoRa Agronegócio. 
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Taxa de concepção e diâmetro do folículo ovulatório de vacas zebuínas submetidas a um pro-
tocolo de IATF com detecção do estro 
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Sabe-se que elevados níveis de estrógeno próximos à inseminação estão relacionados à maior fertilidade em fêmeas bovinas. Sendo 
assim, a expressão do estro pode influenciar positivamente na eficiência reprodutiva de vacas zebuínas em um programa de insemi-
nação artificial em tempo fixo (IATF). O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da expressão do estro entre a retirada do dis-
positivo de progesterona (P4) e a inseminação artificial sobre o diâmetro do folículo ovulatório (DFOL) e a taxa de concepção em 
um protocolo de IATF. Foram utilizadas 74 fêmeas zebuínas (Bos taurus indicus), com médias para índice de escore corporal de 
2,9±0,17 (escala de 1 a 5); peso de 467,88±63,4 kg e idade de 6,5±2,6 anos. As fêmeas foram submetidas ao seguinte protocolo de 
sincronização: em um dia aleatório do ciclo estral (Dia 0), os animais receberam um dispositivo intravaginal de P4 (PRIMER®, Tec-
nopec, São Paulo, Brasil) associado a 2,0mg de benzoato de estradiol (RIC-BE®, Tecnopec, São Paulo, Brasil) intramuscular (im.). 
No Dia oito, retirou-se o dispositivo intravaginal de P4 e foram aplicados 10mg de FSHp (FOLLTROPIN®, Tecnopec, São Paulo, 
Brasil) im., 150µg de d-Cloprostenol (PROLISE®, Tecnopec, São Paulo, Brasil) im. e 1,0mg de Cipionato de Estradiol (ECP®, Pfi-
zer, São Paulo, Brasil) im. Em seguida, as vacas receberam o adesivo detector de estro (Estrotec®, IVP Brasil, São Paulo, Brasil) 
entre a base da cauda e a garupa. No Dia 10, imediatamente antes de cada inseminação, procedeu-se a mensuração do DFOL por 
ultrassonografia transretal utilizando um transdutor linear de 5,0MHZ (Mindray, DP2200vet, São Paulo, Brasil). Neste momento, os 
animais foram divididos em dois grupos de acordo com a expressão (Grupo Com Estro, n = 48) ou não do estro (Grupo Sem Estro, n 
= 26). A expressão do estro foi verificada pela ativação do adesivo detector de estro. O diagnóstico de gestação foi realizado 45 dias 
após a IATF. Para analise estatística empregou-se o pacote estatístico SPSS (versão 19), considerando nível de significância de 5%. 
A diferença nas médias para o DFOL foi analisada pelo teste t de Student e a taxa de concepção foi comparada pelo teste do Qui-
quadrado (χ2). A taxa de concepção total foi de 45,9% (34/74). Houve diferença (P=0,16) entre as taxas de concepção das vacas do 
grupo com Estro (56,3%) quando comparadas com as vacas do grupo Sem Estro (26,9%). Além disso, o DFOL foi superior 
(P=0,0001) nas fêmeas do grupo com Estro (12,77±1,61mm) em relação às fêmeas do grupo Sem Estro (10,70±1,36mm). Baseado 
nestes dados verificou-se então que a expressão do estro em um protocolo de sincronização para IATF é um importante indicador de 
alta resposta ovariana e maior probabilidade de concepção em fêmeas bovinas. 
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Com o objetivo de aprimorar os protocolos de IATF à base de estradiol e progesterona (P4), realizaram-se dois experimentos usando 
pré-sincronização com uma única dose de GnRH 3d ou 7d antes do início do protocolo (Exp 1) ou aumentando a dose de benzoato de 
estradiol (BE; 2 vs. 3 mg; Exp 2). No Exp 1, 82 vacas (33,8±1,03 kg/d [Média±EPM]; DEL 161,3±18,35; ECC 2,7±0,03) foram di-
vididas em dois grupos: G-7 (n=40; 10 µg de Acetato de Buserelina [Sincroforte, Ourofino, i.m.] 7d antes do início do protocolo) e 
G-3 (n=40; 3d antes). D0: dispositivo intravaginal de P4 de 1g (Sincrogest, Ourofino) e 2mg de BE (Sincrodiol, Ourofino, i.m.). D7: 
25mg de dinoprost (Lutalyse, Pfizer, i.m.). D8: 1mg de cipionato de estradiol (ECP, Pfizer, i.m.) e retirada do Sincrogest. No Exp 2, 
44 vacas (23,6±1,46 kg/d; DEL 242,8±36,20; ECC 2,8±0,05) foram divididas em dois grupos: BE2 (n=23) e BE3 (n=21) recebendo 
2 ou 3mg de BE e Sincrogest. O restante do protocolo foi semelhante ao Exp 1. Em ambos os Exps as IAs foram realizadas no D10 e 
exames ultrassonográficos (US) diários entre o D0 e o D12. No Exp 1 também foi realizado US no D-7 e D-5, nos animais do G-7 e 
no D-3, nas vacas do G-3. A análise estatística foi realizada por meio do Glimmix do SAS. Além disso, uma análise descritiva foi 
feita agrupando-se os dados das 126 vacas de ambos os Exps. No Exp 1, apenas dados das vacas que ovularam ao GnRH (54,9%; 
45/82) foram apresentados. A concentração sérica de P4 (RIE) no D0 foi maior para as vacas do G-7 (P=0,02), no entanto não houve 
diferença entre os grupos no D7 e D10. A taxa de concepção (TC) 30d pós-IA foi de 44,0% vs 35,0% (P=0,24) para o G-3 e G-7. 
Independente de grupo, as vacas com P4 <0,1 ng/mL no D10 (dia da IA) apresentaram maior ovulação (79,8±0,05 vs 60,6±0,08%) e 
TC aos 30d (49,0±0,07 vs 27,3±0,07%) em relação àquelas com P4 entre 0,1 e 0,3 ng/mL (P=0,05). No Exp 2, BE3 comparado ao 
BE2: similar momento da emergência folicular (3,6±0,20 vs 3,4±0,15 d; P=0,36), entretanto, BE3 reduziu o dia da ovulação 
(10,5±0,10 vs. 11,0±0,10; P<0,01) e aumentou o percentual de vacas que regrediram o CL (68,4±0,14% vs 38,1±0,13%, P=0,17). 
Além disso, menos vacas do Grupo BE3 tiveram a emergência de onda sincronizada entre 1 e 6d após tratamento com BE, associado 
a uma ovulação simples ao final (26,0±0,11 vs 69,1±0,10; P=0,03). Com relação à análise descritiva, 77,8% (98/126) das vacas ovu-
laram ao final do protocolo, no entanto, das ovuladas, 59,5% (75/126) emergiram uma nova onda entre o D1 e o D6, e nestas, a TC 
foi de 61,3% (46/75). Nas demais vacas, a TC foi de 15,7% (8/51). Portanto, os protocolos de IATF utilizando BE e P4, apesar de 
apresentarem resultados satisfatórios para vacas em lactação, ainda podem ser melhorados, tendo em vista que menos de 60% das 
vacas foram corretamente sincronizadas. Pré-sincronização com GnRH ou aumento da dose de BE para 3mg não foram eficazes em 
incrementar a sincronização.  
Agradecimentos: CAPES, CNPq e FAPESP. 
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A PIV associada à OPU proporcionou um grande incremento na reprodução de fêmeas bovinas. No entanto, podem ocorrer altera-
ções morfológicas e funcionais nos ovários. Esse estudo objetivou avaliar os efeitos de antiinflamatórios sobre a formação de tecido 
cicatricial no ovário de novilhas submetidas a aspiração folicular. Foram realizadas dez sessões de OPU, com intervalo de 15 dias 
entre elas, em 18 novilhas, distribuídas em três tratamentos: Grupo I (GI) animais controle tratados com 5mL de solução salina. Gru-
po II, animais tratados com 1,1mg/Kg de flunixin meglumine (GII – FM: Banamine®) e Grupo III, tratado com 0,5mg/Kg de melo-
xicam (GIII – M: MaxicamR), sendo que as aplicações foram realizadas imediatamente após cada sessão de OPU. Após as dez 
OPU’s todos os animais foram abatidos, os ovários removidos, cujos fragmentos foram submetidos à preparação histológica e cora-
dos pela técnica de Tricromo de Masson. Para análise histológica, considerou-se em cada ovário, direito (OD) e esquerdo (OE), e 
grupo, quantitativamente, o número médio de folículos viáveis, de folículos atrésicos e de corpos lúteos, e qualitativamente, em grau 
leve, moderado ou severo, a presença de colágeno no tecido ovariano. Da análise quantitativa, pelo teste de Dunnett, observou-se que 
o número médio de folículos viáveis e atrésicos, presentes nos ovários, foram semelhantes entre os grupos I, II e III, (p<0,05), sendo 
de 15,50 + 6,66, 15,17 + 6,05 e 12,17 + 5,00; e 1,83 + 0,41, 1,83 + 0,41 e 2,00 + 0,00, respectivamente. O número médio de CL pre-
sente nos ovários do grupo tratado com FM (GII) foi maior que o observado nos ovários do grupo controle (GI) e tratado com M 
(GIII) (p<0,05), sendo de 1,33 + 0,52, 0,50 + 0,55 e 0,50 + 0,55, respectivamente. Da análise qualitativa, pelo teste Kruskal-Wallis, 
observou-se que todos os ovários avaliados observou-se presença de colágeno, porém o grau mais severo foi observado nos ovários 
do Grupo Controle atingindo 41,7% (05/12) dos ovários com lesões severas e apenas 16,7% (02/12) com lesão leve (p<0,05). Já os 
ovários do Grupo II apresentaram 33,3% (04/12) de lesões leves, e os do Grupo III 25% (03/12) de lesões leves e 33,3% (04/12) de 
lesões severas. Os resultados indicam que o tratamento com antiinflamatórios FM e M, diminuiu a presença severa de colágeno no 
tecido ovariano após sessões de OPU. 
Apoio financeiro: Fundação Araucária. 
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Utilização de luz artificial e dispositivos intravaginais de progesterona na antecipação da ci-
clicidade reprodutiva de éguas em anestro 
 
A.E. Melotto; R.P. Melo; F.S. Ignácio; H.S. Canesin; R.M. Romano; J.C. Ferreira; E.S.M. Silva; C. Meira 
 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: dispositivo intravaginal de progesterona; luz artificial; égua. 

A utilização de programas de luz artificial em equinos objetiva a antecipação da estação reprodutiva, por meio do aumento da expo-
sição à luminosidade. Com o mesmo intuito, progestágenos sintéticos são utilizados no período transicional, mimetizando o efeito do 
corpo lúteo, pela ação inibitória da progesterona (P4) sobre os hormônios hipotalâmicos (BURNS et al., J Equine Vet Sci, v.13, 
p.521-524). O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência da utilização da luz artificial e de dispositivos intravaginais de P4, associ-
ados ou não, para antecipação da estação reprodutiva equina. Foram utilizadas 40 éguas divididas aleatoriamente em 2 grupos de 
éguas em anestro: luz e Luz+P4; 1 grupo de éguas em transição: P4; e outro grupo composto por éguas em atividade cíclica: controle 
(n=10 éguas/grupo). Os animais dos grupos luz e luz+P4 foram mantidos durante 60 dias, a partir do solstício de inverno, em pique-
tes com lâmpadas incandescentes (100 lux/lâmpada), totalizando 16 horas diárias de luz. No momento em que os animais dos grupos 
P4 e luz+P4 entraram em fase transicional (presença de folículos entre 20 e 25 mm de diâmetro), foi colocado dispositivo intravagi-
nal de P4 (Primer®, 1g de P4 sem cápsula de estradiol), que foi mantido durante 12 dias. Foram realizadas avaliações diárias por 
palpação transretal e ultrassonografia, para acompanhamento do desenvolvimento folicular, até a primeira ovulação espontânea. Para 
dosagem de P4 plasmática, amostras de sangue foram coletadas diariamente, por meio de venopunção da jugular, em tubos heparini-
zados, durante os 12 dias de permanência do dispositivo de P4, e no grupo controle durante os dias correspondentes. As mensurações 
hormonais foram realizadas por radioimunoensaio. Foi analisada a duração de dois intervalos, do início da exposição à luz artificial 
até o maior folículo atingir 35 mm de diâmetro (solstício-35) e até a ovulação (solstício-ov). A concentração plasmática de P4 nos 
grupos P4 e luz+P4 aumentou abruptamente com a inserção do dispositivo, atingindo concentrações máximas após 1 dia (4,9085 
ng/ml), apresentando uma diminuição gradativa até sua retirada, variando entre 0,2154 ng/ml e 1,0851 ng/ml (D0-D11, considerando 
D0 o dia de colocação do dispositivo). Enquanto no grupo controle se manteve basal durante todo o tempo (0,0924 e 0,1113 ng/ml). 
Para as características avaliadas, o delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, sendo que para concentração 
plasmática de P4 utilizou-se em esquema fatorial 3 x 12 (grupos x dias). O teste de média utilizado foi Tukey em nível de 5% de 
significância. Nos grupos luz e luz+P4, observou-se uma diminuição nos intervalos solstício-35 e solstício-ov, em relação ao grupo 
controle (P<0,05). Não houve diferença estatística na duração destes intervalos entre os grupos controle e P4, e entre os grupos P4, 
luz e luz+P4 (P<0,05). A concentração plasmática de P4 nos grupos P4 e luz+P4 aumentou abruptamente com a inserção do disposi-
tivo, atingindo concentrações máximas 1 ou 2 dias após a inserção, mostrando um decréscimo gradual até a sua remoção, enquanto 
no grupo controle a concentração permaneceu basal durante todo o tempo. O presente estudo sugere que programas de luz artificial, 
associados ou não a dispositivos de P4 exógena antecipam a estação reprodutiva equina. 
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Uso da pré-incubação espermática como estratégia para aumentar a produção in vitro de em-
briões bovinos 
 
A.G. Curcio; A.J.B. Dias; R.S. Fontes; C.S.P. Carvalho; C.R. Quirino 
 
UENF, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil. 
 
Palavras-chave: capacitação; blastocistos; fertilização in vitro. 

O incremento dos índices de PIV de embriões bovinos tem sido a meta de vários grupos de pesquisa nos últimos anos. Apesar dos 
avanços, estima-se que apenas 40% dos oócitos de matadouros alcancem o estádio de blastocistos (BL) (VARAGO et al. Ver. Bras. 
Reprod. Anim. v.32 (2008) 100-109). Neste sentido, torna-se importante investigar os protocolos de PIV e desenvolver estratégias 
simples, para que este problema seja corrigido. No experimento 1, 277 oócitos de ovários de matadouros de Campos dos Goytacazes-
RJ foram maturados (22 horas) e fertilizados in vitro com sêmen bovino descongelado e selecionado por gradiente de Percoll. Antes 
da fertilização, os espermatozoides foram pré-incubados no meio de FIV (Talp-fec+heparina 20 mg/mL) por 1 hora (G1h) ou 4 horas 
(G4h), na gota (100µL) ajustada para uma concentração final de 1x106 espermatozoides/mL em atmosfera úmida de 5% de CO2 a 
38°C. No grupo controle (G0h) não houve pré-incubação espermática. O CIV foi feito em meio TCM199 suplementado com 10% 
SFB. As taxas de clivagem e produção de BL foram analisadas nos dias 3 e 8 de desenvolvimento, respectivamente, pelo teste da 
ANOVA (SAS, 2002). No experimento 2, amostras 100µl dos meios contendo os espermatozoides, sob as mesmas condições dos 
grupos experimentais foram submetidos a coloração por meio da clortetraciclina (CTC, 20 µM) e analisados no microscópio óptico. 
Cerca de 100 células/lâmina foram analisadas e classificados em 3 diferentes padrões: Não capacitado (NC), apresentavam fluores-
cência uniforme na cabeça do espermatozóide; capacitado com acrossoma intacto (C) e; capacitado com acrossoma reagido (AR) 
(WANG et al., Journal of Reproduction and Fertility v. 104 (1995). Os experimentos 1 e 2 foram realizados em 5 e em 4 replicatas, 
respectivamente. Todos os reagentes usados na pesquisa provinham da Sigma Aldrich (St. Louis USA). As taxas de clivagem foram 
similares entre os grupos experimentais G1h, G4h e G0h (59,40±18,82; 43,60±17,76; 63,80±10,03; respectivamente). O grupo G1h 
resultou em maior taxa de produção de BL (37,20±19,43) quando comparado ao G0h (28,20±15,75) e ao G4h (11,00±5,83). Com 
relação à coloração pelo CTC, houve diferença significativa entre os tratamentos (Teste T). No G0h apenas 15,75±2,87 dos esperma-
tozoides analisados foram classificados como capacitados (NC: 70±6,73 e AR: 13,5±4,5). Após a pré-incubação por uma hora, 
62,25±1,70 espermatozoides encontravam-se capacitados (NC: 21,75±3,4 e AR: 16±2,16). No G4h, 82,5±1,73 já se encontravam 
com acrossoma reagido e apenas 10 ± 2,58 foram classificados como capacitados (NC:7±1,4). É possível que a pré-incubação por 1 
hora seja o tempo necessário para que a capacitação in vitro ocorra de forma adequada, por ter levado a maiores taxas de PIV em D8 
e a um maior número de espermatozoides capacitados quando corados pelo CTC. Assim, por ser uma técnica de fácil aplicação e sem 
custos, poderia ser implementada na rotina dos laboratórios de PIV objetivando aumentar o número de embriões bovinos produzidos. 
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Efeito da presença de insulina, transferrina, selênio (ITS), l-ácido ascórbico (AA) e cilostami-
da na pré-maturação de ovócitos bovinos no desenvolvimento embrionário in vitro 
 
A.L.S. Guimarães1; S.A. Pereira1; M.A.N. Dode2 
 
1Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil; 2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF, Brasil. 
 
Palavras-chave: antioxidantes; pré-maturação; cilostamida. 

Ovócitos utilizados para a PIV são obtidos de uma população heterogênea de folículos ovarianos que quando recuperados retomam a 
meiose, independente do grau de competência. Uma possível estratégia para melhorar a qualidade de ovócitos submetidos à MIV 
seria fornecer condições prévias de cultivo que permitam um maior tempo para aquisição da competência sem que ocorra a retomada 
da meiose. Objetivou-se avaliar o efeito da adição de ITS e AA, associada a um inibidor da fosfodiesterase do tipo 3, cilostamida, 
durante a pré-maturação de ovócitos no desenvolvimento embrionário subsequente. Os COCs (n=647) obtidos de ovários de abate-
douro foram selecionados e distribuídos em três grupos: 1) grupo controle (GC), imediatamente colocados na MIV; 2) pré-maturação 
por 8 horas, seguido de MIV por 22 horas (PM8+ MIV22) e, 3) pré-maturação por 24 horas, seguido de MIV por 22 horas 
(PM24+MIV22). O meio de pré-maturação utilizado foi TCM-199 suplementado com 10% de SFB, 10µM de cilostamida e 
0,5mg/ml de ITS e 100µg/ml de AA. O meio da MIV consistiu de TCM-199 suplementado com 10% de SFB, FSH (0,01UI/ml) e 
antibióticos. Após a MIV, os COCs dos três grupos foram submetidos à FIV (D=0) e CIV, sendo avaliadas as taxas de clivagem no 
D2 e a de blastocisto no D7. Os blastocistos de D7 foram avaliados quanto ao tamanho, com auxilio da câmera Motic Image Plus 2.0 
e divididos em três categorias (120-140 µm; 140-160 µm e >160 µm). Somente aqueles com tamanho >160 µm foram avaliados 
quando ao número de células utilizando o corante Hoechst. Os dados de desenvolvimento embrionário e categorias de tamanho fo-
ram analisados pelo teste do Qui-Quadrado (P<0,05), e o número de células e o tamanho dos embriões pelo teste Mann-Whitney 
(P<0,05). A taxa de clivagem foi similar (P>0,05) para os grupos GC (82,4%) e PM8+MIV22 (81,7%), mas inferior (P<0,05) para o 
grupo PM24+MIV22 (72,6%). Já a taxa de blastocisto foi superior (P<0,05), no grupo GC (54,8%), intermediária no PM8+MIV22 
(29,3%) e inferior no PM24+MIV 22 (15,0%). O grupo GC também apresentou maior percentagem de embriões com tamanho >160 
µm (75,2%) do que o grupo PM8+MIV 22 (56,7%), sendo em ambos superiores (P<0,05) a do grupo PM24+MIV22 (0%). Apesar do 
número células dos embriões >160 µm não ser diferente entre os grupos GC (122±5,7) e PM8+MIV 22 (111±6,0) a média de seus 
tamanhos foi superior no GC (192,4 µm vs 177,1±25,0 µm). Conclui-se que a presença de ITS, AA e cilostamida no cultivo de pré-
maturação, independente do período de pré-maturação, teve efeito prejudicial na produção e na qualidade dos embriões. 

SBTE 111 OPU, PIV E TE 

Efeito da raça da doadora na produção in vitro de embriões bovinos 
 
A.P.T.B. Silva; R.R.C. Mello; J.E. Ferreira; L.M. Mascarenhas; B.O. Cardoso; V.S. Ferreira; M.R.B. Mello 
 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, Brasil. 
 
Palavras-chave: oócitos; aspiração folicular; raça. 

A produção in vitro de embriões bovinos (PIV) vem crescendo rapidamente no mercado leiteiro devido a crescente eficiência do uso 
de sêmen sexado na PIV, o que possibilita a produção de grande número de fêmeas para a indústria de laticínios. Porém, além da 
variação na fertilidade entre fêmeas de diferentes raças, existem particularidades reprodutivas entre animais de diferentes grupos 
genéticos que devem ser consideradas para o emprego de biotécnicas reprodutivas, tais como a duração do estro, o diâmetro do folí-
culo dominante e o número de folículos recrutados (Baruselli et al; Revista Brasileira Reprodução Animal, v.31, n.2, p.205-211, 
2007). Portanto, o objetivo do presente estudo foi comparar o efeito da raça da doadora de oócitos (Bos taurus taurus versus Bos tau-
rus índicus) sobre a PIV de embriões bovinos, comparando as taxas de oócitos viáveis, de clivagem e de blastocisto. Os dados foram 
fornecidos pela empresa In Vitro Rio, localizada na cidade de Barra do Piraí-RJ, Brasil. Nenhuma doadora foi submetida a tratamen-
to hormonal previamente a aspiração folicular guiado por ultrassom (OPU). Foram realizadas 500 sessões de OPU em doadoras Ho-
landesas (Bos taurus, n=250) e Gir (Bos indicus, n=250). Os embriões foram obtidos com o uso de sêmen sexado de fêmea proveni-
ente de touro da raça Holandesa. As taxas de oócitos viáveis, clivagem e blastocisto foram analisados pelo teste de Qui-Quadrado (p≤ 
0,05). A porcentagem de oócitos viáveis (oócitos viáveis/oócitos recuperados) foi 58,4% (2093/3583) para fêmeas Holandesas e 
58,5% (2341/4000) para Gir (p=0,941) e a taxa de clivagem (clivados/oócitos viáveis) foi 65,7% (1377/2093) para Holandesas e 
59,6% (1397/2341) para Gir (p=0,0001). A taxa de blastocisto (blastocisto/oócitos viáveis) foi 28,1% (590/2093) para Holandesas e 
26,8% (628/2341) para Gir (p=0,3264). Portanto, nesse estudo não houve diferença estatística entre as raças para as taxas de oócitos 
viáveis e blastocisto, sendo que houve diferença estatística entre as raças na taxa de clivagem. Desta forma, conclui-se que a raça da 
doadora de oócitos não afeta as taxas de oócitos viáveis e de blastocisto. 
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Vacas holandesas apresentam produções de oócitos e embriões distintas em diferentes épocas 
do ano e em relação ao uso de sêmen sexado 
 
A.C. Basso1; B.V. Sanches1; J.H.F. Pontes1; M.F. Sá Filho2; M.F. Mendanha2; P.S. Baruselli2; R.M. Ferreira2; 
R.V. Sala2 
 
1In Vitro Brasil SA, Moji-Mirim, SP, Brasil; 2FMVZ/USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: embrião; oócito; OPU. 

Fatores como disponibilidade de alimentos e ambiente em diferentes épocas do ano influenciam diretamente a fertilidade de bovinos, 
principalmente em fêmeas Holandesas de alta produção. Também, existem evidencias de alterações na viabilidade dos espermatozói-
des quando sujeitos ao processo de sexagem por citometria de fluxo. Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a influência da 
época do ano e do uso de sêmen sexado na produção embrionária in vitro de oócitos obtidos através de aspiração folicular in vivo 
guiada por ultrassom (OPU) em vacas Holandesas. Foram realizados 1869 procedimentos de aspiração folicular de vacas secas e em 
lactação, previamente selecionadas por alta população folicular (> 20 folículos por doadora). Os animais foram provenientes de três 
fazendas na região sudeste do Brasil durante os meses de verão (n=1217 OPU) e de inverno (n=652 OPU) de 2010 e 2011. Os oóci-
tos obtidos foram submetidos ao processo de PIV e fertilizados com sêmen sexado (n=1566 OPU) ou convencional (n=303 OPU). As 
variáveis foram analisadas no programa SAS pelo procedimento GLIMMIX. Foram obtidos 20,8±0,3 oócitos totais, 15,3±0,3 oócitos 
viáveis, 3,5±0,1 embriões por sessão de OPU. A proporção de oócitos viáveis para produção in vitro foi de 72.2±0.5% e taxa embri-
ões por oócitos viáveis foi de 25,6±0.6%. O número total de embriões produzidos por sessão de OPU (verão 3,3±0,1; inverno 
3,9±0,2; P=0,004) e a taxa de embriões por oócito viável (verão 23,8±0,4%; inverno 28,9±1,0%; P<0,0001) foram reduzidos quando 
as OPU foram realizadas durante os meses do verão. Com relação ao tipo de sêmen utilizado, houve redução do número de embriões 
produzidos por sessão de OPU (P<0,0001) e na taxa de embriões por oócitos viáveis (P<0,0001) quando se utilizou sêmen sexado 
(3,3±0,1 e 23,7±0,6%) quando comparado ao uso de sêmen convencional (4,5±0,2 e 35,1±1,5%). Portanto, o atual estudo indica que 
existe queda na produção in vitro de embriões de vacas Holandesas durante o verão, alem de menor produção embrionária quando o 
sêmen sexado é utilizado na fertilização in vitro. 
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Efeitos da tensão de oxigênio e da densidade de oócitos por volume de meio sobre a maturação 
nuclear e citoplasmática de oócitos bovinos 
 
A.B. Giotto; A.C.G. Guimarães; N.P. Folchini; C.G.M. Gonçalves; C.I.I.U.F. Machado; D.S. Brum; F.G. Leivas 
 
Biotech - Laboratório de Biotecnologia da Reprodução - Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Uruguaiana, RS, Brasil. 
 
Palavras-chave: oócitos; maturação nuclear; maturação citoplasmática 

A maturação in vitro (MIV) compreende os eventos de maturação nuclear e citoplasmática, eventos estes, que podem ser influencia-
dos por diversos fatores, entre eles a tensão de oxigênio e a densidade de oócitos por volume de meio utilizada na MIV. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a influência da associação da tensão de O2 (5% ou 20%) com diferentes densidades de oócitos por volume 
de meio (1:10 ou 1:20µl) sobre a maturação nuclear e citoplasmática. Os oócitos foram obtidos de ovários de abatedouro através da 
aspiração de folículos de 2 a 8 mm. Após a seleção estes foram divididos homogeneamente em 15 oócitos por tratamento, sendo: T1: 
1:10 em 5% de O2; T2: 1:10 em 20% de O2; T3: 1:20 em 5% de O2; T4: 1:20 em 20% de O2. Os oócitos foram maturados em TCM 
199, acrescido de 10% de soro de égua em estro, EGF, LH, FSH e piruvato por 22 a 24 horas em temperatura de 39ºC e umidade 
saturada. Decorrido o período de MIV foram removidas as células do cumulus e os oócitos transferidos para gotas de 5µl de meio de 
MIV acrescido de 10ug/ml de bisbenzimida (Hoescht 33342) e 220nm Mitotracker Green FM, sendo avaliados sob microscópio de 
epifluorescência. Para a avaliação da maturação nuclear (MN) foi considerada a extrusão do primeiro corpúsculo polar e para a matu-
ração citoplasmática (MC) foi considerada a reorganização das mitocôndrias, sendo considerados oócitos com MC os que apresenta-
vam mitocôndrias distribuídas de forma dispersa e homogênea no citoplasma. As médias foram comparadas por ANOVA e teste de 
Tukey, com significância de 5%. Para a maturação nuclear foram avaliados 219 oócitos (4 repetições) divididos nos 4 tratamentos, 
sendo as taxas de MN semelhantes entre os tratamentos (67,9%, 74,5%, 66% e 67,8% para T1, T2, T3 e T4 respectivamente). Para a 
maturação citoplasmática foram avaliados 264 oócitos (5 repetições), sendo a taxa de MC também semelhante entre os tratamentos 
(69,7%, 76,6%, 71,2% e 72,1% para T1, T2, T3 e T4 respectivamente). Estes dados mostram que a associação da tensão de 5% ou 
20% de O2 com a densidade de 1:10 ou 1:20 oócitos por microlitros de meio de MIV, não influenciaram nas taxas de maturação nu-
clear e citoplasmática de oócitos bovinos maturados in vitro. Estes resultados não excluem possíveis influências sobre a futura quali-
dade embrionária. Outros estudos devem ser conduzidos para avaliação da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) nestes 
sistemas de PIV e a sua influência na MIV e na qualidade dos embriões produzidos in vitro. Suporte financeiro: FAPERGS 
(1011575) e CNPq (501763/2009-0). 
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Incremento na taxa de recuperação embrionária em éguas submetidas a um novo método de 
lavagem uterina 
 
R.G. Gomes1; A.K. Souza1; T.R.R. Barreiros2; M.M. Seneda1 
 
1.Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil; 2UENP, Bandeirantes, PR, Brasil. 
 
Palavras-chave: lavagem uterina; transferência de embriões; égua. 

Na espécie bovina pode-se obter acréscimo de 30% no número total de embriões, após deixar o útero repleto e conduzir a doadora 
para uma caminhada (Castro Neto et al., Theriog. 63, 1249-55, 2005). O objetivo do presente trabalho foi avaliar a taxa de recupera-
ção embrionária de éguas submetidas a uma caminhada com o útero repleto na terceira lavagem. Éguas (n = 34) da raça quarto de 
milha, foram submetidas a exames ultrassonográficos diários para a detecção de 1 ou mais folículos ≥ a 35 mm e presença de edema 
uterino grau 3 (escala 1 a 3), quando foi induzida a ovulação com hCG (1667UI IV). No dia seguinte realizou-se a IA com sêmen 
fresco ou refrigerado. Após 36 horas, foi detectada a ovulação. No D8 as mesmas foram submetidas à colheita de embriões através de 
sistema único com 3 lavagens uterinas. Cada lavagem consistia na repleção uterina com 1 a 1,5 litros de ringer com lactato e posteri-
or recuperação do fluido em filtros. No Grupo Teste (n = 25) após lavar o útero duas vezes, o mesmo foi preenchido com o meio de 
colheita, sendo a sonda fechada com uma pinça hemostática para que o útero ficasse repleto por um período estimado de 10 a 15 
minutos, durante o qual a doadora foi conduzida pelo cabresto para caminhada. No Grupo Controle, as éguas (n = 9) foram submeti-
das ao procedimento convencional de colheita de embriões, consistindo em 3 lavagens consecutivas de lavagem uterina, sem deixar o 
útero repleto e sem caminhada. O conteúdo de cada lavado foi separado em placas de petri individuais e realizada a procura dos em-
briões. No Grupo Teste, dos 87 procedimentos de colheita recuperou-se 47 embriões (54%), sendo 21 (44,6%) recuperados no 1º 
lavado, 16 (34%) no 2º e 10 (21,2%) no 3º após a caminhada. No Grupo Controle, dos 28 procedimentos recuperou-se 19 embriões 
(67%), sendo 10 (35,7%) no 1º lavado, 7 (25%) no 2º e 2 (7%) no 3º. Foi realizada análise de variância, sendo encontrada significân-
cia entre os grupos e lavados (p<0,05). A maioria dos embriões recuperados na espécie equina surgiu logo na 1ª lavagem uterina (35 
e 44%) e poucos embriões nas subsequentes, tal como descrito (Fleury et al. Braz. J. vet. Res. anim. Sci.,38, n. 1, 29-33, 2001). Neste 
experimento, encontraram-se diferenças significativas (21 vs. 7%) nas taxas de recuperação embrionária de éguas quando da realiza-
ção de caminhadas de 10 – 15 minutos com o útero repleto de fluido. Isto pode ter ocorrido por alguns embriões estarem alojados 
entre as pregas endometriais ou talvez na junção útero tubárica. A manutenção do útero distendido com fluido e a movimentação da 
caminhada poderia contribuir para desfazer as pregas endometriais e/ou favorecer a liberação de embriões eventualmente aderidos no 
limite entre o útero e a tuba. Desta forma, por ser uma prática sem custo adicional, que requer ligeiro acréscimo de tempo, sugere-se 
a adoção desta prática quando o embrião não for recuperado nos primeiros dois lavados. 
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Capacidade de desenvolvimento de oócitos bovinos maturados in vitro com FSH recombinante 
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A maturação in vitro (MIV) de oócitos bovinos é favorecida pelo uso do FSH, estimulando a expansão das células do cumulus, a 
fertilização e a taxa de clivagem. O FSH mais utilizado tem sido o de origem hipofisária suína, o que implica em riscos de contami-
nações biológicas, com variações entre as partidas. Tais riscos podem ser minimizados com o uso do FSH recombinante. Este estudo 
objetivou avaliar o efeito de diferentes concentrações de FSH recombinante humano (rhFSH) sobre a produção de embriões bovinos. 
O rhFSH foi gentilmente cedido pela Galactous Biotech Ltda. (Concepción, Chile). COCs imaturos (n=793 em no mínimo cinco 
replicadas) coletados de animais abatidos foram distribuídos aleatoriamente em seis grupos de maturação in vitro, conforme segue: 
G1 - controle com FSH suíno (pFSH - Pluset, Lab. Callier, Espanha); G2 - ausência de FSH; G3 - 0,0105 UI rhFSH; G4 - 0,021 UI 
rhFSH; G5 - 0,042 UI rhFSH e G6 - 0,084 UI rhFSH. A maturação foi realizada em meio TCM199 (Invitrogen, Carlsbarg, EUA) 
suplementado com 10% de soro de vaca em cio por 24h a 38,5 ºC em 5% de CO2 e umidade de 95%. Após a MIV, os oócitos foram 
fertilizados com 2 x 106 espermatozóides/mL por 18 a 20h. Os possíveis zigotos foram parcialmente desnudados e cultivados em 
meio CR2aa modificado suplementado com 10% de soro fetal bovino (Nutricell, Campinas, Brasil) a 38,5 ºC em 5% de CO2 e umi-
dade de 95%. Foram avaliadas as taxas de clivagem e de blastocistos no dia sete (D7) e dia oito (D8) pós-fecundação e os resultados 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Duncan. Os valores são mostrados com média±EP. A expan-
são das células do cumulus foi observada em todos os grupos, com exceção do grupo sem FSH (G2). Não houve diferença (P>0,05) 
na taxa de clivagem entre os grupos com pFSH (88,6±3,9%) e as diferentes concentrações de rhFSH (89,6±2,7%; 85,2±3,5%; 
92,1±2,7% e 90,3±5,0% para G3, G4, G5 e G6, respectivamente). O grupo controle sem FSH (G2) apresentou a menor (P<0,05) taxa 
de clivagem (72,2±3,8%) do que os outros grupos. Não houve diferença (P>0,05) na taxa de blastocistos no D7 entre todos os gru-
pos. Entretanto, a taxa de blastocisto no D8 com 0,0105 UI rhFSH (G3; 53,0±3,6%) foi maior (P<0,05) do que sem FSH (G2; 
33,5±4,5%) e 0,084 UI rhFSH (G6; 40,2±4,8%), porém foi semelhante aos grupos com pFSH (G1; 45,3±3,8%), 0,021 UI rhFSH 
(G4; 44,8±2,6%) e 0,042 UI rhFSH (G5; 47,0±2,5%). Conclui-se que FSH humano recombinante pode ser utilizado na maturação in 
vitro de oócitos bovinos com resultados similares ao pFSH quanto a produção de embriões e em concentrações de 0,0105 a 0,042 UI.  
Apoio financeiro: FAPEMIG. 
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Uso de gonadotrofinas placentárias na produção in vitro de embriões bovinos 
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A maturação in vitro (MIV) é uma das etapas mais desafiadoras da PIV bovina. O meio da MIV deve fornecer condições adequadas 
para que a maturação citoplasmática e nuclear ocorra de modo próximo ao fisiológico. As gonadotrofinas hipofisárias são componen-
tes fundamentais para que estas alterações ocorram, sincronicamente, e resultem em oócitos competentes. No entanto, há controvér-
sias quanto as reais necessidades desses hormônios (hipofisários e/ou placentários) e as concentrações a serem utilizadas. Diante 
dessas divergências, o presente trabalho teve como objetivo comparar o efeito de diferentes combinações de gonadotrofinas (no meio 
MIV) na produção de blastocistos bovinos. Complexos cumulus-oócito (CCO, n=339, graus I e II), obtidos de ovários bovinos (Fri-
gorífico Fribom, Assis, SP), foram distribuídos em três grupos experimentais: G1) FSH (0,1µg/mL) e LH (50 µg/mL; n=114 CCO 
em 4 replicatas); G2) hCG (2UI/mL) e FSH (0,1µg/mL; n=139 CCO em 5 replicatas); G3) eCG (4UI/mL) e LH (50 µg/mL; n=146 
CCO em 5 replicatas). Os CCO selecionados foram maturados em meio TCM 199 suplementado com 10% de soro fetal bovino. A-
pós 24 h foram submetidos à fertilização in vitro (FIV, D0) em meio TALP-FIV por 22 a 24 h. Os espermatozoides foram seleciona-
dos, quanto à viabilidade, pelo método do gradiente de Percoll. Em seguida, estes foram avaliados, quanto à motilidade e concentra-
ção espermática, para o cálculo da dose inseminante (1x106 espermatozoides/mL). Os prováveis zigotos (PZ) foram cultivados em 
meio SOF (Synthetic Oviduct Fluid) suplementado com 2,5% de soro fetal bovino e BSA (5mg/ml), em incubadora (38,3 °C, 5% 
CO2 e umidade máxima). O desenvolvimento embrionário foi avaliado mediante as taxas de clivagem, de blastocisto e de eclosão 
(D3, D7 e D10, respectivamente) em relação aos PZ. As taxas médias das replicatas foram analisadas mediante ANOVA e Tukey-
Kramer e a significância foi considerada quando P<0,05. Não foi constatada diferença estatística entre as taxas médias (±DP) de cli-
vagem (76±13%, 84±11% e 73±13%), de blastocisto (34±24%, 38±21% e 40±12%) e de eclosão (20±16%, 24±15% e 22±14%, res-
pectivamente para G1, G2 e G3). A substituição parcial das gonadotrofinas hipofisárias LH (por hCG no G2) e FSH (por eCG no G3) 
resultou em taxas de desenvolvimento embrionário semelhantes às taxas do G1 (controle com FSH e LH). Na presente condição ex-
perimental, podemos concluir que os hormônios placentários são uma alternativa viável e eficaz para a substituição do FSH ou do 
LH na MIV de oócitos bovinos, podendo ser aplicados em rotinas comerciais de PIV. 
Agradecimentos: bolsas CAPESa e FAPESPb, auxílio FAPESPc.  
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O meio de cultivo utilizado na produção in vitro de embriões afeta o desenvolvimento após fecundação. Embriões bovinos são roti-
neiramente cultivados em meio suplementado com soro fetal bovino (SFB). No entanto, a utilização do SFB tem sido associada a 
alterações metabólicas e acúmulo lipídico, reduzindo a viabilidade embrionária pós criopreservação. O presente estudo propôs o cul-
tivo de embriões bovinos, em ausência de SFB, em meios utilizados para cultivo de células tronco como o DMEM, o alfa-MEM e o 
F12. Ovários de abatedouros foram utilizados para a obtenção dos oócitos de folículos com diâmetro entre 2 a 8 mm. Os oócitos se-
lecionados foram maturados in vitro (MIV) em estufa com umidade saturada a 38.5o C, com 5% de CO2 em ar, por 22 a 24 horas. 
Posteriormente, foram submetidos à FIV com sêmen de touro com fertilidade conhecida. Os espermatozoides foram selecionados 
pelo método de Percoll e a concentração foi ajustada para 2x106 espermatozoides/ ml. Decorridas 18 horas de FIV, os possíveis zigo-
tos foram desnudados e transferidos para gotas de 90µl do meio de cultivo. O cultivo embrionário foi realizado em 4 grupos de acor-
do com a composição do meio: Grupo 1 (n = 245) composto por DMEM/F12 suplementado com 10 mg/ml de BSA. Grupo 2 (n = 
285) composto por alfa-MEM/F12 suplementado com 10 mg/ml de BSA. Grupo 3 (n = 234) composto por SOFaa suplementado com 
10 mg/ml de BSA. Grupo 4 (controle: n = 234)= composto por SOFaa suplementado com 5mg/ml de BSA e 10% de SFB. Os embri-
ões permaneceram nestes meios de cultivo até o dia 7 em estufa com umidade saturada, a 38.5°C, e com 5% de CO2 e 5% O2 em ar, 
momento este em que foi avaliada a produção embrionária. Foram realizadas 11 repetições com todos os grupos sendo avaliados a 
cada repetição. Os dados foram analisados com ANOVA, seguido pelo teste de Tukey utilizando o modelo linear geral (PROC 
GLM) do SAS 9.2. O índice geral de produção de blastocistos foi de 24,80% para o grupo controle, 20,51% para o G3 (SOF + BSA), 
12,65% para o G2 (Alfa-MEM + BSA) e 13,90% para o G1 (DMEM + BSA).Os meios α-MEM e DMEM em associação com a mis-
tura de nutriente do HAM F-12 são meios ricos, amplamente utilizados para o cultivo de diversos tipos celulares, incluindo células 
tronco embrionárias. Entretanto, os resultados obtidos até o momento indicam uma superioridade do meio SOFaa sobre os demais 
para a produção in vitro de embriões bovinos. Apesar disso, não existem relatos na literatura do uso destes meios para manutenção 
do desenvolvimento embrionário in vitro, e este estudo mostra a possibilidade de produção de embriões em meios de cultivo celular, 
tornando importante novas pesquisas na área.  
Agradecimento: FAPESP 
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A maturação in vitro (MIV) de oócitos consiste numa importante tecnologia reprodutiva que produz oócitos capazes de suportar a 
pré-implantação e o desenvolvimento completo do embrião (Gilchrist and Thompson, 2007; Theriogenology, v.67, p.6-15). Entretan-
to, uma das técnicas mais usadas na maturação consiste na inibição ou no atraso da meiose nuclear oocitária, a qual permite uma 
transição mais regulada e apropriada da prófase I para metáfase II. Desta forma, o forskolin (Sigma-Aldrich, St. Louis) pode ser con-
siderado um inibidor eficiente da maturação nuclear devido a sua ação em aumentar os níveis intracelulares de cAMP. Este estudo 
teve como objetivo mostrar se o uso de forskolin é capaz de inibir a meiose em oócitos bovinos e produzir uma maior taxa de embri-
ões in vitro. Oócitos da raça Nelore foram maturados em TCM-199 com sal Earle + 10% de SFB, FSH e LH, em atmosfera de 5% de 
CO2. Para atrasar a meiose, os oócitos foram mantidos durante 6 horas em meio MIV na presença de 3 diferentes concentrações de 
forskolin: 1mM, 0,05mM, 0,025mM. Em seguida, os oócitos foram cultivados durante 18 horas em meio livre do agente para a reto-
mada da meiose, completando 24 horas de maturação. Depois de 24 horas de maturação (dia 0), os oócitos foram fertilizado em meio 
Human Tubal Fluid (HTF - Irvine, Nova Zelândia) sob as mesmas condições acima. O sêmen foi selecionado através do gradiente 
Percoll e a concentração foi ajustada para 2 x 106 espermatozóides/mL. Os presuntivos zigotos foram cultivados em gotas de 90µL de 
meio SOFaa + 0,6% BSA + 2,5% SFB numa atmosfera de 5% de CO2, 5% de O2, 90% de N2 até o dia 7, quando foi avaliada a taxa 
de blastocisto. Foram realizadas 8 rotinas. Os dados foram analisados por ANOVA, seguido pelo teste de Tukey utilizando o modelo 
linear geral (PROC GLM) do SAS 9.2. O nível de significância adotado foi de 5%. Não foram observadas diferenças estatísticas na 
taxa de produção de blastocisto: Controle: 36,7 ± 3,7%; Forskolin 1mM: 25,1% ± 3,7; Forskolin 0,05mM: 29,2% ± 3,7; Forskolin 
0,025mM: 32,6% ± 3,7 (P=0,168). O forskolin foi capaz de produzir embriões sem degenerações e com qualidades semelhantes ao 
grupo livre do agente. Entretanto, para comprovar realmente se sua ação não compromete o desenvolvimento embrionário, técnicas 
como TUNEL (Terminal deoxinucleotil transferase Uracil Nick End Labeling) estão sendo realizadas para a detecção in situ de célu-
las apoptóticas. 
Agradecimento: FAPESP 10/50410-2. 
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Interrupção da prenhez no terço inicial não compromete fertilidade de novilhas 
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Na bovinocultura de leite, o nascimento de animais do sexo masculino muitas vezes é indesejável pela limitação do próprio mercado 
em absorver este produto. Com o emprego de biotécnicas reprodutivas o problema é ainda maior, em virtude do custo associado a 
cada prenhez. Desta forma, a fertilidade futura de 60 novilhas mestiças utilizadas como receptoras de embriões de PIVE, fecundados 
com sêmen sexado de fêmea, foi avaliada após a interrupção da prenhez, induzida no seu terço inicial. O exame ultrasonográfico 
transretal (transdutor linear de 5 MHz, Mindray DP2200) realizado entre 50 e 65 dias após a inovulação teve como finalidade detec-
tar o sexo fetal e formar o grupo de receptoras tratadas. Imediatamente após o exame, todos os animais prenhes de feto do sexo mas-
culino tiveram a luteólise induzida pela administração de 0,150 mg de d-cloprostenol (Veteglan® – Hertape Calier) pela via intra-
muscular. Utilizando o sêmen sexado comercialmente disponível, a proporção encontrada de fetos do sexo masculino foi de 12.3% 
(60/486). As receptoras tratadas com prostaglandina (n=60) foram reexaminadas entre 12 e 15 dias mais tarde quanto à presença de 
corpo lúteo ativo, aquelas que apresentaram a estrutura receberam uma nova dose do mesmo produto. Aproximadamente 20 dias 
após a segunda aplicação de prostaglandina, os animais entraram em um novo protocolo de sincronização do estro e transfêrencia de 
embrião em tempo fixo (TETF). A fertilidade dos animais foi comparada em dois momentos distintos, na primeira utilização como 
receptora e reutilização após a interrupção da prenhez. O número médio de embriões transferidos para cada prenhez foi comparado 
nos dois momentos pelo teste t de Student, usando probabilidades de 5% para atingir a significância estatística. A eficiência do tra-
tamento na indução do aborto foi de 91,7% (55/60). Os intervalos da indução do aborto à primeira inovulação e, posteriormente à 
concepção foram de 40,0+8,0 e 67,1+12,8 dias, respectivamente. O número de inovulações necessárias para produzir uma prenhez 
não diferiu (P>0,05) nos períodos pré e pós-interrupção da prenhez (2,3+0,4 vs 2,5+0,8). A indução do aborto realizada no terço ini-
cial da prenhez não comprometeu a fertilidade posterior de novilhas utilizadas como receptoras de embriões de FIV.  
Agradecimento: FAPEMIG. 
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O cultivo in vitro de embriões suínos não proporciona as mesmas condições de desenvolvimento observadas in vivo, o que reflete 
negativamente na qualidade e viabilidade dos embriões produzidos. Assim, a busca da adequação das condições de cultivo e a maxi-
mização da produção in vitro de embriões suínos ainda são necessárias. Este estudo comparou as taxas de desenvolvimento in vitro 
de embriões suínos em três diferentes meios de cultivo, usualmente utilizados para a espécie. Ovários de leitoas provenientes de aba-
tedouros e transportados em solução salina a uma temperatura de 30 °C tiveram seus folículos entre 3 e 6 mm de diâmetro submeti-
dos à aspiração, com o auxílio de uma bomba de vácuo. Após busca e seleção, sob lupa estereomicroscópica, os complexos cumullus 
oócitos que apresentavam camadas compactas de células do cumullus, e citoplasma homogêneo, foram submetidos à maturação. 
Utilizou-se o meio TCM 199 suplementado inicialmente com 0,5mg LH e 0,01UI/mL FSH, 10ng/mL EGF, 25% líquido folicular, 
1mM dbcAMP, 2,19mM piruvato de sódio, 0,1mg/mL cisteína e 3,05mM glicose, por um período de 22 horas. Neste momento fo-
ram retirados o LH, FSH e o dbcAMP, e os oócitos foram cultivados por 19 horas adicionais. Para a fecundação, foram utilizados 
espermatozoides selecionados por gradientes de Percoll (45 e 90%), numa concentração de 250 x 103 células/mL. Os espermatozoi-
des foram incubados com os oócitos por 4,5 horas. Os presumíveis zigotos foram aleatoriamente alocados em um dos três grupos 
experimentais (cinco repetições). Grupo 1:NCSU-37. Grupo 2;NCSU-37-Sequencial (0,56mg/mL de piruvato, 100mg/mL de BSA, 
54,66mg de Sorbitol, e 5,92µL de lactato de sódio do dia 0 ao dia 2. A partir do dia 2 de cultivo, foi retiradado piruvato e lactato e 
adicionado 25mg/mL de glicose) e. Grupo 3;(PZM-3S (3mM de BSA entre os dias 0 e 4, e 10% de soro fetal bovino a partir do dia 4 
de cultivo). O desenvolvimento embrionário (mórulas e blastocistos) foi avaliado no dia 7 de cultivo, sendo os dados comparados 
estatisticamente através do teste de Qui-quadrado (P<0,05). A maior taxa de embriões (101/154 - 65,6%) foi obtida com o meio 
PZM-3S (P<0,05). As taxas de embriões dos meios NCSU-37 sequencial (26/197 - 13,2%) e o NCSU-37(10/147 - 6,8%) não diferi-
ram entre si (P>0,05). Os resultados demonstram que nas condições deste experimento, o meio PZM-3S é o mais adequado, aumen-
tando consideravelmente a produção in vitro de embriões suínos. 
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O objetivo do estudo foi avaliar a viabilidade de reutilização de dispositivo vaginal Eazi-breed CIDR® (CIDR, Pfizer, Brasil) na 
sincronização do estro de receptoras da espécie ovina em protocolo de seis dias, com aplicação de 10mg de Dinoprost (Lutalyse, 
Pfizer, Brasil) e 400UI de eCG (Folligon, Intervet, Brasil) no final do tratamento. Trezentos e noventa receptoras foram sincroniza-
das, das quais 207 com CIDR novo (CIDR1), 110 de segundo uso (CIDR2) e 73 de terceiro uso (CIDR3), totalizando 181 borregas e 
209 ovelhas deslanadas e ½ sangue Dorper. Apenas quatro animais perderam o dispositivo (1%), reduzindo para 205, 109 e 72 ani-
mais nos grupos CDR1, 2 e 3, respectivamente. A estimulação sexual e detecção do estro foi efetuada por rufiões com buçal marca-
dor, e os estros identificados duas vezes ao dia. Das 350 fêmeas que manifestaram estro em resposta aos três tratamentos, 272 fêmeas 
foram utilizadas como receptoras, das quais 154 ovelhas e 118 borregas. Os dados foram analisados por regressão logística (PROC 
LOGISTIC do programa SAS 2010), com nível de significância de 5%. O modelo incluiu os efeitos do tratamento e de categoria 
animal na manifestação do estro e na taxa de gestação. Embora os três tratamentos tenham apresentado adequada taxa de manifesta-
ção do estro, esta foi significativamente inferior (p<0,02) no grupo CIDR2 (84,4%) comparativamente ao CDR1 (92,3%) e ao CIDR 
3 (93,1%). No grupo CIDR1 houve uma melhor resposta das borregas (97.6%; p<0,03) em relação às ovelhas (90,1%), visto que 81 
das 83 sincronizadas com CIDR novo manifestaram estro. Não foi observado efeito do tratamento na taxa de gestação 
(CIDR1:60,4%; CIDR2:72,1%; CIDR3:57,8%) ou entre ovelhas (59,5%) e borregas (67,8%). Embora ocorra uma diminuição na 
concentração plasmática de progesterona em animais sincronizados com CIDR de segundo e de terceiro uso em protocolos de curta 
duração (Vilariño et al., Acta Scie Vet, v. 36-supl 2, s479, 2008), ambos, CIDR2 e CIDR3 resultaram em adequada e elevada taxa de 
manifestação do estro e de gestação em ovelhas, mas especialmente em borregas, comparativamente ao dispositivo novo, o que per-
mite indicá-los, sem distinção, na sincronização do estro de receptoras da espécie ovina.  
Agradecimentos: Dorper Campo Verde. 
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Efeitos da suplementação rica em ácidos graxos para vacas nelore primíparas durante o pré e 
pós-parto, na qualidade de oócitos e produção in vitro de embriões 
 
G.F. Rossi1; F.M. Monteiro2; M.R. Lima1; E.G. Ribeiro2; R.H. Branco2; R.R. Corrêa1; R. Vantini1; J.M. Garcia1 
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Palavras-chave: megalac-E; linhaça; PIV. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a retomada da ciclicidade do pós-parto, qualidade dos oócitos recuperados e PIV de embriões de 
vacas Nelore primíparas suplementadas com dieta rica em gordura. Para isso, as doadoras foram divididas em 3 grupos de 7 animais, 
sendo o grupo 1 o controle (C) com alimentação de rotina do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, o grupo 2 (M) suplementado 
com 100g de megalac-E diária por animal e o grupo 3 (L) suplementado com 1kg de torta de linhaça por dia por animal. Os animais 
dos grupos 2 e 3 foram tratados por 30 dias pré-parto e 60 dias pós-parto. As vacas foram aspiradas pela primeira vez entre os dias 
25º a 32º do pós-parto e as demais aspirações com intervalos de 14 dias entre elas, totalizando 4 aspirações. Após as aspirações, os 
oócitos foram avaliados quanto ao número e a qualidade, e depois levados para o laboratório de reprodução animal da FCAV-
UNESP onde foram submetidos à produção in vitro de embriões. Após a última aspiração todos os animais entraram na estação de 
monta natural (EM) por 90 dias. Trinta dias após a saída da EM foi realizado diagnóstico de gestação por ultrassonografia. A análise 
estatística foi realizada no PROC GLM do SAS usando o comando PDIFF. O grupo L apresentou maior número de folículos por 
vaca e corpo lúteo (CL) pela ultrassonografia em relação ao grupo C e M (L= 20,4 e 8; C= 14,4 e 2 e M=14,2 e 1, p<0,05). Para os 
oócitos totais e viáveis não houve diferença significante entre os três grupos avaliados (C=15,96±2,43 e 11,88±1,85; M=17,5±2,29 e 
13,10±1,75; L=18,64±2,43 e 12,2±1,85, P>0,05). Também não foi observada diferença significativa entre os grupos suplementados 
no desenvolvimento embrionário avaliado pela taxa de clivagem e produção de embriões. A taxa de clivagem e produção embriões 
foram, para o grupo C: 7,24±1,19 e 3,84±0,83, grupo M: 6,71±1,13 e 2,67±0,78 e grupo L: 5,36±1,19 e 2,24±0,83, P>0,05. Trinta 
dias após a saída da EM foi realizado diagnostico de gestação e os grupos suplementados com linhaça e megalac-E apresentaram 
maiores taxas de gestação que o controle (L=75%, M=71,4% e C=42,8%). Assim concluímos que a suplementação com torta de li-
nhaça e megalac-E não influenciaram na qualidade de oócitos e produção de embrião. Entretanto, as vacas suplementadas com torta 
de linhaça retornaram ao cio mais rápido em relação ao grupo controle e megalac-E, e os grupos linhaça e megalac-E apresentaram 
maiores taxas de gestação em relação ao grupo controle. 
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Coleta transcervical de embriões em ovelhas crioulas lanadas: Resultados preliminares 
 
G.D.A. Gastal1; J. Pradieé2; L.M.C. Pegoraro3; A.L. Gusmão4; R.G. Mondadori1; A.D. Vieira1 
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Palavras-chave: coleta transcervical; ovinos; raça crioula lanada. 

O emprego de cruzamentos indiscriminados tem gerado uma diluição dos recursos genéticos de diversas raças naturalizadas brasilei-
ras causando o comprometimento da variabilidade genética da espécie ovina e a perda de genes potencialmente importantes para uso 
futuro. Dentre as raças descendentes dos animais trazidos pelos colonizadores, na região sul ainda existe núcleos da raça Crioula 
Lanada que ainda não foram contaminados com genes de outras raças e podem servir de base para preservação de material genético. 
Além da criopreservação de sêmen, é de grande importância a preservação de embriões como forma de manutenção de germoplasma 
da raça pura. Porém, o método tradicional de coleta cirúrgica de embriões em ovinos frequentemente provoca a formação de aderên-
cias que comprometem a vida reprodutiva das doadoras. Deste modo faz-se necessário buscar alternativas de coleta de embriões que 
não produzam sequelas anatômicas, como é o caso da coleta transcervical descrito em ovelhas deslanadas. Devido à pequena quanti-
dade de informações a respeito da raça Crioula Lanada e ao fato de existir grande variabilidade de eficiência da técnica de coleta 
transcervical nas diferentes raças, este trabalho objetivou determinar a possibilidade de realizar essa via de coleta em ovelhas Criou-
las Lanadas, sendo esse o primeiro relato do uso da técnica transcervical nessa raça. Dez fêmeas adultas com condição corporal 3,5 
(1-5) tiveram seu ciclo estral sincronizado pelo uso de Eazi-Breed CIDR® (Pfizer, Nova Zelância), seguido do tratamento superovu-
latório de 200 mg de FSHp (Folltropin®, Vetrepharm Inc., Canadá). As fêmeas foram inseminadas por via laparoscópica sendo cole-
tadas no sexto dia após a inseminação. Quatro animais foram submetidos ao tratamento com misoprostol (Prostokos®, Infan, Brasil) 
e a coleta pelo método transcervical (Gusmão et al., Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 61, 313, 2009). Em um dos animais, devido a ade-
rências geradas por intervenções anteriores não foi possível a tração da cérvix inviabilizando a coleta, enquanto os demais foram 
adequadamente coletados mediante dez infusões de 20 ml de PBS em cada corno uterino. Neste grupo foram recuperadas estruturas 
de apenas duas fêmeas. Os outros animais foram submetidos à coleta cirúrgica convencional, não sendo realizada a coleta em uma 
fêmea devido a aderências e de outras duas pela ausência de resposta superovulatória. Pelo método transcervical foram recuperados 
sete embriões enquanto pelo método cirúrgico foram recuperados dezoito embriões. Considerando a média de embriões viáveis 
(graus 1-3, IETS) coletados pelos métodos transcervical (2,3) e cirúrgico (2,8), pode-se inferir que ovelhas Crioulas Lanadas podem 
ser submetidas à coleta de embriões pelas duas técnicas com eficiência aceitável. Novos trabalhos devem ser conduzidos para validar 
o resultado deste trabalho piloto e produzir embriões para armazenamento no banco nacional de germoplasma animal. 
Agradecimento: CNPq, Nutricell. 
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Efeito de norgestomet na produção in vitro de embriões em doadoras das raças Gir e Holan-
dês – Resultados preliminares 
 
H.J.N. Bedoya1; R.S. Fontes1; B.C. Carvalho2; L.T. Iguma2; R. Serapião3; A. Camargo3; C. Oliveira2; F. Graça4; 
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Palavras-chave: norgestomet; OPU; taxa de blastocisto. 

O efeito de norgestomet na produção in vitro de embriões foi avaliado em doadoras de ovócitos das raças Gir (Bos indicus) (n=6) e 
Holandês (n=6) (Bos taurus). As vacas foram submetidas a quatro aspirações foliculares, com intervalo de 14 dias, e a cada aspiração 
as vacas foram alternadamente submetidas a cada um dos  tratamentos hormonais, que consistiam de um dispositivo auricular de 
norgestomet (Crestar®, Intervet, Brasil) reutilizado (grupo norgestomet baixo), de dois dispositivos novos (grupo norgestomet alto) e 
animais que não receberam o dispositivo auricular (grupo controle). No início do protocolo hormonal, administrou-se, em todas as 
vacas, 150 µg D-cloprostenol (Prolise®, Tecnopec, Brasil), para eliminar a presença de corpo lúteo e a influência de progesterona 
endógena nos tratamentos e mais 3 mg de Benzoato de estradiol (RIC-BE®, Tecnopec, Brasil), para sincronizar a emergência de uma 
nova onda folicular. A OPU foi realizada 7 dias após o inicio do tratamento hormonal  e os implantes auriculares foram removidos 
24 horas após a OPU. Os ovócitos recuperados foram classificados morfologicamente e os CCO´s considerados viáveis foram matu-
rados por 22-24 horas em meio TCM 199 (Tecgene, Brasil) e posteriormente, fertilizados com sêmen de touros de fertilidade conhe-
cida, processados por gradiente descontínuo de Percoll e seguido da co-incubação dos gametas por 18-20 horas. Após esse período, 
os possíveis zigotos foram cultivados por sete dias em meio SOFaa suplementado de 5% de SFB. A variável número de ovócitos 
viáveis foi submetida a analise de variância, considerando os efeitos de raça, tratamento e sua interação, e as médias comparadas pelo 
teste t. A taxa de ovócitos viáveis e taxa de blastocistos foram submetidos à análise estatística pelo teste de Qui-quadrado (P<0,05). 
O número de ovócitos viáveis não foi afetado pelo tratamento com norgestomet (P>0,05) e foram de 7,31 ± 4,22, 7,69 ± 8,09, 6,75 ± 
4,31, para os grupos controle, norgestomet baixo e norgestomet alto, respectivamente. As vacas da raça Gir produziram maior núme-
ro (P<0,05) de ovócitos viáveis 9,38 ± 6,65, do que as da raça Holandês 5,13 ± 3,61. Essa diferença manteve-se para a produção de 
blastocisto, que foi 37,50% (84/224) para as vacas Gir, maior (P<0,05) que os 26,50% (31/117) observado para as vacas da raça Ho-
landês. A taxa de blastocistos foi menor (P<0,05) no grupo norgestomet alto (28,97%, 31/107) em relação ao grupo controle 
(38,60%, 44/114) e ao grupo norgestomet baixo (33,33%, 40/120). Os resultados preliminares sugerem que o norgestomet não apre-
sentou efeito entre os grupos em relação à média de ovócitos viáveis, no entanto, entre as raças, as vacas Gir obtiveram maior núme-
ro de ovócitos viáveis quando comparado com os animais da raça Holandês. E administração de dois dispositivos de norgestomet 
teve um efeito desfavorável na taxa de blastocisto. Apoio: Fapemig, Embrapa Gado de Leite – Campo Experimental Fazenda Santa 
Mônica e Pesagro-Rio. 
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Efeito do estresse térmico na expressão de genes relacionados a apoptose e competência de oó-
citos bovinos 
 
J.S. Ticianelli1; P.K. Fontes1; R.F.P. Pinto1; A.C.S. Castilho1; E.M. Razza1; C.M. Barros1; F.F. Paula-Lopes2 
 
1Universidade Estadual Paulista "Julio Mesquita Filho"-UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 2Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP, Diadema, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: estresse térmico; expressão gênica; Bos indicus. 

O estresse térmico promove, dentre várias alterações fisiológicas e celulares, mudanças no microambiente do trato reprodutivo, com-
prometendo a maturação nuclear, a fecundação e o desenvolvimento embrionário até o estádio de blastocisto. No entanto, os meca-
nismos celulares desencadeados pela temperatura elevada no oócito bovino são pouco conhecidos, assim como os eventos molecula-
res que acarretam na morte ou sobrevivência oocitária em resposta ao estresse. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
efeito do choque térmico (temperatura elevada in vitro) durante a maturação in vitro (MIV) sobre a expressão de genes relacionados 
a apoptose e competência oocitária (BAX, CASPASE 3, BMP15 e Histona H2A). Para tanto, os complexos-cumulus oócitos (CCOs) 
colhidos de ovários de vacas mestiças Bos indicus oriundas de abatedouro foram submetidos ao modelo de choque térmico (controle: 
38,5°C por 22 horas e choque térmico: 41°C por 12 horas seguido de 38,5°C por 10 horas). Em seguida, os oócitos foram desnuda-
dos em 10.000 UI/ml de hialuronidase logo após a aspiração (imaturos) ou após os tratamentos durante a MIV. Grupos de 30 oócitos 
por réplica foram coletados de cada grupo experimental (imaturos, controle e choque térmico, n=3 réplicas) e submetidos à extração 
de RNA total (RNeasy Mini kit, Qiagen). A expressão dos genes alvo foi mensurada por RT-PCR em tempo real. A expressão da 
Proteína Ribossomal 30 (RPL30) foi usada como controle endógeno. Os valores relativos da expressão gênica foram obtidos pelo 
método de ∆∆Ct corrigidos pela eficiência de amplificação para cada gene (equação de Pfaffl). Os dados foram submetidos à análise 
de variância pelo método dos quadrados mínimos utilizando o programa estatístico JMP do SAS. As médias dos níveis de mRNA 
dos genes alvo foram comparados usando teste de Tukey-Kramer HSD. Os níveis de mRNA da Histona H2A foram maiores nos 
oócitos imaturos quando comparado aos oócitos maturados (controle e estressado). Os níveis relativos mRNA dos genes BAX, 
CASPASE 3 e BMP15 não diferiram entre os grupos. Conclui-se que o estresse térmico não afetou a expressão de genes de apoptose 
e competência oocitária. No entanto, a maturação oocitária in vitro reduziu os níveis de mRNA da Histona H2A sugerindo que este 
transcrito foi degradado durante a maturação. 

SBTE 126 OPU, PIV E TE 

Efeitos da redução ou substituição do soro fetal bovino por outras fontes proteicas na matura-
ção in vitro de oocitos bovinos 
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Palavras-chave: oócitos; maturação in vitro (MIV); soro fetal bovino (SFB). 

Nos últimos anos, grande parte das pesquisas relacionadas à produção in vitro de embriões (PIVE) bovinos está voltada para a substi-
tuição do soro fetal bovino (SFB) por outras fontes protéicas nos meios de cultura. No presente estudo, foram utilizados como com-
postos proteicos a albumina sérica bovina (BSA) e um produto comercial denominado fluido embriônico (FE) (Sigma-Aldrich, St. 
Louis, MO, USA), de maneira isolada ou em diferentes combinações e concentrações, com objetivo de substituir ou diminuir a con-
centração do SFB durante a maturação in vitro (MIV). Para isso, oócitos bovinos foram maturados in vitro em meio base TCM199 
contendo 1,0µg/mL de FSH, 50µg/mL de hCG, 1,0µg/mL de estradiol, 0,20mM de piruvato e 83,4µg/mL de amicacina. De acordo 
com a suplementação proteica recebida, foram delineados os seguintes grupos (G): G1 (controle) - 10% de SFB, G2 - 8mg/mL de 
BSA, G3 - 10% de FE, G4 - 6mg/mL de BSA + 5% de SFB, G5 - 6mg/mL de BSA + 3,5% de SFB + 1,5% de FE, G6 - 6mg/mL de 
BSA + 1,5% de SFB + 3,5% de FE, G7 - 6mg/mL de BSA + 5% de FE e G8 - 5% de SFB + 5% de SFB). Após 24 horas de MIV, os 
oócitos foram classificados de acordo com a progressão meiótica e migração dos grânulos corticais (CHERR et al., J. Exp. Zoo., 
246:81-93,1988, modificado). As taxas de maturação foram avaliadas pelo teste do Qui-Quadrado (χ2) ou, quando apropriado, pelo 
teste exato de Fisher, no programa GraphPadPrism 4.0 (GraphPad Prism Inc, San Diego, EUA). A despeito da ausência de diferença 
estatística entre os grupos quanto à maturação nuclear (G1: 104/117 – 88,89%, G2: 69/92 – 75%, G3: 87/109 – 79,8%, G4: 95/106 – 
89,62%, G5: 87/100 – 87%, G6: 92/111 – 82,88%, G7: 97/117 – 82,91%, G8: 105/121 – 86,78%), foram observadas diferenças sig-
nificativas em relação à maturação citoplasmática. Nos meios G2, G7, G6 e G3, houve redução (p<0,05) das taxas de maturação ci-
toplasmática até 78/125 - 43,9%, 54/125 - 43,2%, 59/ 137 – 43,07% e 42/115 - 36,52%, respectivamente, comparando-se ao meio 
controle (G1), que permitiu a obtenção de valores médios de 78/125 - 62,4%. Conseguiu-se uma redução da concentração do SFB na 
MIV para até 3,5% sem que a taxa de maturação citoplasmática fosse afetada (grupo G5: 65/128 - 50,78% de oócitos com GC dis-
postos na periferia), sendo que os meios que mais se aproximaram aos valores obtidos pelo grupo controle foram aqueles que conti-
nham 5% de SFB + 5% de FE (G8) e BSA + 5% de SFB (G4), que alcançaram taxas de 70/118 - 59,3% e 58/113. 51,33% respecti-
vamente. Conclui-se que é possível reduzir a concentração de SFB no meio de MIV para até 3,5% sem que sejam afetados os índices 
de maturação nuclear e citoplasmática. 
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Efeito da suplementação com tônico injetável à base de fósforo orgânico associado a vitamina 
B12 (Catosal® B12) na produção in vitro de embriões de doadoras da raça Gir 
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Palavras-chave: PIV; nutrição; mineral. 

Avaliou-se o efeito da suplementação tônica injetável à base de fósforo orgânico com vitamina B12 (Catosal® B12) na produção in 
vitro de embriões bovinos de doadoras Gir. Utilizou-se 16 vacas em lactação da raça Gir. Antes de iniciar o estudo, todos os folículos 
presentes nos ovários das doadoras foram aspirados com o intuito de sincronizar a emergência da onda folicular. Após a aspiração 
folicular (OPU) para sincronização, as vacas foram distribuídas levando em consideração a produção de oócitos em um de dois gru-
pos experimentais: Grupo Controle e Grupo Catosal. Nas doadoras do Grupo Controle não se administrou qualquer tratamento. Nas 
vacas do Grupo Catosal, administrou-se, por via subcutânea, 25 ml de tônico à base de fósforo orgânico com vitamina B12 (Catosal® 
B12; Bayer S.A., Brasil). O tratamento consistiu na administração de duas doses de Catosal® B12, sendo a primeira dose cinco dias 
antes e a segunda no momento da OPU. As doadoras do estudo foram submetidas a cinco aspirações foliculares consecutivas com 
intervalo de 14 dias, sendo duas antes e três após o tratamento. Os oócitos recuperados nas OPU foram fertilizados por um único 
touro (Gir) e os embriões produzidos transferidos para receptoras. Os dados foram analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS. 
Nas avaliações de qualidade e quantidade de oócito e produção in vitro de embriões, não se verificou interação entre tratamento e 
aspirações foliculares (P>0,05). Apesar da taxa de blastocisto ser semelhante entre os tratamentos [42,0% (68/165) para o Grupo 
Controle e 40,3% (108/260) para o Grupo Catosal; P=0,79], verificou-se que as doadoras do grupo Catosal apresentaram maior nú-
mero de estruturas recuperadas (6,45±0,49 Grupo Controle e 8,10±0,54 para o Grupo Catosal; P=0,03), oócitos viáveis (4,13±0,39 
para o Grupo Controle e 6,50±0,47 para o Grupo Catosal; P=0,001), embriões produzidos (1,70±0,26 para o Grupo Controle e 
2,7±0,28 para o Grupo Catosal; P=0,001) e taxa de oócitos viáveis [65,7% (165/258) para o Grupo Controle e 79,8% (260/324) para 
o Grupo Catosal; P=0,009]. A taxa de concepção dos embriões produzidos in vitro (n=176) foi semelhante entre os grupos experi-
mentais [42,6% (29/68) para o Grupo Controle e 44,4% (48/108) para o Grupo Catosal; P=0,72]. Conclui-se que a administração 
subcutânea de Catosal® B12 aumentou a quantidade e melhorou a qualidade de oócitos recuperados por OPU e embriões produzidos 
in vitro, porém não alterou as taxas de blastocisto e de prenhez dos embriões de doadoras da raça Gir. 
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Efeito da sincronização da onda de crescimento folicular e do tratamento com bST ou eCG na 
OPU-PIV de doadoras Nelore, Brangus e Holandesas 
 
C.M. Martins1; P.O. Reis1; J.N.S. Sales2; R.V. Sala3; L.M. Vieira3; P.S. Baruselli3 
 
1FERTILIZA Consultoria, Poços de Caldas, MG, Brasil; 2UFPB, Areia, PB, Brasil; 3FMVZ-USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: OPU; raça; sincronização. 

Avaliou-se o efeito da sincronização da onda folicular, do bST e da eCG na OPU/PIV de vacas Nelore e Brangus e novilhas Holan-
desas. Em cada estudo, 12 doadoras de oócito foram divididas em 4 tratamentos (Controle, P4+E2, bST e eCG) em arranjo cross-
over. No Grupo Controle, as OPUs foram realizadas em dia aleatório do ciclo estral. No Grupo P4E2, as doadoras foram sincroniza-
das com 2mg de benzoato de estradiol (RIC-BE, Agener), 150µg de PGF (Prolise, Agener) e inserção de dispositivo intravaginal de 
progesterona (Primer, Agener) no D0. No Grupo bST e eCG, as doadoras foram sincronizadas conforme o Grupo P4E2 e receberam 
500mg bST (Boostin, MSD) no D0 ou 400UI de eCG (Novormon, MSD) no D3, respectivamente. No D5 (Grupos P4+E2, bST e 
eCG), o dispositivo de progesterona foi removido e as doadoras aspiradas, juntamente com as doadoras do grupo Controle. A análise 
estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS. Na raça Nelore, as doadoras do Grupo eCG apresentaram maior nú-
mero de estruturas recuperadas que os demais tratamentos (Controle, 16,1±2,8b; P4+E2, 19,7±2,7b; bST, 14,7±1,9b; ECG, 
20,8±3,5a; P=0,002). O número de oócitos viáveis foi maior no grupo eCG em relação ao grupo bST e similar aos grupos Controle e 
P4+E2 (Controle, 13,6±2,6ab; P4+E2, 14,8±2,2ab; bST, 11,8±1,4b; eCG, 16,5±3,1a; P=0,03). Não houve diferença entre os grupos 
experimentais na taxa de oócitos viáveis, número de embriões e taxa de embriões. Na raça Brangus, houve diferença entre os grupos 
experimentais no número de estruturas recuperadas (Controle, 8,9±1,2c; P4+E2, 12,5±0,6b; bST, 12,2±1,8b; eCG, 19,1±1,7a; 
P=0,001) e oócitos viáveis (Controle, 6,4 ± 1,1c; P4+E2, 7,8 ± 0,8bc; bST, 8,8± 1,3b; eCG, 13,3± 1,1a; P=0,001). Não houve dife-
rença entre os grupos na taxa de oócitos viáveis, no número de embriões e na taxa de embriões. Na raça Holandesa houve diferença 
entre os grupos experimentais no número de oócitos viáveis (Controle, 2,8±0,5b; P4+E2, 4,4±0,8a; bST, 5,0±0,7a; eCG, 5,2±0,8a; 
P=0,04) e número de embriões (Controle, 0,8±0,2b; P=0,04; P4+E2, 1,1±0,3ab; bST, 2,1±0,5a; eCG, 2,1±0,4a; P=0,04). Não foram 
observadas diferenças no número de estruturas recuperadas, na taxa de oócitos viáveis e na taxa de embriões. Conclui-se que a admi-
nistração de eCG aumentou a quantidade (Nelore e Brangus) e qualidade dos oócitos recuperados (Brangus e Holandesas) e número 
de embriões (Holandesas). Além disso, a administração de bST aumentou a quantidade (Brangus) e qualidade dos oócitos recupera-
dos (Brangus e Holandesas) e número de embriões (Holandesas) em doadoras de oócitos submetidas à OPU/PIV. 
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Associação da concentração de IGF plasmático e produção de oócitos e embriões em doadoras 
da raça Gir 
 
J.G.V. Grázia1; A.M. Ghetti2; C.A.S. Paim3; E.K.N. Arashiro4; L.S.A. Camargo3; R.M.G. Garcia1; J.H.M. Via-
na3 
 

1Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil; 2Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil; 3EMBRAPA 
Gado de Leite, Juiz de Fora, MG, Brasil; 4Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
 
Palavras-chave: IGF; embrião; Gir. 

O fator de crescimento semelhante a insulina tipo I (IGF-I) está associado a mobilização e crescimento folicular e, consequentemen-
te, pode influenciar a população de folículos que emergem em cada onda de crescimento folicular em bovinos. A relação entre IGF1 
e o desempenho de doadoras na PIVE, contudo, não foi claramente estabelecida. Objetivou-se avaliar a possível relação da concen-
tração plasmática de IGF1 com a produção de oócitos e embriões de doadoras da raça Gir. Foram utilizados dados da produção de 
doadoras (N=60) mantidas em uma mesma propriedade, porém provenientes de 6 rebanhos com programas de seleção independentes. 
Todas as aspirações (N=593) foram realizadas pela mesma equipe e os COCs enviados para um único laboratório de PIVE, no perío-
do de 2009 a 2011. Amostras de plasma foram coletadas das doadoras em tubos com vácuo e mantidas sob refrigeração até a centri-
fugação a 600 X g. Para evitar possíveis efeitos relativos ao protocolo de preparação das doadoras as coletas foram realizadas após 
um período mínimo de 30 dias da aspiração anterior. As amostras de plasma foram aliquotadas, identificadas e congeladas a -20oC. 
As análises de IGF 1 foram realizadas por ELISA, utilizando kit específico para bovinos (Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit 
for IGF1, E90050BO, USCN, Life Sci. Inc., Missouri, EUA) no Laboratório de Biologia Celular do Departamento de Biologia da 
UFJF. A incubação e leitura (450nm) das placas foram realizadas utilizando-se o equipamento Varioskan Flash Multimode Reader 
(Thermo Scientific, Wyman Street, Waltham, USA). Os dados referentes a efeitos da doadora, rebanho e ordem de coleta foram 
submetidos a análise variância e as correlações pelo método de Pearson. Os resultados são apresentados como média±EPM. A pro-
dução média de oócitos totais, oócitos viáveis e embriões no período foi de 23,2±0,6; 13,3±0,4 e 4,1±0,1; respectivamente. A con-
centração de IGF1 apresentou uma elevada variação entre indivíduos (média de 74,7±10,1, CV=93,3%). Observou-se um efeito sig-
nificativo (P<0,05) de doadora, e diferenças entre rebanhos foram determinadas pela variação individual na característica dentro dos 
rebanhos, mas não houve efeito (P>0,05) de ordem de coleta. Não foi observada correlação (P>0,05) entre a concentração de IGF1 e 
o total de oócitos recuperados ou de oócitos viáveis, mas observou-se correlação negativa entre IGF1 e produção de embriões (R= -
0,16; P<0,001). Não houve diferença na concentração de IGF1 entre animais dos diferentes rebanhos (P>0,05). Estes resultados suge-
rem que a associação direta entre concentração de IGF1 e potencial de produção de oócitos e embriões na raça Gir é fraca, tendo 
portanto uso limitado como procedimento de seleção de doadoras para a PIVE. 
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Eficiência na produção in vitro de embriões mestiços F1 utilizando-se doadoras das raças Gir 
(Bos taurus indicus) ou Holandesa (Bos taurus taurus) 
 
J.G.V. Grázia1; L.L. Tavares2; M.P. Palhão3; L.S.A. Camargo4; J.H.M. Viana4 
 
1Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil; 2ATIVA Embriões, Juiz de Fora, MG, Brasil; 3Universidade de 
Alfenas, Alfenas, MG, Brasil; 4EMBRAPA Gado de Leite, Juiz de Fora, MG, Brasil. 
 
Palavras-chave: embriões; Gir; Holandês. 

Existe uma demanda crescente para o uso da produção in vitro de embriões (PIVE), não apenas como ferramenta de multiplicação de 
animais superiores, mas também na produção de animais para os rebanhos de produção, como no caso de fêmeas mestiças Holandês 
x Gir para a produção de leite. Foi demonstrado previamente o maior potencial da fêmea Gir como fonte de oócitos, quando compa-
rada à holandesa (Palhão et al., XXV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, 2011). No presente traba-
lho objetivou-se verificar se existem diferenças também no potencial de desenvolvimento in vitro dos complexos cumulus-oócito 
(COC) em função da raça da doadora. Foram analisados dados de aspirações foliculares e PIVE realizados em 2011 em um mesmo 
laboratório de PIVE, utilizando-se os seguintes cruzamentos (doadora x touro): G1 - Holandês x Holandês (N=109), G2 - Gir x Gir 
(N=68), G3 – Holandês x Gir (N=65), G4 – Gir x Holandês (N=86). Os dados foram submetidos à ANOVA e diferenças entre grupos 
comparadas pelo teste Tukey. Diferenças percentuais foram comparadas por Qui-quadrado. Os resultados são apresentados como 
média±EPM. Conforme esperado, observou-se uma maior média de produção de COCs totais e viáveis em doadoras da raça Gir, 
quando comparadas às da raça Holandesa (16,3±1,0 e 10,6±0,7 vs. 12,7±0,8 e 6,4±0,4; respectivamente, P<0,0001). A proporção de 
COCs viáveis em relação ao total e de COCs grau I também foi maior na raça Gir (65,1% e 5,6% vs. 50,0% e 3,1%, respectivamente; 
P<0,01) em relação à Holandesa. Não houve diferença na PIVE entre grupos com a mesma raça de doadora. Fêmeas dos grupos e G2 
e G4 apresentaram maior número de estruturas clivadas (10,2±1,1 e 8,5±0,7 vs. 4,5±0,4 e 5,3±0,6; P<0,0001), de embriões no D7 
(6,1±0,8 e 5,0±0,5 vs. 1,8±0,3 e 2,2±0,3; P<0,0001) e de embriões totais (7,2±0,9 e 6,0±0,5 vs. 2,1±0,3 e 2,6±0,4; P<0,0001) em 
relação ao G1 e G3, respectivamente. As taxas de clivagem em G2 e G4 foram semelhante (86,6% e 87,2%; P>0,05) e superiores ao 
G1 (82,8%; P<0,05), que por sua vez foi superior ao G3 (61,3%; P<0,05). A taxa de conversão (total de embriões / total de COCs 
viáveis) também foi superior em G2 e G4 em relação ao G1 e G3 (61,3 e 61,6% vs. 38,2 e 32,8%; P<0,01). Não houve diferença 
entre os grupos (P>0,05) no percentual de embriões formados no D7 ou D8 em relação ao total. Conclui-se que a maior produção de 
embriões em animais da raça Gir também está associada a uma maior qualidade e potencial de desenvolvimento in vitro, independen-
te da raça do touro. Além disso, o uso do cruzamento matriz Gir e touro Holandês foi o mais eficiente para a produção de embriões 
mestiços F1. 
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Efeito do protocolo de sincronização e da somatotropina recombinante bovina (rbST) sobre a 
resposta superovulatória, e taxa de recuperação e maturação in vivo de oócitos caprinos 
 
C.E.M. Calderón; S. Gaudêncio Neto; L.H. Aguiar; L.T. Martins; C. Feltrin; F.J. Moraes Jr; A.P. Almeida; 
K.C.S. Tavares; J.L. Almeida; I.S. Carneiro; L.R. Bertolini; M. Bertolini 
 
Laboratorio de Biologia Molecular e do Desenvolvimento, Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil. 
 
Palavras-chave: caprino; CCOs; rbST. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos dos protocolos de sincronização convencional (PC; Veiga-Lopez et al., Theriogeno-
logy 2005; 63:1973-83) ou curto (PD0; Menchaca et al., Theriogenology 2007; 68:1111-7), e do uso de somatotropina recombinante 
bovina (0, 125, 250 mg de rbST) sobre a resposta superovulatória e a taxa de recuperação e maturação in vivo de oócitos caprinos. 
Dispositivos de P4 inseridos em 92 fêmeas no D0 foram mantidos por seis (PD0, n=46) ou 12 dias (PC, n=46). Em cada protocolo 
(PC ou PD0), 15 animais receberam uma dose de 125 mg de rbST (Boosting®, Intervet/Schering-Ploug, São Paulo, Brasil; via SC) 
no D-1 e outra no D7; outras 15 fêmeas receberam uma única aplicação de 125 mg de rbST no D7; e 16 animais não receberam rbST 
(controles). No PD0, administraram-se 200 UI de eCG (IM) e 50 µg de cloprostenol (IM) na remoção da P4 (D6), e 25 µg IM de 
lecirelina (D8). No D10, foi administrado 50 µg de cloprostenol (IM) no PC e iniciaram-se as aplicações de FSH (180 mg) em ambos 
os protocolos, distribuídas em seis aplicações a cada 12 h (36, 36, 36, 36, 18, 18 mg IM). Nas duas últimas doses de FSH (D12) fo-
ram administrados 50 µg de cloprostenol (IM) no PD0 e removido a P4 no PC, seguida de uma dose de 25 µg IM de lecirelina (D13) 
nos dois protocolos. A aspiração folicular (OPU) foi realizada no D14, sendo os CCOs avaliados quanto à viabilidade morfológica e 
à taxa de maturação nuclear. Após nove repetições, o número de folículos (FOLs), corpos hemorrágicos (CH), total de CCOs, CCOs 
viáveis/fêmea, e taxas de recuperação (CCOs/folículos) e maturação (MII) foram comparados por ANOVA ou pelo χ2 (P<0,05). Os 
protocolos PD0 e PC resultaram em um número médio/fêmea semelhante de FOLs (14,0 ± 1,1 vs. 13,0 ± 1,1), CH (3,1 ± 0,6 vs. 3,8 ± 
0,6) e CCOs por fêmea (13,9 ± 1,1 vs. 11,5 ± 1,0), respectivamente, independente da dose de rbST. Entretanto, houve uma recupera-
ção menor de CCOs expandidos (5,7 ± 0,9 vs. 11,1 ± 1,0), CCOs totais (88,5% vs. 99,1%), CCOs expandidos (49,6% vs. 79,7%), 
MII/CCOs totais (29,1% vs. 57,7%) e MII/CCOs expandidos (58,6% vs. 72,4%) no PD0 do que no PC, respectivamente. Entre as 
doses de rbST, não houve diferença significativa no número médio/fêmea de FOLs, CH e CCOs totais. Porém, a taxa de recuperação 
de CCOs expandidos (72,4%) e de MII/CCOs (52,7%) foi maior no grupo de 125 mg de rbST em relação aos grupos de 0 (65,7% e 
45,2%) e 250 mg (60,3% e 46,3%). Quando considerados os efeitos do protocolo e da dose de rbST, a utilização do PC e de 125 de 
rbST resultou em uma maior taxa de recuperação de CCOs expandidos (75,0%), e maior proporção de MII/CCOs totais (75,0%) e 
MII/CCOs expandidos (100,0%) do que os demais grupos. O protocolo convencional foi mais eficiente para a obtenção de CCOs 
maturados, e fêmeas sincronizadas com o protocolo convencional e tratadas com 125 mg de rbST resultaram em uma maior propor-
ção de CCOs expandidos e maturados do que os demais tratamentos.  
Financiado: FINEP/MCT, CNPq e FUNCAP. 
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Maturação citoplasmática e alterações ultraestruturais em COCs de ovinos pré-maturados in 

vitro com roscovitina e ciclohexemida 
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choal; F.L. Alvarenga; S.D. Bicudo 
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Palavras-chave: ultraestrutura; oócitos; inibidores da meiose. 

Inibidores da meiose têm sido estudados em diversas espécies animais com intuito de incrementar a eficiência da produção de embri-
ões in vitro. No entanto, a maioria destes estudos se baseia apenas na avaliação da configuração cromossômica dos oócitos para pre-
dizer o potencial de desenvolvimento oocitário e embrionário in vitro. Deste modo, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a progressão 
da maturação citoplasmática e as alterações ultraestruturais em complexos cumulus-oócitos de ovinos (COCs) pré-maturados in vitro 
com roscovitina ou ciclohexemida. Para isso, COCs grau 1 e 2 recuperados de ovários de abatedouro foram cultivados em meio de 
maturação composto de TCM199, Soro Fetal Bovino, Cisteamina, Piruvato, Penicilina, LH e FSH (grupo controle) acrescido de 
100µM de roscovitina ou 1µg/mL ciclohexemida (grupos tratamentos) por 24horas em estufa a 38,5ºC e 5% de CO2. As concentra-
ções dos inibidores da meiose foram baseadas em estudos prévios e informações da literatura. Após o cultivo, os COCs foram fixa-
dos em glutaraldeído 2.5% e preparados de acordo com o protocolo estabelecido pelo Centro de Microscopia Eletrônica do IBB-
UNESP-Botucatu-SP. Em cada grupo experimental, uma amostra de 10 COCs foi randomicamente selecionada para análise em mi-
croscópio eletrônico de transmissão. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 3 grupos experimentais, sendo 5 
repetições com 100 oócitos para cada grupo, totalizando 300 oócitos. Os COCs foram avaliados conforme os parâmetros de maturi-
dade descritos por Hyttel et al. (1989, J. Reprod. Fertil., 38, 35-47). Como esperado, os COCs do grupo controle apresentaram sinais 
de maturidade caracterizados pela expansão total das células do cumulus, ausência de complexos juncionais e mitocôndrias pleomór-
ficas espalhadas por todo ooplasma, algumas destas em associação com grânulos de lipídios e retículo endoplasmático liso, formando 
unidades metabólicas. Grande quantidade de grânulos corticais estava alinhada com a membrana plasmática. Em contrapartida, nos 
COCs tratados com 100 µM roscovitina houve expansão parcial do cumulus, redução substancial dos complexos juncionais, as mito-
côndrias estavam ingurgitadas, menos eletrodensas e algumas com pontos enegrecidos em seu interior. Além disso, havia poucos 
grânulos corticais e sinais de degeneração nas células do cumulus. Já no tratamento com 1µg/mL ciclohexemida, foram observadas 
as mesmas características de maturidade do grupo controle sem sinais de degeneração. Nossos resultados demonstram que a roscovi-
tina na concentração e tempo de inibição preconizados no presente estudo resultaram em alterações estruturais relevantes diferente-
mente do observado no tratamento com ciclohexemida a 1µg/mL. No entanto, novos estudos são imprescindíveis para verificar a 
viabilidade de utilização destes fármacos na produção in vitro de embriões de ovinos (FAPESP 2011/14041-5). 
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Sincronização de estro e acompanhamento ultrassonográfico em cabras Toggenburg destina-
das a tratamentos superovulatórios 
 
L.V. Esteves1; F.Z. Brandão1; F.N. Zambrini2; L.G.B. Siqueira3; J.H.M. Viana3; J.F. Fonseca4 
 
1Universidade Federal Fluminense, Niteroi, RJ, Brasil; 2Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil; 3EMBRAPA Gado de 
Leite, Coronel Pacheco, MG, Brasil; 4EMBRAPA Caprinos e Ovinos, Sobral, CE, Brasil. 
 
Palavras-chave: sicronização do estro; dinâmica folicular; superovulação em caprinos. 

A eficácia da superovulação é dependente do estádio de crescimento folicular presente no ovário no início da administração do FSH. 
Tratamentos iniciados com maior proximidade da emergência da onda de crescimento folicular demonstraram melhores resultados 
(Gonzalez-Bulnes et al., 1999, Small Rum Res 34, 65-69; Fonseca et al., 2006, Acta Sci Vet 32, 65-70; Menchaca et al., 2006, Acta 
Sci Vet 34, 51-58). O objetivo deste estudo foi determinar o número e diâmetros foliculares e dia da emergência folicular em cabras 
da raça Toggenburg, e utilizar estes parâmetros como base para início de tratamentos superovulatórios. Doze cabras cíclicas foram 
divididas aleatoriamente de acordo com a condição de escore corporal e status lactacional em dois tratamentos, T1 e T2. As cabras de 
T1 tiveram seus estros sincronizados com duas doses de 37,5µg prostaglandina latero-vulvar, intervaladas de sete dias (d-
cloprostenol; Prolise®, Tecnopec LTDA, São Paulo-SP, Brasil) e as de T2 por meio da inserção de dispositivo intra-vaginal conten-
do progesterona por 10 dias (CIDR®, Pfizer Saúde Animal, São Paulo, Brasil). Avaliações ultrassonográficas, iniciadas no 
D0, foram realizadas duas vezes ao dia por 10 dias para mensuração do número e diâmetro dos folículos e dia da emergência das 
ondas foliculares. Os folículos foram agrupados de acordo com o seu diâmetro em Classe 1 (2,0-3,9mm), 2 (4,0-4,9mm), 3 (5,0-
5,9mm) e 4 (≥ 6mm). Decorridas 48 após a segunda aplicação de prostaglandina (T1) e 36 horas após a inserção do CIDR (T2), 
66,6% (4/6 e 4/6) dos animais de ambos os tratamentos apresentavam folículos de classe 1 (15,4±6,7) e 2 (4,3±5,3) predominante-
mente com relação aos folículos da classe 3 (1,8±1,0) e 4 (1,0±0,0). O perfil das classes 1 e 2 sugere que a emergência folicular este-
ja acontecendo nestes momentos para animais de T1 e T2. Adicionalmente, o perfil das classes 3 e 4 sugere que efeitos deletérios de 
folículos dominantes podem ser mínimos no mesmo período. Estes parâmetros podem ser levados em conta para iniciar a superovu-
lação em cabras cíclicas da raça Toggenburg. 
Suporte financeiro: FAPEMIG (CVZ 001367-9). 
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Influência do processamento espermático sobre a PIV de embriões bovinos 
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Palavras-chave: PIV; preparação espermática; bovinos. 

As taxas de PIV de embriões bovinos encontram-se dentro de níveis aceitáveis, entretanto, vários fatores podem concorrer no com-
prometimento dos resultados. O efeito macho é reconhecidamente importante nesse aspecto, porém informações referentes ao pro-
cessamento dos espermatozoides usados na FIV ainda são escassas. Devido a isto, este trabalho objetivou determinar a influência do 
crioprotetor e do gradiente de seleção espermática sobre a recuperação e integridade dos espermatozoides e a taxa de PIV de embri-
ões bovinos. Inicialmente, um ejaculado de um touro reconhecidamente eficiente na FIV foi dividido em duas frações, uma delas 
congelada com 5% de glicerol (GLI) e a outra com 3% de etileno glicol (EG). No momento da seleção espermática, cada grupo foi 
centrifugado a 5000 g/5min em gradientes descontínuos de Percoll® (Per; 90 e 45%) ou OptiPrep® (OP; 40 e 26%) usando o método 
de volume reduzido (600µl), para constituição dos tratamento: Per + GLI; Per + EG; OP + GLI e OP + EG. Complexos cumulus-
ovócitos (CCOs) graus I e II obtidos a partir de ovários coletados em abatedouro foram homogeneamente divididos em 4 grupos para 
MIV em TCM 199 adicionado de gonadotrofinas e 10% de soro de égua em estro (SEE). A cada rotina de MIV (n=7), foi utilizada 
uma palheta de sêmen de cada grupo (GLI e EG). Foram determinadas a concentração, vigor, motilidade progressiva e integridade de 
membrana dos espermatozoides ao descongelamento e após a seleção para determinação da influência de cada gradiente. Cada grupo 
de CCOs foi inseminado (D0) com uma dose de 1x106 espermatozoides/mL. Após 18 horas de incubação em TALP-Fert, os prová-
veis zigotos foram desnudados e transferidos (n=725) para meio SOFaaci adicionado de 5% de SEE para CIV a 39°C sob atmosfera 
úmida com 5% O2 + 5% CO2 + 90% N2 em bag-system. Os resultados foram avaliados pelo software Statistix9®. Não houve influ-
ência (P>0,05) do crioprotetor sobre as taxas de recuperação e integridade de membrana (GLI = 26,0% e 62,7%; EG = 24,9% e 
67,5%, respectivamente). Entretanto, o gradiente de seleção afetou (P<0.001) as taxas de recuperação e integridade de membrana 
(Per = 37% e 79,6%; OP = 13% e 50,6%, respectivamente). O desenvolvimento embrionário (blastocistos em D8) nos tratamentos 
Per + GLI (19,3%) e Per + EG (25,4%) foi similar (P>0.05), porém superior (P<0.001) ao observado nos tratamentos OP + GLI 
(11,1%) e OP + EG (11,0%). O tipo de crioprotetor não influenciou nos parâmetros espermáticos analisados e na taxa de desenvol-
vimento embrionário. Entretanto, o gradiente de Percoll mostrou-se mais adequado do que o OptiPrep na seleção de espermatozoi-
des, proporcionando maior taxa de recuperação e integridade espermática e maior eficiência na PIV de embriões bovinos. 
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Efeito do estresse térmico na taxa de maturação, fecundação e desenvolvimento de embriões 
bovinos fecundados in vitro 
 
M.F. Alves; M. D´Angelo; R.F. Gonçalves; D.L. Pavão; M. Almeida; F. Souza; R.K. Queiroz; E.G. Pallazi 
 
Instituto Biológico, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: oócitos; estresse térmico; embriões. 

Há indicações de que o estresse térmico influencia as respostas fisiológicas, sendo prejudicial à dinâmica ovariana, qualidade e com-
petência oocitária de fêmeas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do aumento de 2°C na temperatura da estufa durante o 
período de maturação, fecundação e desenvolvimento de embriões bovinos fecundados “in vitro”. Oócitos bovinos, obtidos de ová-
rios provenientes de abatedouro, foram identificados e divididos em seis grupos totalizando dois experimentos, sendo, controle 1 
(GC1) e exposto 1 (GE1) para o experimento I e, controle 2 (GC2), exposto 2A (GE2A), exposto 2B (GE2B) e exposto 2C (GE2C) 
para o experimento II. Oócitos do grupo GC1 (n=316), GC2 (n=447) e GE2C (n=297) foram mantidos em estufa à temperatura de 
38ºC e os do grupo GE1 (n=365), GE2A (n=337) e GE2B (n=321) a 40ºC, para serem maturados durante 24h em meio de maturação 
em estufa a 5% de CO2 e 95% de umidade. Após o período de maturação, os oócitos do grupo GC1 e GE1 foram avaliados quanto à 
sua morfologia em microscópio óptico e, após a retirada das células do cúmulus avaliou-se a taxa de maturação pela presença do 
corpúsculo polar (CP). No experimento II, após o período de maturação, os oócitos foram fecundados com sêmen tratado pela técnica 
do gradiente descontínuo de Percoll, e mantidos em estufa a 38°C (GC2, GE2B, GE2C) e a 40°C (GE2A) durante o período de fe-
cundação in vitro (FIV; 18-20h). No segundo dia após a FIV, o grupo controle 2 (GC2) e o grupo GE2B permaneceram a 38°C, e o 
grupo GE2A a 40°C mas, o grupo GE2C foi transferido para estufa a 40°C durante o período de desenvolvimento embrionário. Os 
embriões foram avaliados quanto às taxas de clivagem, mórulas e blastocistos, por meio da microscopia óptica. No grupo controle 1 
(GC1), os oócitos apresentaram expansão uniforme das células do cúmulus, com coloração castanha e aspecto uniforme do ooplas-
ma, apresentando taxa de maturação de 69,62% (220/316). Nos oócitos expostos a 40ºC (GE1), observou-se uma diminuição na ex-
pansão das células do cúmulus e, as mesmas apresentaram aparência arredondada e retração do ooplasma com coloração escura, com 
taxa de maturação de 49,04% (179/365). No grupo controle 2 (GC2), após o período de FIV, as taxas de clivagem, mórula e blasto-
cisto foram de 68,23% (305/447), 50,16% (153/305) e 43,28% (132/305), respectivamente. Já para o grupo GE2A, não houve a for-
mação de zigotos (0/337). O grupo GE2B apresentou 31,46% (101/321) e 35,64% (36/101) de taxa de clivagem e mórula respecti-
vamente, não havendo a formação de blastocistos (0,0%) e, no grupo GE2C a taxa de clivagem foi de 3,7% (11/297), porém, não 
observou-se a formação de mórulas e blastocistos (0,0%). Para a análise estatística, utilizou-se o teste x2 (p>0,05) onde constatou-se 
significância nos resultados obtidos. Esses dados sugerem que em todas as fases de exposição ao estresse térmico, os embriões e as 
células gaméticas são suscetíveis, ocorrendo queda no desenvolvimento embrionário. 
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Incisão da zona pelúcida aumenta a taxa de eclosão de embriões suínos produzidos in vitro 
 
L.U. Ohlweiler; N. Klein; J.C. Mezzalira; C.F. Brogni; L.G. Silva; M.G.L. Pinto; F.D. Mozzaquatro; J. Cristani; 
A. Mezzalira; M.G.L. Pinto 
 
UDESC, Lages, SC, Brasil. 
 
Palavras-chave: PZM-3s; cultivo in vitro; pronase. 

A produção in vitro (PIV) de embriões suínos avançou muito nos últimos anos. Porém, muitos pontos do processo necessitam solu-
ção. A qualidade dos embriões suínos PIV é inferior a outras espécies, como a bovina. Como consequência, embriões suínos tem 
dificuldade de romper a zona pelúcida (ZP). A prevenção na fragilização onde se inicia lise da ZP determina a perda embrionária por 
falha na eclosão. Com o objetivo de aumentar as taxas de eclosão, este estudo avaliou diferentes alternativas de fragilização da zona 
pelúcida em embriões suínos PIV. Os embriões foram distribuídos em quatro grupos experimentais assim constituídos: Grupo Prona-
se (n=31) submissão à digestão parcial da zona pelúcida (ZP) com 0,2% pronase; Grupo Pronase + incisão (n=35) submissão à diges-
tão parcial da ZP com pronase associada à incisão na zona pelúcida; Grupo Incisão (n=40) submissão à incisão da zona pelúcida, e 
Grupo Controle (n=31) constituído por embriões não tratados. Para a produção dos embriões ovários de leitoas foram obtidos em 
abatedouros. Folículos de 3 a 6 mm de diâmetro foram aspirados e selecionados em liquido folicular. Os oócitos foram maturados in 
vitro em meio TCM 199, suplementado com 0,5 mg LH e 0,01 UI/mL FSH, 10 ng/mL EGF, 25% líquido folicular, 1mM dbcAMP, 
2,19 mM piruvato de sódio, 0,1 mg/mL cisteína e 3,05 mM glicose, por 22 horas. Neste momento foram retirados o LH, FSH e o 
dbcAMP, sendo os oócitos cultivados por 19 horas adicionais. Após a maturação os oócitos foram incubados com 62.500 espermato-
zoides/mL em meio mTBM, por 3 horas. Os espermatozoides foram selecionados por gradientes de percoll (45 e 90%). Os prováveis 
zigotos foram cultivados em meio PZM-3 sequencial, onde foi acrescido 5% SFB, no quinto dia. No quarto dia de cultivo, as estrutu-
ras dos grupos Pronase e Pronase + incisão foram submetidas à exposição a uma solução de Pronase 0,2% durante 30 segundos. No 
dia 6 de cultivo os embriões dos grupos Pronase + incisão e Incisão foram depositados em gotas de 50 µL de TCM Hepes + 20% de 
SFB, submersas em óleo mineral e submetidos a uma pequena incisão da ZP com auxílio de uma lâmina de biópsia (Ultra Sharp S-
plitting Blades – Bioniche). As taxas de eclosão foram avaliadas entre o sétimo e o oitavo dia de cultivo, sendo os dados analisados 
pelo teste de Qui-Quadrado (P<0,05). Foi observado um aumento significativo nas taxas de eclosão do Grupo Incisão (15/40 - 
37,5%), quando comparados ao Grupo Pronase (2/31 - 6,5%) e ao Controle (3/31 - 9,7%). Não ocorreu diferença entre as taxas de 
eclosão do Grupo Pronase + incisão (7/35 - 20%) e o Grupo Incisão. Conclui-se que a incisão da zona pelúcida aumenta as taxas de 
eclosão de embriões suínos PIV, independente da utilização da prévia exposição à Pronase. 

SBTE 137 OPU, PIV E TE 

Taxa de concepção de receptoras bovinas utilizando-se protocolo hormonal ou manifestação 
natural do estro 
 
R.R.C. Mello; B.O. Cardoso; M.E.O. Moraes; A.P.T.B. Silva; J.E. Ferreira; L.M. Mascarenhas; M.R.B. Mello 
 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, Brasil. 
 
Palavras-chave: transferência de embrião; sincronização; prenhez. 

Tem sido cada vez mais frequente o uso de biotécnicas da reprodução com o objetivo de aumentar o número de descendentes em um 
rebanho. Dentre essas biotécnicas destaca-se a produção de embriões in vitro (PIV), que tem como principal vantagem a otimização 
da produção de embriões. No entanto, essa maior produção de embriões, associada a baixa congelabilidade dos mesmos, faz com que 
as receptoras de embrião se tornem um ponto crítico no sistema de produção. O preparo destes animais como receptoras pode ser 
realizado por dois métodos: observando a manifestação natural do estro ou utilizando-se protocolos hormonais com intuito de sincro-
nização da ovulação. O primeiro método exige um maior número de animais e uma eficiente detecção do estro. No segundo método 
o número de animais pode ser reduzido e não há a necessidade de observação do estro, por outro lado, há o custo com hormônios. 
Desta maneira, o presente trabalho teve como objetivo comparar a taxa de concepção de receptoras de embriões bovinos utilizando-
se diferentes métodos de preparo destes animais. No estudo utilizaram-se dados pertencentes à empresa Minerembryo, localizada em 
Alfenas, Minas Gerais, referentes a 1802 novilhas receptoras. As receptoras foram divididas em dois grupos (Controle; n=401 e 
TETF; n=1401). No Grupo Controle, os animais não receberam nenhum tipo de protocolo hormonal, sendo realizada a observação de 
estro natural. No Grupo TETF, as receptoras foram sincronizadas por protocolo hormonal iniciado em um dia aleatório do ciclo es-
tral, com a colocação de um implante intravaginal com 1 g de progestágeno e administração de 2 mg de benzoato de estradiol, sendo 
este considerado o dia 0 (D0). No D8, foi removido o implante intravaginal e administrado 0,15 mg de análogo de PGF2α (D-
cloprostenol), 0,5 mg de cipionato de estradiol e 300 UI de eCG. A transferência dos embriões foi realizada 7 dias após o estro do 
grupo controle e no D17 do Grupo TETF. O diagnóstico de gestação foi realizado com auxílio de ultrassom 30 dias após a transfe-
rência. Os dados foram avaliados pelo teste Qui-Quadrado com nível de significância de 5%. Não foi observada diferença significati-
va (P=0,3295; P>0,05) entre os grupos avaliados (grupo controle: 32,7%; grupo TETF: 30,1%). Pelo presente trabalho, concluímos 
que a utilização de receptoras que manifestaram estro naturalmente mostrou a mesma eficiência em relação ao uso de protocolos 
hormonais quanto à taxa de concepção. 
Agradecimento: Minerembryo. 
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Influência da suplementação com fluido folicular ao meio de maturação sobre a qualidade de 
embriões bovinos produzidos in vitro 
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Palavras-chave: oócito; maturação in vitro; fluido folicular. 

Os componentes do fluido folicular participam ativamente do processo de maturação nuclear e citoplasmática no ambiente in vivo. 
Este estudo objetivou avaliar a influência do fluido folicular (FF) adicionado ao meio de maturação sobre a qualidade de embriões 
bovinos produzidos in vitro. Em um primeiro experimento, os oócitos foram maturados em cinco diferentes meios contendo variadas 
proporções de FF (0%, 25%, 50%, 75% ou 100% de FF) em quatro tempos de maturação (22, 24, 26 ou 28 h) e classificados de a-
cordo com a progressão meiótica e migração dos grânulos corticais (CHERR et al., J. Exp. Zoo., 246:81-93,1988, modificado). No 
segundo experimento, os oócitos maturados nos mesmos meios utilizados no primeiro experimento, foram fecundados em três dife-
rentes momentos (24, 26 ou 28 h), sendo posteriormente avaliadas as taxas de clivagem e de blastocistos, além da qualidade embrio-
nária. A qualidade embrionária foi avaliada por meio da proporção do número de células da massa celular interna (MCI) e do trofo-
blasto (TF) em relação ao número total de células (T), coradas por uma técnica modificada de coloração diferencial por fluorocromo 
(IWASAKI et al., J. Rep. Fert. 90:279-85,1990), sendo considerados superiores aqueles embriões que apresentaram razão ≥ 1:2. O 
FF na proporção ≥75% retardou a progressão meiótica independente do tempo de maturação (P<0,05), reduzindo a taxa de maturação 
nuclear de 77,61% para 55,35%. O FF na proporção ≥ 25% afetou negativamente a taxa de maturação citoplasmática, nos tempos de 
24 e 26 h de maturação (P<0,05). O FF na proporção ≥75% reduziu a taxa de clivagem de 78,74% para vs 67,01%) e na proporção 
≥50%, reduziu a taxa de blastocisto de 27,38% para 9,63%, independente do tempo de maturação (P<0,05). A razão MCI:TF em 
todas as proporções de FF foram em torno de 1:2 e os percentuais de embriões superiores foram de 62,5%; 67,50%; 55,0%, na mes-
ma ordem. Em conclusão, a suplementação com fluido folicular ao meio de maturação in vitro retarda a progressão meiótica e a mi-
gração dos grânulos corticais, promove redução progressiva das taxas de desenvolvimento embrionário, e propicia aumento do núme-
ro total de células nos embriões produzidos. 
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Efeitos da utilização de fluido embriônico durante a maturação in vitro de oócitos bovinos so-
bre o desenvolvimento embrionário e sobrevivência à vitrificação 
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Palavras-chave: maturação oocitária in vitro; fluido embrionico; criopreservação. 

O excessivo acúmulo de lipídios em embriões produzidos in vitro (PIV) influencia na alta criosensibilidade embrionária, evento que 
está diretamente relacionado à utilização de soro fetal bovino (SFB) nos meios de PIV (ABE et al., Mol. Reprod. Dev.,61: 57, 2002). 
Neste estudo objetivou-se avaliar os efeitos da substituição total ou parcial de SFB como suplementação proteica por albumina sérica 
bovina (BSA) e um produto comercial denominado fluido embriônico (FE) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), e suas associações 
durante a maturação in vitro (MIV) de oócitos bovinos, sobre a produção e viabilidade embrionária pós vitrificação. Para tanto, a 
MIV dos oócitos foi realizada em meio TCM 199 acrescido de 25mM de bicarbonato de sódio, 1,0µg/mL de FSH, 50UI/mL de hCG, 
1,0µg/mL de estradiol, 0,2mM de piruvato de sódio, 83,4µg/mL de amicacina, 2µg/mL de ITS e 1µg/mL de antioxidante. De acordo 
com a fonte proteica utilizada, foram delineados os seguintes tratamentos: controle com SFB (10%); BSA (8mg/mL); FE (10%); 
BSA (6 mg/mL) + SFB (2,5%);  BSA (6mg/mL) + FE (2,5%); SFB (5,0%) + FE (5,0%) e BSA (6mg/mL) + SFB (2,5%) + FE 
(2,5%). Após 24 h de MIV, os oócitos foram co-incubados com sêmen em meio Talp-FIV acrescido de 6 mg/mL de BSA por apro-
ximadamente 20 h. O cultivo de desenvolvimento embrionário (CIV) foi realizado em meio SOFaa com 6 mg/mL de BSA e 2,5% de 
SFB. Todos os cultivos durante a PIV foram realizados em incubadora a 38,5ºC e atmosfera de 5% de CO2 em ar. Ao se completa-
rem sete dias de CIV foram avaliadas as taxas de blastocistos, sendo os embriões produzidos submetidos ao processo de vitrificação. 
A viabilidade embrionária pós vitrificação foi avaliada pela taxa de eclosão dos embriões após o reaquecimento e cultivo por até 24h 
nas mesmas condições do CIV. Foram realizadas três repetições, e os resultados obtidos foram avaliados pelo teste do Qui-Quadrado 
(χ2) no programa SAS v.8.2 (p=0,05). Inicialmente, ao avaliarmos a taxa de produção de blastocistos, observamos que o grupo FE se 
equiparou ao grupo controle (41,88% e 44,59%, respectivamente) e que o BSA usado isoladamente se mostrou inferior às demais 
fontes proteicas, com 34,47% de blastocistos produzidos. Quando avaliamos a sobrevivência embrionária pós vitrificação, o grupo 
BSA apresentou taxa de eclosão semelhante ao grupo controle (21,40% e 22,74%, respectivamente). No entanto, o grupo FE foi su-
perior (28,46%) aos grupos BSA e SFB. Ao utilizarmos a associação das fontes proteicas, observamos que a produção de embriões 
nos grupos BSA+SFB, SFB+FE, BSA+FE+SFB não diferiu estatisticamente (46,69%; 43,53% e 46%, respectivamente) e que a as-
sociação BSA+FE foi inferior aos demais grupos com 33,23% de blastocistos formados. Além da taxa de eclosão embrionária no 
grupo contendo as três fontes proteicas (BSA+FE+SFB) ter sido numericamente superior a todos os demais grupos (31,56% vs. con-
trole: 22,74%; BSA: 21,40%; FE: 28,46%; BSA+SFB: 23,20%; BSA+FE: 26,52% e SFB+FE: 26,53%), essa associação possibilita a 
utilização de uma menor concentração de SFB, e que possivelmente refletirá no menor acúmulo lipídico nestes embriões. Conclui-se 
a partir desses resultados que o FE, quando utilizado como fonte proteica única ou associada durante a maturação oocitária, melhora 
a sobrevivência embrionária após a criopreservação. 
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Efeito da adição de LH em diferentes momentos da maturação na produção in vitro de embri-
ões bovinos 
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Palavras-chave: maturação in vitro; gonadotrofinas; embriões bovinos. 

As gonadotrofinas FSH e LH são os hormônios mais utilizados na adição ao sistema de maturação in vitro. Alguns estudos evidenci-
am uma ação direta do receptor de FSH na regulação da comunicação entre as células do cumulus e o oócito e como consequência na 
aquisição de competência para o desenvolvimento do mesmo. Outros trabalhos mostram que existe durante a MIV um aumento de 
RNAm para receptores de LH após 6 horas de cultivo. O presente estudo teve como objetivo comparar o efeito, na produção de blas-
tocistos bovinos, do FSH recombinante humano (hFSH) seguido ou não da adição de hormônio luteinizante (LH) adicionado em dois 
momentos da MIV. Os oócitos provenientes de matadouro foram distribuídos em três diferentes grupos de suplementação hormonal: 
G1 (total=346) controle com LH e hFSH; G2 (total=308) com hFSH e G3 (total=308) com hFSH nas 6 primeiras horas de cultivo e 
após este período com adição de LH. Buscando uma maior aproximação com o modelo de PIV comercial, foi utilizado na MIV o 
meio TCM-199 bicarbonato suplementado com 10% de SFB, LH e hFSH, ambos a 0,5 µg/mL (de acordo com cada grupo). O FSH 
utilizado em todos os grupos foi o recombinante humano (0,5 µg/ml), visando evitar uma possível contaminação com LH. Após 24 h 
de MIV, os oócitos foram fecundados e cultivados in vitro em atmosfera de 5% CO2 a 39 °C. Para a avaliação da eficiência de cada 
tratamento na PIV, foram observadas as taxas de clivagem e de formação de blastocistos viáveis após sete dias de cultivo. A variável 
total de oócitos clivados foi analisada a partir do ajuste de um modelo de regressão Poisson, considerando-se o total de oócitos como 
variável de exposição e o tipo de tratamento como covariável. Para a variável total de blastocistos considerou-se também o total de 
oócitos como variável de exposição, entretanto o modelo binomial-negativo foi adotado. As taxas de clivagem para os tratamentos 
G1, G2 e G3 foram respectivamente 70%, 76% e 69% e as taxas de blastocistos 43%, 50% e 42%. O ajuste evidencia que a taxa de 
oócitos clivados não é influenciada pelo tratamento (P=0,5394). A mesma conclusão vale para a variável taxa de blastocistos 
(P=0,7958). Na presente condição experimental, podemos concluir que a MIV após adição do LH em tempo integral (24 h), parcial 
(6 h) ou a ausência do LH não interfere na taxa de clivagem, bem como no desenvolvimento de embriões até o estágio de blastocisto. 
Podemos inferir que a adição do LH durante a MIV não tem um papel crucial para a aquisição da competência oocitária. 
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A hCG é mais eficaz que o GnRH no tratamento de cisto folicular em doadoras Nelore 
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Palavras-chave: patologia; folículo; bovino. 

Avaliou-se o efeito de dois indutores de ovulação (GnRH e hCG) sobre o retorno à ciclicidade de doadoras Nelore com cisto folicu-
lar. Nesse estudo, foram utilizadas 98 doadoras de oócitos da raça Nelore com peso corporal médio de 628,8±152,9 kg e com presen-
ça de cisto folicular. Considerou-se cisto folicular a presença de uma ou mais estruturas foliculares no ovário de diâmetro ≥ 20mm na 
ausência de corpo lúteo. Uma análise ultrassonográfica foi realizada antes dos tratamentos para diagnosticar as vacas císticas. Os 
animais císticos foram divididos em dois grupos experimentais: Grupo GnRH e Grupo hCG. No D0, todas as vacas receberam um 
dispositivo intravaginal de progesterona (DIB®, MSD, Brasil). Além disso, nas vacas do Grupo GnRH administrou-se 250µg de 
gonadorelina (Fertagyl®, MSD, Brasil) e nas vacas do Grupo hCG administrou-se 2500UI de hCG (Chorulon®, MSD, Brasil). Sete 
dias depois (D7), o dispositivo de progesterona foi removido e os animais receberam 0,530mg de D-Cloprostenol, i.m. (Preloban®, 
MSD, Brasil). No D9, as doadoras do Grupo GnRH e hCG receberam novamente 250 µg de gonadorelina (Fertagyl®, MSD, Brasil) 
e 2.500UI de hCG (Chorulon®, MSD, Brasil), respectivamente. Exames ultrassonográficos foram realizados entre D15 e D25 e entre 
D36 e D46 para avaliação ovariana (presença de CL ou cisto folicular). Consideraram-se tratadas as vacas que possuíam um CL após 
as duas avaliações ultrassonográficas. Avaliou-se também as vacas que possuíam um CL ou ausência de estruturas císticas (folículos 
inferiores a 20mm). A análise estatística foi realizada pelo programa SAS e utilizou-se procedimento GLIMMIX. Houve diferença 
estatística entre os grupos experimentais na presença de corpo lúteo entre os dias 36 e 46 [Grupo GnRH, 18,4% (9/49) e Grupo hCG, 
53,1% (26/49); P=0,0008], na taxa de vacas com CL ou ausência de estruturas císticas entre os dias 15 e 25 [Grupo GnRH, 46,9% 
(23/49) e Grupo hCG, 69,4% (34/49); P=0,03] e entre os dias 36 e 46 [Grupo GnRH, 30,6% (15/49) e Grupo hCG, 63,3% (31/49); 
P=0,002]. Conclui-se que o uso de hCG em doadoras de oócitos da raça Nelore é mais eficiente que o GnRH no tratamento de cistos 
foliculares.  
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Efeito do fator de crescimento dos fibroblastos 10 (FGF10) na maturação oocitária e na pro-
dução de embriões bovinos in vitro 
 
P.K. Fontes1; R.F.P. Pinto1; E.M. Razza1; J.S. Ticianelli1; B. Loureiro1; A.C.S. Castilho1; R.A. Satrapa1; J. Bura-
tini Jr.2; C.M. Barros1 
 
1Departamento de Farmacologia, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 2Departamento de Fisiologia, Uni-
versidade Estadual Paulista - UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: bovino; FGF10; produção in vitro. 

O fator de crescimento dos fibroblastos 10 (FGF10) está envolvido com a sinalização parácrina no complexo cumulus-oócito, au-
mentando a expressão de genes relacionados à maturação oocitária e à competência na formação do embrião. Assim, objetivou-se 
avaliar o efeito do FGF10 na maturação nuclear oocitária, na apoptose em oócitos, na taxa de produção in vitro de embriões, bem 
como na expressão de genes relacionados à qualidade embrionária. Para tanto, oócitos de vacas aneloradas obtidos de abatedouro 
foram maturados por 22 horas em TCM199, suplementados com diferentes doses de FGF10 (0; 2,5; 10 e 50 ng/mL). No experimento 
1, após maturação, os oócitos foram fixados e corados com Hoechst- 33342 para identificação dos diferentes estágios da meiose: 
metáfase 1, fases intermediárias e metáfase 2. No experimento 2, após maturação, os oócitos foram corados pela técnica de TUNEL 
para determinação da porcentagem de oócitos em apoptose. No experimento 3, os oócitos foram fertilizados com sêmen Nelore e 
cultivados in vitro até o estágio de blastocisto. No experimento 4, foram avaliadas as expressões dos genes PLAC8, CDX2 e COX2 
nos blastocistos produzidos in vitro por RT-qPCR em tempo real. Os estágios de maturação, as taxas de clivagem, mórula e blasto-
cisto foram analisadas por ANOVA, utilizando o PROC GLM do programa SAS (SAS for Windows). Os dados de porcentagem 
foram transformados em arcoseno antes das análises. A porcentagem de oócitos TUNEL-positivo foi analisada por regressão logísti-
ca. Para a avaliação do efeito do FGF10 sobre a expressão dos genes-alvos em blastocistos bovinos, foi utilizado ANOVA e as mé-
dias comparadas por contraste ortogonal. As diferenças foram consideradas significativas quando P<0,05 e tendência quando 
0,05<P<0,10. O FGF10 aumentou a porcentagem de oócitos em metáfase 2 na dose 2,5 ng/mL quando comparado aos demais grupos 
(P<0,05). A adição de FGF10 em qualquer dose diminuiu a porcentagem de apoptose nos oócitos, tendo os menores valores nos gru-
pos tratados com as doses 10 ng/mL e 50 ng/mL quando comparado com a dose 2,5 ng/mL (P<0,05). A produção in vitro de embri-
ões não diferiu entre os grupos. A adição de FGF10 tendeu a incrementar a expressão de PLAC8 e COX2 na dose 50 ng/mL (P=0,09 
e P=0,07, respectivamente) e a expressão do mRNA do CDX2 na dose 10 ng/mL (P=0,08). Os resultados são indicativos de que a 
adição do FGF10 no meio de maturação in vitro parece aumentar a competência de oócitos devido a melhoria da maturação nuclear 
oocitária e diminuição na taxa de apoptose. Adicionalmente, o FGF10 tende a aumentar a expressão dos genes relacionados a compe-
tência embrionária (PLAC8, COX2 e CDX2), embora não tenha aumentado a produção in vitro de blastocistos.  
Apoio financeiro: FAPESP (Fontes, P.K.; Razza, E.M.; Loureiro, B.; Castilho, A.C.S.; Ticianeli, J.S.; Satrapa, R.A.) CAPES (Pinto, 
R.F.P.). 
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Avaliação ultrassonográfica e número de estruturas embrionárias coletadas pelo método não 
cirúrgico em cabras leiteiras 
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Palavras-chave: ultrassom; corpo luteo; cabras. 

O objetivo do estudo foi comparar o número de CL aferidos após ultrassonografia e o número de embriões coletados após protocolo 
de superovulação em cabras leiteiras. O estudo foi realizado no município de Piau, região da Zona da Mata do estado de Minas Ge-
rais. Foram selecionadas através de exame ultrassonográfico 15 cabras leiteiras, pluríparas da raça Toggenburg com peso de 
56,4±0,8kg e 3,0±0,5 escore da condição corporal. Para a sincronização de estro e superovulação foi utilizado o dispositivo intrava-
ginal CIDR® (Pfizer – Saúde Animal, São Paulo, Brasil) que permaneceu durante 6 dias, 300 UI de FSH (Pluset® - Hertape Calier –
Saúde Animal, Juatuba - Brasil) i.m. foram administrados duas vezes ao dia durante 3 dias, em doses decrescentes (25-25-15-15-10-
10%) a partir do D4. No D5 o dispositivo intravaginal foi retirado juntamente com a administração de 5 mg de PGF2α (Lutalyse® - 
Pfizer – Saúde Animal, São Paulo - Brasil) laterovulvar. No D8 pela manhã foi administrado 250UI de hCG (Vetecor® , Calier S.A., 
Barcelona - Espanha) i.m. As coberturas por monta natural controlada foram realizadas durante três dias com quatro machos, duas 
vezes ao dia a partir da retirada da esponja. De 6 a 7 dias após a primeira cobertura, os embriões foram coletados pelo método trans-
cervical descrito por Fonseca et al. 2011. Um dia antes da retirada das coletas foi realizado exame ultrassonográfico via transretal 
para a avaliação da eficácia do protocolo de SOV e presença de CL para relacionar com o número de estruturas recuperadas. Das 15 
cabras superovuladas, três não responderam ao protocolo e uma apresentou um cisto na avaliação anterior à coleta. Das 11 cabras 
restantes, 6 cabras tiveram o número de CL compatíveis com o número de estruturas recuperadas (9/9; 8/8; 5/5; 9/9; 5/5 e 7/7), três 
cabras demonstraram mais CL do que estruturas recuperadas (14/10; 9/8 e 5/3) e duas cabras mais estruturas do que CL (19/21 e 
20/23). De 110 CLs observados por ultrassom, 108 estruturas embrionárias foram recuperadas, sendo 38 blastocistos, 35 mórulas, 22 
não fecundados e 13 degenerados . O exame ultrassonográfico prévio às coletas de embriões pode ser utilizado para avaliar a respos-
ta superuvalatória e a eficiência do lavado não cirúrgico em cabras. Além de evitar o custo do lavado em animais que não responde-
ram ao tratamento superovulatório.  
Suporte financeiro: CNPq (558939/2010-4) e FAPEMIG (CVZ 001367-9). 
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Efeito da quercetina no desenvolvimento in vitro de oócitos bovinos 
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Palavras-chave: embriões; quercetina; oócitos. 

As condições para a MIV dos oócitos são essenciais para a produção in vitro (PIV) de embriões e podem ser influenciadas por dife-
rentes fatores, como a atmosfera gasosa, meio de cultivo, temperatura, suplementação proteica e fatores de crescimento. No sistema 
de PIV de embriões ocorre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) provenientes da tensão de oxigênio, exposição à luz e 
pela manipulação excessiva. Portanto, o uso de antioxidantes é um fator importante no processo da PIV, pois são substâncias capazes 
de diminuírem os efeitos danosos causados pelas EROs. A quercetina é um flavonoide amplamente encontrado na natureza, desta-
cando-se por sua ação antioxidante. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da quercetina na MIV de oócitos bovinos sobre a taxa de 
produção de blastocistos. Oócitos recuperados de ovários de abatedouros foram maturados (TCM199 com 10% de SFB, 5,0 µg/mL 
de LH, 0,5 µg/mL de FSH, 0,2 µM de piruvato e 50 µg/mL de gentamicina) por 22h. A MIV foi feita separadamente na presença de 
0,4; 2; 10 ou 50 µM de quercetina ou com 100 µM de cisteamina ou na ausência dos antioxidantes (controle). Após a MIV, os oóci-
tos foram fecundados em meio TALP por 18h e cultivados em meio SOFaa (10% de SFB) por 7 dias, a 38,5ºC e 5% de CO2. Foram 
utilizados 1.684 oócitos, divididos em sete repetições para os seis grupos. As análises estatísticas foram realizadas utilizando 
ANOVA seguida de teste Tukey (p<0,05). As taxas de desenvolvimento embrionário variaram entre os diferentes tratamentos, sendo 
as maiores obtidas na presença dos antioxidantes em relação ao grupo controle. As médias (± desvio padrão) de blastocistos (D7) 
obtidas para os tratamentos usando 0,4; 2; 10 e 50 µM de quercetina foram de 56,9(±3,3); 59,6(±1,9); 53,7(±4,9) e 49,7(±3,1)%, res-
pectivamente. Para os tratamentos usando 100 µM de cisteamina e o grupo controle as taxas do desenvolvimento foram de 
50,4(±3,8)% e o 42,3(±4,2)%, respectivamente. Na comparação entre os antioxidantes, o uso de 0,4 e 2 µM de quercetina foram su-
periores na produção de embriões em relação ao uso de cisteamina, enquanto que as concentrações de 10 e 50 µM de quercetina a-
presentaram taxas similares às encontradas com o uso de cisteamina. A análise entre as taxas de desenvolvimento para os tratamentos 
com quercetina, mostrou que os tratamentos usando 0,4 e 2 µM foram similares (P>0,05), mas diferiram das taxas encontradas para 
as concentrações de 10 e 50 µM, as quais foram similares entre si. As suplementações da MIV com quercetina ou cisteamina aumen-
taram as taxas de blastocistos em relação ao controle. O uso de quercetina apresentou maior taxa de desenvolvimento embrionário 
que o de cisteamina e sugere um potencial para diminuição da disparidade entre o desenvolvimento embrionário in vivo e in vitro. 
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Efeito da suplementação rica em ácidos graxos para vacas Nelore na qualidade dos oócitos e 
produção in vitro de embriões 
 
RR. Corrêa; G.F. Rossi; A.L. Ranieri; M.R. Lima; J.M. Garcia 
 
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: ácidos graxos; embrião; oócito. 

A bovinocultura vem crescendo acentuadamente no Brasil, e um aperfeiçoamento constante das biotécnicas da reprodução animal é 
necessário. Nesse contexto, a técnica da produção in vitro de embriões (PIV) associada à aspiração folicular (ovum pick up, OPU) 
surge para maximizar a vida reprodutiva de animais através da multiplicação de animais com alto mérito genético. Assim, dietas 
ricas em ácidos graxos estão sendo avaliadas na tentativa de melhorar a qualidade e o desenvolvimento in vitro dos oócitos. Neste 
estudo, objetivamos avaliar a qualidade visual dos oócitos recuperados e a produção de embriões de vacas Nelore solteiras suplemen-
tadas com dieta rica em gordura. Para tanto, as doadoras de oócitos foram alocadas, de acordo com o número de folículos ovarianos, 
em um de dois grupos experimentais (n=6 por grupo): Grupo 1 (controle) e Grupo 2 (suplementado com Megalac-E; Arm & Hammer 
Animal Nutrition, QGN, Feira de Santana-BA, Brasil). Os animais do grupo 1 foram suplementados com 1,39kg de farelo de milho, 
50g de ureia e 60g de sal mineral, já os animais do grupo 2 foram tratados com 100g de Megalac-E, 1,29kg de farelo de milho, 50g 
de ureia e 60g de sal mineral, totalizando 1,5kg de dieta por/dia por animal para ambos os grupos, em um período de 40 dias. Os dois 
grupos foram mantidos em piquetes separados com volumoso e água ad libitum. As aspirações e a suplementação dos animais se 
iniciaram ao mesmo tempo. A 2ª aspiração foi realizada 21 dias após a primeira, e a terceira ocorreu no quadragésimo (40o) dia de 
suplementação, totalizando três aspirações. Após cada aspiração, os oócitos foram conduzidos ao laboratório de reprodução animal 
da FCAV – UNESP e avaliados quanto à qualidade visual. Em seguida foram submetidos à produção in vitro de embriões. Os resul-
tados foram analisados por ANOVA e a comparação das médias foi feita através do Teste de Tukey, considerando nível de signifi-
cância 5%. Não houve diferença estatística entre os grupos para número de folículos (média±DP), apesar da menor quantidade na 
terceira aspiração (P=0,02): 18,00±12,60, 18,83±10,68 e 14,50±7,58 no Grupo 1 e 19,00±7,48, 20,16±6,67 e 14,00±4,24 no Grupo 2. 
Contudo, o número de oócitos aspirados no Grupo 1 foi significativamente maior (13,00±10,65, 15,66±9,04 e 10,33±6,88) que no 
grupo 2 (8,16±1,72, 13,16±6,11 e 7,00±5,93; P=0,03). Assim, as taxas de recuperação na 1ª, 2ª e 3ª aspirações no grupo 1 foram de 
72%, 83% e 71%, e no grupo 2 de 42%, 65% e 50%, respectivamente. Não houve diferença estatística no número de oócitos viáveis 
ou no numero de embriões produzidos entre o Grupo 1 (3,50±3,27, 3,33±1,86, 4,50±2,88) ou Grupo 2 (1,83±1,72, 0±0, 3,66±3,77). 
Sendo assim, a suplementação com Megalac-E em vacas Nelore não lactantes não melhorou a quantidade de folículos aspirados, a 
quantidade e a qualidade dos oócitos recuperados ou a capacidade de desenvolvimento in vitro dos oócitos. 
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Efeitos do momento da IA sobre o sexo de potros e taxa de prenhez de receptoras em anestro 
e cíclicas em programa de transferência de embriões em equinos 
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Brasil. 
 
Palavras-chave: sexo; transferência de embriões em equinos; taxa de prenhez. 

Objetivos: 1) Determinar o efeito do momento da IA sobre a variação da proporção do sexo do potro; 2) Determinar o efeito da indu-
ção hormonal por P4 em receptoras sobre a taxa de prenhez em programa de TE em equinos. Éguas da raça Mangalarga Marchador 
(n=84) com idades entre 3-23 anos foram utilizadas como doadoras de embriões. As éguas tiveram seus ovários monitorados por 
palpação retal e ultrassonografia (US) a cada dois dias até a detecção de um folículo ≥35 mm de diâmetro. Neste momento, o monito-
ramento passou a ser realizado diariamente e as éguas foram inseminadas com sêmen fresco diluído (500 x106 sptz móveis) de gara-
nhões férteis a cada 48 horas até a detecção da ovulação (OV; Dia 0). Os embriões foram recuperados (D7-D9) e transferidos para 2 
grupos de receptoras entre D2-D9: 1) G1: receptoras com OV natural, e 2) G2: receptoras induzidas com P4 (3 aplicações diárias 
consecutivas de E2 em doses decrescentes de 5, 3 e 2 mg de Benzoato de Estradiol (BE) seguida de 1500 mg de P4 (D0)). Receptoras 
induzidas com P4 receberam mais uma dose de 1500 mg de P4 LA no momento da TE, sendo a dose repetida a cada 7 dias até o di-
agnóstico (DG) de 15 dias ou até 120 dias de gestação. Receptoras em G1 que receberam embriões até D4 receberam uma dose de P4 
(1500mg) no momento da TE. Todas as receptoras receberam uma dose de Flunixim meglumine (1.1mg/kg IV) no momento da TE. 
Para testar o efeito do momento da IA sobre a variação da proporção do sexo do potro, os ciclos foram divididos em: IA realizada de 
0-24 h (C1) ou 24-48 h (C2) antes da detecção da OV. O sexo do potro foi confirmado após nascimento. Os dados referentes à taxa 
de prenhez, perda embrionária e proporção dos sexos após diferentes momentos de IA foram analisados pelo teste Qui-quadrado. 
Diferenças com probabilidade p<0.05 foram consideradas significativas. Um total de 300 embriões transferidos foi registrado. Des-
tes, 231 e 69 embriões foram transferidos para receptoras do G1 e G2, respectivamente. Não houve diferença (P>0.05) entre os gru-
pos quanto à taxa de prenhez (81,0% vs 81,2%), perda embrionária (4.8% vs 7.0%), ou taxa de prenhez entre os diferentes dias de 
sincronia (D2-D9; P>0.05) para G1 e G2, respectivamente. A análise retrospectiva das 230 prenhezes resultou em 113 ciclos insemi-
nados para C1 e 117 ciclos inseminados para C2. Não houve diferença significativa (P>0.05) quanto à proporção de fêmeas, ou ma-
chos, para os dois momentos da IA (65/113 e 67/117, ou 48/113 e 50/117) para éguas inseminadas de 0-24h ou 24-48h, respectiva-
mente.  As taxas de prenhez de embriões transferidos para receptoras induzidas com P4 são similares às receptoras com OV natural 
suplementadas ou não com P4. O momento da IA não exerceu efeito na variação do sexo do potro, como avaliado neste estudo. 
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Produção in vitro de embriões de vacas Holandesas de alta produção em diferentes momentos 
pós-parto 
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Palavras-chave: OPU/PIV; Holandesas; pós-parto. 

O presente estudo avaliou a produção in vitro de embriões de vacas Holandesas de alta produção em diferentes momentos pós-parto. 
O experimento foi realizado na Fazenda Santa Rita (Agrindus S/A) localizada no município de Descalvado – SP. A partir da data do 
parto foram selecionadas 22 vacas Holandesas de alta produção para serem aspiradas a cada 14 dias em 5 diferentes momentos pós-
parto (30,2±3, 44,2±3, 58,2±3, 72,3±3 e 86,3±3 dias pós-parto). No momento da aspiração folicular (OPU), o número de folículos 
visualizados e escore de condição corporal (ECC) foram avaliados. Os procedimentos de produção in vitro de embriões (maturação, 
fertilização e cultivo) foram realizados no laboratório da Bioembryo, localizado no município de Bauru – SP. A análise estatística foi 
realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS. Não foram observadas diferenças nos diferentes momentos pós-parto (30,2±3, 
44,2±3, 58,2±3, 72,3±3 e 86,3±3 dias em lactação) para o número total de folículos visualizados (18,1 ± 3,9; 15,5 ± 2,1; 14,7 ± 1,6; 
16,3 ± 2,2; 17,9 ± 2,2; P = 0,14), o número total de oócitos recuperados (12,4 ± 2,6; 10,8 ± 1,3; 11,1 ± 1,9; 13,5± 2,4; 13,9 ± 2,3; P = 
0,69), o número de oócitos viáveis (9,3 ± 2,3; 8,0 ± 1,1; 7,7 ± 1,6; 10,3± 2,1; 10,7 ± 2,0; P = 0,54), a taxa de clivagem [56,9% 
(116/204); 57,4% (101/176); 63,3% (107/169); 63,1% (137/217); 61,7% (145/235); P = 0,68] e a taxa de blastocisto [5,4% (11/204); 
9,7% (17/176); 11,8% (20/169); 10,6% (23/217); 13,2% (31/235); P = 0,11] respectivamente. As doadoras pluríparas apresentaram 
maior taxa de clivagem [65,7% (461/702) vs 50,8% (202/398); P=0,001] e taxa de blastocisto [12,5% (88/702) vs 5,8% (23/398); 
P=0,01] que as doadoras primíparas. As vacas de ECC baixo (≤ 2,75) apresentaram maior taxa de clivagem [64,9% (395/609) vs 
54,6% (268/491); P=0,001] e taxa de blastocisto [12,3% (75/609) vs 7,3% (36/491); P=0,01] que doadoras de ECC alto (≥ 3,0). Con-
clui-se que vacas Holandesas de alta produção não apresentam diferenças na produção in vitro de embriões até 90 dias pós-parto. O 
ECC e a categoria animal interferem na produção in vitro de embriões de vacas holandesas submetidas a OPU/PIV até 90 dias após o 
parto.  
Agradecimentos: Fazenda Santa Rita (Agrindus S/A), Bioembryo – Biotecnologia da Reprodução Animal, Clinica Veterinária 
SAMVET e Alta Genetics do Brasil. 
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SBTE 148 OPU, PIV E TE 

Efeito da sazonalidade na qualidade de oócitos bovinos selecionados pelo método azul cresil 
brilhante 
 
R.C. Maia1; B.P. Carvalho2; C.S.P. Carvalho2; I.P. Santos2; A.J.B. Dias2 
 
1UFRJ, Macaé, RJ, Brasil; 2UENF, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil. 
 
Palavras-chave: bovino; oócito; ACB. 

O azul cresil brilhante (ACB) é um corante vital que tem sido utilizado em várias espécies com intuito de selecionar oócitos de maior 
competência quando associado ao método de seleção morfológica. Assim, o presente trabalho teve como objetivo utilizar o ACB 
para avaliar o efeito das estações do ano na competência meiótica de oócitos bovinos. Os oócitos foram obtidos por aspiração de 
ovários oriundos de matadouros, durante o verão e inverno de 2010 e 2011. Somente oócitos classificados como grau I e II foram 
utilizados. Após a seleção os oócitos foram colocados na solução de incubação (meio 199 suplementado com antibiótico e SFB), por 
90 minutos, na ausência (controle) ou na presença de 26 µM de ACB (tratamento). Em seguida os oócitos incubados com o ACB 
foram separados de acordo com a coloração em dois subgrupos: oócitos com algum grau de coloração azul no citoplasma (ACB+, 
mais competentes) e oócitos sem coloração azul (ACB-, menos competentes). Posteriormente, todos os oócitos foram colocados para 
maturação in vitro. Os oócitos foram mantidos em gotas de 100 µL do meio de maturação (20-25 ovócitos por gota), sob óleo mine-
ral, por um período de 22 horas a 38,5ºC, em atmosfera de 5% de CO2. Após a MIV os oócitos foram corados pelo método da orceí-
na acética para a determinação da maturação nuclear. A comparação entre a taxa de oócitos que completaram a maturação nuclear 
(que chegaram ao estágio de M II) nos diferentes tratamentos e a comparação da proporção de oócitos ACB+ e ACB- no verão e 
inverno foi realizada pelo teste do Qui-quadrado com 95% de confiança. A porcentagem de oócitos dos grupos controle, ACB+ e 
ACB- que atingiram o estágio de MII no verão de 2010 de um total de 305 (69,9%a; 78,0%a e 47,5%b, respectivamente) foram se-
melhantes aos encontrados no mesmo período de 2011 de um total de 208 oócitos (80,6%a; 79,4%a e 46,6%b, respectivamente). Fato 
também observado no inverno de 2010 nos grupos controle, ACB+ e ACB- num total de 293 oócitos (66,3%a; 73,8%a e 47,8%b, 
respectivamente) e no ano de 2011 num total de 288 (70,4%a; 79,8%a e 46,8%b, respectivamente). Nos dois anos estudados e nas 
duas estações o grupo ACB- apresentou uma quantidade significativamente menor de oócitos em M II quando comparados com os 
grupos ACB+ e controle. Também foi observado um efeito significativo (p< 0,05%) do ano na proporção de oócitos ACB+ e ACB- 
obtidos no verão e no inverno de 2010 de um total de 490 (ACB+ 56,8%a e ACB- 43,2% a; ACB+ 45,4%b e ACB- 54,6%b, respec-
tivamente) e 2011 de um total de 426 oócitos (ACB+ 58,9%a e ACB- 41,1%a; ACB+ 51,1%a e ACB- 48,9%a, respectivamente). 
Desta maneira, pode-se concluir que, independentemente da estação e do ano analisados no presente trabalho, o grupo ACB- apre-
sentou uma menor quantidade de oócitos que atingiram a M II. Por outro lado, o ano influenciou a relação ACB+/ACB-, sendo o 
inverno de 2011 o período em que apresentou uma maior quantidade de oócitos de baixa competência (ACB-). 

SBTE 149 OPU, PIV E TE 

Efeito do bloqueio meiótico com roscovitina na produção in vitro de embriões bovinos 
 
R.R.D. Maziero; M.D. Guastali; M.J. Sudano; D.M. Paschoal; P.N. Guasti; L.F. Crocomo; P.M. Papa; B.A. 
Monteiro; T.S. Rascado; F.O. Papa; F.L. Alvarenga 
 
FMVZ - UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: maturação oocitária; inibição meiótica; roscovitina. 

Nos oócitos de mamíferos, a maturação citoplasmática e nuclear ocorre em diferentes momentos e este fato compromete seriamente a 
viabilidade dos oócitos maturados in vitro. Assim, uma das alternativas para se melhorar a qualidade do oócito e consequentemente 
do embrião é a utilização de fármacos que induzam a inibição da maturação meiótica (nuclear), promovendo, ao mesmo tempo uma 
melhor maturação citoplasmática. Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da adição de inibidor da meiose oo-
citária roscovitina (ROS; Sigma-Aldrich, St. Louis) na produção in vitro de embriões bovino. Oócitos da raça Nelore foram matura-
dos em TCM-199 com sal Earle + 10% de SFB, FSH e LH, em atmosfera de 5% de CO2. Para atrasar a meiose, os oócitos foram 
mantidos durante 6 horas em meio MIV na presença de 2 diferentes concentrações de roscovitina: 12,5µM e 25µM. Em seguida, os 
oócitos foram cultivados durante 18 horas em meio livre do agente para a retomada da meiose, completando 24 horas de maturação. 
Depois de 24 horas de maturação (dia 0), os oócitos foram fertilizado em meio Human Tubal Fluid (HTF - Irvine, Nova Zelândia) 
sob as mesmas condições acima. O sêmen foi selecionado por gradiente Percoll e a concentração foi ajustada para 2 x 106 esperma-
tozoides/mL. Os presuntivos zigotos foram cultivados em gotas de 90 µL de meio SOFaa + 0,6% BSA + 2,5% SFB numa atmosfera 
de 5% de CO2, 5% de O2, 90% de N2 até o dia 7, quando foi avaliada a taxa de blastocisto. Foram realizadas 5 rotinas (200 oóci-
tos/rotina). Os dados foram analisados com ANOVA, seguido pelo teste de Tukey utilizando o modelo linear geral (PROC GLM) do 
SAS 9.2. O nível de significância adotado foi de 5%. Não foram observadas diferenças estatísticas na taxa de produção de blastocis-
to: Controle: 42,3 ± 2,7%; Roscovitina 12,5µM: 39,6 ± 3,0%; Roscovitina 25µM: 49,2 ± 3,9% (P=0,205). A Roscovitina foi capaz de 
produzir embriões sem degenerações e com qualidades semelhantes ao grupo livre do agente. Entretanto, para comprovar realmente 
se sua ação não compromete o desenvolvimento embrionário, técnicas como TUNEL (Terminal deoxinucleotil transferase Uracil 
Nick End Labeling) estão sendo realizadas para a detecção in situ de células apoptóticas.  
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SBTE 150 OPU, PIV E TE 

Melatonina melhora a qualidade mas não a taxa de blastócitos bovinos na PIV 
 
S.S. Nicolau; C.M. Mendes; J.A. Visintin; M.E.O.D. Assumpção 
 
VRA - FMVZ - USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: antioxidante; bovino; embrião. 

Este estudo objetivou avaliar os efeitos da melatonina sobre a qualidade e as taxas de blastocistos bovinos PIV. A melatonina é um 
poderoso eliminador de radicais livres (Tan et al, 2002, Current Topics in Medical Chemistry 2, 181-197) e tem efeitos benéficos na 
PIV de algumas espécies (Tamura et al., 2008, J. Pineal Res. 2008, 44, 280-287). Foram feitas sessões de PIV de embriões (n=12), 
sendo aspirados os folículos (2 a 7 mm) de ovários obtidos de abatedouro. Complexos cumulus oócito (COC’s) que apresentavam 
cumulus compacto e oócito com citoplasma homogêneo, foram selecionados e aleatoriamente distribuídos (35 a 55 por grupo) ente 
os grupos controle (GC) e tratado com Melatonina (GM). Os COCs Foram submetidos à MIV por 22h em 400µl de TCM199 (Dia -
1). Para a FIV os COCs foram transferidos para 400µl de meio de fecundação, inseminados com sêmen descongelado previamente 
submetido ao gradiente descontínuo de PercollR, e incubados por 18h (dia0). As células do cumulus dos presumíveis zigotos foram 
removidas com hialuronidase e pipetagem, sendo então cultivados (CIV) em 400µl de KSOM- BSA (Dia 1). No Dia 3, foi avaliada a 
taxa de clivados em estereomicroscópio, sendo adicionados 400µl KSOM-20% SFB. No Dia 5 200µl de meio foram removidos e 
400µl KSOM-10% SFB adicionados. No dia 7 foi avaliado o estágio de desenvolvimento dos embriões, e as porcentagens calculadas 
em relação ao total de presumíveis zigotos. Todos os procedimentos foram realizados em placa de 4 poços Nunc MultidishesR, sem 
cobertura de óleo mineral. Na MIV e no CIV, os grupos receberam 0ng/ml ou 50ng/ml de melatonina, GC e GM, respectivamente. 
No Dia 7, de 4 sessões, todos os blastocistos expandidos foram corados com Iodeto de Propídeo e Hoechst 33342. A análise estatísti-
ca foi feita usando SAS system for Windows 9.2R , sendo que os dados paramétricos foram submetidos ao teste T de Student e os 
não paramétricos ao Wilcoxon, apresentados em média + erro padrão e mediana (1o; 3o quartis), respectivamente. Diferenças foram 
consideradas significativas quando p<0,05. Blastocistos expandidos do GM apresentaram mais células (44,87+2,36) do que os do GC 
(30,82+2,02). Também o GM apresentou menos células com ruptura de membrana 8,89(3,33; 21,88) comparado ao GC 25(11,11; 
37,50). O tratamento com melatonina não influenciou as taxas de clivagem (GM 73,94+2,23; GC 73,11+2,46) nem as de blastocistos, 
no Dia 7: % blastocistos iniciais GM 2,27(0; 2,94) GC 2,47(1,67; 4,55); % de blastocistos GM 8,51(6,15; 12,24) GC 10(5,88; 9,62); 
% de blastocistos expandidos GM 6,25 (3,03; 10,53) CG 5,96 (3,17; 9,62); % total de blastocistos GM 19,72(12,82; 26,53) GC 
20,92(14,67; 28,57). Estes resultados demonstram que a melatonina melhorou a qualidade mas não as taxas de blastocistos bovinos 
PIV.  

SBTE 151 OPU, PIV E TE 

Efeito da presença de insulina-transferrina-selênio (ITS) e l-ácido ascórbico (AA) durante a 
maturação na produção in vitro de embriões bovinos 
 
S.A. Pereira1; A.L.S. Guimarães1; M.A.N. Dode2 
 
1Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil; 2EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF, Brasil. 
 
Palavras-chave: ovócito; antioxidantes; maturação. 

Na tentativa de melhorar os índices da PIV, várias substâncias, tais como gonadotrofinas, esteróides, fatores de crescimento e antio-
xidantes têm sido utilizadas na maturação e no cultivo in vitro. Dentre essas, o ITS e o AA têm sido associados com a redução na 
produção de radicais livres nos meios de cultivo celular. Portanto, objetivou-se testar o efeito da presença de ITS e AA durante a 
MIV, nas taxas e qualidade de embriões PIV. Foram utilizados ovócitos obtidos de ovários de abatedouro, que foram distribuídos em 
quatro grupos: 1) C (N=220), meio MIV sem ITS e AA, 2) ITS+AA-1ª12hM (N=224),  meio MIV suplementado com 0,5mg/ml de 
ITS e 100µg/ml de AA nas primeiras 12 horas de maturação, 3) ITS+AA-2ª12hM (N=213), meio MIV suplementado com 0,5mg/ml 
de ITS e 100µg/ml de AA nas últimas 12 horas de maturação e, 4)  ITS+AA-24hM (N=209), meio MIV suplementado com 
0,5mg/ml de ITS e 100µg/ml de AA durante as 24 horas de maturação. Após a MIV, os ovócitos foram fecundados e cultivados in 
vitro, sendo avaliadas as taxas de clivagem no D2 (D0=dia da FIV) e de blastocistos no D7. Os embriões em D7 foram avaliados 
quanto ao tamanho, com auxílio da câmera Motic Images Plus 2.0 e divididos em três categorias: 1) 120-140mm, 2) 140-160mm, e 
3) ≥ 160mm. Somente aqueles  ≥ 160mm foram avaliados quanto ao número de células pela coloração Hoechst. Os dados de desen-
volvimento e categoria de tamanho dos embriões foram analisados pelo teste do Qui-Quadrado (P<0.05), e a contagem do número de 
células embrionárias pelo teste de Kruskall-Wallis (P<0.05). A taxa de clivagem foi semelhante (P>0,05) entre todos os tratamentos, 
entretanto a produção de blastocistos em D7 foi maior (P<0,05) no grupo ITS+AA-2ª12hM (51,6%;) do que nos grupos C (39,5%), 
ITS+AA-1ª12hM  (40,2%) e ITS+AA-24hM (41,1%), que não diferiram entre si (P>0,05). A porcentagem de embriões ≥160mm foi 
maior (P<0,05) no grupo ITS+AA-2ª12hM (83,7%) quando comparado aos grupos ITS+AA-1ª12hM  (68,9%) e ITS+AA-24hM 
(71,0%) e semelhante (P>0,05) ao grupo C (74,7%). Os blastocistos do grupo ITS+AA-2ª12hM apresentaram maior (P<0,05) núme-
ro de células (143,2±49,9) do que os do grupo ITS+AA-1ª12hM (122,3±46,1), não diferindo (P>0,05) dos demais grupos C 
(131,9±44,7) e ITS+AA-24hM (124,3±35,3). Conclui-se que a adição de ITS e AA nas últimas 12 horas de maturação melhorou não 
só a produção de embriões, mas também a qualidade dos mesmos. 
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SBTE 152 OPU, PIV E TE 

Efeito do número de sessões de colheita oocitária por laparoscopia em cabras da raça Canindé 
sobre a eficiência da produção de oócitos em um sistema de PIVE 
 
V.J.F. Freitas; J.M.G. Souza; R.I.T.P. Batista; C.H.S. Melo; M.P. Vieira; A.S. Alcântara Neto; I.S. Campelo; 
A.F. Pereira; L.M. Melo; D.I.A. Teixeira 
 
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil. 
 
Palavras-chave: caprino; oócito; laparoscopia. 

A produção in vitro de embriões (PIVE) pode tornar-se uma excelente ferramenta para o melhoramento genético e a preservação de 
raças caprinas. No entanto, para que isto aconteça, é necessário a utilização de gametas (espermatozoides e oócitos) oriundos de indi-
víduos geneticamente superiores e puros. No caso da fêmea, a colheita oocitária por laparoscopia (COL) pode ser o método adequa-
do. No entanto, em cabras da raça Canindé, ainda não houve um estudo sobre o efeito de repetidas COL em uma mesma doadora de 
oócitos. Assim, o objetivo deste estudo foi observar a resposta de doadoras após sessões sucessivas para produção de oócitos em um 
sistema de PIVE. Para tanto, foram utilizadas 16 cabras adultas e cíclicas da raça Canindé as quais foram submetidas a dois ou três 
tratamentos de estimulação ovariana hormonal seguidos de COL. Todas as doadoras de oócitos receberam esponjas intravaginais 
contendo 60 mg MAP (Progespon, Syntex, Buenos Aires, Argentina) por 11 dias, associadas com uma injeção intramuscular (im) de 
50 µg d-cloprostenol (Ciosin, Coopers, São Paulo, Brasil) no oitavo dia do tratamento progestágeno. Para a estimulação ovariana, as 
cabras receberam uma única injeção im de 70 mg de NIH-FSH-P1 (Folltropin-V, Vetrepharm, Belleville, Canadá) associada a 200 
UI de eCG (Novormon, Syntex, Buenos Aires, Argentina) às 36 h antes da retirada da esponja. O intervalo entre cada sessão de tra-
tamento hormonal/COL foi de 14 dias. A COL foi realizada sob anestesia volátil e de acordo com o procedimento citado por Avelar 
et al. (2012, Anim Reprod, 9, 27-32). A pressão foi ajustada para -30 mmHg e todos os folículos maiores que 2 mm foram punciona-
dos. O meio de colheita foi TCM199 suplementado com HEPES, heparina e gentamicina. Após a COL, cada ovário foi cuidadosa-
mente lavado com uma solução salina heparinizada. O efeito das repetidas sessões de COL foi analisado por ANOVA (medidas repe-
tidas) e teste de Tukey. Não foram observadas diferenças estatísticas quanto ao número de folículos visualizados/puncionados entre 
as três sessões de COL (15,3 ± 5,1/12,7 ± 4,5; 15,5 ± 4,2/12,8 ± 3,9 e 14,7 ± 6,4/11,9 ± 4,9; P > 0,05). No que se refere à taxa de 
recuperação, também não ocorreu diferença estatística entre as diferentes sessões, com média de 71,2, 74,8 e 74,4% (P > 0,05) para a 
primeira, segunda e terceira sessão, respectivamente. Em conclusão, três sessões de COL não interferiram na produção de oócitos em 
cabras Canindé submetidas à estimulação hormonal ovariana visando à posterior PIVE. 

SBTE 153 OPU, PIV E TE 

Efeito da quercetina sobre a produção in vitro de embriões 
 
C.R.H. Izu1; T.C. Sovernigo2; S. Guemra2; P.S. Monzani2; R. Zanin1; E.S. Santos2; P.R. Adona1 
 
1Agropecuária Laffranchi, Londrina, PR, Brasil; 2Universidade Norte do Paraná, Londrina, PR, Brasil. 
 
Palavras-chave: embrião; quercetina; oócito. 

Durante o sistema de cultivo in vitro, os embriões são expostos a maior tensão de oxigênio do que aqueles produzidos in vivo e isso 
conduz a uma produção constante de radicais livres que podem causar extensivos danos celulares. Assim, para otimizar a produção in 

vitro de embriões bovinos há necessidade de um sistema de cultivo que minimize o estresse oxidativo, oriundo da tensão de oxigênio, 
exposição à luz ou pela manipulação. O uso de antioxidantes em sistemas de cultivo in vitro com altas concentrações de oxigênio, 
aproximadamente 20% de O2, é considerado um fator importante para a produção de embriões, devido suas ações protetoras contra 
os efeitos dos radicais livres. A quercetina é um flavonoide do grupo de compostos polifenólicos amplamente encontrados na nature-
za (maça, uva, etc.) que tem se destacado no meio cientifico pela sua ação antioxidante. O objetivo do presente estudo foi avaliar o 
efeito da quercetina sobre o desenvolvimento embrionário in vitro. Oócitos bovinos foram recuperados de ovários de abatedouros, 
maturados por 22 h (TCM199 com 10% de SFB, 5,0 µg/mL de LH, 0,5 µg/mL de FSH, 0,2 mM de piruvato e 50 µg/mL de gentami-
cina), fecundados por 18 h (TALP com PHE e heparina – 2 x 106 espermatozoides/mL) e cultivados por 7 dias em meio SOFaa (10% 
de SFB) suplementado com 0, 0,4, 2, 10 e 50 µM de quercetina a 38,5°C, 5% de CO2 . Os dados foram analisados pela ANOVA 
seguida de teste Tukey (p<0,05) ± desvio padrão. O desenvolvimento embrionário de 895 oócitos avaliados em quatro repetições 
diferiu entre as concentrações de quercetina. Foi observado um percentual superior de blastocistos (p<0,05) na concentração de 10 
µM de quercetina (61,1±3,7%) em comparação as demais concentrações 0 (49,2±5,1% - controle), 0,4 (49,3±1,1%), 2 (50,8±3,8%) e 
50 (41,4±2,0%) µM de quercetina. A produção de blastocistos não foi diferente (p> 0,05) entre as concentrações de 0, 0,4, 2 e 50 µM 
de quercetina (49,2±5,1, 49,3±1,1, 50,8±3,8 e 41,4±2,0%, respectivamente). A suplementação com 10 µM de quercetina no cultivo 
in vitro proporciona um aumento nas taxas de blastocistos em comparação aos demais tratamentos. A adição de quercetina no cultivo 

in vitro de embriões bovinos tem o potencial para diminuir as disparidades entre o desenvolvimento embrionário in vivo e in vitro. 
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Obtenção de prenhez da espécie equina a partir de embriões produzidos por injeção intraci-
toplasmática de espermatozoides (ICSI) 
 
R.G. Gomes1; L.A. Lisboa1; R.L.O. Thasmo1; M.A. Martinez-Dias2; P.D.C. Fleury2; M.M. Seneda1 
 
1Universidade Estadual de Londrina UEL, Londrina, PR, Brasil; 2In Vitro Brasil Clonagem, Mogi Mirim, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: ICSI; oócito; equino. 

Uma alternativa para a fertilização de oócitos equinos in vitro é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), com poste-
rior transferência em éguas receptoras. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da ICSI na produção in vitro de embriões 
equinos. Procedeu-se a aspiração folicular transvaginal de 102 éguas no período de maio a agosto de 2011. Os oócitos recuperados 
foram aliquotados em meio TCM de maturação e transportados até o laboratório em ambiente gaseificado a 38.5°C. Em seguida, 
foram cultivados durante 24-32 horas em meio DMEM/F12 suplementado com LH, FSH, estradiol, FCS, IGF (fator de crescimento 
insulínico), EGF (fator de crescimento epidermal), ITS (insulina-transferrina-selênio) e gentamicina, sob óleo mineral em estufa com 
5% de CO2 em ar mantido a 38,5°C. Foram considerados oócitos maturados aqueles em metáfase II da primeira divisão meiótica. 
Para a ICSI, 200 µl de sêmen fresco ou descongelado foram colocados em tubo falcon de 15 ml com 1 ml de sp-TALP e incubados 
em atmosfera de 5% de CO2 em ar para swim up. Após 30-40 minutos, um volume de 0,6 ml de meio foi coletado do sobrenadante e 
centrifugado a 1000 rpm durante 5 minutos. O pellet foi ressuspendido e lavado com o mesmo meio, o sobrenadante foi removido e o 
pellet usado para a ICSI. Imediatamente antes da injeção, 10 µl da suspensão foi colocado em 10 µl de sp-TALP contendo 10% de 
W/v e PVP (Sigma). A injeção foi realizada em 1 gota separada de 50 µl de BO. Os oócitos injetados foram colocados em meio de 
cultivo na incubadora por 7 a 8 dias para a produção de embriões. Em seguida, os mesmos foram transferidos via transcervical em 
receptoras previamente sincronizadas. De um total de 204 ovários aspirados, obteve-se 414 oócitos, ou seja, 4,1 oócitos em média 
por égua. De 63 oócitos injetados por injeção intracitoplasmática, 21 (33,3%) clivaram em 24-72 horas de cultivo in vitro, dos quais 
5 (23,8%) se desenvolveram ao estágio de blastocisto com 7-8 dias de cultivo in vitro. Dos blastocistos transferidos (n = 5), duas 
receptoras se encontram gestantes (40%). A média de oócitos recuperados pela OPU no presente trabalho (4,1) foi superior à relatada 
por Galli, An Repr Sci,98, 39-45, (3,2), enquanto a produção de blastocisto foi similar à descrita na literatura (23-44%; Hinri-
chs,Theriog.,64,535-41; Galli, An Repr Sci,98,39-45). Apesar da produção de embriões in vitro requerer melhorias, pode-se constatar 
a viabilidade de produção embrionária com a ICSI, técnica de alta indicação para sêmen de baixa qualidade ou escassez de oócitos. 

SBTE 155 OPU, PIV E TE 

Comparação da produção de embriões por OPU/PIV vs. MOET/TE entre fêmeas bovinas de 
alta e baixa contagem de folículos antrais: Resultados preliminares 
 
G.M.G.S. Santos1; K.C.S. Santos1; L.S. Siloto1; F. Morotti1; T.N. Marcantonio1; R.L.O. Thasmo1; C. Koetz Jú-
nior2; D.C.M. Lima2; M.M. Seneda1 
 
1UEL, Londrina, PR, Brasil; 2UNOPAR, Arapongas, PR, Brasil. 
 
Palavras-chave: população folicular antral; produção de embriões; bovinos. 

Objetivou-se comparar a produção de embriões entre fêmeas bovinas de alta e baixa contagem de folículos antrais, obtidos através 
dos procedimentos de OPU/PIV e MOET/TE. Fêmeas Braford (3/8 Nelore x 5/8 Hereford, n=137, 9±1 m) foram submetidas a seis 
avaliações ultrassonográficas (Áquila PRO, Pie medical, Maastricht, The Netherlands) com transdutor intravaginal microconvexo 
(7,5 MHz) e intervalo de 60 dias, para separação dos grupos de acordo com a população de folículos antrais ≥3 mm: G-Alta (n=20, 
média ≥40 folículos) e G-Baixa (n=20, média ≤10 folículos). Após completarem 24 meses, todas as fêmeas (n=40) foram submetidas 
ao procedimento de aspiração folicular guiada por ultrassonografia (OPU/PIV). Imediatamente após a recuperação, COCs foram 
classificados e transportados até o laboratório para PIV. Foram avaliados número de COCs recuperados, número de oócitos viáveis, 
taxa de clivagem, taxa de blastocisto e número de embriões viáveis. Uma semana depois, as mesmas fêmeas foram submetidas a 
programa de superovulação. O protocolo consistiu na colocação de um dispositivo auricular (Crestar®, Intervet-Schering Plough, 
Brasil), em um dia aleatório do ciclo estral (D0), associado a 2,5 mg BE (Estrogin®, Farmavet, Brasil), IM. Cinco dias depois, ini-
ciou-se o tratamento com FSH (200 mg, IM, Foltropin-V®, Bioniche, Canadá) em quatro dias consecutivos, com doses decrescentes, 
administradas duas vezes ao dia. Em D7 de manhã, foi administrado 2,5 ml PGF2α (Ciosin®, IM, Intervet-Schering Plough, Brasil) 
e, em D8, 200 UI eCG (Novormon®, IM, Syntex SA, Argentina) de manhã e à tarde. O dispositivo foi retirado em D8, após a segun-
da dose de eCG. No dia seguinte de manhã, foi administrado 12,5 mg LH (Lutropin-V®, IM, Bioniche, Canadá) e, 12 a 24 h depois, 
as doadoras foram inseminadas. Os embriões foram recuperados oito dias após a administração de LH. Os parâmetros avaliados fo-
ram: número de estruturas recuperadas e de embriões viáveis. Após a aspiração, o número médio de COCs recuperados foi 36,9±14 
(G-Alta) e 5,8±3 (G-Baixa). O número médio de oócitos viáveis foi 22±10 (G-Alta) e 3±2 (G-Baixa). A taxa de clivagem foi 61,25% 
(452/738, G-Alta) e 56,03% (65/116, G-Baixa). A taxa de blastocisto foi 16,53% (122/738, G-Alta) e 9,48% (11/116, G-Baixa) e a 
média de embriões viáveis foi 6,1±4,5 (G-Alta) e 0,55±0,82 (G-Baixa). Após a coleta de embriões, o número médio de estruturas 
recuperadas foi 8,8±6,8 (G-Alta) e 2,3±2,6 (G-Baixa) e a média de embriões viáveis foi 7,0±5,3 (G-Alta) e 2,0±2,1 (G-Baixa). Ani-
mais de alta população de folículos antrais apresentaram melhor desempenho na produção de embriões, tanto no procedimento de 
OPU/PIV quanto na MOET/TE. 
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SBTE 156 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

Acetato de lecirelina no tratamento de cisto ovariano em fêmeas bovinas 
A.M. Silva1; R.J.C. Moreira2; C.A.C. Fernandes1; M.P. Palhão1; M.M.Gioso1; J.P. Neves1 

 
1.UNIFENAS, Alfenas, MG, Brasil; 2.Valle, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: anestro; vacas; reprodução. 

Cistos foliculares são de ocorrência frequente nos ovários de fêmeas bovinas. Em rebanhos leiteiros mestiços – Girolando – esta alte-
ração pode alcançar 11% dos animais em lactação (Fernandes et al., 2004). Juntamente com as infecções uterinas, os cistos ovarianos 
impactam negativamente nos índices reprodutivos, acarretando em prejuízo aos produtores de leite. Nestes termos, o objetivo deste 
estudo foi verificar a eficácia de um produto à base de acetato de lecirelina (AL) na dose de 0,1mg utilizado no tratamento de cistos 
ovarianos em vacas leiteiras. Um total de 20 animais foi introduzido ao experimento com as seguintes características produtivas: 
acima dos 90 dias pós-parto; idade entre 3-7 anos; 2-5 lactações, média de 22,4±5,2 l por lactação; escore de condição corporal 
(ECC) variando de 2,5-4,0 e ECC médio de 2,9±0,37 (escala de 1-5). Os animais passaram por avaliação ginecológica prévia por 
palpação transretal e ultrassonografia (Mindray, DP2200), onde foram descartados todos aqueles com qualquer problema reprodutivo 
além do cisto. Os cistos ovarianos foram definidos como estruturas foliculares presentes em pelo menos um ovário, com diâmetro 
superior a 20 mm e sem a observação de corpo lúteo (CL). Após o diagnóstico, os animais foram divididos aleatoriamente em 2 gru-
pos: G1 (n=12) aplicação única via IM de 0,1mg de AL (4 ml de Dalmarelin®) e G2 (n=8) (4 ml de solução fisiológica). Os animais 
foram avaliados novamente entre 7 e 8 dias após o tratamento. Foi considerado eficiente aquele tratamento que proporcionou o desa-
parecimento da estrutura cística e a formação de tecido luteal. O Diâmetro médio do cisto no dia do tratamento foi comparado entre 
os Grupos pelo teste de ´t´ (Student) e a eficácia dos tratamentos foi acessada pelo teste Exato de Fisher. O diâmetro médio do cisto 
não diferiu (p>0,05) entre os grupos (28,8±4,6 e 29,3±4,8 mm para o G1 e G2, respectivamente). Houve diferença (p<0,05) na eficá-
cia do tratamento nos animais dos diferentes grupos. O CL foi observado em 75,0% (9/12) dos animais tratados no G1, ao passo que 
somente um animal tratado com solução fisiológica apresentou esta estrutura (12,5%). O produto testado, na concentração indicada, 
foi eficiente em tratar cistos ovarianos. No entanto, 25% dos animais do grupo 1 permaneceram com a patologia, indicando a neces-
sidade de outros estudos para entender os processos fisiológicos envolvidos. 
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SBTE 157 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

Análise morfológica de embriões caprinos da raça anglonubiana pós-criopreservação 
A.B. Silva1; M.L. Oliveira2; A. Sousa Jr3; F.J. Moraes Jr3; R.E.G. Rici4; M.A. Miglino4; A.C. Nicacio5 

 
1.Laboratório de Reprodução Animal, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), São Luis, Ma, Brasil; 2.Departamento de Re-
produção Animal, Universidade de São Paulo (VRA-FMVZ-USP), São Paulo, Sp, Brasil; 3.Laboratório de Reprodução Animal, Uni-
versidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, PI, Brasil; 4.Laboratório de Embriologia e Histologia, Universidade de São Paulo 
(USP), São Paulo, SP, Brasil; 5.Embrapa Gado de Corte (CNPGC) Corte, Campo Grande, MS, Brasil. 
 
Palavras-chave: morfologia; embrião; caprinos. 

O objetivo do trabalho foi descrever a morfologia e qualidade de embriões oriundos de cabras Anglonubiana após criopreservação, 
avaliando sua ultraestrutura. Como protocolo para superovulação, as fêmeas receberam implantes intravaginais (CIDR®) no dia 0. 
No D9 receberam injeções (IM) de cloprostenol (Ciosin®), sendo iniciadas as aplicações de 200mg pFSH (Folltropin®) divididas em 
seis subdoses decrescentes (IM) a cada 12 horas. Os implantes foram retirados no D11 e 12 horas após, o cio foi observado. As ca-
bras foram cobertas por monta natural controlada a cada 6 horas. A colheita dos embriões foi realizada pelo método transcervical, 
sendo colhidos 21 embriões (13 mórulas e 8 blastocistos). Os embriões foram avaliados logo após colheita, sob estereomicroscópio 
de acordo com o manual da IETS (IETS,1998). Os embriões em estágio de mórula e blastocisto de graus 1 e 2 foram criopreservados 
em sistema automático programável (TK3000®), sendo submetidas ao processo de refrigeração iniciando à temperatura ambiente até 
atingir -120ºC em duas curvas negativas. Após a descongelação, os embriões foram submetidos às análises de microscopia óptica 
(13) e eletrônica de transmissão (8), no Laboratório de Embriologia da FMVZ/USP. Não se constatou diferenças na morfologia em-
brionária avaliada sob estereomicroscópio antes e após a criopreservação. Os embriões estavam limitados por zona pelúcida (ZP) 
integra sem fissuras e perfeitamente esférica, com ausência de fragmentos celulares aderidos a ela. Além disso, apresentavam-se es-
féricos com o contorno das células bem visíveis e a massa embrionária simétrica. Os blastômeros apresentaram aparência clara e 
nítida, com boa proporção entre o embrião e o espaço perivitelínico, e boa compactação dos blastômeros entre si. Para a observação 
sob microscopia óptica, secções de 2µm de espessura foram coradas com azul de toluidina a 2% e em solução de borato de sódio a 
1% em água destilada. A camada de células trofoblásticas das mórulas era formada por células pouco alongadas, aderidas entre si, 
lembrando um epitélio que revestia a massa celular interna (MCI). Nas células dispostas internamente foram encontradas cavidades 
de dimensões variadas, possivelmente envolvidas com a formação da blastocele. As células que circundavam essas cavidades eram 
visivelmente mais achatadas em relação às demais. Ultra estruturalmente observou-se que a ZP apresentava-se mais delgada nos 
blastocistos, com textura mais homogênea na face interna e aspecto mais poroso na face externa. Foram observadas também células 
com características degenerativas e de morte celular na MCI e nas células trofoblásticas. Esta condição pode ser devido à criopreser-
vação que danifica a estrutura celular ou relacionada ao processo de formação da blastocele. Houve predominância de ribossomos no 
citoplasma sobre as demais organelas. Observou-se que as mitocôndrias arredondadas foram as mais prevalentes em relação às de-
mais formas. Estes resultados são semelhantes aos observados em pesquisas semelhantes na espécie bovina. Entretanto, novos estu-
dos são necessários. 
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SBTE 158 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

Acompanhamento da involução e acúmulo de fluido uterino durante o puerpério de búfalas 
A.S. Camargos1; E. Oba1; A.A. Ramos1; O.F. Sanchez2; E. Padron3; Y.H. Montes2; A.P. Menendez2 
 
1.FMVZ - UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 2.Instituto de Ciência Animal, San Jose de Las Lajas, Cuba; 3.Empresa Genética Pecuária el 
Cangre, Madruga, Cuba. 
 
Palavras-chave: bubalino; pós-parto; útero. 

Este estudo teve por objetivo descrever a dinâmica do processo de involução uterina e acúmulo de fluido intrauterino na espécie bu-
balina ao longo do período puerperal. Para tanto, 16 búfalas pluríparas Mediterrâneo, com escore de condição corporal maior ou i-
gual a 3 (escala de 1 a 5), foram submetidas a exames ginecológicos nos dias 7, 14, 21, 28 e 35 pós-parto (considerando o parto como 
o dia 0). Somente foram incluídos no estudo, os animais que apresentaram parto normal sem retenção de placenta. Durante os exa-
mes ginecológicos, foi avaliado o grau de involução uterina (GRUNERT, 1979), via palpação transretal, em: grau 1 (útero pouco 
involuído com a totalidade da sua massa na cavidade abdominal, apresentando grande assimetria, não sendo possível examinar toda 
sua extensão); grau 2 (útero com parte de sua massa na cavidade abdominal, com razoável assimetria entre os cornos, sendo possível 
a palpação e o exame de toda a sua extensão); ou grau 3 (útero em sua totalidade na cavidade pélvica, apresentando-se simétrico ou 
com discreta assimetria). Em seguida, as búfalas foram submetidas a exame ultrassonográfico para classificação do acúmulo de flui-
do intrauterino (KRUEGER et al., 2009) em escala de 0 a 3, sendo: 0 - sem fluido; 1 - entre 0 e 1,5 cm; 2 - entre 1,5 e 2,5 cm e; 3 - 
maior que 2,5 cm. Para a análise estatística, os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. As médias de involução uterina e acúmulo de fluido foram, respectivamente, 3,00 e 2,87 aos 7 dias; 2,87 e 1,50 aos 14 
dias; 2,56 e 0,44 aos 21 dias; 1,50 e 0,19 aos 28 dias; 1,06 e 0,62 aos 35 dias. Houve diferença significativa para o grau de involução 
uterina entre os dias 7, 21, 28 e 35 pós-parto. O acúmulo de fluido diferiu significativamente entre os dias 7, 14 e 21 após o parto. 
Estes dados sugerem que a involução uterina de búfalas evolui rapidamente, de modo a estar completa próximo aos 35 dias pós-
parto. O fluido intrauterino de bubalinos pós-parto diminui drasticamente durante as três primeiras semanas pós-parto, coincidindo 
com o período de expulsão dos lóquios.  
Agradecimentos: À CAPES pelo financiamento do projeto e missões de trabalho e estudo durante o Convênio. 

SBTE 159 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

Concentração plasmática do hormônio anti-mülleriano e resposta ao tratamento superestimu-
latório em fêmeas Nelore 
A.G.R. Pupulim; B. Loureiro; J.R. Cury; E. Lucacin; C.M. Barros 
 
UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: população folicular; superovulação; AMH. 

A transferência de embriões (TE) contribui de forma significativa para o melhoramento genético bovino. O tratamento superestimu-
latório tem sido bastante utilizado com sucesso em programas de TE. Estudos recentes indicaram que a concentração do hormônio 
anti-mülleriano (AMH; um membro da família do fator de crescimento transformante β - TGFβ) produzido pelas células da granulosa 
de folículos pré-antrais e antrais, pode ser usada como indicador da população folicular em bovinos (Ireland et al., Biol Reprod 
79:1219-25) além de estar associada à resposta superestimulatória (Monniaux et al., Repro Fert and Dev 22;1083-91). O objetivo do 
presente estudo foi investigar, na raça Nelore (Bos indicus), a possível correlação entre a concentração plasmática de AMH com a 
população folicular e produção embrionária após tratamento superestimulatório. Para tanto, vacas da raça Nelore (n=20) foram su-
perestimuladas com o protocolo P-36: no início do tratamento (D0), as vacas receberam um dispositivo intravaginal de progesterona 
(1,0 g, Primer®, Tecnopec, São Paulo, Brasil) e 2 mg de benzoato de estradiol (IM, RIC-BE®, Syntex, Buenos Aires, Argentina). No 
D4 foi iniciada a administração de FSH (dose total de 160 mg, Folltropin-V, Bioniche Animal Health, Ontario, Canadá) em doses 
decrescentes durante 4 dias consecutivos. No D7 foi administrado um análogo da PGF2α (150 µg dcloprostenol, IM, Prolise®, 
ARSA S.R.L., Buenos Aires, Argentina) e após 36 horas o Primer foi removido. No D4, foram coletadas amostras de sangue de 
todos os animais (venopunção da jugular, Vacuntainer®) e os ovários foram analisados através de ultrassonografia (Aloka 900, 
Transdutor de 7,5Mhz, Tókio, Japão). Cada animal foi submetido ao protocolo quatro vezes e ao final dos tratamentos foram distri-
buídos em dois grupos de acordo com a média de suas populações foliculares: grupos com baixa (17,9 ± 1,15) ou alta (29,6 ± 1,3) 
contagem folicular. A concentração plasmática de AMH foi determinada utilizado o kit AMH humano/MIS GenII – ELISA (Beck-
man Coulter, Brea, CA, EUA). Os resultados foram analisados por ANOVA utilizando o Proc GLM do SAS (SAS 9.2). A concentra-
ção plasmática de AMH foi mais elevada (P<0,02) nos animais do grupo com alta contagem folicular (718,5 ± 74,65 pg/mL), quando 
comparado aos do grupo com baixa contagem folicular (307,8 ± 67,5 pg/mL). A média produção total de embriões foi mais elevada 
(p<0,02) nos animais do grupo com alta contagem folicular e maior concentração de AMH quando comparados aos animais com 
baixa contagem folicular e menor concentração de AMH (2,9±0,43 vs 1,39±0,4). O mesmo ocorreu com a média de embriões viáveis 
(1,68±0,21 vs 0,84±0,2; p<0,02). Em conclusão, a concentração plasmática de AMH em fêmeas da raça Nelore pode ser utilizada 
como um indicador da resposta ao tratamento superestimulatório, auxiliando na seleção de prováveis doadoras.  
Apoio financeiro: Bolsa Pupulim, Loureiro e Cury concedidas pela FAPESP. 
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Avaliação da osmolaridade do líquido amniótico em éguas da raça Puro Sangue Inglês - Da-
dos preliminares 
B.R. Curcio1; I.S. Finger1; C. Haetinger1; L.S. Feijó1; B. De Vita2; N.C. Prestes2; F.L. Alvarenga2; C.W. Noguei-
ra1 
 
1.UFPEL, Pelotas, RS, Brasil; 2.UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: gestação; parto; viabilidade fetal. 

A realização de amniocentese e a subsequente análise do líquido amniótico são utilizadas para compreender o processo bioquímico 
que envolve a unidade feto-placentária, refletindo a viabilidade do feto e o estado materno-fetal, tanto por sua composição como por 
seu volume. O objetivo deste trabalho foi relacionar a osmolaridade do líquido amniótico com os íons e enzimas presentes, de acordo 
com a idade e tempo de gestação em éguas a termo. Para este estudo foram acompanhados os partos de 36 éguas criadas a campo, as 
quais foram classificadas de acordo com a idade em dois grupos, de éguas jovens (idade < 6 anos, n=16) e éguas maduras (idade > 7 
anos, n=20). Os animais eram provenientes de propriedade criatória de equinos da raça Puro Sangue Inglês (PSI), no município de 
Bagé durante a temporada reprodutiva 2010-2011. A coleta do líquido amniótico foi realizada através de seringa de 20mL e agulha 
40x16 estéril pelo método de amniocentese, assim que exposta a bolsa amniótica na primeira fase do parto. O material imediatamente 
era transferido para tubos Falcon® de 15 mL e após, congelado e estocado em freezer sob temperatura de - 20°C para posterior avali-
ação. As avaliações bioquímicas realizadas nos líquidos amnióticos foram: Osmolaridade, Creatinina, Uréia, íons Sódio, Cálcio e 
Potássio através de método colorimétrico, utilizando kits comerciais específicos para cada análise, e a leitura realizada em espectro-
fotômetro de luz visível. Na análise estatística foi realizado o teste “t” e correlação de Pearson, sendo considerado nível de signifi-
cância P<0.05. Os resultados obtidos de média e desvio padrão para Osmolaridade, Creatinina, Uréia, Sódio, Cálcio e Potássio foram 
respectivamente: 274,67+94,37; 4,79+3,16; 33,68+12,56; 53,97+13,15; 3,84+1,27; 1,76+0,68. A média de tempo de gestação foi de 
343+11 dias (mínimo 322 e máximo 375 dias), porém não apresentou correlação com a osmolaridade do líquido amniótico. A osmo-
laridade apresentou correlação positiva com Cálcio (r=0.53; p=0.0007), Uréia (r=0.53; p=0.0008), Potássio (r=0.55; p=0.0004), Crea-
tinina (r=0.56; p=0.0003) e Sódio (r=0.60; p=0.0001). Para a avaliação da osmolaridade houve diferença (P=0.03) entre os grupos de 
éguas jovens e éguas com idade superior a sete anos. A avaliação da osmolaridade do líquido amniótico, assim como a creatinina, é 
utilizada em humanos como marcador de maturidade fetal. Em equinos mais estudos são necessários para estabelecer essas relações 
com o feto. Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que há correlação positiva da osmolaridade do líquido amniótico 
com a idade da parturiente, enzimas e eletrólitos do líquido amniótico, contudo não foi observada correlação com tempo de gestação 
de éguas da raça PSI a termo. 
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Uso da L-Arginina na fecundação in vitro de oócitos bovinos: efeito na produção de óxido ní-
trico e desenvolvimento de embriões bovinos 
B.B. Silva1; T.V.G. Silva1; P.P. Santana1; A.L. Sa1; N.N. Costa1; M.S. Cordeiro2; S.D. Santos1; O.M. Ohashi1; 
M.S. Miranda1 
 
1.Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil; 2.Instituto Federal do Pará, Belém, PA, Brasil. 
 
Palavras-chave: L-Arginina; capacitação espermática; bovinos. 

A L-arginina é um aminoácido que vem sendo testado como agente capacitante de espermatozóides (O’Flaherty et al. 2004, Biochi-
mica et Biophysica Acta 1674, 215-221; Srivastava et al. 2006, Biology of Reproduction 74, 954-958), porém seu efeito na produção 
de embriões in vitro não foi avaliado. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso da L-arginina como agente indutor de capacitação 
espermática, mediante a análise das taxas de fecundação e de desenvolvimento in vitro de embriões bovinos. Para isso, 1146 oócitos 
oriundos de ovários de abatedouro, foram submetidos à MIV (TCM 199 modificado) durante 18 horas em estufa com 5% de CO2 a 
38,5°C. Para fecundação, os espermatozoides de um único touro da raça Simental foram selecionados em coluna de Percoll e incuba-
dos com oócitos em meio de fecundação, por 24h. Inicialmente, foi realizado um teste de dose resposta para determinar qual a me-
lhor concentração (5mM, 10mM, 20mM ou 50mM) de L-arginina a ser adicionada ao meio de fecundação. Os embriões foram culti-
vados em meio SOF sob as mesmas condições da maturação. A produção dos metabólitos do óxido nítrico (nitrito/nitrato) foi anali-
sada 5 horas após a fecundação, as taxas de clivagem e formação de blastocistos foram avaliadas no 2º e 7º dia após a fecundação, 
respectivamente. Os resultados foram submetidos à ANOVA, pós-teste de Tukey com auxílio do programa BioEstat 5.0®. Após qua-
tro repetições, o grupo L-arginina à 10mM apresentou o melhor resultado de clivagem, sendo semelhante (p>0,05) ao grupo 10 
mg/ml Heparina (83,87% vs. 87,5%, respectivamente), porém no que se refere a formação de blastocistos, o tratamento com Hepari-
na apresentou melhor resultado (58,75%; p<0,05) que os tratamentos com L-arginina (43,75%; 50,56%; 47,5% e 12,5%). Com rela-
ção à dosagem de nitrito/nitrato no meio de fecundação, observou-se maior produção nos grupos Heparina e Arginina à 10mM, não 
havendo diferença entre eles (12,04mM vs. 11,29mM, respectivamente, p>0,05). O uso do inibidor da síntese de óxido nítrico (L-
NAME à 10mM) no grupo L-arginina à 10mM reduziu (p<0,05) a taxa de clivagem (50,56%), a formação de blastocistos (25,28%) e 
a produção de óxido nítrico (6,56mM) em comparação ao grupo L-arginina à 10mM sem o inibidor (58,75%, 47,5% e 11,64mM, 
respectivamente). Em conclusão, estes resultados demonstram a L-arginina pode ser usada como agente indutor da capacitação es-
permática para a produção in vitro de embriões bovinos e que sua ação depende da síntese do sinalizador intracelular óxido nítrico.  

SBTE 162 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

Laser de baixa intensidade na biomodulação do sistema de produção in vitro de embriões bo-
vinos 
C.A. Soares; K. Annes; T.R. Dreyer; H.S. Martinho; M.P. Milazzotto 
 
Universidade Federal do ABC, Santo André, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: complexo cumulos oocito; laser de baixa intensidade; ciclo celular. 

Durante a maturação, além da progressão meiótica os oócitos preparam seu citoplasma para tornarem-se aptos a fecundação e supor-
tarem os primeiros eventos do desenvolvimento embrionário. Devido a sua importância, a indução artificial da maturação (MIV) é 
um evento crítico e sua modificação um possível enfoque para aumento da eficiência da PIV de embriões bovinos. Neste sentido, o 
laser de baixa intensidade (LBI) é uma alternativa para a biomodulação dessas células. Em trabalho anterior, verificamos que o uso 
do LBI na MIV foi capaz de induzir, em células do cumulus (CC), aumento da atividade mitocondrial e do número de células com-
prometidas com o ciclo celular, sem alteração da viabilidade. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do LBI (HeNe λ 
633nm  continuo - fluência de 1J/cm2 por 16:35 minutos) na expressão de genes relacionados ao ciclo celular em oócitos e CC du-
rante a MIV e seu impacto sobre os índices e a viabilidade de blastocistos produzidos por FIV. Para tal, COCs graus I e II foram se-
lecionados, irradiados com LBI e submetidos a MIV. Amostras foram coletadas após 30 min, 8h, 16h e 24h do início da MIV(T30, 
T8, T16 e T24). COCs não irradiados foram submetidos às mesmas condições e denominados grupos controle (C30, C8, C16 e C24). 
Os COCs foram dissociados mecanicamente e mantidos a -80°C até a extração de RNA, síntese de cDNA e RT-PCR para os genes 
estudados (CDk 1, 2 e 4, Ciclinas A, B e E e β-Actina-controle endógeno). Ao final da MIV, os COCs restantes foram submetidos a 
FIV e avaliados quanto aos índices de clivagem (D2), blastocisto(D7) e viabilidade celular (coloração dupla). Dados de RT foram 
primeiramente normalizados pela estimativa de eficiência de amplificação e pelo controle endógeno. Os dados de RT, índice de pro-
dução e viabilidade embrionários foram submetidos à ANOVA com posterior teste Tukey (Prism 5 (GraphPad Inc.). Houve diferença 
entre a expressão dos genes estudados ao longo da MIV tanto em oócitos quanto em CC. Em oócitos, foram alteradas as sínteses de 
CDk1(C8) 
Agradecimentos: FAPESP – 2009/51630-9 e UFABC 
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Perfil de progesterona em éguas acíclicas gestantes tratadas com altrenogest durante os pri-
meiros 130 dias de gestação 
E.S.M. Silva; S.C.F. Frade; J.C.F. Pantoja; C. Meira 
 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: éguas acíclicas; progesterona; gestação. 

Pouco se sabe sobre o perfil de progesterona (P4) sintetizada pelos corpos lúteos suplementares (CLS) em éguas gestantes acíclicas, 
com ausência do corpo lúteo primário (CLP). O presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil de P4 em éguas acíclicas 
gestantes tratadas com altrenogest durante os primeiros 130 dias de gestação. Foram utilizadas 22 receptoras, gestantes por transfe-
rência de embriões (TE), inovuladas no período de anestro ou transição (grupo Acíclicas, n=15) e na estação ovulatória (grupo Con-
trole, n=7). Para o preparo das éguas acíclicas, utilizou-se dose única de 2,5mg de benzoato de estradiol (Estrogin®, Farmavet, Bra-
sil) no dia 1 ou 2 pós-ovulação da doadora e após verificação do edema uterino as éguas foram suplementadas com 33mg de altreno-
gest (Progestal®, Pro-Ser, Argentina), via oral, a cada 24 horas. Após realização da TE e confirmação da gestação pela ultrassono-
grafia, a administração do altrenogest foi continuada diariamente até 120 dias. Amostras de sangue foram obtidas por meio de veno-
punção da veia jugular em tubos heparinizados. As colheitas foram realizadas anteriormente à ovulação da receptora no grupo Con-
trole (momento 0) e imediatamente antes da primeira aplicação de altrenogest no grupo Acíclicas (momento 0), com intervalo de 
cinco dias, continuando-se até 130 dias de gestação. As concentrações plasmáticas de P4 foram mensuradas por meio do radioimuno-
ensaio (RIA) utilizando kit comercial de fase sólida (Coat-A-CountProgesterone®, Los Angeles, USA). O antisoro utilizado no RIA 
não possui reação cruzada com o altrenogest. O perfil de P4 das éguas acíclicas permaneceu abaixo de 1ng/mL entre o momento 0 e 
os 45 dias de gestação, devido a ausência do CLP. A partir dos 45 dias, com o início da formação dos CLS, foi observada elevação 
gradual na concentração de P4, atingindo valores de 3,2±0,9 ng/mL(média±E.P.M.) aos 70 dias de gestação e 7,5±1,1 ng/mL aos 130 
dias. Salienta-se que 20% (3/15) das éguas acíclicas não apresentaram formação de CLS e que estas se encontravam em anestro no 
início do tratamento. Em relação às éguas cíclicas do grupo Controle, cinco dias após a ovulação a média observada foi de 9,3±0,7 
ng/mL, sendo atribuída a formação do CLP. Elevação acentuada foi observada entre os dias 35 e 60 de gestação (máximo 15,1±4,3 
ng/mL), devido à síntese complementar de P4 pelos CLS, seguido por concentrações médias estáveis até 110 dias (máximo 16,5±4,3 
ng/mL no dia 75 e mínimo 12,6±2,9 ng/mL no dia 105 de gestação). A partir de então, declínio gradual do hormônio foi observado 
até 130 dias (13,9±5,5 ng/mL). A concentração de P4 das éguas acíclicas foi menor que a das cíclicas em todos os momentos avalia-
dos (p<0,016). Conclui-se que a elevação da concentração de P4 sintetizada pelos CLS em éguas acíclicas gestantes inicia em perío-
do gestacional mais avançado, assim como o perfil da concentração do hormônio durante os primeiros 130 dias de gestação apresen-
ta-se inferior em relação às receptoras cíclicas. 

SBTE 164 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

Efeitos do FGF8 na expansão do cumulus e maturação nuclear no complexo cumulus-oócito 
bovino 
C.M. Ormond1; D.T.A. Jardina-Sartor1; P.F. Lima1; M.F. Machado1; F.F. Franchi1; C. Price2; J. Buratini Jr.1 
 
1.UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 2.University of Montreal, Quebec, Canadá. 
 
Palavras-chave: FGF8; expansão; maturação. 

Os fatores secretados pelo oócito regulam a maturação do complexo cumulus-oócito (CCO; Zhang et al., 2010 Reproduction, 140, 
815-826; Sugiura et al., 2010, Mol Endocrinology, 12, 2303-14). O fator de crescimento dos fibroblastos (FGF8) é expresso pelo 
oócito bovino e ativa receptores expressos pelas células do cumulus (Buratini et al. 2005, Reproduction, 130, 343-50; Zhang et al. 
2010, Science 330, 366-369). Em camundongos, o FGF8 em combinação com a proteína morfogênica óssea (BMP15) e o fator de 
crescimento e diferenciação 9 (GDF9) mantêm parcialmente a competência de sofrer expansão em células do cumulus oocectomiza-
das (Sugiura et al., 2010, Mol Endocrinology, 12, 2303-14) e parecem contribuir para manter a parada meiótica (Zhang et al., 2010, 
Science 330, 366-369). O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do FGF8 sobre a expansão do cumulus e progressão da meiose 
durante a MIV em bovinos. Os complexos cumulus-oócitos foram aspirados de ovários de abatedouro, selecionados (grau 1 e 2), 
transferidos em grupos de 20 para gotas de 200 µL de TCM 199 suplementados com diferentes doses de FGF8 (0, 1, 10, 100 ng/mL) 
e cultivados por 22 horas a 38,5ºC e 5% CO2. Após o cultivo, CCOs foram visualmente classificados de acordo com o grau de ex-
pansão (graus 1, 2 e 3), os oócitos foram mecanicamente separados das células do cumulus e marcados com Hoescht 33342 para 
avaliação da progressão da meiose. Os dados foram transformados em arcoseno, os efeitos dos tratamentos foram testados por 
ANOVA e as médias comparadas pelo teste Tukey-Kramer HSD. O FGF8 não afetou a expansão, mas reduziu o número de oócitos 
que atingiram a metáfase II a 10 ng/mL (52,8%) e a 100 ng/mL (36%) em relação ao controle (70%) enquanto aumentou o número 
de oócitos em metáfase I a 10 ng/mL (47,2%) e a 100 ng/mL (64%) quando comparado ao controle (30%). Em conclusão, o presente 
estudo sugere o envolvimento do FGF8 no mecanismo de regulação da maturação nuclear bovina. 
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A inibição de enzimas histona-desacetilases (HDAC) promove redução da expressão de XIST 
em blastocistos bovinos fêmeas PIV 
C. Oliveira; N.Z. Saraiva; M.H. Cruz; B. Mazeti; L.Z. Oliveira; F.L. Lopes; J.M. Garcia 
 
UNESP, Jaboticabal, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: histona desacetilase; epigenética; inativação do cromossomo x. 

A inativação do cromossomo X (ICX) ocorre em bovinos entre a eclosão do blastocisto e sua implantação, porém o cultivo in vitro 
altera os níveis de expressão de genes ligados ao X, possivelmente afetando o processo. Sabemos que a ICX envolve mecanismos 
epigenéticos, incluindo a desacetilação de histonas. No presente estudo, avaliamos os efeitos da inibição das histona-desacetilases 
(HDAC) pela tricostatina A (TSA), sobre o desenvolvimento embrionário pré-implantacional de embriões fêmeas. Testamos a hipó-
tese que, aumentando os níveis de acetilação de histonas, a TSA reduziria o bloqueio de 8 células, e atrasaria os fenômenos de ICX 
nos embriões produzidos in vitro. Para tanto, 5nM de TSA foi adicionado ao meio de cultivo (SOF 2.5% SFB e 5mg/mL BSA) de 
embriões a partir de 8 células (70 h.p.i.), fertilizados com sêmen sexado. A progressão de desenvolvimento dos embriões foi avaliada 
no dia 5 (48h após a suplementação de TSA), pela contagem dos núcleos corados por HOECHST. Os níveis de acetilação de histonas 
foram estimados por imunofluorescência para H3k9ac, no dia 5 (blastômeros individuais de embriões de 9 a 16 células) e no dia 7 
(blastocistos, separadamente para a massa celular interna - MCI e trofectoderma- TE), e as reações foram quantificadas usando o 
programa Adobe Photoshop. A expressão de XIST foi detectada por PCR quantitativo, utilizando o sistema SYBR Green. O gene de 
referência adotado foi GAPDH, e os resultados foram comparados através de curvas padrão. A taxa de embriões que alcançou o 4º e 
5º ciclos celulares 118 h após a FIV permaneceu inalterada após o tratamento com TSA (C: 36,7, T: 37,1; Qui-Quadrado, p=0,05). 
Níveis de H3k9ac em blastômeros individuais de embriões no estádio de 8-16 células aumentaram aproximadamente 2 vezes em 
embriões tratados (C:98,4, T:204,2*; Teste T, p=0,05) e o mesmo foi detectado em blastocistos (C: MCI 71,5b e TE 64,4b; T: MCI 
139,8a e TE 120,9a; ANOVA e Teste Tukey, p=0,05). Diferenças entre os níveis de acetilação de blastômeros dentro do mesmo em-
brião foram reduzidas no grupo TSA. A análise de expressão revelou que os níveis de RNAm de XIST foram reduzidos em 8 vezes 
(C:23,3a, T:2,8b; Mann Whitney, p=0,05), e também foi observada diminuição no percentual de blastocistos expressando níveis de-
tectáveis de XIST após o tratamento com TSA (C:90a, T:44,4b; Qui-Quadrado, p=0,05). Com base nestes resultados, concluímos que 
as HDAC estão envolvidas no processo de ICX em embriões bovinos, e sua inibição pode atrasar o silenciamento do cromossomo X. 
Estudos adicionais são importantes para elucidar se a queda observada na expressão de XIST é benéfica ao desenvolvimento pós-
implantacional. 
Apoio Financeiro: FAPESP 2008/58370-0. 
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Efeito da idade materna sobre as características placentárias e o peso, altura e perímetro to-
rácico do potro ao nascimento 
C.F. Guimaraes1; M.G. Meirelles1; H.C. Serrano1; J.Q. Silva1; R. Barbosa2; M.M. Veras3; C.B. Fernandes4 
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3.Faculdade de Medicina - FM- USP, São Paulo, SP, Brasil; 4.USP- FMV, São Bernardo do Campo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: equinos; placenta; neonato. 

Em equinos, a idade materna pode influenciar nas variáveis relacionadas ao desenvolvimento placentário e fetal. Investigou-se o 
efeito da idade da égua sobre parâmetros maternos, placentários e neonatais. Acompanhou-se 25 partos na estação de parição de 
2011 (Brotas, São Paulo, Brasil). Coletaram-se dados referentes às variáveis maternas: número de partos, peso pré e pós-parto, tempo 
de gestação; variáveis placentárias: tempo de eliminação, peso da placenta, comprimento do cordão umbilical e densidade microcoti-
ledonária; parâmetros neonatais: peso, altura e perímetro torácico dos potros ao nascimento. Para a densidade microcotiledonária, 
foram coletados 3 fragmentos do alantocórion do corno gestante e não gestante. As éguas foram divididas de acordo com as idades, 
G1 (1-7 anos, n=3), G2 (8 a 12 anos, n=16) e G3 (≥13 anos, n=6). Realizou-se a comparação entre médias dos parâmetros avaliados 
de acordo com cada grupo, por meio do Teste T do programa SAS System for Windows (p<0,05). A média e o erro padrão foram 
calculados para cada variável analisada. Para variáveis maternas, o número de partos foi G1(2,33±1,20); G2 (2,81±0,27) e G3 
(3,83±0,79), o peso pré-parto (kg) foi G1 (573,33±35,22); G2 (607,68±17,59) e G3 (571,00±25,23); o peso pós-parto (kg) foi G1 
(502,33±51,35); G2 (535,25±15,90) e G3 (504,66±25,98), o tempo de gestação (dias) G1 (340,33±5,33); G2 (336,56±1,58) e G3 
(336,83±3,80), o tempo de eliminação da placenta (min) foi G1 (76,66±32,82); G2 (68,12±14,03) e G3 (50,00±21,09). Quanto as 
variáveis placentárias, o peso da placenta (kg) e o comprimento do cordão umbilical (cm), foram G1 (5,30±0,62; 58,33±9,35), G2 
(5,38±0,38; 64,68±4,14) G3 (5,60±0,45; 69,33±4,51) respectivamente; a densidade microcotilenodária do corno gestante (g/cm3) foi 
G1 (2,66±0,37); G2 (3,41±0,22) e G3 (2,85±0,64) e do corno não gestante foi G1 (2,10±0,41); G2 (2,39±0,16) e G3 (2,65±0,37). 
Para parâmetros neonatais o peso (kg), a altura (cm) e o perímetro torácico (cm) foram G1 (48,06±5,68; 93,33±2,18; 79,66±1,66); 
G2 (50,27±1,30; 96,43±1,15, 81,56±0,67) e G3 (48,50±1,32; 94,00±1,41; 80,16±1,19) respectivamente. Não houve diferença estatís-
tica entre os grupos para os parâmetros avaliados, contudo, para Satué et al. (2011, Polish Journal of Veterinary Sciences, 14, 173-
180), éguas com 8 a 12 anos apresentaram maior desenvolvimento do trato reprodutivo, determinando menor tempo de gestação, fato 
não observado neste trabalho. A idade materna pode influenciar na densidade microcotiledonária, permitindo maior área de contato 
materno fetal (Wilsher et al., 2003, Equine Veterinary Journal, 35, 476-483), resultando no nascimento de potros mais pesados. Po-
rém neste trabalho não foi possível estabelecer comparação entre as médias dos parâmetros avaliados, não estabelecendo relações 
que determinem o efeito da idade materna sobre as variáveis maternas, placentárias e neonatais estudadas. 
Agradecimentos: FAPESP (2010/18474-0) e Marcilio Nichi pela colaboração estatística. 
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Efeitos do estradiol nas proteínas endometriais envolvidas na síntese de PGF2A em bovinos 
C.B. Membrive1; M.B. Cordeiro1; F.M.C. Silva1; F.S. Mesquita2; M. Binelli2 
 
1.UNESP, Dracena, SP, Brasil; 2.USP, Pirassununga, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: estradiol; luteólise; PGF2A. 

Embora a liberação de PGF2α possa ser induzida pelo estradiol (E2) em bovinos, os mecanismos envolvidos neste processo perma-
necem desconhecidos. Explantes endometriais bovinos e células endometriais bovinas (BEND) pré-expostas ao E2 com cálcio ionó-
foro (CI) induzem a um marcante aumento na liberação de PGF2α quando comparados aos mesmos não tratados, ou tratados exclu-
sivamente com E2 ou CI. A hipótese é que o E2 estimula a expressão e/ou a atividade das enzimas PKC e PLA2, ambas as enzimas 
são dependentes de cálcio e essenciais para a síntese de PGF2α endometrial. O presente estudo objetivou testar o efeito do E2 no 
RNAm e expressão protéica da PKC e PLA2 endometrial pela utilização de RT-qPCR and Western Blotting. Novilhas Nelore 
(n=12), foram pareadas no dia 17 de um ciclo estral sincronizado, injetadas com 0mg (n=6) ou 3mg de 17B-estradiol (n=6) e abatidas 
duas horas após o tratamento. Explantes endometriais foram imediatamente isolados e armazenados a -80oC. A extração de proteínas 
do tecido endometrial foi realizada com uma solução de extração de proteínas contendo 1mM EDTA (Fisher BP 120-500); 1mM 
EGTA (Sigma E8145); 1mM DTT (Fisher BP 172-5); 0,5mM PMSF (Sigma P-7626); 300mM NaCl; 0,5% NP-40; 50mM Tris-base 
pH 8.0; 10% Glicerol; 10µg/mL Aprotinina (Sigma A-4529); 10µg/mL Leupeptina (Sigma L-2884) e 10µg/mL Pepstatina (Sigma P-
4265). A concentração de proteínas extraídas foi determinada pelo Método de Bradford e 50µg de proteína total por amostra foi apli-
cada no gel. Para anticorpo primário PKC [Marca Cell Signaling, 9377S, phopho-PKC theta (Thr538), rabbit Ab] foi utilizada a dilu-
ição de 1:500 e para o anticorpo secundário (Marca Cell Signaling, 7074, anti-rabbit IgG-HRP linked antibody) foi utilizada a dilui-
ção de 1:3.000. Para anticorpo primário PLA2 (Marca Santa Cruz Biotecnology, sc-55887, group V PLA2 T-20, goat polyclonal 
IgG) foi utilizada a diluição de e 1:600 e para o anticorpo secundário (Marca Santa Cruz Biotecnology, sc-2020, dokey anti-goat 
IgG-HRP) foi utilizada a diluição de 1:10.000. Filmes de Raio-X foram escaneados e os valores de densidade óptica das respectivas 
bandas foram analisados por ANOVA, utilizando-se o Proc GLM do programa SAS. A expressão gênica tecidual dos explantes en-
dometriais foi analisada por RT-qPCR para as seguintes transcrições: PLA2G4A, PKCa, PKCB e PKCY. Média + erro padrão da 
média dos valores de densidade óptica para PKC foram 1,00 + 0,19 e 0,96 + 0,14 para as vacas não tratadas e tratadas com E2 res-
pectivamente. Os valores médios da densidade óptica PLA2 foram 1,00 + 0,33 e 1,25 + 0,25 para as vacas não tratadas e tratadas 
com E2 respectivamente. Não houve efeito do E2 na síntese das proteínas PKC (p=0,9) e PLA2 (p=0,6). Não houve efeito do E2 na 
expressão dos genes testados (p>0.05). A hipótese que o E2 estimula a síntese das proteínas PKC e PLA2 não foi confirmada.  
Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq Processo no 482786/2007-8 e 
151312/2009-5), FAPESP e Deoxi Biotecnologia. 
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Estudo do envolvimento da fosfolipase A2 (PLA2) na síntese de prostaglandina F2α em célu-
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Palavras-chave: PLA2; prostaglandina F2α. 

Em células endometriais bovinas (BEND) expostas ao 17ß-estradiol (E2) e ionóforo de cálcio (CI) a síntese de PGF2α endometrial é 
estimulada. Os mecanismos pelos quais tal evento ocorre são desconhecidos, possivelmente o E2 estimule a síntese de PLA2.  A 
hipótese do presente trabalho é que a inibição da atividade da PLA2 reduz a síntese de PGF2α em células endometriais bovinas. O 
objetivo foi mensurar a produção de PGF2α em células BEND tratadas ou não E2 e CI, na presença ou ausência de um inibidor espe-
cífico da PLA2 (AACOCF3). Células BEND foram cultivadas em meio de cultivo completo (40% HAM F-12; 40% de Minimal Es-
sential Médium; 200UI de insulina/L; 10% de Soro Fetal Bovino; 10% de soro equino e 1% de solução antibiótica e antimicótica). 
Em seguida, as células foram suspensas e semeadas em poços (1,5cm de diâmetro x 2cm de altura) a uma concentração de 4 x 104 
células/poço  em 1,5mL de meio de cultivo completo. O cultivo foi realizado a 38,5oC e 5% de CO2. Após as células atingirem uma 
confluência de 90%, foram lavadas duas vezes em meio idêntico ao citado acima, porém na ausência de soro fetal bovino e equino 
(Meio sem soro, SF) e em seguida incubadas em meio sem soro por 24 horas (Meio SF. Após a remoção do soro, as células foram 
expostas aos tratamentos: meio SF (Grupo controle); meio SF suplementado com 20µM de AACOCF3 (Grupo inibidor de PLA2); 
meio SF suplementado com 20µM de AACOCF3, 10-6M CI e 10-13M E2 (Grupo inibidor de PLA2 + E2 + CI); meio SF suplemen-
tado com 10-6M CI e 10-13M E2 (Grupo E2 + CI). Os tratamentos foram realizados em triplicata e repetido em 3 momentos, totali-
zando 9 poços por grupo. As células foram pré-incubadas por 60 minutos com 1mL de meio SF com ou sem AACOCF3. Depois da 
pré-incubação, uma alíquota de 100µL de meio foi coletada (tempo 0) e imediatamente depois, 100µL de meio SF com ou sem  E2 + 
CI foi adicionado aos 900µL restantes, resultando em uma concentração final de 10-6M e 10-13M, de CI e E2, respectivamente. Vinte 
e quatro horas depois, uma alíquota de 100µL de meio foi coletada de cada poço. As concentrações de PGF2α no meio foram mensu-
radas por RIE. A produção de PGF2α produzidas nas primeiras 12 horas (DIF 12) foi obtida pela subtração da concentração de 
PGF2α no tempo 0 da concentração de PGF2α 12 horas após o tratamento. Os dados foram analisados por ANOVA, utilizando-se o 
PROC GLM do programa SAS. A DIF 12 foi de 167,16 + 18,17 pg/mL (Grupo controle); 91,47 + 17,69 pg/mL (Grupo inibidor de 
PLA2); 125,42 + 14,59 pg/mL (Grupo inibidor de PLA2 + E2 + CI) e  235,54 + 18,61 pg/mL (Grupo E2 + CI). Houve efeito de ex-
perimento (p<0,001) e de inibidor (p<0,05). Células tratadas com o inibidor de PLA2 (Grupo inibidor de PLA2 e Grupo inibidor de 
PLA2 + CI + E2) apresentaram uma DIF 12 menor (p<0,05) que os grupos não tratados (grupos controle e CI + E2). Conclui-se que 
a hipótese de que a atividade da PLA2 é necessária para que o E2 induza a síntese de PGF2α em células endometriais bovinas. 
Agradecimentos: CNPq e FAPESP. 
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Avaliação do efeito do co-cultivo de hemi-secções de parede folicular sobre as características 
físicas dos CCOs de bovinos 
D.F. Dubeibe; V.L. Maciel; M.C.C. Bussiere; K.S. Viana; C.R. Quirino 
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Palavras-chave: hemi-secções; co-cultivo; oocitos. 

Fisiologicamente a retomada da meiose ocorre no final do processo da maturação, após o pico de LH. Contudo, a retirada prematura 
dos oócitos do ambiente folicular automaticamente reinicia a maturação nuclear. Por outro lado, quando co-cultivados com hemi-
secções (HS) de parede folicular, o bloqueio meiótico dos oócitos se mantém. Isto evidencia que o(s) fator(es) responsável por man-
ter o bloqueio meiótico é produzido pelas células que compõem a parede do folículo, mas o mecanismo pelo qual exerce sua ativida-
de in vitro é desconhecido. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do co-cultivo de HS de parede folicular sobre as característi-
cas físicas dos complexos cumulus-oócitos (CCOs). Folículos de 3 a 5 mm foram dissecados de ovários de matadouro, posteriormen-
te seccionados pela metade e levados ao meio de maturação [200 µL de TCM 199/BSA (0,04g/mL)]. A seguir, os CCOs foram recu-
perados do restante dos ovários e divididos em três grupos para serem co-cultivados com 0 (controle), 6 ou 8 HS por 22 h a 38,5oC e 
5% de CO2. O estádio de maturação nuclear e a integridade da membrana dos oócitos e das células do cumulus (CCs) foram avalia-
dos mediante coloração de orceína 1% e coloração dupla de hoechst 33342 (10µg/mL) e iodeto de propídeo (10µg/mL), respectiva-
mente. Também foi observado subjetivamente o grau de expansão das CCs. Os resultados obtidos da avaliação da integridade de 
membrana das CCs foram avaliados por análise de variância e as demais variáveis pelo teste de Qui-quadrado. Os CCOs co-
cultivados com 8 HS de parede folicular apresentaram uma menor proporção de CCs com membrana lesada (p<0,05) quando compa-
rados com aqueles co-cultivados com 6 HS e o controle (34,33% ± 8,33 vs 60,25% ± 7,32 e 58,33% ± 5,85, respectivamente), mas a 
integridade de membrana dos oócitos não apresentou diferença nos diferentes tratamentos (82,33% ± 3,51; 80,66% ± 2,08 e 82,66% 
± 2,07) (p>0.05). Foi observado que uma maior quantidade de oócitos manteve o bloqueio meiótico no grupo co-cultivado com 8 HS 
(64,75% ± 2,75 oócitos em estádio de vesícula germinativa e rompimento de vesícula germinativa vs 39% ± 4,53 e 1,33% ± 1,15 dos 
tratamentos com 0 e 6 metades, respectivamente). O grau de expansão das CCs em todas as células foi proporcional à quantidade de 
HS (p<0.05): no grupo controle houve uma expansão total, no grupo com 6 HS a expansão foi mínima e no grupo com 8 HS foi nula. 
Estes resultados sugerem que uma maior quantidade de HS no meio não só aumenta a quantidade do fator inibitório da maturação 
nuclear, mas também aumenta a integridade da membrana plasmática das CCs e inibe sua expansão. Isto faz com que a comunicação 
bidirecional dos oócitos com as células do cumulus seja mais efetiva e, portanto o fator produzido pelas células da parede folicular, 
encarregado de manter o bloqueio meiótico, tenha uma maior possibilidade de exercer sua atividade no oócito via CCs.  
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Dinâmica hormonal após a inibição da prolactina e prostaglandina durante a luteólise em no-
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Em novilhas, pulsos de prolactina (PRL) são mais proeminente e rítmicos durante as 12 horas que antecedem o fim da luteólise e as 
primeiras 12 horas da pós-luteólise, estando associados a pulsos de um metabólito de PGF2α (PGFM), como descrito por Ginther e 
Beg (2011, Anim Reprod. Sci. 128, 29-36). O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da supressão de PRL e PGF2α cir-
culante na regressão funcional e estrutural do CL. Novilhas holandesas foram tratadas com um agonista de receptor de dopamina 
(Bromocriptina; Br) e um inibidor de Cox-1 e -2 (Flunixin Meglumine; FM) para inibir a secreção de PRL e PGF2α, respectivamen-
te. A Br foi administrada quando a ocorrência da luteólise era indicada pela redução de 12,5% na área (cm2) do CL (Hora 0) compa-
rada com a área do Dia 14 pós-ovulação, e o FM foi administrado nas Horas 0,4 e 8. Amostras de sangue foram coletadas a cada 8 h 
do Dia 14 até a Hora 48, e a cada hora da Hora 0 a 12. Análises hormonais foram feitas para P4, PGFM, PRL e LH. Três grupos de 
novilhas em luteólise foram utilizados: controle (n=7), Br (n=7), e FM (n=4). Para a análise estatística foi utilizado o programa SAS 
PROC MIXED (Versão 9.2; SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) com confirmações repetidas para minimizar autocorrelações entre 
mensurações sequenciais. Diferenças entre grupos em cada hora e comparações selecionadas de médias dentro de um grupo foram 
analisadas pelo testes de Student não pareado e pareado, respectivamente. O teste LSD foi utilizado para localizar diferenças entre 
horas dentro de grupos ou horas. Diferenças entre grupos para características discretas foram analisadas pela ANOVA. A probabili-
dade de p ≤ 0,05 indicou que a diferença era significante. O tratamento com Br reduziu (p < 0,003) a concentração média de PRL 
durante as Horas 1 a 12. Durante o maior decréscimo na PRL (Horas 2 a 6), as concentrações de LH estavam aumentadas. A média 
da concentração de progesterona da Hora 0 a 12 foram maiores (p< 0.05) no grupo Br que no controle. No grupo FM, não foram 
detectados pulsos de PGFM, e a concentração de PRL estavam reduzidas. Concentrações de PGFM não estavam reduzidas no grupo 
BR, apesar da redução na PRL. O presente trabalho demonstrou que o decréscimo (12,5%) na área do CL (cm2) é mais eficiente em 
detectar a luteólise em andamento (63%) do que utilizar qualquer dia do Dia 14 a ≥ 19 (eficiência/dia, 10 a 24%). Foi concluído que 
a PRL possui um papel na luteólise, embora tenha sido confundido pelo conhecido efeito positivo do LH na progesterona. Com rela-
ção à sincronia dos pulsos de PGFM e PRL, um achado relevante foi a constatação do efeito positivo da PGF2α na PRL ao invés de 
vice-versa. Estudos futuros utilizando a inibição de LH, intervalos mais curtos para escaneamento do CL, e outras avaliações de ca-
racterísticas estruturais do CL, como o fluxo sanguíneo, são necessários para esclarecer o efeito da PRL circulante nas regressão fun-
cional e estrutural do CL. 
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Efeito do início da puberdade sobre a espessura do endométrio uterino, ovários e demais es-
truturas em novilhas Nelore 
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Palavras-chave: Bos indicus; população folicular; tônus uterino. 

O conhecimento dos parâmetros reprodutivos da puberdade em fêmeas Nelore é uma informação importante e tem grande impacto 
sobre a eficiência produtiva, reprodutiva e econômica no rebanho. A avaliação do desenvolvimento do útero, ovários e população 
folicular em novilhas pré-puberes pode ser uma importante ferramenta para identificar novilhas mais precoces. O objetivo do traba-
lho foi acompanhar o desenvolvimento do útero, ovários e suas estruturas e verificar o efeito dessas estruturas no aparecimento da 
puberdade até os 24 meses. Foram utilizadas 64 novilhas provenientes do rebanho Nelore do Instituto de Zootecnia de Sertãozi-
nho/SP. Foi avaliada a espessura do endométrio uterino (ET), média da área dos ovários (AOV) e do corpo lúteo (quando presente) 
em cada ovário, a cada 18 - 21 dias entre 12 e 24 meses de idade, por meio de ultrassom (Pie Medical, Áquila, transdutor 6.0 MHz). 
Além disso, foi realizada a contagem da população folicular (divididas em três categorias: pequenos: ≤4mm, médios: entre 4,1 e 
7,9mm e grandes: ≥8mm) e avaliação do tônus uterino (escore 1= sem ou pouco tônus, 2= tônus médio e 3= tônus túrgido). Foram 
considerados animais púberes aqueles que apresentaram CL visível nas imagens realizadas por US e, concomitantemente, níveis 
plasmáticos de progesterona acima de 1,5 ng/ml, através de quantificação por radioimunoensaio. As análises estatísticas foram feitas 
no PROC MIXED do SAS, usando o comando REPEATED. Até os 24 meses foi observado que 45,31% (29/64) das novilhas avalia-
das atingiram à puberdade. A ET e AOV diferiram entre as novilhas púberes (n=29) e não púberes (n=35). As novilhas púberes 
(PUB) apresentaram 10,51±0,10 mm e 3,69±0,07cm2, e as não púberes (NPUB) 9,89±0,04 mm e 3,39±0,07cm2 de ET e AOV, res-
pectivamente (p<0,01). Na contagem da população folicular os folículos pequenos e médios não diferiram entre as novilhas PUB e 
NPUB (Pequenos: PUB=36,82±1,98 e NPUB: 39,8±0,74, P=0,14; Médios: PUB: 3,67±0,3 e NPUB: 3,20±0,08, P=0,21), mas a 
quantidade de folículos grandes foi maior nas novilhas NPUB (1,23±0,02) que as PUB (0,64±0,11) (p<0,01). Outra medida interes-
sante avaliada foi à tonicidade do útero realizada por palpação retal. As novilhas PUB apresentaram escore de tônus do útero de 
2,1±0,07 e as NPUB de 1,31±0,02 (p<0,01). Isto demonstra que juntamente com o aumento na ET, o tônus uterino passa a ser signi-
ficante com a proximidade da primeira ovulação. Portanto, a espessura do endométrio uterino, área dos ovários e a tonicidade do 
útero podem ser utilizadas como parâmetros de seleção de novilhas para puberdade num sistema de manejo a pasto. 
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O fator de crescimento semelhante à Insulina-I reverte os danos celulares causados pelo cho-
que térmico em oócitos bovinos na fase de vesícula germinativa 
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Já foi demonstrado que os oócitos no estádio de vesícula germinativa (VG) são susceptíveis aos efeitos deletérios causados pelo cho-
que térmico. Os danos celulares induzidos pelo choque térmico podem ser manipulados por amplo espectro de fatores biológicos, 
incluindo o fator de crescimento semelhante à insulina-I (IGF-I). Os objetivos do presente estudo foram: 1) avaliar o efeito do cho-
que térmico em oócitos no estádio de vesícula germinativa e 2) determinar o efeito termoprotetor do IGF-I neste contexto. Para todos 
os experimentos descritos a seguir os complexos cumulus oócitos (CCOs) coletados de ovários oriundos de abatedouros foram culti-
vados em meio de inibição meiótica (TCM199- Bicarbonato, 100 µM de cisteamina, 50 µg/mL de gentamicina, 0,2 mM de piruvato 
de sódio) acrescido com 12,5 µM de butirolactona por 14 horas. Em cada experimento a taxa de bloqueio meiótico foi avaliada por 
Hoechst 33342 (> 85% de oócitos em VG). Foi realizado também o controle laboratorial em que os oócitos foram maturados in vitro, 
sem prévio bloqueio, e não foi observado efeito da butirolactona. Os dados não paramétricos foram avaliados pelos testes Kruskal-
Wallis e Wilcoxon e os dados paramétricos foram submetidos a ANOVA utilizando o SAS. O experimento 1 avaliou o efeito de di-
versas concentrações de IGF-I (0; 12,5; 25; 50 e 100 ng/ml) na fragmentação de DNA induzida pelo choque térmico em oócitos bo-
vinos no estádio de VG. Na ausência de IGF-I, o choque térmico de 41°C por 14 horas aumentou (p< 0,05) de 0 para 5,7% a incidên-
cia de oócitos TUNEL-positivo quando comparado aos oócitos cultivados a 38,5°C. As doses de 12,5 e 25 ng/ml de IGF-I reduziram 
(0%, p= 0,07) os efeitos do choque térmico na porcentagem de oócitos TUNEL-positivo. Os experimentos 2 e 3 visaram determinar 
o efeito de 0; 12,5 e 100 ng/ml de IGF-I na atividade de enzimas caspases do grupo II e na competência de oócitos VG submetidos ao 
choque térmico. Não houve efeito do choque térmico ou do IGF-I na porcentagem de oócitos com alta atividade de caspases. No 
entanto, na ausência do IGF-I, o choque térmico reduziu (p< 0,05) de 26,4 para 15,5% a taxa de blastocisto no dia 8. Na concentra-
ção de 12,5 ng/ml o IGF-I reverteu os efeitos negativos causados pelas altas temperaturas na taxa de blastocisto (30%). O experimen-
to 4 visou determinar o efeito de 0 e 12,5 ng/ml de IGF-I na atividade mitocondrial de oócitos VG submetidos ao choque térmico. Na 
ausência do IGF-I, o choque térmico diminuiu (p< 0,05) a atividade mitocondrial quando comparado ao grupo 38,5°C. A adição de 
12,5 ng/ml de IGF-I, entretanto, resgatou a atividade mitocondrial em oócitos submetidos ao choque térmico. É possível concluir que 
a exposição de oócitos bovinos no estádio de VG ao choque térmico de 41°C por 14 horas reduziu a função mitocondrial, a compe-
tência de desenvolvimento do oócito e induziu morte por apoptose. Em baixas concentrações o IGF-I exerceu efeito termoprotetor. 
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Influência da ingestão alimentar nas concentrações plasmáticas de insulina e progesterona e 
na expressão de enzimas hepáticas envolvidas no metabolismo de progesterona em ovelhas 
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Objetivou-se avaliar a influência da ingestão alimentar nas concentrações plasmáticas de insulina e progesterona (P4) e na expressão 
das enzimas hepáticas Citocromo P450 2C (CYP2C) e Citocromo P450 3A (CYP3A) responsáveis pelo metabolismo de P4, em ove-
lhas pré-púberes. Borregas (n=24) F1 Dorper X Santa Inês, com idade média de 5 m e peso corporal (PC) médio de 29,4 kg foram 
confinadas em baias individuais. As ovelhas foram distribuídas em blocos de acordo com o PC inicial e divididas em dois grupos: 
Grupo Ad libitum (Ad), com ingestão média de 3,8% de matéria seca (MS) por kg de PC e Grupo Restrição (R), com 2,0% de MS 
por kg de PC. O estudo teve duração de 10 semanas, sendo 2 semanas de adaptação em mantença e 8 semanas nas dietas experimen-
tais. Ao final da quarta (S4) e da oitava semanas experimentais (S8), os animais receberam um dispositivo intravaginal de liberação 
de P4 (0,33 g de P4, CIDR, Pfizer), caracterizando o D0. Dinoprost (PGF2α, 10 mg, i.m., Lutalyse, Pfizer) foi aplicado no D0 e D6. 
No D8, sangue foi colhido às -0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6 e 7 h em relação ao fornecimento da dieta (0 h). Dosagens de insulina e P4 plasmá-
ticas foram feitas por meio de radioimunoensaio. No D9, 4 h após a oferta da dieta, foi realizada biópsia hepática e o material foi 
preservado em RNA later (Invitrogen, EUA) para análise de expressão gênica (mRNA) por PCR quantitativo em tempo real. Os da-
dos foram analisados pelo PROC GLIMMIX do programa SAS e apresentados como média dos quadrados mínimos ± EP. O consu-
mo diário alimentar foi de 1,8±0,04 e 0,6±0,01 kg/animal/d para o Grupo Ad e R, respectivamente (p<0,001). O grupo Ad teve um 
ganho médio semanal de 1,3±0,09 kg e o grupo R não teve alteração de PC (p<0001). As concentrações de insulina foram maiores no 
Grupo Ad em relação ao Grupo R (8,2±0,94 vs. 1,5±0,16 e 12,0±1,03 vs. 2,2±0,19 µUI/mL ao final da S4 e S8, respectivamente; 
p<0,0001). Em geral, o pico pós-prandial de insulina ocorreu entre 3 e 5 h após início da ingestão alimentar. O Grupo Ad apresentou 
menor (p<0,0001) P4 plasmática do que o Grupo R tanto ao final da S4 (3,2±0,32 vs. 5,5±0,32 ng/mL), quanto da S8 (2,8±0,29 vs. 
5,2±0,29 ng/mL). Em geral, as ovelhas tiveram concentrações mais baixas de P4 após 4 h do fornecimento do alimento. A enzima 
CYP2C foi 1,8 vezes mais expressa no grupo Ad comparada ao grupo R na S8 (p=0,07). Entretanto, não houve diferença entre os 
tratamentos tanto para a CYP2C na S4, quanto para CYP3A na S4 e S8 (p>0,10). Portanto, diferentemente de estudos prévios, não 
foi detectado efeito inibitório da insulina circulante na expressão das enzimas CYP2C e CYP3A, assim como não houve evidência de 
que a insulina diminuiu a metabolização de P4. Por hipótese, a dramática redução na P4 circulante após a alimentação ad libitum em 
relação às ovelhas com restrição alimentar, ocorreu devido à elevada metabolização de P4 em consequência de um maior do fluxo 
sanguíneo hepático.  
Agradecimentos: Pfizer, CNPq e FAPESP. 
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Isolamento, cultivo, caracterização e diferenciação de células-tronco mesenquimais obtidas de 
anexos fetais de bovinos 
L.L. Campos1; B.A. Monteiro1; N.P.P. Freitas2; L. Maia1; B. Vita2; F.C.L. Alvarenga1 
 
1.Departamento de Reprodução Animal e Radiologia Veterinária - FMVZ- UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 2.Departamento de Clínica 
Veterinária - FMVZ- UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: bovino; anexos fetais; cultivo celular. 

Os anexos fetais têm sido relatados como uma fonte alternativa de células-tronco mesenquimais (CTMs) apresentando vantagens em 
relação à medula óssea, como a coleta não invasiva, o baixo índice de rejeição, a possibilidade de formação de bancos de armazena-
mento e os indícios de que estas células mantem características de seus tecidos de origem, como a expressão do marcador de plurice-
lularidade Oct-4. As CTMs possuem grande capacidade de proliferação, apresentando pouca ou nenhuma imunogenicidade e tumo-
rogenicidade, não induzindo a formação de teratomas quando inoculadas, o que contribui para o interesse científico e terapeutico 
nestas células em diversas espécies. O objetivo do presente estudo foi isolar cultivar e diferenciar CTMs obtidas de membrana amni-
ótica (MA) e da matriz extravascular do cordão umbilical (CU) de bovinos, assim como caracterizar imunofenotipicamente as amos-
tras de CU. As amostras foram coletadas de úteros gravídicos em diferentes fases gestacionais em frigorífico e mantidas refrigeradas 
a 5˚C até a chegada ao laboratório, quando foram então lavadas em PBS com antibiótico, fragmentadas e colocadas em solução de 
colagenase 4% a 38˚C, por duas horas, para digestão enzimática. A solução foi centrifugada duas vezes para a total remoção da cola-
genase e o ¨pellet¨ re-suspendido em 5 mL do meio de cultivo (DMEM/F12, Soro fetal Bovino (SFB), antibiótico e antimicótico) e 
mantidas em estufa a 38˚C e 5% de CO2 em ar. A troca de meio foi realizada a cada 24 horas e após a segunda passagem, uma alí-
quota de CU e MA foram separadas para a realização das diferenciações osteogênica, condrogênica e adipogênica. Adicionalmente, 
uma alíquota de CU foi semeada em placa com 24 poços para a realização da imunocitoquímica dos marcadores Oct-4 e CD44. As 
células remanescentes foram mantidas em cultivo até a quarta passagem e em seguida, congeladas no meio descrito acima, acrescido 
de 10% de DMSO e 90% SFB. Resultado: Foi observado que as células apresentaram aderência ao plástico, exibindo morfologia 
fibroblastóide, em 12 horas e confluência de aproximadamente 80%, após 24 horas de cultivo demonstrando grande potencial de 
proliferação. As células de CU e MA demonstraram capacidade de diferenciação nas linhagens osteogênica, condrogênica e adipogê-
nica, reveladas pela deposição de matriz de cálcio extracelular, deposição de glicosaminoglicanos e gotículas de lipídeo intracito-
plasmático, respectivamente. Apesar da imunomarcação negativa para Oct-4, as amostras de CU apresentaram-se positivas para 
CD44, demonstrando sua origem mesenquimal. A partir dos resultados encontrados, podemos concluir que é possível isolar e cultivar 
rapidamente CTMs provenientes de anexos fetais de bovinos, tornando-os uma fonte terapêutica alternativa na medicina veterinária. 
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O ambiente endócrino peri-ovulatório regula a expressão de genes associados à quimiotaxia e 
infiltração de leucócitos no endométrio bovino 
F.S. Mesquita; R.S. Ramos; M. Binelli 
 
Universidade de São Paulo - FMVZ- Departamento de Reprodução Animal, Pirassununga, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: resposta imune; progesterona; endométrio. 

A combinação entre a produção sequencial de estradiol e progesterona (P4) tem sido associada à regulação positiva da expressão e 
secreção proteica uterina, desenvolvimento do concepto e sucesso gestacional. Da mesma forma, o recrutamento de classes específi-
cas de leucócitos para o endométrio e a mudança no perfil celular imunológico e produção de citocinas está intimamente associado à 
ocorrência da gestação. Objetivou-se determinar a expressão gênica endometrial em resposta à manipulação do diâmetro do folículo 
pré-ovulatório e às concentrações de P4 no diestro (i.e. ambiente endócrino peri-ovulatório). Especificamente, genes associados à 
quimiotaxia (CXCL16, PLA2G7 e CCL16), infiltração (PLA2G10, TIMP3 e ICAM1) e migração de leucócitos (STAP2, ANGPT4 e 
CFB) foram investigados. Vacas Nelore cíclicas e não lactando (N=22) receberam um dispositivo de P4 e uma injeção de benzoato 
de estradiol no dia -10 (D-10). Os animais foram divididos para receber cloprostenol (PGF; grupo alta P4; AP; N=11) ou não (grupo 
baixa P4; BP; N=11) no D-10. Os dispositivos de P4 foram removidos e PGF injetada no D 2,5 para vacas do grupo AP e no D 1,5 
para vacas do grupo BP. A ovulação foi induzida com GnRH no D0. As concentrações de P4 foram medidas diariamente do D0 até o 
dia em que os animais foram abatidos e os fragmentos endometriais coletados (D7). A expressão gênica foi avaliada por PCR quanti-
tativo (qPCR). A comparação das médias de expressão foi realizada pelo teste “t” de student, e as análises de regressão linear foram 
executadas pelo software Minitab 16. A expressão dos genes CCL16, PLA2G7, TIMP3, STAP2, ANGPT4 e CFB não foi diferente 
entre os grupos AP e BP, enquanto que a expressão do gene ICAM1 aumentou 37% no AP (p=0,07). Adicionalmente, vacas do gru-
po AP aumentaram em 65% a expressão de CXCL16 e diminuíram em 32% a expressão de PLA2G10 (p<0,05). A avaliação das 
relações entre a expressão de cada gene testado e as concentrações de P4 no D7, independente de grupos, revelou regressões lineares 
significativas para os genes CXCL16, PLA2G7, ICAM1, ANGPT4 e PLA2G10 (p<0,05). Excetuando-se a correlação negativa para 
PLA2G10 (-0,25), correlações positivas foram observadas para os outros 4 genes (0.23, 0.31, 0.16 e 0.25, respectivamente). Junta-
mente com CXCL16, genes identificados por correlações significativas com as concentrações de P4 no D7 sabidamente estimulam a 
quimiotaxia, infiltração e migração de leucócitos, enquanto que PLA2G10 inibe a infiltração de leucócitos. Os resultados sugerem a 
regulação positiva da quimiotaxia, migração e infiltração de leucócitos no endométrio pelo aumento nas concentrações de P4 no D7 
pós-estro em vacas. Este padrão de regulação local das células do sistema imune no endométrio pode estar associado à maior proba-
bilidade de concepção e maiores taxas de crescimento embrionário previamente ligado ao aumento nas concentrações de P4 na gesta-
ção inicial. 
Agradecimentos: CNPq, FAPESP, CCPS, Deoxi Biotecnologia e Ourofino. 
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Inibição da biossíntese de prostaglandinas durante a pós-luteólise e seus efeitos na regressão 
do corpo lúteo, prolactina, e ovulação em novilhas Holandesas 
G. Pugliesi1; F.A. Khan2; M.A. Beg2; G.R. Carvalho1; O.J. Ginther2 
 
1.Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil; 2.University of Wisconsin, Madison, Estados Unidos. 
 
Palavras-chave: corpo lúteo; PGF2α; folículo. 

A secreção de prostaglandina F2α (PGF2α) pelo endométrio por volta do 17º dia pós-ovulação é essencial para luteólise em bovinos. 
Após reduzir durante a pós-luteólise, a secreção de prostaglandinas aumenta no período peri-ovulatório e desempenha papel impor-
tante no processo ovulatório. Pulsos do metabólito da PGF2α (PGFM) próximos ao fim da luteólise estão associados temporalmente 
com aumento nas concentrações de prolactina (PRL) em novilhas (Ginther OJ. Anim Reprod Sci;128:29–36) e éguas (Ginther OJ. 
Theriogenology;77:99–107). Objetivou-se neste estudo avaliar os efeitos da inibição da síntese de prostaglandinas durante a pós-
luteólise na regressão do corpo lúteo (CL), secreção de PRL, e crescimento folicular e ovulação em novilhas. O início da pós-
luteólise (progesterona – P4 < 1 ng/mL) foi identificado como sendo 8 horas após a detecção pela ultrassonografia de 25% de redu-
ção na área (cm2) do CL em novilhas holandesas e foi assim designado hora 0. Flunexine meglumine (FM; n=10) para inibir a secre-
ção de PGF2α ou veículo (n=9) foram administrados intramuscularmente nas horas 0, 4, 8, 16, 24, 32, e 40. A dose de FM em cada 
aplicação foi de 2,5 mg/kg. Foram realizadas amostragem sanguínea e mensuração do CL e do folículo dominante a cada 8 horas 
iniciando no 14º dia pós-ovulação. Amostras de sangue foram também colhidas de hora em hora por 24 horas iniciando na hora 0 
para detecção dos pulsos de PRL e PGFM. Nas análises estatísticas, foi utilizado o procedimento PROC MIXED (SAS; versão 9.2; 
SAS Institute), considerando a autocorrelação entre mensurações sequenciais. O teste de DMS foi usado para comparações entre 
horas dentro de um grupo. Características discretas foram analisadas entre os grupos pelo teste “t” de Student. O teste exato de Fisher 
foi usado para comparações dos dados de frequência. As concentrações nos pulsos de PGFM e PRL foram inferiores no grupo FM 
comparado ao grupo veículo (p<0,05). A concentração de PRL foi maior no pico do pulso de PGFM do que nas demais horas do 
pulso (p<0,05). Tanto a área do CL quanto a concentração de P4 não diferiram entre os grupos durante as horas 0 a 48 (pós-
luteólise). A ovulação ocorreu em nove de nove novilhas no grupo veículo e em três de 10 novilhas do grupo FM (p<0,003). Os folí-
culos anovulatórios no grupo FM cresceram até 36,2 ± 2,9 mm, e a parede folicular se apresentou espessada em decorrência de apa-
rente luteinização. A hipótese que a PGF2α estava envolvida na redução continua da secreção de P4 e na regressão estrutural do CL 
durante a pós-luteólise não foi comprovada. As hipóteses que os pulsos de PGFM e PRL estavam temporalmente associados e que o 
tratamento sistêmico com FM induziu a formação de folículos anovulatórios foram comprovadas.  
Apoio Financeiro: FAPESP (Processo: 2012/04-004-8). 
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Técnica de diagnóstico do sexo fetal em equinos através da ultrassonografia Doppler das gô-
nadas 
H.L. Resende; M.T. Carmo; M.A. Alvarenga 
 
Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: égua; gestação; feto. 

A ultrassonografia Doppler é uma tecnologia emergente, prática e eficaz na avaliação não invasiva e em tempo real do fluxo sanguí-
neo do sistema reprodutor de animais de grande porte. A detecção do sexo fetal em equinos não era utilizada rotineiramente devido 
às dificuldades encontradas na localização do tubérculo genital entre 55 e 70 dias de gestação. No entanto, recentemente, a sexagem 
fetal passou a ser realizada, com maior frequência, através da avaliação das gônadas e da genitália externa fetal entre 100 e 160 dias 
de gestação. Neste período, as gônadas, por sofrerem uma hipertrofia, passam a ocupar grande parte da cavidade abdominal fetal, 
facilitando sua visualização e consequentemente permitindo uma maior acurácia ao exame. O presente trabalho teve como objetivo 
descrever a técnica de diagnóstico do sexo fetal equino por ultrassonografia Doppler através da visualização das gônadas e de sua 
vascularização. Os exames foram realizados por via transretal em 75 éguas no período de 90 a 160 dias de gestação, entre os meses 
de dezembro de 2011 e fevereiro de 2012. Utilizou-se o Doppler colorido My Lab Five (Esaote, Nutricell, Campinas-SP, Brasil). 
Inicialmente no modo B (convencional) o transdutor foi posicionado ventro-dorsal em relação ao feto. Após a localização da cabeça, 
direcionou-se o transdutor no sentido crânio-caudal, observando-se os seguintes órgãos: coração, estômago e fígado. Em seguida, 
procedeu-se a localização e identificação das gônadas no terço posterior do abdômen. Posteriormente o modo Doppler colorido foi 
ativado, e a caixa colorida de aproximadamente 60 mm2 posicionada sobre a imagem da gônada. Dos 75 exames realizados, foi pos-
sível observar ao primeiro exame as gônadas de 58 fetos (77%), sendo 24 fêmeas e 34 machos. Na ultrassonografia Doppler colorido, 
em todas as fêmeas foi observado um anel vascular na interface córtex-medula. E em todos os machos foi possível observar a vascu-
larização do plexo pampiniforme, porém a vascularização da veia testicular foi detectada em 85% (29/34) dos fetos. A partir dos 
resultados acima se concluiu que a ultrassonografia Doppler colorido é uma ferramenta útil no diagnóstico do sexo fetal, pois a partir 
dos padrões de identificação da vascularização gonadal torna-se uma técnica adjuvante para melhorar a eficácia da determinação do 
sexo fetal em equinos. 
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Eficácia, em camundongos, da agregação entre partenotos e embriões fertilizados in vivo 
H. Fernandes; B. Cazari; P.T. Mihara; I.P. Emanuelli; M.F.G. Nogueira 
 
Laboratório de Micromanipulação Embrionária (LAMEM), Departamento de Ciências Biológicas, FCL/UNESP, Assis, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: quimerismo por agregação; ativação partenogenética; Mus musculus. 

O quimerismo embrionário, isto é, a miscigenação de células oriundas de duas ou mais fertilizações, tem sido utilizado para o diag-
nóstico da pluripotência de células tronco, para a produção de roedores transgênicos e para estudos de organogênese. De modo com-
plementar, há interesse na utilização de partenotos em estudos de “imprinting” gênico e da capacidade destas células comporem a 
placenta e/ou o animal adulto. Os objetivos, com este trabalho, foram: validar a produção de embriões partenogenéticos (EPG), ori-
undos de camundongos C57BL/6 EGFP (EGFP); determinar o potencial de quimerismo de EPG; e localizar suas células no blastocis-
to quimérico obtido. Para o quimerismo por agregação, foram utilizados embriões em estágios pré compactação  produzidos in vivo 
(camundongos linhagem Swiss Webster; SW) ou in vitro (EGFP), mediante fertilização in vivo (FIVv) ou ativação partenogenética 
(APG), respectivamente. Para a APG foi utilizado o cloreto de estrôncio hidratado (5 mM durante 6 h). Dois experimentos foram 
delineados para: i) avaliar o desenvolvimento a partir da FIVv (DIV; n=53 embriões) e da APG (DPG; n=409 embriões) a partir de 
oócitos SW; ii) avaliar a agregação entre pares de embriões controle (C; n=20, FIVv de SW) e de embriões SW e EGFP (PG; n=40, 
FIVv de SW e APG para EGFP). Após a manipulação (por exemplo, a remoção da zona pelúcida e aproximação dos pares, nos gru-
pos C e PG), todos os embriões foram cultivados (37ºC, 5% CO2 e umidade máxima) durante 48 a 60 h (C e PG), ou até o estágio de 
blastocisto (DIV e DPG). A taxa de quimerismo e a fluorescência dos EPG (pré e pós cultivo) foram avaliadas em microscópio inver-
tido com epifluorescência e captura digital de imagens (Eclipse Ti e NIS-Elements, Nikon, Tóquio, Japão, respectivamente), median-
te sobreposição (merge) de imagens (luzes visível e UV). A taxa de APG dos oócitos EGFP, avaliada pela presença de ao menos um 
pronúcleo, foi de 54,5% (66/121). Na taxa de desenvolvimento, de oócitos APG ou embriões FIVv com 2 células até blastocisto, 
houve diferença significativa (p<0,001; teste exato de Fisher) entre o total de blastocistos obtidos (71,4 e 12,9%, respectivamente 
para DIV e DPG). Quanto à cinética do desenvolvimento, foi observada uma diferença no tempo médio para a obtenção, predomi-
nantemente, de blastocistos para os grupos DIV (48 h) e DPG (120 h). A taxa de quimerismo diferiu (p=0,006; teste exato de Fisher) 
entre os grupos C (55,0%; 11/20) e PG (17,5%; 7/40), sendo esta avaliada entre 48 e 60 h de cultivo. No grupo PG, foi observada a 
incorporação inespecífica de células EGFP nas quimeras obtidas. Foi concluído que, EPG têm cinética do desenvolvimento mais 
lenta (até 120 h de cultivo) quando comparados a embriões FIVv. Em uma das quimeras obtidas, foi verificada de forma contunden-
te, a capacidade das células dos partenotos serem incorporadas na massa celular interna do blastocisto.  
Agradecimento: FAPESP pela bolsa (HF) e auxílio (MFGN). 
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Reconstrução de blastocisto de camundongo a partir da agregação heteróloga da massa celu-
lar interna com trofectoderma 
I.P. Emanuelli1; C.P. Godói2; B.C.S. Campanha2; M.P.M. Mancini2; P.D. Moço2; B. Cazari2; P.T.Mihara2; 
M.F.G. Nogueira2 
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Palavras-chave: quimera; blastocisto; camundongo. 

Buscando reduzir as perdas fetais de clones bovinos (Meirelles et al., 2010.Rep Fert Dev.22:88-97) foi proposta a substituição de 
trofectoderme (TE; Muramaki et al., 2006.Clon St Cells.8:51-61) pela microinjeção e isolamento da massa celular interna (MCI) por 
imunocirurgia. Zheng et al. (2005.Zygote13:73-7) relataram que estas técnicas podem danificar tanto a MCI como o TE. Uma alter-
nativa para contornar este problema seria a técnica de agregação celular por aproximação, utilizada até então, em embriões em está-
gios de pré-compactação. Nosso objetivo foi caracterizar a eficácia do quimerismo de embriões pós-compactação e verificar a exe-
quibilidade da produção de blastocistos reconstruídos pela aproximação entre MCI e TE. Camundongos das linhagens Swiss Webster 
(SW) e C57BL/6/EGFP (EGFP) foram superovulados para a obtenção dos embriões entre os dias 2,5 a 3,5 pós-cópula. No grupo 
controle (GC) foram agregados embriões inteiros, sem zona pelúcida e nos estágios de 8 células a mórula pré-compactação. As bis-
secções foram feitas com lâmina controlada por micromanipulador produzindo dois fragmentos conforme a necessidade de cada um 
dos experimentos. As estruturas agrupadas foram cultivadas in vitro em KSOMaa por 24h. A taxa de agregação (TA) dos embriões 
foi avaliada morfologicamente pela detecção de uma única e coesa massa celular. Além disso, em 25% das tentativas de agregações 
foram utilizados embriões com fenótipos segregantes (EGFP-SW) e avaliados sob luz UV. No Experimento 1 foram testados 3 tipos 
de agregações para caracterizar a eficácia dos estágios embrionários: G1 (n=28), 2 hemiblastocistos; G2 (n=20), hemimórula e hemi-
blastocisto; e GC (n=25) controle. No Experimento 2 foi utilizada a fitohemaglutinina (PHA-agente aglutinante) e o aumento de dois 
para quatro fragmentos, formando 3 grupos: G1 (n=24), 2 hemiblastocistos; G2 (n=22), 4 hemiblastocistos; e GC (n=22). Após a 
validação das agregações (Experimentos 1 e 2), no Experimento 3 foi testada a reconstrução de blastocisto mediante aproximação da 
MCI com fragmentos de TE (na presença de PHA) formando 2 grupos: G1 (n=48), 1 fragmento de TE e 1 MCI; e G2 (n=17), 2 
fragmentos de TE e 1 MCI. Os testes utilizados foram χ2 e Exato de Fisher (significância p<0,05). Em ambos os Experimentos 1 
(G1=3,6%; G2=15,0%; e GC=60,0%) e 2 (G1=8,3%; G2=36,4%; e GC=77,3%) todas as TA diferiram entre si. No Experimento 3 
não houve diferença (p=0,01) entre a TA do G1 (27,1%) e G2 (29,4 %). Apesar do baixo potencial de adesão das células embrioná-
rias obtidas de blastocistos, é viável a produção de embriões quiméricos mediante a agregação por aproximação. Inferimos que o uso 
do agente aglutinante pode aumentar a TA evitando a perda de contato entre os fragmentos. 
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Concentração sérica de prolactina e desenvolvimento folicular pós-parto de ovelhas Santa I-
nês submetidas a diferentes regimes de amamentação 
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Garcia; J.R.O. Pérez 
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Palavras-chave: desmame precoce; diâmetro folicular; ovinos. 

Em ovinos, o manejo de amamentação pode influenciar a concentração sanguínea de prolactina, a qual pode ocasionar um ‘feedback’ 
negativo na liberação de gonadotrofinas e, consequentemente, interferir no desenvolvimento folicular no pós-parto. O objetivo deste 
estudo foi avaliar o efeito de diferentes regimes de amamentação sobre a concentração sérica de prolactina e o desenvolvimento foli-
cular no pós-parto de ovelhas Santa Inês. Foram utilizadas 32 ovelhas, alocadas em blocos conforme ordem de parto, o número de 
cordeiros e o peso corporal e submetidas a três tratamentos: amamentação contínua (n=11), amamentação controlada (n=10), com 
duas mamadas ao dia por uma hora a partir do 10o dia, ou desmame precoce (n=11), com separação total dos cordeiros no 10o dia. As 
ovelhas submetidas à amamentação controlada mantiveram contato auditivo com os cordeiros, mas sem contato visual e as submeti-
das ao desmame precoce não mantiveram contato visual ou auditivo com seus cordeiros. Coletas de sangue para dosagem de prolac-
tina foram realizadas no dia do parto (dia zero) e posteriormente em intervalos de seis dias até a manifestação do primeiro estro ou 
até o 30o dia pós-parto. Exames ultrassonográficos dos ovários foram realizados a cada três dias a partir do 12o dia após o parto até a 
detecção do primeiro estro ou até o 60o dia pós-parto, para avaliar o intervalo do parto ao primeiro folículo com diâmetro maior ou 
igual 5mm e o diâmetro do primeiro folículo maior ou igual a 5mm. A concentração de prolactina foi analisada pelo procedimento 
MIXED (SAS, 2008). O intervalo do parto à visualização de folículos com diâmetro maior ou igual à 5mm foi analisado por modelos 
lineares generalizados, considerando a distribuição de Poisson, utilizando o procedimento GENMOD. O diâmetro folicular foi anali-
sado utilizando o procedimento GLM, por meio de análise de variância e teste F. A concentração de prolactina nas ovelhas submeti-
das à amamentação contínua, à controlada ou ao desmame precoce (média ± erro padrão da média; 138,12 ± 10,95; 113,27 ± 9,91; 
84,74 ± 5,60 ng/mL), o intervalo do parto ao primeiro folículo com diâmetro maior ou igual 5mm (38,00 ± 3,59; 35,57 ± 3,93; 26,55 
± 3,25 dias), o diâmetro do primeiro folículo maior ou igual a 5mm (5,73 ± 0,05; 5,89 ± 0,07; 5,65 ± 0,06 mm) não diferiram entre as 
ovelhas que receberam os diferentes tratamentos (p>0,05). Em conclusão, o manejo de amamentação não influenciou a concentração 
de prolactina e o desenvolvimento folicular no pós-parto de ovelhas Santa Inês.  
Apoio: CNPq e FAPEMIG. 
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Perfil de expressão gênica durante a maturação in vitro em ovócitos bovinos 
J.F.W. Sprícigo1; A.R. Ferreira2; R. Rumpf3; M.M. Franco3; M.A.N. Dode3 
 
1.Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil; 2.UNESP, Botucatu, SP, Brasil; 3.EMBRAPA, Brasília, DF, Brasil. 
 
Palavras-chave: ovócito; maturação; expressão gênica. 

Um evento importante para a aquisição da competência ovocitária é a transcrição e o acúmulo de RNAm durante a ovogênese. A 
formação desses estoques deve ocorrer antes do rompimento da vesícula germinativa (VG), já que após a retomada da meiose a ati-
vidade transcricional do ovócito é muito baixa ou não ocorre. Durante a maturação in vitro (MIV), a caracterização do perfil de ex-
pressão de genes ligados a fatores epigenéticos e processos de apoptose é importante para a compreensão dos mecanismos de aquisi-
ção de competência e degeneração ovocitária. O objetivo deste trabalho foi avaliar o padrão de expressão de genes ligados a proces-
sos epigenéticos como a metilação de DNA (DNMT-1), acetilação e metilação histonas (HDAC-2 e SUV39H1) além de genes liga-
dos ao processo de apoptose (CASPASE 3 e P-53) durante a MIV. Foram utilizados ovócitos de ovários de abatedouros, que após a 
seleção foram maturados in vitro por 0, 8, 22 e 24 horas. Em cada momento os ovócitos foram retirados do cultivo, desnudados e 
armazenados em RNA later ® (Life Technologies) a -20oC até o momento da processamento. Para a avaliação da expressão gênica 
foram utilizados quatro pools de 20 ovócitos para cada grupo, O RNA total foi extraído usando o kit RNeasy Plus Micro ® (Qiagen) 
e a síntese de cDNA realizada utilizando Oligo-DT12-18primer (Invitrogen) e a enzima SuperScript III (Invitrogen). A expressão 
relativa dos genes foi avaliada por qPCR usando o Power SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). O gene GAPDH 
foi usado como controle endógeno. A expressão relativa do gene alvo foi calculada pelo método ∆∆CT com correção de eficiência 
pelo método de Pfaffl. A comparação da expressão dos genes entre os diferentes momentos foi realizada utilizando ANOVA e teste 
de Tukey. Não houve alteração na abundância relativa de mRNA (p>0,05), para os genes HDAC 2 e P-53. Entretanto, uma tendência 
ao aumento dos transcritos para o gene SUV39H1 (p<0,10) foi observada no grupo 8 horas de maturação. Os genes DNMT-1 e 
CASPASE-3 apresentaram um comportamento diferente dos demais, apresentando um aumento (p<0,05) no nível dos transcritos às 
22 horas maturação. Já às 24 horas, os níveis foram semelhantes (p>0,05) aos observados às 8 horas para a DNMT-1 e às 0 e 8 para a 
CASPASE-3. Apesar de alguns genes de ambas as vias não terem apresentado diferenças no perfil de expressão durante a MIV, ou-
tros apresentaram um aumento e não uma diminuição na expressão. Embora esse não seja o padrão geral de expressão durante esse 
período, esses resultados sugerem haver transcrição gênica após a retomada da meiose em ovócitos bovinos. 
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Desenvolvimento inicial de embriões bovinos produzidos in vitro após irradiação com laser de 
baixa intesidade 
K. Annes; C.A. Soares; T.R. Dreyer; H.S. Martinho; M.P. Milazzotto 
 
Universidade Federal do ABC, Santo André, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: laser; bovino; embriões. 

Apesar de bem estabelecida, a PIV de embriões bovinos ainda apresenta dificuldade em atingir seu aproveitamento máximo. Isso se 
deve, principalmente, pela ineficiência da mimetização total in vitro dos processos que acontecem in vivo, fazendo com que os índi-
ces de obtenção de blastocisto permaneçam ao redor de 40%. Uma alternativa visando o incremento do sistema de PIV é a irradiação 
das células com lasers de baixa intensidade (LBI). Os LBIs são capazes de bioestimular ou bioinibir diversos tipos celulares, poden-
do modular o processo mitótico e as respostas metabólicas dependendo do comprimento de onda e fluência utilizada. Em particular 
no sistema de PIV de embriões, em trabalho anterior, verificamos que o uso do LBI na MIV foi capaz de induzir, em células do cu-
mulus, aumento da atividade mitocondrial e do número de células comprometidas com o ciclo, sem alteração da viabilidade. Com 
base nisso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da irradiação com LBI (HeNe λ 633nm e fluência de 1J/cm2) nos 
momentos iniciais da FIV nos índices de clivagem e blastocisto, assim como no percentual de totais e células viáveis dos embriões 
obtidos. Para tal, COCs foram aspirados de folículos de ovários de vacas provenientes de abatedouro comercial e após seleção divi-
didos aleatoriamente em três grupos: Controle da FIV (C), Controle do experimento (CFIV) e Tratado (LFIV). A FIV (D0) foi reali-
zada após 22-23h da maturação dos oócitos e, logo após a inseminação o grupo LFIV foi irradiado com LBI. O grupo C foi levado a 
incubadora logo após a inseminação e o grupo CFIV permaneceu sob as mesmas condições do LFIV, mas na ausência de luz. Os 
índices de clivagem e blastocisto foram obtidos as 72hpi (D3) e 168hpi (D7), respectivamente. No D7, blastocistos foram removidos 
do cultivo e submetidos a coloração dupla para avaliação do número total de células e número de células viáveis. Os índices de cli-
vagem, blastocisto, número total de células e número de células viáveis foram submetidos a ANOVA com posterior teste Tukey 
(Prism 5 (GraphPad Inc.). Não houve diferença entre os grupos nos índices de clivagem (C: 64,73 ± 5,50%; CFIV: 69,9 ± 4,14%; 
LFIV: 65,18 ± 9,19%) e blastocisto (C: 30,24 ± 5,97%; CFIV: 32,22 ± 4,13%; LFIV: 32,92 ± 5,26%), bem como no número de célu-
las viáveis dos embriões (C: 74,82 ± 11,34 células; CFIV: 60,5 ± 11,14 células; LFIV; 57,83 ± 10,61 células). Esses resultados mos-
tram que irradiação com LBI nas condições deste experimento no início da FIV não apresenta efeito sob os parâmetros avaliados.  
Agradecimentos: FAPESP 2009/51630-9 e UFABC.  
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Desenvolvimento in vitro e fragmentação do DNA de embriões de gato partenogenéticos sub-
metido à insulina-transferrina-selênio e baixa tensão de oxigênio 
L.N. Moro; D. Salamone 
 
Facultad de Agronomia, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
 
Palavras-chave: felinos; partenogênese; fragmentação do DNA. 

O estabelecimento de condições de maturação e cultivo in vitro é essencial para o sucesso das técnicas de reprodução assistida. O 
estudo de técnicas de reprodução artificial em gatos domésticos pode ser útil se aplicada em felinos selvagens em perigo de extinção. 
No presente estudo comparamos o desenvolvimento de embriões de gato partenogenéticos utilizando insulina-transferrina-selênio 
(ITS) durante a maturação in vitro de oócitos, juntamente com 5% de O2 durante o cultivo de embriões (condições antioxidantes), em 
relação ao meio de maturação padrão (MP) e 21% de O2. Ovários de gato doméstico foram recuperados a partir de animais submeti-
dos à ovariectomia e transportadas para o laboratório dentro de 2 horas. Os cumulus-oócitos-complexos (COCs) foram liberados a 
partir de várias punções e fatiamento dos ovários. Os COCs selecionados foram maturados in vitro em TCM 199 contendo 1 UI/ml 
HCG, 10 ng/ml de ECG, lactato de cálcio 2,2 mM, 0,3 mM de piruvato, BSA 0,3%, 3% de antibiótico-antimicótico, e ITS quando 
especificado. Oócitos maturados foram desnudados após 22h de cultura. Posteriormente foram ativados com 5 ionomicina µM em 
TALP-H durante 4 minutos e, subsequentemente, tratado com 1,9 mM de 6-DMAP durante 3horas. O meio de cultura utilizado para 
o cultivo foi SOF e os tratamentos foram analisados pelo teste de Fisher (p<0,05). O grupo maturado com ITS (ITS-PA-5%O2, 
n=119) foi cultivado em 5% de O2, e o grupo maturado em MP (MP-PA-21%O2, n=121) foi cultivado em 21% de O2. As taxas de 
clivagem (D2) não diferiram entre os grupos (68,9% e 66,2%, respectivamente), enquanto as taxas de blastocistos (D8) foram maio-
res quando ITS e O2 foram utilizados, 38,7% vs 17,4%. A fim de se determinar a qualidade dos blastocistos gerados, avaliou–se o 
número total de células e os núcleos quanto a fragmentação de DNA, por ensaio de TUNEL. Diferenças no número total de células 
foram analisadas usando SAS PROC e a proporção de núcleos fragmentados sobre o número total de células foi analisada pelo teste 
de proporções. A média do número total de células (média ±SEM) foi superior no ITS-PA-5% de O2 - 161±34,7 (n=6) vs. 86,7±11,4 
(n=11) e a proporção de células positivas para TUNEL foi estatisticamente mais elevada no mesmo grupo, 73% vs. 40%. Concluiu-se 
que as condições (O2) antioxidantes melhora a formação de blastocisto, mesmo naqueles embriões com altos níveis de fragmentação 
de DNA. Consideramos que estes resultados são importantes para a clonagem de felino selvagem. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

445 

SBTE 184 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

Inibição da trimetilação da histona H3 lisina 27 afeta o desenvolvimento de embriões suínos 
L.S.R. Marinho1; V.B. Rissi2; J.C. Mezzalira3; L.U. Ohlweiler4; R.C. Bohrer3; H. Baldassarre3; M.M. Seneda1; 
V. Bordignon3 
 
1.Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR, Brasil; 2.Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil; 3.Mcgill 
University, Sainte-Anne-De-Bellevue, Canadá; 4.Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC, Brasil. 
 
Palavras-chave: diferenciação; policomb; H3K27. 

Nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, genes necessários para o desenvolvimento e diferenciação celular são man-
tidos em estado reprimido nas células pluripotentes por proteínas do grupo Policomb (PcGs). Tal efeito ocorre pela trimetilação da 
lisina 27 das histonas H3 (H3K27me3) associadas a estes genes. O 3-Deazaneplanocin A (DZNep) é capaz de inibir a ação das PcGs, 
impedindo a H3K27me3. Os objetivos deste estudo foram: 1) avaliar o perfil global de acetilação e metilação (mono-, di- e trimetil) 
da H3K27 durante o desenvolvimento inicial de embriões suínos; e 2) investigar o efeito do tratamento com DZNep em embriões 
cultivados. No Experimento 1, oócitos/embriões foram fixados em diferentes estágios de desenvolvimento, desde oócitos imaturos 
até embriões cultivados in vitro em D8. As estruturas foram submetidas a um protocolo de imunofluorescência, com anticorpos pri-
mários anti-H3K27 acetilada, mono-, di- e trimetilada. No Experimento 2, um total de 564 embriões FIV e 221 partenogenéticos 
foram cultivados com 0 (grupo controle) ou 5 µM DZNep (grupo tratado) a partir do D2 ou D4 do cultivo. Os embriões foram fixa-
dos em D8 e submetidos à contagem de células, e as médias foram submetidas à análise de variância e comparadas pelo teste “t”. 
Detectou-se H3K27 acetilada desde oócitos imaturos até blastocistos em D8. A H3K27 monometilada foi observada em oócitos em 
GV, MII e pronúcleos; em baixa intensidade em embriões de 2 a 8 células; e com sinal novamente intenso em embriões em D6 e D8. 
A H3K27 dimetilada foi detectada em oócitos em GV, ausente em MI e pronúcleos e crescente até blastocistos em D6 e D8. H3K27 
trimetilada foi detectada em oócitos em GV e MII, e em um dos pronúcleos. Os sinais foram fracos ou ausentes desde o estágio de 2 
células até blastocistos em D6, voltando a aparecer em alguns blastocistos em D8. No Experimento 2, embriões FIV expostos ao 
DZNep em D2 e em D4 apresentaram menor taxa de blastocistos (3,89 e 7,25%, respectivamente) do que o grupo controle (19,01%). 
O número médio de células também foi maior no grupo controle (48,75) do que nos expostos ao DZNep em D2 (17,0) e D4 (21,14). 
Nos embriões partenogenéticos, o grupo controle apresentou taxa de blastocisto de 55,29%, maior do que o grupo DZNep D4 
(37,14%), mas semelhante ao grupo DZNep D2 (39,39%). O grupo controle apresentou maior número de células (46,21) do que os 
grupos DZNep D2 (17,33) e DZNep D4 (21,0). Estes resultados sugerem que as proteínas do grupo Policomb exercem importante 
função na regulação do desenvolvimento de embriões suínos, uma vez que sua inibição resulta em baixas taxas de blastocistos e em 
embriões com menor número de células. 
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Capacidade de desenvolvimento pré-implantacional de embriões bovinos partenogenéticos ou 
fecundados in vitro 
T.A. Miyauchi1; E.D. Souza2; L.T. Iguma2; A.C.F. Rodrigues3; T.D. Araújo2; G.N.Quinelato2; T.M. Miyauchi4; 
L.S.A. Camargo2; C.A.C. Fernandes1 
 
1.UNIFENAS, Alfenas, MG, Brasil; 2.EMBRAPA Gado de Leite, Juiz de Fora, MG, Brasil; 3.UFV, Viçosa, MG, Brasil; 
4.BIOTRAN, Alfenas, MG, Brasil. 
 
Palavras-chave: embrião; partenogenese; fecundação in vitro. 

A partenogênese tem sido descrita como um método com potencial para se evitar as limitações éticas com pesquisas envolvendo 
embriões humanos fecundados, como estudos com células-tronco embrionárias (Paffoni et al., Placenta 29:5121-5125, 2008). Contu-
do, muitos aspectos biológicos dos embriões partenogenéticos ainda são desconhecidos. Este estudo objetivou usar o modelo bovino 
para comparar o potencial de desenvolvimento pre-implantacional de embriões partenogenéticos com embriões fecundados in vitro. 
Oócitos (n=1541) obtidos de ovários de matadouro foram maturados in vitro e submetidos à ativação partenogenética (4,62 µM io-
nomicina por 5 min seguido de 2 mM 6-DMAP por 4h) ou fecundação in vitro (2 x 106 espermatozóides/ml por 20h, com sêmen de 
uma única partida). Com 72h pós-ativação/fecundação (hpaf) os embriões foram separados em grupos de alto ou baixo potencial de 
desenvolvimento: PART≥8 - embriões partenogenéticos com 8 ou mais células (alto potencial de desenvolvimento); PART<8 - em-
briões com menos de 8 células (baixo potencial de desenvolvimento); FIV≥8 - embriões fecundados in vitro com 8 ou mais células; e 
FIV<8: embriões com menos de 8 células. Os embriões foram cultivados em meio CR2aa com 2,5% SFB em 5%CO2, 5%O2, 90% 
N2 a 38,5ºC e avaliadas as taxas de blastocistos com 168hpaf (D7) e 196hpaf (D8) e o coeficiente de variação (CV) entre as repeti-
ções (n=7). Os dados foram comparados por análise de variância e as médias por teste de Student Newman Keuls. Os valores são 
mostrados como média±erro padrão. Embriões com 8 ou mais células produziram maiores (p<0,01) taxas de blastocistos no D7 e D8 
do que os embriões com menos de oitos células mostrando seu maior potencial de desenvolvimento, independente se foram parteno-
genéticos ou fecundados. Embriões do grupo PART≥8 apresentaram maior (p<0,05) taxa de blastocistos no D7 (63,6±3,4%) do que 
os FIV≥8 (45,3±8,9%), porem a taxa no D8 foi semelhante (56,7±3,0% e 44,2±8,9% para PART≥8 e FIV≥8, respectivamente; 
p>0,05). O CV para a produção de blastocistos no grupo PART≥8 (14,1% e 14,2% para D7 e D8 respectivamente) foi inferior ao do 
grupo FIV≥8 (52,1% e 53,4% para D7 e D8 respectivamente). Não houve diferença (p>0,05) quanto às taxas de blastocistos no D7 e 
D8 entre embriões com menos de 8 células oriundos da partenogênese ou fecundação. Conclui-se que embriões partenogenéticos 
bovinos possuem capacidade de desenvolvimento pré-implantacional similar aos embriões fecundados in vitro, mas com menor vari-
abilidade entre repetições. Entretanto, estudos comparativos das características celulares e moleculares são necessários.  
Apoio: FAPEMIG. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

447 

SBTE 186 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

Perfil bioquímico e fisiológico do plasma materno e fetal em prenhezes bovinas de clones, de 
fecundação in vitro e de animais controle no dia 225 da gestação 
V.H.V. Rodrigues1; I.S. Carneiro1; R.P.C. Gerger2; J. Machado Jr2; S.Gaudêncio Neto2; L.H.Aguiar1; C.E.M. 
Calderón1; M. Urio2; F.C. Zago2; F. Forell2; L.R. Bertolini1; M.Bertolini1 
 
1.Laboratório de Biologia Molecular e do Desenvolvimento da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza, CE, Brasil; 2.Centro 
de Ciências Veterinária e Agronomia/Universidade Estadual de Santa Catarina, Lages, SC, Brasil. 
 
Palavras-chave: clone; bioquímico; FIV. 

Anormalidades pré- e pós-natais no desenvolvimento na espécie bovina são comumente observadas após manipulações in vitro, co-
mo a produção in vitro (PIV) de embriões pela fecundação in vitro (FIV) ou pela clonagem por transferência nuclear de célula somá-
tica (TNCS), em um conjunto de sintomas denominado Síndrome dos Bezerros Anormais. O objetivo deste estudo foi avaliar as ca-
racterísticas fenotípicas e o perfil bioquímico de conceptos bovinos de raça Nelore originados de TNCS (n=6) e FIV (n=4), compa-
rando-os a prenhezes de animais controle (n=4). Receptoras foram sacrificadas no Dia 225 de gestação. Além das avaliações morfo-
lógicas dos conceptos, foram coletadas amostras de sangue materno 30 min antes (PLVM00) e após o abate (t=30 min, PLVM30), e 
sangue fetal após remoção do feto (t=30 min, PLVF), com o plasma congelado a -196ºC. As amostras de plasma foram submetidas à 
análise bioquímica de parâmetros sanguíneos fisiológicos representativos das funções hepática e renal, e do metabolismo energético, 
do nitrogênio, da hemoglobina, e do cálcio e fósforo. Os dados obtidos foram analisados por ANOVA e correlação simples (p<0,05). 
Os fetos de TNCS foram significativamente maiores e mais pesados (24,2 ± 2,0 kg) do que nos grupos de FIV (14,1 ± 3,2 kg) e con-
trole (12,5 ± 2,3 kg). As concentrações plasmáticas de bilirrubina direta no plasma materno nos clones, e de bilirrubina indireta e 
total no plasma fetal nos clones e no grupo FIV foram mais elevadas do que no grupo controle, indicando uma possível maior degra-
dação de eritrócitos. Os parâmetros de função hepática (LDH, AST, ALT, GGT, fosfatase alcalina) e renal (creatinina, ácido úrico) 
foram semelhantes entre os grupos. Os níveis de uréia foram mais elevados no plasma de clones (36,7 ± 2,0 mg/dL) do que nos ani-
mais de FIV (15,8 ± 2,4 mg/dL) e controle (13,6 ± 2,4 mg/dL), o que indica uma maior atividade do metabolismo do nitrogênio em 
animais com gestações de clones e seus conceptos. Não houve diferença entre grupos quanto às concentrações plasmáticas de glico-
se, lactato, colesterol, triglicerídeos, HDL, cálcio, fósforo, cloretos, e proteínas totais. Porém, o grupo clone e o grupo FIV apresenta-
ram maiores concentrações plasmáticas de VLDL e LDL, respectivamente, do que o grupo controle. Em geral, a glicose, a proteína 
total, e os parâmetros do metabolismo lipídico e/ou da função hepática apresentaram uma forte correlação positiva entre si (r>0,700; 
p<0,0001). Em síntese, os conceptos clones bovinos foram maiores e mais pesados no Dia 225 de prenhez do que fetos de FIV e con-
trole, havendo evidências de diferenças no metabolismo energético, mas não de homeostasia sistêmica, entre conceptos clones, de 
FIV e controle.  
Apoio Financeiro: FINEP/MCT, CNPq e FUNCAP. 
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Caracterização funcional de SOX2 no desenvolvimento de embriões bovinos pré-implantação 
M.D. Goissis; J. Cibelli 
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Palavras-chave: SOX2; blastocisto; bovino. 

O estabelecimento de linhagens de células-tronco embrionárias pluripotentes (ESC) a partir de embriões bovinos ainda não foi obtida 
com sucesso. A falta de um marcador de pluripotência confiável dificulta os esforços para obtenção destas células. Inicialmente pro-
curamos determinar genes cuja expressão estaria aumentada na massa celular interna (MCI) em bovinos e após análise por PCR 
quantitativo (qPCR) escolhemos o SOX2 para maiores caracterizações. Nossa hipótese é que SOX2 é um marcador de MCI necessá-
rio para sua formação em embriões bovinos. A localização espacial e temporal de SOX2 foi realizada por imunocitoquímica, que 
revelou a expressão dessa proteína inicialmente a partir do estágio de 16-células e posteriormente restrita à MCI dos blastocistos. 
Para estudar a função de SOX2 no desenvolvimento embrionário bovino, nós produzimos e co-injetamos siRNA contra SOX2 jun-
tamente com Dextran-TRITC. Embriões não-injetados (CTRL) ou injetados com siRNA não-específico (SCR) foram usados como 
controle. As taxas de desenvolvimento embrionário e o número de células foram analisados por ANOVA usando PROC GLM e 
PROC MIXED do SAS 9.3 respectivamente, seguidos de teste de Tukey para comparação de médias (p<0,05). Os dados de qPCR 
foram analisados usando PROC MIXED como descrito anteriormente (Steibel et al. 2009, Genomics, 94, 146-52). Zigotos produzi-
dos in vitro foram injetados e as taxas de blastocisto foram reduzidas quando comparada aos grupos CTRL e SCR. Para determinar 
se SOX2 tem função na alocação de células embrionárias, nós injetamos SOX2 siRNA em um blastômero de um embrião de duas 
células. O desenvolvimento até blastocisto não foi alterado quando comparado ao CTRL e SCR. As células derivadas do blastômero 
injetado, rastreadas com Dextran-TRITC, contribuíram para a MCI. Além do mais, esses embriões possuíam células na MCI que 
eram negativas para SOX2. Nenhuma alteração foi observada no número de células alocadas na MCI ou no trofectoderma. Análise 
de expressão gênica revelou diminuição na expressão de SOX2 e NANOG em blastocistos previamente injetados com SOX2 siRNA; 
entretanto, a expressão de OCT4 estava inalterada quando comparada ao CTRL e ao SCR. Em suma, nós identificamos o SOX2 co-
mo marcador de células de MCI, porém, os dados indicam que SOX2 não é necessário para a formação da MCI em embriões bovi-
nos. 
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Proliferação celular e apoptose no tecido endometrial de vacas com diferentes perfis endócri-
nos peri-ovulatórios 
M.L. Oliveira; R.S. Ramos; F.S. Mesquita; M. Binelli 
 
Departamento de Reprodução Animal (VRA-FMVZ), Universidade de São Paulo (USP), Pirassununga, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: bovinos; progesterona; endométrio. 

Em bovinos, elevadas concentrações de progesterona (P4) durante a primeira semana pós-estro têm sido associadas ao aumento do 
sucesso gestacional. Acredita-se que este fato esteja associado à influência positiva da P4 junto às células do tecido endometrial, 
especificamente regulando a densidade celular e, consequentemente, a capacidade secretora deste tecido. Objetivou-se investigar a 
relação entre as concentrações de P4 medidas no D7 pós-estro e as atividades proliferativa e apoptótica do tecido endometrial no D7 
pós-estro. Vacas Nelore cíclicas e não lactantes receberam um dispositivo de P4 juntamente com benzoato de estradiol no dia -10 (D-
10). Os animais foram divididos para receberem um análogo de prostaglandina (PGF; grupo AP; N=11) ou não (grupo BP; N=11) no 
D-10. Os dispositivos foram removidos e PGF foi aplicada no D-2,5 nas vacas do grupo AP e no D-1,5 nas vacas do grupo BP. A 
ovulação foi induzida com GnRH no D0. Foi esperado que vacas do grupo AP ovulassem folículos maiores e desenvolvessem Cls 
maiores que em vacas BP. Concentrações plasmáticas de P4 foram medidas diariamente do D0 ao D7. No D7 o endométrio foi cole-
tado. Subsequentemente, o RNA foi extraído, o cDNA sintetizado e a expressão gênica mensurada por qPCR usando o gene ciclofili-
na como controle endógeno. A atividade proliferativa foi estimada pela mensuração da expressão do gene Proliferating Cell Nuclear 
Antigen (PCNA), enquanto a atividade apoptótica pela expressão dos genes BAX e BCL2. Variáveis do grupo AP em relação ao 
grupo BP foram observadas: diâmetro máximo do folículo pré-ovulatório (média ± EPM; 12,8±0,4 vs. 11,1±0,4 mm), peso do CL no 
D7 (3,2±0,5 vs. 2,1±0,2 g), volume do CL no D7 (3045,2±522,1 vs. 1656,2±164,4 mm3), concentração de P4 no D7 (4,5±0,3vs. 
3,4±0,3 ng/mL) e taxa de aumento das concentrações de P4 do D2 ao D4 (7,3 ± 0,5 vs. 2,8 ± 0,4 vezes). Embora a expressão dos 
genes BAX e BCL2 não tenha sido diferente entre os grupos, o gene PCNA apresentou aumento da sua expressão no grupo AP, bem 
como uma correlação positiva significativa (r=0,26) entre a expressão de PCNA e o aumento das concentrações de P4 do D2 ao D4 
(p<0,05). Sugere-se que maiores concentrações de P4 no D7 pós-estro induzem maiores taxas de proliferação celular do tecido en-
dometrial sem alterar o grau de apoptose celular. Também é sugerido que o aumento da expressão do gene PCNA corresponda a uma 
maior densidade celular do tecido endometrial, aumentando potencialmente a sua capacidade secretora. 
Agradecimentos: CNPq (481087/2010-9 para MB), FAPESP (2010/01284-4 para FSM, 2011/03226-4 para MB e 2011/15242-4 
para RSR); Ourofino, PUSP-P e Deoxi Biotecnologia. 
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Produção de embriões bovinos in vitro na ausência de SFB sob diferentes tensões de oxigênio: 
implicações no desenvolvimento embrionário e níveis intracelulares de espécies reativas de 
oxigênio – Resultados preliminares 
M.F. Accorsi1; N.A.S. Rocha2; B.C.S. Leão2; G.Z. Mingoti1 
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O SFB e BSA, em diferentes proporções e combinações, são utilizados rotineiramente como fonte proteica nos meios de desenvol-
vimento embrionário. Todavia relatos indicam que o SFB pode acarretar aumento do conteúdo lipídico, alterações morfológicas e de 
expressão gênica nos embriões, além de introduzir componentes tóxicos e patogênicos no sistema de PIV. O uso de altas tensões de 
O2 durante o CIV induz ao estresse oxidativo, aumentando os níveis intracelulares de espécies reativas de oxigênio (ROS), o que 
acarreta prejuízos no desenvolvimento e qualidade do embrião. Assim, embriões produzidos em sistema livre de SFB e sob baixa 
tensão de O2 seriam, teoricamente, de melhor qualidade e possuiriam melhor criotolerância devido ao menor conteúdo lipídico. Desta 
forma, visando à sistematização de um sistema de PIV nestas condições, este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o efei-
to da suplementação dos meios de maturação e cultivo, com BSA ou SFB e sob diferentes tensões de oxigênio (20% ou 5%), sobre o 
desenvolvimento embrionário e produção de ROS intracelulares. COCs (n=1.601) foram MIV em meio B199 (TCM-199 acrescido 
de bicarbonato e hormônios) suplementado com 10% SFB ou 6mg/ml BSA livre de ácidos graxos (FAF). Após a FIV, os zigotos 
foram CIV em meio SOFaa acrescido de 5mg/ml BSA-FAF + 2,5% SFB ou 8mg/ml BSA-FAF, nas duas atmosferas propostas (5% 
CO2 em ar - atm1; ou mistura de gases 5% CO2, 7% O2 e 88% N2 - atm2). A clivagem foi avaliada 48hpi e a taxa de blastocisto 
168hpi, quando estes foram corados com 5µM da sonda fluorescente H2DCFDA (Molecular Probes, Inivitrogen, Oregon, USA) para 
quantificação das ROS. Os embriões foram avaliados em microscópio de epifluorescência (excitação de 495 nm e emissão de 530 
nm) por 508 ms irradiados por uma única vez, e analisados pelo programa Q-Capture Pro Image software para determinação da in-
tensidade de fluorescência. Os dados foram analisados por ANOVA (p<0,05). A taxa de clivagem foi 80,4%a (SFB - atm1), 79,8%a 
(BSA – atm1), 78,9%a (SFB - atm2) e 82,1%a (BSA – atm2). O desenvolvimento embrionário foi de 44,5%a, 13%c, 27,9%b e 7,3%c, 
respectivamente. A intensidade de fluorescência foi semelhante (p>0,05) entre os quatro grupos (0,9 ± 0,1 e 1,0 ± 0,1). Os embriões 
produzidos com SFB em atmosfera de 5% CO2 em ar apresentaram a melhor taxa de desenvolvimento embrionário. A utilização 
somente de BSA na MIV e CIV, independente da atmosfera utilizada no CIV, proporcionou resultados de produção de embriões 
inferiores que a MIV e CIV realizados na presença de SFB. Os dados preliminares sugerem que a utilização de atmosfera com baixa 
tensão de O2 não alterou a quantidade de ROS produzidas, independente da suplementação proteica utilizada. A retirada total de SFB 
do sistema de produção de embriões acarretou em diminuição da taxa de produção, indicando que os meios semi-definidos ainda 
precisam ser melhores formulados para suprir a necessidade embrionária dos vários fatores benéficos presentes no SFB. 
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Efeitos da pré-maturação in vitro de oócitos bovinos com moduladores de AMPc sobre a pro-
gressão nuclear 
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A maturação de oócitos é um procedimento chave na PIV de embriões, tendo reflexos diretos no desenvolvimento embrionário. Uma 
abordagem recente e promissora é a utilização de ativadores da enzima adenilato ciclase (AC) e de inibidores de fosfodiesterases 
(PDEs) (ALBUZ et al., Hum. Reprod., 25(12): 2999, 2010), visando a altos níveis de AMPc para manutenção do bloqueio meiótico 
durante a chamada pré-maturação. O presente estudo objetivou avaliar a progressão meiótica após indução da pré-maturação de oóci-
tos bovinos com agentes moduladores de AMPc, em meio de maturação in vitro (MIV) livre de SFB. Os oócitos foram cultivados em 
meio TCM 199 suplementado com 6 mg/mL de BSA, 1,0 µg/mL de FSH, 50 µg/mL de hCG, 1,0 µg/mL de estradiol, 0,20 mM de 
piruvato sódico e 83,4 µg/mL de amicacina. Nos grupos tratados, foram acrescentados 100 µM (T100) ou 150 µM (T150) de forsco-
lin (ativadora da AC) e 750 µM de IBMX (inibidor de PDE não-específico) nas primeiras 2 h de cultivo.  Posteriormente, os oócitos 
foram transferidos para meio base MIV suplementado com 20 µM de cilostamide (inibidor de PDE oócito-específico) em grupos de 
15-20, em estufa a 38,5ºC e atmosfera de 5% de CO2 em ar. Amostras foram obtidas com 20, 24 e 28 h de maturação e exposição aos 
tratamentos, sendo os oócitos desnudados em hialuronidase (2mg/mL), corados com 10µg/mL de Hoechst 33342 durante 15 minutos 
e avaliados quanto à progressão nuclear. Foram realizadas três repetições, sendo as taxas de maturação nuclear avaliadas pelo teste 
do Qui-Quadrado (χ2) ou, quando apropriado, pelo teste exato de Fisher, no programa SAS v.8.2. Na avaliação inicial após 20 h de 
MIV, embora o grupo controle tenha apresentado 82,6% dos oócitos (57/69) em metáfase II com extrusão do 1º corpúsculo polar, 
taxas inferiores (p<0,05) foram observadas nos grupos T100 (26/84 – 30,9%) e T150 (23/79 – 29,1%), que por sua vez, não diferiram 
entre si. Após 24 h de MIV, taxas inferiores de maturação também foram observadas nos grupos tratados (controle: 68/77 – 88,3%; 
T100: 57/83 – 68,7%; T150: 56/89 – 62,9%). Porém, após 28 h de MIV, os resultados foram similares (p>0,05) entre todos os grupos 
(controle: 51/56 – 91,1%; T100: 65/78 – 83,3%; T150: 62/69 – 89,8%). Assim, conclui-se que a utilização dos agentes modulares de 
AMPc levou à atenuação da progressão nuclear durante a MIV, de forma semelhante entre as concentrações 100 e 150 µM de forsco-
lin. Apesar da atenuação provocada por esses moduladores, taxas satisfatórias de maturação nuclear foram obtidas após 28 h de MIV 
e isso provavelmente se refletirá no momento ideal para a fecundação in vitro dos oócitos. Sugere-se a avaliação da ação desse siste-
ma de pré-maturação sobre o desenvolvimento embrionário, para melhor caracterização dos possíveis benefícios provocados pelos 
maiores níveis de AMPc e atenuação da progressão nuclear durante o processo de maturação. 
Apoio financeiro: FAPESP 2010/20744-6 e 2011/12983-3. 
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Efeito do cortisol na maturação oocitária e no cultivo in vitro de embriões bovinos 
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Há evidências da metabolização do cortisol em oócitos e em células da placenta, indicando que o referido hormônio tem função so-
bre os processos de ovulação e desenvolvimento fetal, respectivamente. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o efei-
to do hormônio cortisol nas etapas de maturação oocitária e cultivo embrionário in vitro. No experimento 1 foi avaliado o efeito da 
adição de diferentes concentrações de cortisol na maturação oocitária. Para isso, grupos de 20 CCOs foram selecionados e incubados 
em meio de MIV com ou sem cortisol de acordo com os seguintes grupos experimentais: Controle (0 µg/mL), Grupo MIV 0,01 
µg/mL, Grupo MIV 0,1 µg/mL e Grupo MIV 1,0 µg/mL , à 38,5 °C e alta umidade, por 18 horas. Para a FIV, o sêmen de um único 
touro foi descongelado e os espermatozóides foram depositados juntamente com os CCOs. Após 24 horas de incubação, os prováveis 
zigotos foram cultivados em meio SOF suplementado com 6 mg/mL de BSA e 2,5% SFB. No experimento 2 avaliou-se o efeito do 
referido hormônio no cultivo in vitro de embriões bovinos. Para isso CCOs foram selecionados e incubados para MIV por 18 horas e, 
em seguida, foi realizada a FIV como descrito no experimento 1. Após 24 horas de incubação, 80 prováveis zigotos foram submeti-
dos a sucessivas pipetagens para retirada das células do cumulus restantes e, em seguida, foram distribuídos aleatoriamente entre os 
seguintes grupos experimentais: Controle (0 ug/mL cortisol), Grupo CIV 0,01 µg/mL; Grupo CIV 0,1 µg/mL; Grupo CIV 1,0 
µg/mL. Para cada experimento foram realizadas 4 repetições, onde em todas elas as taxas de clivagem (2º dia de cultivo) e de blasto-
cisto (7º dia) foram analisadas, e os resultados gerados foram então submetidos ao teste ANOVA, adotando-se p<0,05. No experi-
mento 1 não houve diferença estatística com relação as taxas de clivagem entre os grupos (p>0,05) Controle (69±9,8 ) e Grupo MIV 
0,01 µg/mL (85±10,2); Grupo MIV 0,1 µg/mL (80±5,5) e Grupo MIV 1,0 µg/mL (84±8,7), entretanto com relação ao desenvolvi-
mento embrionário, o Grupo 0,1µg/mL (38,4±10) apresentou um aumento da taxa de blastocisto quando comparado ao Grupo Con-
trole (20,8±1,4) (p<0,05). Já no experimento 2 as taxas de clivagem e blastocisto foram semelhantes entre os grupos (p>0,05) Con-
trole (67±11 e 32±7,7 respectivamente), Grupo CIV 0,01 µg/mL (66±6 e 30±10, respectivamente), Grupo CIV 0,1 µg/mL (70±5 e 
34±7, respectivamente) e Grupo CIV 1,0 µg/mL (70±11 e 25±12, respectivamente). Sendo assim, apesar de serem preliminares, estes 
resultados sugerem que durante a maturação oocitária o cortisol exerce um efeito positivo no desenvolvimento embrionário, que pode 
ser notado no aumento das taxas de blastocistos, diferente do que ocorre durante o cultivo de embrião.  
Agradecimentos: CNPq, FAPESPA e UNOPAR. 
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Avaliação bioquímica do líquido amniótico equino colhido em diferentes fases da gestação e 
no momento do parto 
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A viabilidade e a maturidade fetal podem ser estimadas através da avaliação bioquímica dos líquidos fetais de diversas espécies. No 
entanto, a composição do líquido amniótico no decorrer da gestação não está totalmente definida para a espécie equina. O objetivo do 
presente estudo foi estabelecer o perfil bioquímico do líquido amniótico equino em diferentes fases da gestação e no momento do 
parto com o intuito de um melhor esclarecimento das particularidades da fisiologia da gestação de éguas. Foram avaliados o pH, os-
molaridade (mOsm/L), glicose (mg/dL), ureia (mg/dL), creatinina (mg/dL), gama GT (UI/L), sódio (mEq/L), potássio (mEq/L), clo-
retos (mEq/L) e proteína total (mg/dL) no líquido amniótico colhido de 122 éguas comparando-se os resultados encontrados entre os 
terços inicial (TI -9 amostras), médio (TM - 28 amostras) e final da gestação (TF - 30 amostras ) e no momento do parto (MP - 55 
amostras). As amostras colhidas durante os momentos gestacionais foram realizadas em frigoríficos comerciais. O estabelecimento 
do momento gestacional foi definido através da mensuração encéfalo-coccígea dos fetos. Foram utilizados kits comerciais de avalia-
ção cinética de elementos bioquímicos (Katal/Bioclim). Para a análise estatística utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, teste de Wil-
coxon e o método de Bonferroni, utilizado para ajustar o valor-P resultante das comparações múltiplas. Os valores de pH e osmolari-
dade do líquido amniótico equino não variaram significativamente durante as fases da gestação e momento do parto (pH - TI:7,81 
TM:8,1 TF:7,86 MP:8,0. Osmolaridade - TI:255,5 TM:293,56 TF:334,63 MP:298,91) já os valores encontrados para glicose foram 
significativamente menores na fase final da gestação e momento do parto (TI: 12,4a TM:11,86a TF:2,40b MP: 3,91b. Os valores de 
ureia apresentaram tendência estatística em serem diferentes em pelo menos um dos grupos estudados (TI: 32,88 TM:34,22 TF: 
33,14 MP: 36,64) e observou-se um padrão significativamente crescente dos valores de creatinina durante os terços inicial (0,42a), 
médio (1,31b) e final da gestação (6,57c), sendo que o valor encontrado no momento do parto manteve-se igual ao terço final da ges-
tação (5,33b). Os valores encontrados para Gama GT diferiram apenas entre os grupos TF (6,20ab) e MP (3,70ac) e mais estudos de-
vem ser realizados quanto ao seu papel no líquido amniótico das espécies domésticas Para os íons sódio e cloretos não foram obser-
vadas diferenças significativas entre as fases estudadas e para o íon potássio foi observada diferença significativa apenas entre TF 
(4,04ab) e MP (2,11ac) refletindo a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico do líquido amniótico durante a gestação equina. As 
concentrações de proteína total variaram de maneira heterogenia entre os grupos estudados, porém apresentaram-se em baixas con-
centrações em todos os grupos (TI: 41,52a TM: 47,02ab TF: 53,56ac MP: 29,06abd). Concluímos que os valores dos parâmetros estuda-
dos variam em relação aos escassos estudos realizados para a espécie equina, demonstrando a necessidade de realização de mais tra-
balhos para o estabelecimento do perfil bioquímico do líquido amniótico equino durante a gestação e momento do parto. 
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Kit ligante (KL) estimula a progressão da meiose e é regulado pela proteína morfogenética 
óssea 15 (BMP15) e pelo fator de crescimento de fibroblasto 10 (FGF10) em bovinos 
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O oócito e as células do cumulus (CC) secretam fatores parácrinos que regulam a diferenciação do complexo cumulus-oócito (CCO). 
Os fatores derivados do oócito BMP15 e FGF10 se ligam em seus receptores nas CC e estas por sua vez secretam KL que se liga a 
seu receptor no oócito. O KL mostrou melhorar a maturação em roedores (Ye et al., 2009. Reprod Biol Endocrinol, v.7, p.26). O 
objetivo deste estudo foi determinar os efeitos do KL sobre a maturação oocitária bovina e testar os efeitos da BMP15, FGF10 e a 
sua interação sobre a expressão do RNAm KL1 nas células do cumulus bovinas em diferentes momentos da MIV de CCO. Grupos de 
20 CCO imaturos (grau 1 e 2) de folículos de 3-8 mm de ovários de abatedouro ao longo do estudo. No experimento 1, CCOs imatu-
ros foram cultivados com doses crescentes de KL (0,10, 50 e 100 ng/mL; n=9) por 22 horas, posteriormente os oócitos foram separa-
dos das CC e corados com Hoescht 33342 para avaliação visual do estágio de maturação, classificado em metáfase I ou II. No expe-
rimento 2, CCO imaturos foram cultivados na ausência de fatores de crescimento (controle) ou na presença de FGF10 (10 ng/mL), 
BMP15 (100 ng/mL), ou FGF10 (10 ng/mL) mais BMP15 (100 ng/mL), por 4, 12 e 22 horas (n=4 por horário). As células do cumu-
lus foram separadas do oócito mecanicamente e o RNA total foi extraído utilizando RNeasy (Qiagen), e 100 ng do RNA foi submeti-
do a transcrição reversa. A expressão do RNAm do KL1 foi avaliada por RT-PCR tempo real e normalizado pela ciclofilina. Os da-
dos de maturação foram transformados em arcoseno, os efeitos dos tratamentos foram testados por ANOVA e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey-Kramer HSD. KL na dose de 50 ng/mL elevou a proporção de oócitos em metáfase II (66%) EM relação ao con-
trole (54%) enquanto reduziu a proporção de oócitos em metáfase I (34%) quando comparado ao controle (46%). O FGF10 sozinho 
não afetou a expressão do RNAm do KL1 enquanto a BMP15 estimulou a expressão do RNAm do KL1 às 22 horas de cultivo. A 
combinação de FGF10 e BMP15 estimulou a expressão do RNAm do KL1 às 12 horas mas não houve um aumento maior em relação 
ao efeito apenas da BMP15 às 22 horas de cultivo. Em conclusão, os dados apresentados sugerem que o KL estimula a progressão da 
meiose em bovinos. Em adição, propomos que os efeitos do KL podem estar sobre o controle da BMP15 e do FGF10 assim como a 
BMP15 é capaz de estimular a expressão do RNAm do KL1 mais tarde no cultivo, enquanto o sinergismo com FGF10 exerce o 
mesmo efeito mais cedo.  
Suporte financeiro: FAPESP. 
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Efeito dose dependente do fator de crescimento semelhante à Insulina-I na competência de 
oócitos bovino 
 
P.H.B. Risolia1; R.S. Lima1; J. Ispada2; M.E.O.A. Assumpção3; J.A. Visintin3; F.F. Paula-Lopes2 
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Palavras-chave: oócito; IGF-I; maturação in vitro. 

A maturação de oócitos mamíferos envolve uma cascata orquestrada com sinalização hormonal, autócrina e parácrina. Dentre estes 
sinais, o fator de crescimento semelhante à insulina-I (IGF-I) desempenha uma função importante na regulação folicular e oocitária. 
O papel do IGF-I na maturação de oócitos bovinos ainda é controversa. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar dife-
rentes concentrações de IGF-I durante a maturação in vitro (MIV) de oócitos bovinos sob condições padrão de cultivo. Complexos 
cumulus-oócitos (CCOs) coletados de ovários oriundos de animais de abatedouro foram maturados em TCM-199 contendo 10% 
(v/v) de soro fetal bovino, 0,5 µg/mL de FSH, 7 UI/mL de LH e 1 µg/mL de estradiol na presença de 0; 6,25; 12,5; 25; 50; 100 ou 
200 ng/mL de IGF-I por 22-24 horas. Os oócitos foram fertilizados e cultivados in vitro. A porcentagem de oócitos clivados e que se 
desenvolveram ao estádio de blastocisto foi avaliada nos dias 3 e 7 após fertilização, respectivamente. Neste experimento foram rea-
lizadas 5 replicas utilizando 140-163 oócitos por tratamento. Os dados foram submetidos a análise de variância pelo método dos qua-
drados mínimos utilizando o programa estatístico SAS. A adição de IGF-I no meio padrão de maturação aumentou (p< 0,01) a por-
centagem oócitos clivados de 56,5 + 0,02 para 70,0 + 0,02 e 68,2 + 0,02% para as concentrações 0; 12,5 e 25 ng/mL de IGF-I, res-
pectivamente. Houve também um efeito positivo de 25 ng/mL de IGF-I no desenvolvimento a blastocisto. A porcentagem de oócitos 
que se desenvolveram ao estádio de blastocisto aumentou (p< 0,07) de 18,1 + 0,03 para 27,4 + 0,03% na presença de 0 e 25 ng/mL 
de IGF-I, respectivamente. Em conclusão, a adição de IGF-I sob condições padrão de MIV exerceu um efeito positivo sobre a cliva-
gem e desenvolvimento a blastocisto de maneira dose dependente. Baixas doses de IGF-I, tais como 25 ng/mL de IGF-I estimularam 
a competência oocitária.  
Apoio Financeiro: FAPESP (2007/53323-0 e 2011/05569-6). 
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A influência da suplementação com gordura protegida na idade de novilhas Nelore à primeira 
ovulação 
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Palavras-chave: puberdade; gordura; Nelore. 

O objetivo do estudo foi verificar se a administração de gordura protegida após a desmama interfere na idade à primeira ovulação em 
novilhas Nelore (Bos taurus indicus). Foram utilizadas 30 novilhas com peso médio de 167±13 Kg, separadas em 3 grupos e tratados 
com ou sem adição de gordura protegida (Megalac-E®): Grupo Controle (GC, n=10), bagaço de cana mais 4,2 kg de ração para cres-
cimento e 500g de milho moído; Grupo Gordura (GG, n=10), bagaço de cana mais 4,2 kg de ração crescimento e 200g de gordura; 
Grupo Excesso (GE, n=10), bagaço de cana mais 4,2 kg de ração de crescimento, 500g de milho moído e 200g de gordura por ani-
mal. Toda a dieta foi dividida em dois períodos diários. Após 4 meses de adaptação, iniciaram os tratamentos e as novilhas apresen-
tavam 12 meses de idade. Foi realizada ultrassonografia ovariana diariamente por 17 dias durante o 10°, 12°, 14°e 16° mês de idade, 
a cada 4 dias dos 9° ao 18° mês de idade e a cada 7 dias do 18° ao 20° mês de idade. Os resultados foram analisados por ProcGLM 
(SAS®). Durante o experimento 7 novilhas apresentaram cio e ovularam: no GC uma novilha com 20 meses de idade (359 kg); dois 
animais no GG (um com 19 meses e outro com 20 meses de idade e ambos com 294 kg); e quatro animais no GE com 14 meses (246 
kg), 18 meses (329 kg) e dois animais com 20 meses de idade (300 kg e 352 kg). Durante os tratamentos os grupos que receberam 
gordura apresentaram menor (p<0,05) número total de folículos (GG= 6,94±1,56 e GE= 6,55±1,66) que os animais controle (GC= 
8,12±1,68). Nos exames ultrassonográficos a cada 24 h durante 17 dias o GC apresentou maior número (p<0,05) de folículos após o 
tratamento nutricional (8,16± 1,52) quando comparado com o GE (6,52± 1,64), já o GG apresentou valor intermediário (6,86± 1,60). 
A gordura comprometeu o número de folículos, mas não o diâmetro do maior folículo. Concluímos que a gordura protegida pode 
interferir na idade á primeira ovulação em novilhas Nelore. 
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Avaliação do perfil proteico sérico de cadelas com piometra 
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A piometra é caracterizada por colonização bacteriana associada à hiperplasia endometrial cística, que acomete cadelas de todas as 
idades, principalmente no diestro, sendo que alterações bioquímicas como hiperproteinemia, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia 
são esperadas. O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil proteico sérico de cadelas com piometra, por meio da eletroforese em gel 
de agarose, e associar os resultados com o tempo de internamento após o tratamento cirúrgico dos animais. Foram avaliadas 30 cade-
las com piometra, as quais foram divididas em dois grupos, com 15 animais cada, de acordo com a evolução clínica. O grupo 1 (G1) 
foi composto por cadelas que receberam alta em até 48 horas de pós-operatório e o grupo 2 (G2) por aquelas com internamento supe-
rior a 48 horas. Amostras de sangue foram coletadas, sem anticoagulante, na admissão dos pacientes por punção da veia jugular ex-
terna, centrífugadas a 12.000 rpm/5 min, sendo o soro congelado a -20°C até o momento da análise. Após descongelamento a 5°C, 
foi determinada a concentração de proteína total em um equipamento de espectofotometria automático (BS120 da Mindray®, China) 
pelo método do biureto através de Kit comercial (Dialab, Áustria) e a eletroforese unidimensional foi realizada utilizando kit comer-
cial de gel de agarose geral (Celm) e corado com o corante negro de amido 0,2%. O fracionamento eletroforético permitiu a diferen-
ciação de 5 bandas proteicas: albumina, alfa1, alfa2, beta e gamaglobulina. Diferenças entre as médias das concentrações foram de-
terminadas pelo Teste t e os valores considerados significativos a p ≤0.05. As médias e desvios padrões encontrados no G1 versus G2 
foram: proteína total (9,95±2,0 versus 9,15±1,9 g/dL), albumina (2,45±1,16 versus 1,87±0,77 g/dL), alfa 1 (0,35±0,12 versus 
0,43±0,58 g/dL), alfa 2 (1,12±0,85 versus 0,8±0,77 g/dL), beta (1,86±0,96 versus 1,45±0,65 g/dL) e gamaglobulina (4,17±2,31 ver-
sus 4,6±2,31 g/dL). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos estudados. A presença de hiper-
proteinemia e hiperglobulinemia consequente a resposta humoral em animais com piometra foi confirmada neste estudo em ambos os 
grupos. Porém não serviram como marcadores prognósticos de morbidade para os animais com piometra tratados cirurgicamente.  
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Caracterização da via de metabolização da L-metionina no endométrio de vacas com distintos 
perfis endócrinos peri-ovulatório 
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Palavras-chave: útero; poliaminas; metilação do DNA. 

Em bovinos, maiores concentrações de progesterona (P4) pós-estro estão associadas com maior probabilidade de sucesso gestacional. 
Os mecanismos moleculares envolvidos são pouco conhecidos e podem envolver a via metabólica das poliaminas no endométrio. Em 
ruminantes, o aminoácido L-metionina é metabolizado por enzimas com atividade metionina adenosiltransferase (MAT), gerando S-
adenosil metionina (SAM). A SAM pode ser utilizada em duas vias celulares, síntese de poliaminas e metilação de DNA. Avaliações 
prévias permitiram evidenciar redução na expressão gênica da enzima SAM descarboxilase (AMD1) no endométrio de vacas com 
concentrações de P4 mais altas durante a primeira semana pós-estro (grupo AP) comparado com vacas com concentrações de P4 
mais baixas (grupo BP). Sugere-se que nesse contexto endócrino ocorra redução na utilização de SAM como precursor na síntese de 
poliaminas e concomitante aumento na sua utilização na metilação de DNA. Objetivou-se verificar se o ambiente endócrino peri-
ovulatório regula a expressão gênica de enzimas associadas à síntese de SAM e à metilação de DNA. Vinte e duas vacas Nelore cí-
clicas e não lactantes receberam um dispositivo de P4 juntamente com benzoato de estradiol no dia -10 (D-10). Os animais foram 
divididos para receberem PGF (grupo AP; N=11) ou não (grupo BP; N=11) no D-10. Os dispositivos foram removidos e a PGF foi 
aplicada no D-2,5 nas vacas do grupo AP e no D-1,5 nas vacas do grupo BP. A ovulação foi induzida com GnRH no D0. Concentra-
ções plasmáticas de P4 foram medidas diariamente do D0 ao D7, quando os tecidos endometriais foram coletados. Comparou-se a 
expressão gênica da MAT1a e MAT2b e das DNA metiltransferases DNMT1, DNMT3a e DNMT3b, medida por qPCR, entre os 
grupos AP e BP pelo teste “t” de Student. O diâmetro máximo do folículo pré-ovulatório (média ± SEM; 12,8±0,4 mm vs. 11,1±0,4 
mm) foi maior em AP vs. BP (p<0,01) e a taxa de aumento das concentrações de P4 do D1 ao D7 foram maiores no grupo AP vs. BP 
(53,6 ± 27,7 vezes vs. 15,3 ± 6,4 vezes, respectivamente; p<0,05). A expressão gênica dos transcritos MAT1a, MAT2b, DNMT1, 
DNMT3a e DNMT3b não foi diferente entre os grupo AP e BP (p>0,05). Uma vez que maiores concentrações de P4 pós-estro não 
influenciaram a via de síntese de SAM (MAT1a e MAT2b), mas possivelmente reduziram sua disponibilização para a síntese de po-
liaminas (redução da expressão gênica da enzima AMD1), acredita-se que a SAM foi utilizada para doação de grupos metil para a 
metilação de DNA. Especula-se que a expressão proteica ou atividade enzimática das DNMTs possa ser estimulada no grupo AP. A 
regulação da metilação do DNA endometrial pode estar associada à maior fertilidade em vacas com maiores concentrações de P4 
pós-estro.  
Agradecimentos: CNPq (481087/2010-9 para MB), FAPESP (2010/01284-4 para FSM, 2011/03226-4 para MB e 2011/15242-4 
para RSR); Ourofino, PUSP-P, Deoxi Biotecnologia e Prof. Dr. Felipe Perecin. 
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Efeito da aplicação da hCG em diferentes dias do ciclo estral sobre o fluxo sanguíneo uterino 
e ovariano e tônus uterino e cervical em éguas 
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A aplicação de drogas durante o diestro para melhorar a taxa de prenhez na égua inseminada e na receptora de embrião tem sido o 
foco de alguns grupos de pesquisa. Estudos com hCG encontraram resultados positivos nas taxas de prenhez e características uterinas 
de receptoras de embrião no dia da transferência, assim como na concentração sérica de progesterona. O presente trabalho teve com 
objetivo avaliar o efeito da aplicação da hCG em diferentes dias do ciclo estral sobre o fluxo sanguíneo uterino e ovariano e tônus 
uterino e cervical. Dezesseis éguas cíclicas foram divididas em grupos de quatro animais cada, sendo os tratamentos: G1: aplicação 
intravenosa (I.V.) de 2500UI de hCG para induzir a ovulação (folículo > 35mm, presença de edema endometrial); G2: aplicação I.V. 
de 2500UI de hCG no dia da ovulação (dia 0); G3: aplicação I.V. de 2500UI de hCG no dia 5 pós ovulação; G4: grupo controle, no 
qual não foi aplicada hCG em nenhum momento do ciclo. Exames diários consistiam em palpação retal para avaliar o tônus uterino e 
cervical; ultrassonografia Color Doppler para dar um escore de vascularização ao endométrio, mesométrio, corpo lúteo e pedículo 
ovariano; ultrassonografia modo B para medir o diâmetro e área do corpo lúteo e morfoecogenicidade uterina a partir do dia da ovu-
lação até o dia 15 pós ovulação. Os dados paramétricos foram examinados para normalidade com o teste Kolmogorov- Smirnov, 
sendo então transformados em logaritmos naturais. Dados não paramétricos foram analisados com o procedimento Glimmix do SAS 
para determinar efeitos principais e interações. Quando houve efeito de dia ou a interação foi significante para os dados, as diferenças 
entre dias foram examinadas com o teste “t” de Student pareado. Os resultados encontrados mostraram que a vascularização do pedí-
culo ovariano do grupo G2 foi maior do que os demais ao longo dos dias (p<0,04), e menor para o grupo que recebeu hCG no dia 5 
pós ovulação. A vascularização do corpo lúteo foi maior numericamente a partir do dia 5, sendo estatisticamente maior no grupo G2 
do que os grupos G1, G3 e G4 nos dias 11 e 15 pós ovulação (p<0,01). O tônus uterino apresentou uma tendência a valores maiores 
nos grupos que receberam hCG em relação ao grupo controle (p<0,05). O restante das características consideradas apenas apresentou 
efeito de dia (p<0,01), não sendo encontrado efeito de tratamento (p>0,05). O resultado encontrado com o tratamento da hCG no 
tônus uterino pode ter ocorrido devido a um aumento na concentração de progesterona, se mostrando uma opção no tratamento de 
éguas receptoras de embrião. A maior vascularização do corpo lúteo no grupo que recebeu hCG no dia 0 ao longo do período avalia-
do pode ser interessante pois pode permitir um maior aporte de substrato para a produção de progesterona e melhor distribuição desta 
para a circulação. Desta forma, a utilização da hCG em éguas com o intuito de incrementar tônus uterino e melhorar a formação do 
corpo lúteo parece ser benéfica, em especial quando aplicado no dia da ovulação.  
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Detecção de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em éguas em estação reprodutiva no Rio de 
Janeiro 
 
S.S. Venturi1; A.F. Silva1; E.F. Teixeira2; F.Z. Brandão1; F.R. Oliveira2; A.M.R. Ferreira1 
 
1.Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil; 2.Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos 
Goytacases, RJ, Brasil. 
 
Palavras-chave: toxoplasma gondii; éguas; estação reprodutiva. 

Toxoplasma gondii é um patógeno zoonótico que causa abortos e doença congênita em várias espécies de hospedeiros intermediá-
rios. Os felídeos, em especial os gatos, atuam como hospedeiro definitivo e todos os animais de sangue quente, incluindo os equinos, 
podem ser hospedeiros intermediários. A infectividade e patogenicidade variam de acordo com a espécie do hospedeiro e cepa do 
parasita. Equinos são considerados pouco susceptível à infecção, mas quando infectados é observada associação com encefalomieli-
tes e problemas reprodutivos (Dubey et al, Academic press, New York. p. 1–17, 2007; Tassi P. Parasitologia, 49:7-15, 2007; Dubey 
J.P, Toxoplasmosis of animals and humans -Taylors & Francis group. second edition, p. 177-178, 2010). Levando em consideração 
as perdas econômicas causadas pelos problemas reprodutivos em equinos e que os relatos da infecção em éguas no Estado do Rio de 
Janeiro (RJ) são escassos na literatura consultada, o presente estudo teve como objetivo detectar anticorpos anti-T. gondii em fêmeas 
equinas na estação reprodutiva. Foi coletado sangue de 163 éguas sem raça definida, com idades de 2 a 18 anos e em bom estado de 
saúde para detecção de anticorpos anti-T. gondii. As éguas eram provenientes de dois haras localizados no município de Cachoeiras 
de Macacú, Estado do Rio de Janeiro, sendo estas destinadas à reprodução. Os testes solorológicos foram realizados através do Teste 
de Aglutinação Modificado (MAT), na diluição de 1:25 de acordo com o protocolo estabelecido por Dubey e Desmonts (Equine Vet 
J, 19, p. 337–339,1987). Detectaram-se anticorpos anti.T.gondii em 38 das 163 éguas estudadas, representado 23,9%. Estes valores 
foram maiores em relação a outros estudos realizados no Brasil (12,1% em Minas Gerais, 12,4% no Paraná e 4,4% no Rio de Janeiro) 
e outros países (13,1% na Argentina, 10,5% na Espanha, 17,7% na Tunísia e 2,6% na Korea do Sul). Desta forma, o presente estudo 
demonstrou que éguas destinadas à reprodução no município estudado apresentaram infecção por T. gondii. Programas de controle 
do parasito devem ser realizados para que os fetos não sejam contaminados por via transplacentária e desta forma minimizar possí-
veis prejuízos em decorrência de abortamentos. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

457 

SBTE 200 EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 
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Apesar do avanço a criopreservação de embriões bovinos produzidos in vitro ainda tem limitações devido à alta crio-sensibilidade 
dos embriões e a grande quantidade de lipídeos intracelulares. As proteínas da família PAT (Perilipina, Adipofilina e TIP47) são 
proteínas encontradas na membrana das gotas citoplasmáticas de lipídeos de vários tipos celulares, regulando sua formação e degra-
dação. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi verificar a presença destas proteínas em blastocistos bovinos produzidos in vitro. 
Para isto, oócitos bovinos foram obtidos em abatedouro e maturados in vitro em meio 199 com hormônios e 10% SFB, em estufa 
com 5% de CO2 a 38,5 ºC por 18 horas. Os oócitos maduros foram fecundados in vitro com o sêmen de um único touro (Bos indicus) 
por 27 horas e, após a fecundação, os prováveis zigotos foram cultivados em meio SOF suplementado com BSA, 10% de SFB, ami-
noácidos e antibióticos, por 7 dias. Os blastocistos obtidos foram fixados em paraformaldeído a 4% e grupos de 36 embriões foram 
submetidos a imunocitoquímica para a detecção das proteínas Perilipina, Adipofilina e TIP47. Os embriões foram permeabilizados 
com Tween 20 a 0,2% por 15 minutos e bloqueados com BSA 1% por 30 minutos. Em seguida os embriões foram incubados em 
solução contendo anticorpo primário (1:50), overnight e posteriormente com o anticorpo secundário (1:100) conjugado com FITC 
(para Perilipina) ou Texas Red (Adipofilina e TIP-47) por 1 hora em temperatura ambiente e analisados por microscopia de fluores-
cência. Não foi observada imunodetecção da Perilipina em nenhum dos embriões analisados, enquanto que a proteína Adipofilina foi 
observada contornando as gotas lipídicas embrionárias de acordo como descrito na literatura para outros tipos celulares. A proteína 
TIP47 também foi detectada, entretanto foi encontrada ao redor de gotas lipídicas pequenas dispersas por todo o citoplasma. Este 
trabalho relata pela primeira vez a presença das proteínas Adipofilina e TIP47 em embriões bovinos produzidos in vitro, gerando 
assim conhecimento básico a respeito da biologia dos lipídeos intracelulares em embriões produzidos in vitro, visando seu melhor 
entendimento e talvez sua futura manipulação. 
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Efeito da suplementação com acetato de medroxiprogesterona sobre a taxa de prenhes em o-
velhas receptoras de embrião 
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A morte do embrião durante a fase inicial da prenhez (primeiros 50 dias) pode representar um fator limitante para produção comerci-
al de embriões em ovelhas. Tem sido demonstrado que baixas concentrações de progesterona estão relacionadas com baixas taxas de 
ferilidade e com perdas embrionárias. Nossa hipótese é que níveis mais altos de progesterona circulante, oriundos de aplicações exó-
genas, possam refletir em maiores taxas de prenhes. O objetivo deste estudo foi determinar o efeito do acetato de medroxiprogestero-
na (MAP), administrado através de esponjas intra vaginais, durante 55 dias, sobre a taxa de prenhez em ovelhas receptoras de embri-
ões submetidas a programas comerciais de transferência de embriões. Um total de dezesseis ovelhas da raça Dorper foram utilizadas 
como doadoras de embriões e 101 ovelhas mestiças de Santa Inês foram utilizadas como receptoras dos embriões. Os estros das ove-
lhas foram sincronizados através da aplicação de esponjas intravaginais impregnadas com 60mg de MAP (Progespon®) por um perí-
odo de 11 dias, acrescido de uma aplicação de 300 UI Gonadotrofina Coriônica Equina (Novormon®) no momento da retirada das 
esponjas. As doadoras foram superovuladas com um total de 256mg de FSHp (Foltropin®), administrados por 4 dias em doses de-
crescentes. Um dia após o final do protocolo hormonal as doadoras foram inseminadas por laparoscopia. Cinco dias após o final do 
estro, as mesmas foram submetidas às coletas dos embriões, os quais foram imediatamente transferidos para as receptoras do grupo 
controle e do grupo tratamento. Apenas os embriões de graus de qualidade 1 e 2 foram transferidos. Os diagnósticos de gestação das 
receptoras foram realizados com o auxílio da ultrassonografia 21 e 55 dias após a transferência dos embriões. As receptoras do grupo 
controle (n = 48) não receberam nenhuma aplicação exógena de progesterona, enquanto que as do grupo tratamento (n = 53) recebe-
ram uma esponja intravaginal impregnada com 60mg de MAP ( Novormon ®) no momento em que receberam os embriões, sendo 
esta substituída a cada 11 dias, perfazendo um total de 5 substituições. Os resultados entre os grupos Tratamento e Controle foram 
comparados estatisticamente pelo teste do qui-quadrado, diferindo significativamente (p <0,01). No Grupo Tratamento, com aplica-
ção por 55 dias do MAP, observou-se uma taxa de prenhes de 85,7%, enquanto que no Grupo Controle, sem a aplicação do MAP, 
observou-se uma taxa de prenhes de 55,5%. Este estudo demonstrou a eficácia da suplementação hormonal sobre a taxa de prenhez 
em ovelhas receptoras de embrião, através da aplicação de esponjas intra vaginais, impregnadas com 60mg de MAP, substituídas a 
cada 11 dias, durante os primeiros 55 dias de gestação. Desta forma, foi observado que a administração deste progestágeno nas re-
ceptoras promoveu um aumento de mais de 30% na taxa de gestação. Diante disto podemos concluir que esta suplementação proges-
terônica pode reduzir as perdas embrionárias em ovelhas submetidas a programas comerciais de transferência de embriões. 
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Obtenção de embriões bovinos transgênicos utilizando crotamina como molécula carreadora 
de DNA exógeno 
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Palavras-chave: transgênese; embrião; crotamina. 

Atualmente, vários métodos são utilizados para a obtenção de animais transgênicos, como a microinjeção pró-nuclear, a transferência 
nuclear e outros. Apesar dos grandes avanços, a transgênese animal ainda apresenta uma baixa eficiência e, consequentemente, outras 
metodologias vêm sendo desenvolvidas. Kerkis et al. (2004, FASEB J, 18, 1407-9) e Nascimento et al. (2007, J Biol Chem 282, 
21349-60) verificaram a ação da crotamina – um peptídeo catiônico oriundo de veneno da cascavel da América do Sul (Caudisona 
durissa terrificus) – como agente de penetração e transfecção em diferentes tipos celulares murinos. Portanto, o objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a crotamina como molécula carreadora de DNA para a produção de embriões bovinos transgênicos. Para tanto, o 
complexo crotamina-DNA plasmideal (Cr-pEGFP) foi utilizado para transfectar embriões bovinos produzidos in vitro segundo Vi-
chera et al. (2011, Reprod Dom Anim 46, 214-20). Assim, dois grupos de oócitos intactos e fecundados in vitro foram formados: um 
grupo, incubado por 24 h na ausência (Cr0), e outro, na presença do complexo Cr-pEGFP (Cr1) numa concentração final de 50 
ng.µL-1 de crotamina por µg de DNA. Ao final desse período, os embriões foram cultivados em meio CR2 por sete dias a 38,5°C e 
5% CO2. Após várias repetições (n=7), as taxas de desenvolvimento embrionário e transfecção foram avaliadas em microscópio de 
fluorescência em dias sucessivos (D2, D7 e D8) do cultivo in vitro. As taxas de clivagem, blastocisto, eclosão e transfecção foram 
analisadas por ANOVA em combinação com teste Tukey (P<0,05). As taxas de clivagem dos grupos Cr0 e Cr1, avaliadas em D2, 
foram de 63,8% (127/199) e 63,2% (134/212), respectivamente. A taxa de blastocisto em D7, calculada em relação ao número total 
de estruturas em cultivo, foi de 25,1% (50/199) e 24,1% (51/212) para os grupos Cr0 e Cr1, respectivamente. Em D8, as taxas de 
blastocisto nos grupos Cr0 e Cr1 foram de 29,6% (59/199) e 26,4% (56/212), respectivamente. Também em D8, as taxas de blasto-
cistos eclodidos nos grupos Cr0 e Cr1 foram de 45,8% (27/59) e 46,4% (26/56), respectivamente. Em todos os estágios embrionários, 
a crotamina não afetou a viabilidade dos embriões, como confirmado pelas taxas de clivagem e blastocisto (P>0,05). Interessante-
mente, quanto à transfecção, 9,8% (5/51) e 17,9% (10/56) dos blastocistos expressaram EGFP em D7 e D8, respectivamente. Ne-
nhum embrião em D2, bem como aqueles do grupo Cr0, apresentou expressão de EGFP. De modo geral, esses resultados apresentam 
evidências sobre a competência da crotamina para mediar a transfecção de embriões bovinos sem a remoção da zona pelúcida ou 
microinjeção de DNA. Concluindo, a transfecção mediada por crotamina parece ser uma alternativa promissora para a produção de 
embriões bovinos transgênicos. Estudos adicionais encontram-se em andamento para aprofundar os conhecimentos sobre esta nova 
metodologia e potencialmente viabilizar sua aplicação em transgênese animal. 
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Efeitos do ambiente de maturação in vitro na enucleação de oócitos bovinos para transferên-
cia nuclear de células somáticas 
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A clonagem por transferência nuclear de células somáticas (TNCS) pelo método de remoção nuclear manual (Handmade Cloning – 
HMC) é uma técnica que ainda possui eficiência muito baixa. A maturação in vitro (MIV) de oócitos receptores é uma etapa crucial 
para o processo, pois é quando ocorre a preparação do citoplasma para receber o núcleo doador. Por isso, a busca por um ambiente de 
maturação eficiente e otimizado parece ser fundamental para o sucesso da técnica. O soro, presente na maioria dos sistemas de MIV, 
possui componentes indefinidos e em quantidades variáveis que podem prejudicar a padronização dos resultados e o desenvolvimen-
to embrionário/fetal. Estudos prévios, realizados em nosso laboratório com a PIV, revelaram que oócitos maturados em meio livre de 
soro e com baixa tensão de O2 produzem embriões de melhor qualidade quando comparados aos maturados em sistema convencional 
de MIV (Pereira et al., Reprod. Fertil.and Develop. 22:1074-1082, 2010). O presente estudo objetivou avaliar a eficiência da enucle-
ação de oócitos receptores submetidos a diferentes sistemas de MIV. Oócitos obtidos de ovários de abatedouro foram divididos em 
dois tratamentos: T1 (n=116) - oócitos maturados com 10% SFB em atmosfera de 20% de O2 e T2 (n=124) - oócitos maturados com 
0,1% PVA em 5% de O2. O meio/condições-base de maturação foi TCM 199 (Invitrogen, Carlsbarg, EUA) suplementado com FSH 
(20 µg/mL), EGF (10 ng/mL), 0,1% de antibióticos, incubação a 38,5 ºC, 5% de CO2 e umidade saturada. Após 19 h de MIV, os 
oócitos foram desnudados em solução de hialuronidase 0,1% e em seguida foram selecionados os maturados, detectados a partir da 
expulsão do 1º corpúsculo polar (CP). Oócitos maturados foram tratados com demecolcina (0,5 µg/mL) por 2 h para indução da for-
mação do cone (protrusão) na membrana plasmática (indicador da localização do núcleo). Após esse período, a zona pelúcida foi 
removida em solução de pronase (2 mg/mL) e, então, os oócitos foram enucleados manualmente, com o auxílio de microlâminas. 
Foram avaliadas as taxas de extrusão do 1º CP e de formação do cone dos dois tratamentos e os dados comparados pelo teste qui-
quadrado. Não houve diferença significativa (P>0,05) tanto na taxa de expulsão do 1º CP (74% e 77%, para T1 e T2, respectivamen-
te) quanto na de formação de protrusão cônica (70% e 58%, para T1 e T2, respectivamente), entre os tratamentos. Esses resultados 
sugerem que o ambiente de maturação em atmosfera com 5% de O2 e na ausência de soro pode ser usado em oócitos receptores para 
clonagem por HMC, sem prejuízo para a extrusão do 1º CP e para a formação de cones metafásicos.  
Apoio financeiro: FAPEMIG e EMBRAPA. 
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Células germinativas murinas diferenciadas in vitro a partir de células tronco embrionária 
são capazes de sustentar o desenvolvimento embrionário inicial quando injetadas no cito-
plasma de oócitos 
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Diferentes grupos, em experimentos isolados, mostraram a diferenciação in vitro em células germinativas femininas e masculinas a 
partir de células tronco embrionárias (CTE) de camundongos. Nosso grupo contribuiu nesta área de pesquisa demonstrando que am-
bos os gametas podem ser produzidos de CTE em condições semelhantes, porém em diferentes intervalos do tempo, sem nenhuma 
manipulação genética. No entanto, a funcionalidade destes “gametas artificiais” é questionada e precisa ser mais estudada. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a funcionalidade das células germinativas imaturas obtidas in vitro nas mesmas condições de Kerkis et al. 
(Cloning and Stem Cells. December 2007, 9(4): 535-548) a partir da diferenciação das CTE da linhagem USP-1, utilizando o proto-
colo de injeção intracitoplasmática de Kimura e Yanagimachi, 1995 (Development, 121 (8):2397-405). Resumidamente, para a dife-
renciação in vitro, CTE em cultura foram individualizadas com tripsina, lavadas e a concentração celular foi determinada e ajustada 
para 1250 células em 25 ul. Microgotas foram formadas e mantidas em “hanging-drop” por 48 horas para formar os corpos embriói-
des (CE). Após este período, cerca de 20 CE foram transferidos para placas de 35 mm não tratadas, contendo 2 ml de meio neuroba-
sal acrescido de B27 e ácido retinóico (AR). A cada 48 horas o meio foi trocado, sendo que o AR foi mantido durante os primeiros 8 
dias. Para o teste da funcionalidade, oócitos foram colhidos de fêmeas BL6D2F1 superovuladas 13h após a aplicação de hCG. Em 
seguida, as células do cumulus foram removidas com hialuronidase e os oócitos ativados com estrôncio. Com o auxílio de um mi-
cromanipulador e um piezo-elétrico, GC imaturas, em diferentes estágios da diferenciação, foram selecionadas e injetadas no cito-
plasma dos oócitos. Dos oócitos que sobreviveram ao final do dia de injeção, 42,47% (271/638) clivaram após 24 horas de cultivo 
em CZB a 37ºC e 5% de CO2 em estufa de alta umidade. Dos embriões de duas células, 203 foram transferidos cirurgicamente para 
os ovidutos de 13 fêmeas pseudo-gestantes. Após 19 dias da data da transferência, as receptoras foram sacrificadas e foi possível 
encontrar no útero de uma fêmea 14 sítios implantacionais e em outra 3 sítios implantacionais e uma dilatação uterina de cerca de 0.6 
cm, compatível com um embrião com desenvolvido falho. Nossos resultados sugerem que GC imaturas derivadas in vitro de CTE 
normais foram capazes suportar o desenvolvimento embrionário inicial. O DNA foi isolado dos sítios de implantação e do embrião 
para confirmar a origem das CTE e também para análises de epigenética, assim como material foi coletado para análises histopatoló-
gicas. Próximos experimentos trarão mais informações sobre a funcionalidade das GC imaturas.  
Apoio financeiro: FAPESP 10/51675-0. 
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Utilização de células do fluido amniótico e da geléia de wharton para produção de embriões 
bovinos por transferência nuclear (clonagem) 
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A transferência nuclear (TN) é uma técnica que vem sendo utilizada comercialmente para produção de bovinos e também em estudos 
de produção de animais transgênicos, no entanto, vários parâmetros permanecem limitantes para o aumento da produção de indiví-
duos saudáveis. Um importante pré-requisito para melhorar a eficiência da técnica é a disponibilidade de células capazes de sofrerem 
reprogramação nuclear e suportarem o desenvolvimento embrionário e fetal após a TN (Mastromonaco et al., 2006, BMC Develop-
mental Biology 6, 1-13). O objetivo deste estudo foi testar a capacidade de produção embrionária com a utilização de dois tipos celu-
lares como doadores de núcleo: 1) Células do fluido amniótico (CFA) coletadas in vivo de fêmea bovina com prenhez de 73 dias, por 
meio de procedimento ultrassonográfico intravaginal, cultivadas em meio Amniomax® (Gibco, USA) e utilizadas entre P3 e P9; e 2) 
Células da geléia de Wharton (CGW) do cordão umbilical coletadas no momento do parto do mesmo animal, cultivadas em meio 
DMEM (Dubelcco´s Modified Eagle Medium, Invitrogen, USA) e utilizadas entre P2 e P5. Ambos os tipos celulares foram criopre-
servados em solução de dimetilsufóxido (DMSO) 10%. Complexos cumulus-ovócitos recuperados de ovários de abatedouros foram 
maturados por 18 h a 38,5ºC e 5% de CO2. O procedimento de TN foi realizado com a utilização de micromanipuladores de acordo 
com Kuroiwa et al. (2002, Nature 20, 889-894), com modificações, comparando a eficiência dos dois tipos celulares. Para o trata-
mento controle foi utilizada a ativação partenogenética dos ovócitos. As taxas de eletrofusão e de produção de blastocisto em relação 
ao número de estruturas fusionadas (B/F) foram avaliadas pelo teste t (p<0,05) e as taxas de clivagem e de produção de blastocistos 
em relação ao número de estruturas clivadas (B/C) foram avaliadas pelo teste One Way ANOVA e teste de Tukey (p<0,05). As taxas 
de eletrofusão foram de 54,38±8,2% quando utilizadas as CFA e de 71,76±8,18% para as CGW, resultados que diferiram significati-
vamente. Esta diferença na taxa de eletrofusão pode ser explicada pelo maior tamanho das CGW em relação às CFA, que facilitou o 
procedimento. As taxas de clivagem não diferiram entre os tipos celulares (40,64±18,77% e 38,46±5,7%, respectivamente para CFA 
e CWG), porém foram significativamente inferiores ao grupo controle (77,29±12,31%). Em relação às taxas de B/F, houve diferença 
significativa entre os dois tipos celulares (14,95±7,36% e 27,26±9,34%, respectivamente para CFA e CWG). Ao analisar a taxa de 
B/C, observou-se que as CGW também apresentaram taxa de embriões (68,68±14,04%) significativamente superior as CFA 
(37,82±16,58%). Ambos os tratamentos não diferiram da taxa de embriões do controle, (52,82±20,46%). Desta forma, conclui-se que 
é possível obter células viáveis provenientes do fluido amniótico e do cordão umbilical de animais vivos sem prejudicá-los e produzir 
embriões com eficiência utilizando a técnica de TN. 
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A criopreservação e a estocagem de gametas e embriões de animais são a chave para os bancos de germoplasma. Entretanto, estas 
estruturas são finitas e precisam ser repostas quando usadas com regularidade. Portanto, a criopreservação de células  com alta capa-
cidade de reprogramação nuclear assume um papel de importância, pois podem ser propagadas em cultivo e serem utilizadas na téc-
nica de transferência nuclear (TN). Neste contexto, este trabalho teve os seguintes objetivos: a) avaliar a possibilidade de isolamento 
e cultivo de células do cordão umbilical (CCU) e células do fluído amniótico (CFA) comparando com fibroblastos da orelha (CFO) 
que já constituem um modelo clássico; b) testar o efeito de 3 soluções crioprotetoras contendo 10 % de Dimetilsulfóxido (DMSO), 
5% de Dimetilformamida (DMF) e 7% de Glicerol (Gly). Para isto, 3 úteros gravídicos (70-90 dias de gestação) foram coletados em 
abatedouro locais. O fluído amniótico foi coletado e centrifugado a 500xg para obtenção de células. O sedimento celular foi ressus-
pendido com meio Amniomax® (Gibco, USA) e cultivado em frascos de cultivo celular. Em seguida biópsias da orelha e cordão 
umbilical foram retiradas dos fetos contidos em cada útero e incubadas em meio DMEM (Dubelcco´s Modified Eagle, Invitrogen, 
USA) contendo 10% de Soro Fetal Bovino e antibióticos em estufa com 5% de CO2 a 38,5ºC. Quando os 3 tipos celulares atingiram 
a terceira passagem do cultivo foram tripsinizadas e criopreservadas nas 3 soluções crioprotetoras: T1- 10% de DMSO; T2- 5% de 
DMF e T3- 7% de Gly diluídos nos meios de cultivo de cada tipo celular. Em seguida, as soluções celulares foram armazenadas em 
palhetas de 0,25 mL, mantidas a -80°C por 24 horas e armazenadas em nitrogênio líquido. Para a viabilidade celular as amostras fo-
ram coradas com Trypan Blue 0,4%. Os resultados dos tratamentos foram avaliados pelos testes One Way ANOVA e Tukey 
(P<0.05). Foi possível isolar CFA e CCU e estabelecer o cultivo por 20 passagens. Os tempos de confluência médios, entre passa-
gens, foram 5,7 dias, 7,4 dias e 12,5 dias, respectivamente para CFO, CCU e CFA. As soluções com 10% de DMSO garantiram a 
viabilidade de 90,33±5,58%, 90,56±4,40% e 81,90±3,31%, respectivamente para CFO, CCU e CFA, sendo significativamente mais 
eficiente e com menor variação para preservação que as outras soluções. As soluções com 5% de DMF garantiram a viabilidade de 
66,51±22,37%, 28,86 ±13,31% e 35,48 ± 17,55%, respectivamente para as CFO, CCU e CFA e as soluções com 7% de Gly apresen-
taram viabilidade celular de 56,56±14,70%, 44,38±13,15% e 43,20±14,89%, respectivamente para as CFO, CCU e CFA. Não houve 
diferenças estatísticas entre os meios de criopreservação com 5% de DMF e 7% de Glicerol. Desta forma, conclui-se que é possível 
isolar, cultivar e criopreservar CFA e CCU de forma eficiente, para formar um criobanco de células para uso na transferência nuclear. 
A solução com 10% de DMSO é a mais indicada para criopreservação de todos os tipos celulares estudados. 
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O estudo da reprogramação, diferenciação e proliferação celular tem revelado que fatores de transcrição, como por exemplo, OCT4, 
SOX2 e NANOG, atuam em conjunto no comprometimento celular ou manutenção da pluripotência. Mecanismos de reprogramação 
induzida pela expressão de fatores de transcrição relacionados à pluripotência ou transferência de núcleo (TN) parecem ser mediados 
pelas mesmas vias, promovendo o remodelamento do núcleo celular e a modulação da expressão gênica. Entretanto, é frequente a 
ocorrência de uma conformação anormal da cromatina levando a erros nos imprintings e padrões de expressão gênica na reprograma-
ção in vitro. Através da combinação de ambas as técnicas de reprogramação – reprogramação induzida e transferência de núcleo a 
hipótese deste estudo é a de promover de uma melhor reprogramação nuclear, além da geração de um modelo de estudo dos meca-
nismos de expressão gênica responsáveis pela indução à pluripotência. Para testar tal hipótese, fibroblastos fetais expressando OCT4 
humano (hOCT4) ou hSOX2 combinados com as proteínas repórteres fluorescentes vexGFP e mCitrine, respectivamente, foram 
produzidos através de transdução lentiviral. Linhagens transgênicas foram analisadas quanto à expressão gênica de OCT4 e SOX2 
por qPCR e citometria de fluxo, que possibilitou a quantificação e separação de células positivas utilizadas como doadoras de núcleo 
no processo de transferência nuclear. Resumidamente, oócitos bovinos obtidos de ovários provenientes de abatedouros foram matu-
rados in vitro por 18h, enucleados e reconstruídos com fibroblastos expressando OCT4-vexGFP (n=182, quadruplicata), SOX2-
mCitrine (n=203, quadruplicata) ou células controle (não transduzidas, n=178 e n=149, em quadruplicata para grupos OCT4 e SOX2, 
respectivamente). Após reconstrução os embriões foram ativados com ionomicina (5µM, 5 min) e 6-DMAP (2mM, 3h) e cultivados 
in vitro até o estágio de blastocisto em meio SOF suplementado com 2,5% SFB e 3mg/mL BSA. Os resultados foram comparados 
por ANOVA a 5% de significância. As taxas de fusão foram 60,0 x 64,95% e 70,53 x 67,24% para grupos SOX2 x controle e OCT4 
x controle, respectivamente; as taxas de clivagem (48h após ativação) foram 66,66 x 81,68 e 86,47 e 85,18%, respectivamente, e 
taxas de desenvolvimento a blastocisto (192h após ativação) foram 33,05 x 44,15 e 52,06 x 44,78, respectivamente. Em conclusão, a 
produção de embriões através de TN de células expressando hSOX2 ou hOCT4 resultou em taxas de desenvolvimento embrionário 
in vitro similares independentemente dos diferentes perfis de expressão gênica de fatores relacionados à pluripotência das células 
doadoras de núcleo. Um melhor entendimento da contribuição de cada fator utilizado na reprogramação induzida resultará em contri-
buições importantes tanto para o aumento da eficiência da clonagem, principalmente a termo, e produção animal in vitro como para a 
medicina regenerativa, através da derivação e cultivo adequado de células tronco reprogramadas. 
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Clonagem como ferramenta para resgatar o genótipo de vaca freemartin da raça Flamenga 
 
A. Mezzalira1; L.U. Ohlweiler1; F.C. Zago2; N. Klein1; T. Emmerich3; R. Casali3; M. Sponchiado3; J.C. Mezzali-
ra3; A. Gava3; V. Bordignon4 
 
1.UDESC, Lages, SC, Brasil; 2.EPAGRI, Lages, SC, Brasil; 3.CAV, Lages, SC, Brasil; 4.McGill University, Ste Anne de Belle Vie, 
Canadá. 
 
Palavras-chave: transferência nuclear; biodiversidade; bovino. 

Bovinos da raça Flamenga (Rouge Flamand) apresentam dupla aptidão, produzindo leite com elevada concentração proteica e carne 
de qualidade. Nas últimas décadas, a população de gado Flamengo foi consideravelmente reduzida na região do Planalto Catarinense 
em função da sua substituição por raças especializadas, determinando o risco eminente de sua extinção. Atualmente existem cerca de 
cinquenta animais puros, na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), na cidade de Lages SC. 
Um destes animais é uma fêmea freemartin de 18 anos de idade que, em função da esterilidade, possui um genótipo livre de consan-
guinidade. Esse animal representaria a oportunidade única de ampliar a diversidade genética da raça, caso produzisse descendentes. 
Todavia, não existem relatos da utilização de fêmeas portadoras de freemartinismo como doadoras de células para a transferência 
nuclear. Desta forma, o objetivo deste estudo foi produzir uma bezerra normal, empregando células somáticas de uma fêmea freemar-
tin da raça Flamenga. As células somáticas foram obtidas por explantação de biópsia auricular e os embriões produzidos por clona-
gem manual (Mezzalira et al.Cell. Reprog., 13:65-76, 2011). As taxas de clivagem, blastocisto e gestação (60 dias) foram 87% 
(204/233), 34% (80/233) e 75% (9/12), respectivamente. Todavia, apenas uma receptora manteve a gestação após os 120 dias. Esta 
fêmea apresentou hidro-alantóide e desencadeou o parto aos 252 dias de gestação,sendo submetida a uma cesariana de emergência. A 
bezerra nasceu com 39 Kg, e apesar da administração imediata de surfactante e O2, morreu 10 minutos após o nascimento, com si-
nais clínicos de parada cardíiaca. Na necrópsia foram constatadas alterações, como hiper-flexão dos membros anteriores e posterio-
res, moderada anasarca e hipertrofia da tireóide, além de anormalidades cardio-pulmonares, que incluiam deposição de fibrina no 
pericárdio, hemorragia focal na válvula tricúspide e pulmão com hemorragias petequiais. Os rins apresentavam congestão e cistos 
multifocais. As lesões encontradas eram incompatíveis com a sobrevivência da fêmea. Todavia, os órgãos genitais apresentavam 
morfologia normal. O conduto vaginal media cerca de 12 cm. O corpo do útero, os cornos uterinos e a cervix eram bem conforma-
dos. Os dois ovários apresentavam morfologia normal, medindo cerca de 1,0 x 0,7 cm. Na avaliação microscópica, observou-se en-
dométrio constituído de córion e epitélio glandular normais. Nos ovários o estroma era normal, sendo encontrados folículos antrais e 
oócitos. Os dados obtidos sugerem que é possível resgatar o genótipo de fêmeas bovinas portadoras de freemartinismo utilizando a 
clonagem como ferramenta. 
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Remodelamento positivo precoce do microambiente endometrial após transplante de células 
tronco mesenquimais alogênicas em éguas com endometrose 
 
I. Kerkis1; L.I. Mambelli1; G. Winter2; D.S. Madeiro1; B.P. Morais1; E. Malschitzky2; A. Kerkis1; R.C. Mattos2 
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Palavras-chave: endometrose equina; células tronco; remodelação positiva do tecido endometrial. 

Devido ao potencial de auto-renovação e capacidade de diferenciação, as células-tronco mesenquimais (CTM) aparecem como uma 
ferramenta para a regeneração tecidual. Mais recentemente, foram demonstradas as propriedades tróficas e imunomodulatórias das 
CTM, sugerindo a utilização das mesmas como células de sinalização medicinais. A endometrose equina é uma doença progressiva e 
degenerativa, responsável pela fibrose endometrial incluindo alterações glandulares, que causam a infertilidade. Atualmente, não 
existe tratamento eficaz disponível para esta doença. Neste trabalho, analisamos a capacidade das CTM alogênicas derivadas do teci-
do adiposo de equinos (eAT-MSC) em induzir a remodelação do tecido endometrial em éguas com alterações morfológicas e funcio-
nais atípicas do tecido endometrial, bem como das células do estroma. As características morfo-funcionais da endometrose, utilizan-
do ambos métodos convencionais histopatológicos e de imunohistoquímica, foram avaliadas antes e após a infusão das eAT-MSC no 
útero das éguas durante a estação reprodutiva. Utilizamos eAT-MSC de alta qualidade que foram previamente isoladas e caracteriza-
das pelo nosso grupo (Mambelli et al., 2009). As células foram marcadas com Vybrant®, um corante fluorescente e infundidas no 
útero das éguas (n = 4). Os animais controles (n = 2) receberam apenas solução salina. Após 7, 21 e 60 dias, novas biópsias uterinas 
foram coletadas e análises histopatológicas, bem como métodos imunohistoquímicos para a detecção de proteínas, tais como lamini-
na, vimentina, fibronectina, Ki-67, α-actina de músculo liso (α-SMA) e citoqueratina 18 (CK18) foram realizados. As mudanças, que 
ocorreram no padrão de expressão das proteínas endometriais das éguas tratadas com as células, sugerem que as eAT-MSC alogêni-
cas são capazes de contribuir positivamente para a remodelação precoce do microambiente do tecido endometrial. Estas alterações 
não ocorreram nos úteros dos animais controles, os quais não foram tratadas com as células. Portanto, foi demonstrado pela primeira 
vez, que CTM foram capazes de induzir a remodelação precoce do endométrio de éguas que sofrem de endometrose. Nós mostramos 
que estas células atuam através de múltiplos mecanismos, tais como a incorporação das eAT-MSC em tecidos nos espaços glandular 
e periglandular, a modulação do padrão de expressão de proteínas secretoras, bem como a indução do aumento da proliferação de 
células epiteliais glandulares. Os resultados do presente trabalho são muito promissores, entretanto uma racionalidade lógica sugere 
que a combinação entre terapias com células tronco locais e sistêmicas podem fornecer uma ferramenta mais eficiente para combater 
a endometrose, a principal causa de infertilidade nas éguas. 
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Estabelecimento de linhagens celulares de fibroblastos caprinos transgênicos por meio da nu-
cleofecção 
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A inserção de DNA em células tem sido útil para estudos em genômica funcional, terapia gênica, expressão transiente de genes e 
geração de linhagens celulares para a produção de animais transgênicos pela transferência nuclear de células somáticas. A transfec-
ção de cultivos primários de células mamíferas, em especial fibroblastos, geralmente resulta em baixas taxas de integração e reduzida 
viabilidade celular. Recentemente, a técnica de nucleofecção tem sido utilizada para a introdução de DNA na célula visando melho-
rar as taxas de transfecção e a eficiência de integração do transgene. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de um novo 
dispositivo de nucleofecção (Amaxa™ 4D-Nucleofector™, Lonza, Alemanha), desenvolvido para a transfecção de um número redu-
zido de células com pequenas quantidades de DNA. Devido a pouca disponibilidade de informações sobre a nucleofecção de células 
caprinas, sete programas recomendados pelo fabricante (CA-137, CM-138, DS-150, EH-100, EN-150, EO-114, FF-113) para vários 
tipos celulares de diferentes espécies (camundongo, humanos, suínos) foram testados para a transfecção de fibroblastos fetais capri-
nos com o plasmídeo linear pEGFP-N1 (Clontech, EUA), que contém o gene repórter da proteína fluorescente verde (GFP). Cultivos 
de fibroblastos isolados a partir de um feto caprino de 35 dias foram expandidos em meio DMEM suplementado com 10% de soro 
fetal bovino. Foram realizadas 16 transfecções de 1 x 105 células com 2 µg de DNA. A confluência e as taxas de transfecção foram 
estimadas 24 h após a transfecção. Depois, as células transfectadas foram submetidas à seleção com 400 µg/mL de antibiótico (Gene-
ticin®, Gibco, EUA) durante 20 dias, para a determinação da eficiência de integração do transgene. A confluência celular e a taxa de 
transfecção após 24 h, e o número de colônias obtidas após a seleção com antibiótico foram analisadas pelo teste de Tukey (P<0,05). 
A média de confluência celular (78,0 ± 4,3%) e as taxas de transfecção (27,9 ± 0,1%) após 24 h foram semelhantes entre os grupos. 
No entanto, não houve correlação entre a taxa de transfecção e a taxa de integração, com base no número de colônias selecionadas 
obtidas em cada programa. O programa EN-150 resultou em uma elevada taxa de transfecção (40,0 ± 14,1%) e um número de colô-
nias maior (11,0 ± 1,4) do que os outros grupos, resultando em uma célula positiva para cada 9.100 células transfectadas (1:9.100). 
Os outros programas resultaram em colônias selecionadas, mas com uma eficiência menor, que variou de 1:18.000 a 1:100.000 célu-
las, com taxas de transfecção entre 12 e 45%. Portanto, os nossos resultados preliminares indicam que a tecnologia de nucleofecção 
4D pode ser uma abordagem eficaz para o estabelecimento de linhagens celulares transgênicas de fibroblastos caprinos, desde que as 
condições de nucleofecção sejam optimizadas para cada tipo de célula, construção gênica e parâmetros de nucleoporação.  
Apoio financeiro: FINEP/MCT, CNPq e FUNCAP. 
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Efeito da fonte do citoplasto no desenvolvimento in vivo de embriões clones caprinos transgê-
nicos para a lisozima humana 
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gues1; A.P. Almeida1; E.A. Maga2; J.D. Murray2; L.R. Bertolini1; M. Bertolini1 
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Palavras-chave: clonagem; transgênico; caprino. 

A transferência nuclear de células somáticas (TNCS) é uma valiosa ferramenta para a produção de animais transgênicos. No entanto, 
a disponibilidade de oócitos de boa qualidade (citoplastos) é um fator limitante em muitas espécies, incluindo a caprina. O objetivo 
deste estudo foi comparar a fonte de oócitos caprinos (maturados in vitro ou in vivo) no desenvolvimento in vivo de embriões clones 
transgênicos. Oócitos maturados in vitro foram obtidos através de slicing post-mortem de ovários de fêmeas de abatedouro (n=68) ou 
in vivo pela aspiração folicular de fêmeas superovuladas (n=36), por semi-laparoscopia, antes da ovulação. No grupo maturado in 

vitro, oócitos viáveis (705/1.583) foram maturados por 20 h (Feltrin et al., 2012, Reprod Fertil Dev 24:127). No grupo maturado in 

vivo, a maioria dos oócitos recuperados eram viáveis (360/372). Para avaliar as taxas de maturação, oócitos desnudos foram exami-
nados quanto à presença do primeiro corpúsculo polar (CP). Para os grupos in vitro e in vivo, respectivamente, os oócitos maturados 
(360/605 e 183/360) foram enucleados por micromanipulação em 5 µg/mL de citocalasina B + 10 µg/mL de Hoechst 33342. Linha-
gens de células somáticas transgênicas para o gene da lisozima (fibroblastos adultos e fetais, células-tronco mesenquimais) foram 
utilizadas para a reconstrução embrionária e fusão de membranas por meio de dois pulsos DC de 2.0 kV/cm de duração de 20 µs 
(281/360 e 124/183). As estruturas fusionadas (248/281 e 98/124) foram ativadas em 5 µM de ionomicina por 5 min e em 2 mM 6-
DMAP por 3,5 h. Embriões clonados (231/248 e 85/98) foram cultivados in vitro por 18 h em meio SOF + 10% SFB, antes da trans-
ferência por semi-laparoscopia (206/231 e 79/85) para os ovidutos de 19 e 8 fêmeas receptoras sincronizadas (8-12 embriões/fêmea). 
Os diagnósticos de gestação foram realizados por ultrasonografia no Dia 30 do desenvolvimento. Os dados foram analisados pelos 
testes t e do χ² (P<0,05). Após cinco repetições, um maior número de oócitos foi recuperado no grupo in vitro (23,3 ± 8,3) quando 
comparado com o grupo in vivo (10,1 ± 5,3), que por sua vez obtiveram uma maior percentagem de oócitos viáveis (96,8%) que o 
grupo in vitro (44,5%), não sendo observadas diferenças no número de oócitos viáveis por fêmea (5,1 ± 2,8 vs. 5,3 ± 2,4, respectiva-
mente). Apesar dos oócitos do grupo in vitro resultarem em mais embriões fusionados (88,3%; 3,6 ± 1,4) que o grupo in vivo (79,0%, 
2,7 ± 1,2), as taxas de gestação no Dia 30 foram semelhantes entre os grupos in vitro (14/19; 73,7%) e in vivo (6/8; 75,0%). Duas 
gestações do grupo in vitro encontram-se em curso. Sob nossas condições experimentais, e devido aos procedimentos de recuperação 
mais práticos, menos dispendiosos e de menor demanda técnica, os oócitos maturados in vitro mostraram-se como fontes de citoplas-
to mais eficientes para o estabelecimento de gestações com embriões caprinos clonados transgênicos. 
Apoio financeiro: Projeto de pesquisa da RECODISA financiado pela FINEP/MCT e CNPq. 
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Eficiência da co-transfecção de DNA para o estabelecimento de linhagens celulares bovinas 
duplo transgênicas 
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O estabelecimento de linhagens celulares transgênicas é uma das etapas cruciais do processo de produção de animais geneticamente 
modificados por transferência nuclear de células somáticas. A integração do transgene de interesse normalmente acompanha um cas-
sete de resistência a antibiótico, o qual é propagando ao animal gerado. Até o presente momento há limitada informação sobre a efi-
ciência do método de co-transfecção, condição na qual dois DNAs distintos são transfectados simultaneamente. Este método cria a 
possibilidade de inserção de diferentes construções gênicas em cromossomos distintos, permitindo a eliminação do cassete de resis-
tência ao antibiótico, por exemplo, por cruzamento. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do método de co-transfecção por 
eletroporação em fibroblastos fetais bovinos (bFF), obtidos de um feto de 45 dias, e fibroblastos de neonato bovino (bFN), obtidos de 
uma bezerra de quatro dias de vida. As células foram expandidas, criopreservadas na passagem 2 e co-transfectadas na passagem 3. 
A co-transfecção de 4 µg de uma construção de DNA de 27 Kb, contendo a região promotora do gene da αs1-caseína bovina, e de 1 
µg de outra construção de 1,8 Kb, contendo o cassete de expressão do gene de resistência à neomicina (Neo-R), foi realizada em 1 x 
106 células em suspensão por meio de eletroporação (Nucleofector AmaxaTM, Lonza®), sob o programa U-012. Vinte e quatro ho-
ras após a co-transfecção, as células foram diluídas e a seleção das colônias foi iniciada após 24 h de cultivo com 400 µg/mL de Ge-
neticina (Invitrogen®) em M199 (Sigma-Aldrich®), acrescentado de 15% de SFB, por 12 dias. As colônias isoladas foram removi-
das individualmente e cultivadas em placas de 96 poços, e a cada passagem, amostras de células foram armazenadas para o diagnós-
tico de integração dos transgenes por PCR. O número médio de colônias diferiu estatisticamente (P<0.05) entre os tipos celulares, 
sendo 18 colônias para bFF e 48 para bFN. O número total de colônias obtidas após três repetições também diferiu (P<0.05), sendo 
54 de bFF e 146 de bFN. A probabilidade de obtenção de colônias em relação ao número de células co-transfectadas foi 2,7 vezes 
maior para bFN (1:20.548) do que para bFF (1:55.000). Foi possível isolar e expandir 93% (50/54) das colônias de bFF e 64% 
(93/146) das colônias de bFN. Destas, 16% (15/93) das colônias de bFN foram positivas para αs1-caseína e Neo-R, sendo que, a cada 
6,2 colônias isoladas, obteve-se uma colônia positiva para ambos os transgenes. Das colônias de bFF isoladas, nenhuma foi positiva 
para as duas construções simultaneamente. Os resultados demonstram que o método de co-transfecção pode ser utilizado para o esta-
belecimento de linhagens celulares modificadas geneticamente, embora sob baixa eficiência. Em adição, verificou-se que bFN apre-
sentaram maior taxa de integração, especialmente de αs1-caseína, em relação aos bFF.  
Apoio financeiro: FINEP/MCT, CNPq e FUNCAP. 



Resumos. XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Foz do Iguaçu, 2012  
 

470 

SBTE 213 CLONAGEM, TRANSGÊNESE E CÉLULAS-TRONCO 

Uma nova estratégia para o endereçamento de células tronco mesenquimais em úteros de é-
guas com endometrose 
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O corpo contém células denominadas células-tronco (CT), as quais são não especializadas e possuem capacidade de auto-renovação, 
bem como de darem origem a células diferenciadas, tais como células musculares, osteoblastos, condroblastos e outras. Estas CT 
adultas são como "peças de reposição” do organismo, as quais são ativadas em casos de doença, lesão ou trauma. A descoberta do 
método de isolamento e cultivo destas células in vitro, proporcionou um grande avanço na tecnologia das CT, que se tornou ainda 
mais eficiente através do uso de CT mesenquimais (CTM). Estas células podem ser prontamente isoladas a partir de diferentes fon-
tes, tais como a medula óssea, o tecido adiposo, a polpa dentária, entre outras. Atualmente, muitas terapias com células utilizam 
CTM alogênicas por conta da sua capacidade de diferenciação e propriedades tróficas, que são alcançadas pelos fatores secretores, os 
quais auxiliam na cicatrização das feridas. A endometrose equina é uma doença associada à idade, a alterações degenerativas das 
glândulas uterinas e do estroma periglandular, e está diretamente relacionada com problemas de fertilidade nas éguas. CTM, devido 
às suas propriedades, aparecem como uma ferramenta promissora para o tratamento desta doença. O sucesso da terapia utilizando 
células depende em parte, do método de endereçamento destas células, o qual deve garantir uma distribuição ampla das mesmas no 
local lesionado. Por outro lado, este método não deve ser complicado, a ponto de poder ser aprendido facilmente e rapidamente. Por-
tanto, o objetivo do presente estudo foi desenvolver uma nova estratégia de endereçamento de CTM no útero de éguas portadoras de 
endometrose. Anteriormente, o nosso grupo isolou e caracterizou CTM multipotentes do tecido adiposo de cavalos (eAT-MSC) 
(Mambelli et al., 2009). Seis éguas com endometrose foram utilizadas. A doença foi confirmada por análises histopatológicas e de 
secreção de proteínas (laminina, vimentina, α-actina de músculo liso , Ki-67 e receptor de estrógeno). O procedimento de aplicação 
das CTM foi realizado no dia 8 do ciclo estral (ovulação = dia zero) seguindo um protocolo de rotina de sincronização das éguas. A 
fim de localizar as CTM no útero dos animais após a inoculação, as células foram marcadas com corante fluorescente. As CTM 
(1x106 células diluídas em 20 ml de cloreto de sódio 0,9%) foram inoculadas no útero utilizando uma pipeta descartável conectada a 
uma seringa através de um conector de borracha estéril. Seguindo esta técnica simples, semelhante ao procedimento para insemina-
ção artificial nas éguas, sete dias após o transplante, a incorporação eficiente das eAT MSC em tecidos nos espaços glandular e peri-
glandular foi observada em todos os animais tratados. A microscopia confocal da biópsia do endométrio demonstrou a presença des-
tas células tanto no corpo quanto em ambos cornos uterinos. Este método é minimamente invasivo e pode ser facilmente aprendido 
pelos proprietários e veterinários, abrindo novos caminhos para o futuro tratamento de éguas com endometrose utilizando CTM. 
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Uso de polietilenoimina e lipofectamine 2000 na transfecção de fibroblastos bovinos cultivados 
in vitro 
 
T.D. Araújo1; G.N. Quinelato2; M.M. Pereira3; L.S.A. Camargo4; J.H.M. Viana4 
 
1.CES/Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil; 2.UNIPAC, Juiz de Fora, MG, Brasil; 3.EMBRAPA Gado de Leite e UFJF, Juiz de 
Fora, MG, Brasil; 4.EMBRAPA Gado de Leite, Juiz de Fora, MG, Brasil. 
 
Palavras-chave: fibroblasto; transfecção; GFP. 

O uso de células somáticas transgênicas como doadoras de núcleo para a técnica de transferência nuclear abriu diversas possibilida-
des na produção de animais geneticamente modificados. Contudo, a produção de linhagens celulares transgênicas ainda enfrenta difi-
culdades, incluindo o estabelecimento de métodos eficientes na entrega dos transgenes para as células doadoras de núcleos. Dentre as 
alternativas disponíveis estão o uso de lipídeos e polímeros catiônicos. Este estudo objetivou comparar as eficiências dos agentes 
LipofectamineTM 2000 (Invitrogen, Carlsbad, EUA) e poliethileneimina (PEI; St. Lois, EUA) na transfecção de fibroblastos bovinos 
com DNA plasmidial (pDNA; pLL 3.7, Addgene, Cambridge, EUA) carreando o gene da proteína fluorescente verde (GFP). As cé-
lulas foram obtidas da orelha de vaca Gir com idade de sete anos e cultivadas a 37°C em meio Dulbecco's Modified Eagle's Medium 
(DMEM) acrescido de 10% SFB e antibiótico por duas passagens antes de serem congeladas em 10% DMSO. Após descongelação, o 
cultivo foi realizado em placas de quatro poços por aproximadamente 48h até a obtenção de 80% de confluência. Solução de com-
plexos pDNA:carreador foi produzida em DMEM sem SFB (carreador LipofectamineTM) ou em solução de glicose a 5% (carreador 
PEI em solução com 18mM), ambos na proporção de 1µg de pDNA para 1µL do carreador (1 µg:1 µL de pDNA:agente carreador). 
A transfecção ocorreu por 5h em volume de 400 µL DMEM sem soro e antibiótico adicionado de 100 µL de solução com o comple-
xo pDNA:carreador, totalizando 2 µg de pDNA em 500 µL de meio. O meio de cultivo foi totalmente trocado por DMEM acrescido 
de SFB e antibiótico ao final do período de transfecção. Os fibroblastos sofreram tripsinização após 48h e a partir da ressuspensão 
celular microgotas de 1µL foram submetidas à excitação em luz ultravioleta (450-490 nm) para a captura da fluorescência do GFP. A 
taxa de transfecção por microgota foi obtida pela razão de células fluorescentes/células totais. Para cada poço de cultivo foram con-
tabilizadas as estruturas de três microgotas. Foram totalizadas duas repetições, cada uma com quatro replicatas por tratamento. Os 
dados foram submetidos à ANOVA. Os valores são mostrados como média±erro padrão da média. Maior proporção de células posi-
tivas para GFP (P<0,05) foi encontrada com a transfecção com LipofectamineTM (8,76±1,48%) do que com PEI (2,66±0,65%). Nas 
condições desse estudo, a LipofectamineTM foi mais eficiente para transfecção de fibroblastos bovinos na proporção pDNA: carrea-
dor testada. Contudo, estudos são necessários para confirmar tal resultado, incluindo diferentes proporções de pDNA:carreador e 
tipos celulares.  
Apoio financeiro: FAPEMIG. 
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Desenvolvimento in vitro de clones bovinos livres de zona reconstituídos a partir de células 
que sobre-expressam Oct4 ou c-Myc exógenos 
 
M.I. Hiriart1; F.F. Bressan2; A. Gambini1; F.V. Meirelles2; D. Salamone1 
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Palavras-chave: clonagem; Oct4; c-Myc. 

As células diferenciadas são capazes de reativar a maioria dos genes necessários para o desenvolvimento normal em um processo 
padrão de TNCS. De um modo semelhante, foi recentemente demonstrado que Oct4, Sox2, Kfl4 e c-Myc são capazes de reprogramar 
um núcleo somático murino quando eles são sobre-expressos em conjunto, mantendo pluripotência (células iPS)3. Por estas razões, o 
nosso objetivo foi o de comparar o desenvolvimento in vitro de embriões de bovinos clonados a partir de células que sobre-
expressam os genes Oct4 ou c-Myc individualmente. Para este objetivo, COCs de bovinos foram maturados in vitro em condições 
normais de 22 h e, em seguida, oócitos zona livre (ZL) foram enucleados. Fibroblastos fetais foram transduzidos com lentivírus con-
tendo as contruções Oct4 ou c-Myc humanos ligados bicistronicamente às proteínas fluorescentes VexGFP ou mCerulean, respecti-
vamente. Células fluorescentes expresando Oct4 ou c-Myc foram analisadas e recuperadas através de citometria de fluxo e cell sor-
ting, induzidas à quiescencia e utilizadas como doadoras de núcleo. Células não transduzidas foram utilizadas como controle. Um 
protocolo de clonagem padrão foi realizado e 2 h após a fusão, embriões reconstituídos ZL foram ativados com ionomicina e 6-
DMAP. Um ligeiramente modificado sistema de poço foi utilizado para a cultura dos clones. As taxas de clivagem e de blastocistos 
foram avaliadas 2 e 7 dias após a ativação, respectivamente. Os dados foram analisados pelo teste de Fisher (p <0,05). Blastocistos 
obtidos foram classificados de acordo com seu diâmetro. As taxas de clivagem foram de 84% (82/97) para o grupo Oct4, 88% 
(75/85) para c-Myc e 87% (87/100) para o controle. Percentagens aceitáveis de blastocistos foram obtidas em todos os grupos: 19% 
(n=18) para Oct4, 12% (n=10) para c-Myc e 15% (n=15) para o controle. De acordo com diâmetros de blastocistos, 50, 70 e 78% de 
blastocistos de Oct4, c-Myc e de controle, em cada caso, eram de 80-170 um de tamanho. O resto deles (50, 30 e 22% em cada caso) 
eram maiores do que 170 um. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, nem na clivagem, nem em número ou 
qualidade dos blastocistos produzidos. No entanto, há uma tendência para a melhoria da qualidade dos embriões nos clones de Oct4 
de acordo com os parâmetros de diâmetro. Em conclusão, demonstramos que os fibroblastos transduzidos com Oct4 e c-Myc indivi-
dualmente não têm qualquer efeito na produção de clivagem ou blastocisto no clonagem ZL. Outros estudos são necessários para 
comparar a expressão de outros fatores individualmente e combinadas para melhorar a reprogramação e, consequentemente, a sobre-
vivência de embriões clonados. 
3Takahashi K and Yamanaka S (2006). 
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Estabelecimento de colônias de células-tronco embrionárias a partir de blastocistos (PIV) em 
diferentes fases de desenvolvimento. 
 
M.D. Guastali; M.J. Sudano; D.M. Paschoal; R.R.D. Maziero; T.S. Rascado; L. Maia; I. Martin; B.A. Monteiro; 
L.F. Crocomo; J.F. Lima Neto; L.E. Vergara; F.L. Alvarenga 
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Palavras-chave: células-tronco embrionárias; blastocistos bovinos; desenvolvimento. 

As células-tronco são células indiferenciadas e podem ser definidas por suas propriedades de auto-renovação e potencial de diferen-
ciação. De acordo com seu potencial de diferenciação as células-tronco podem ser classificadas em totipotentes, multipotentes e plu-
ripotentes. As pluripotentes têm a capacidade de gerar células dos três folhetos embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma). 
O maior exemplo de células-tronco pluripotentes são as células da massa celular interna (MCI) do blastocisto, as chamadas células-
tronco embrionárias (CTE). Diversos estudos têm sido realizados visando descobrir qual a melhor fase de desenvolvimento dos blas-
tocistos bovinos para o estabelecimento das CTEbov. Para confirmar a pluripotência das células em cultivo utiliza-se de marcadores 
moleculares como os das famílias SSEA e TRA1, Oct4 e Nanog. Objetivos: Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi estudar as 
diferentes idades dos blastocistos bovinos no estabelecimento das colônias de CTEbov. Material e métodos: Para tanto, foram utili-
zados blastocistos bovinos (PIV) cultivados em meio básico com adição de 2,5% (grupo 1) e 10% de SFB (grupo 2), as MCIs dos 
blastocistos com 7, 8 e 9 dias de desenvolvimento foram removidas mecanicamente com auxílio de duas agulhas de insulina. As cé-
lulas das MCIs foram colocadas em placas de 6 poços contendo meio específico para CTE e uma monocamada de fibroblastos bovi-
nos mitoticamente inativados (20x104 cels/1.9cm2 por poço). Os blastocistos das três idades e as colônias semelhantes às CTE foram 
fixados e marcados, segundo protocolo para imunofluorescência visando detectar as seguintes proteínas: OCT-4, NANOG, SSEA-1, 
SSEA-3, SSEA-4, TRA-1-60, TRA-1-81. Após a aderência da MCI a monocamada de fibroblastos o meio passou a ser trocado a 
cada 48 horas. Para estatítica, utilizou-se análise de variância (ANOVA), p <0,05. Resultados: Não houve diferença quanto à produ-
ção de blastocistos tanto no grupo 1 e 2. Observou-se que as únicas MCI que aderiram adequadamente à monocamada foram as obti-
das de blastocistos e blastocistos expandidos (n=160) independente da concentração de soro utilizada durante o cultivo. Essa aderên-
cia se iniciou cerca de 2 dias após o plaqueamento. Nenhuma das MCI obtidas de blastocistos iniciais (n=300) aderiu e cresceu em 
cultivo. Por outro lado, as MCI obtidas de blastocistos eclodidos (n=45) apresentaram uma tendência a se descolar e formar corpos 
embrióides císticos.  As marcações foram positivas nos blastocistos das três idades e nas colônias após 7 dias de cultivo para as pro-
teínas OCT-4, NANOG, SSEA-3 e TRA-1-81. Não se observou marcação quanto às proteínas SSEA-1, SSEA-4 e TRA-1-60. O con-
trole negativo não apresentou fluorescência para nenhuma proteína. Conclusão: Concluiu-se, portanto que blastocistos e blastocistos 
expandidos são mais viáveis para o cultivo e estabelecimento de células-tronco embrionárias bovinas. 
Apoio financeiro: Bolsa FAPESP: 2009/12469-8 e projeto auxílio FAPESP: 2010/00065-7. 
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Reversibilidade da inibição do ciclo celular induzida por extratos de azadirachta indica em 
fibroblastos bovinos 
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Palavras-chave: TNCS; inibição celular; reprogramação gênica. 

Dentre os vários desafios encontrados na técnica de TNCS, a reprogramação gênica é o ponto mais crítico do processo, pois o núcleo 
precisa assumir um padrão de expressão gênica de um embrião recém-fertilizado. A utilização de células doadoras de núcleo estacio-
nadas nas fases G0/G1 do ciclo celular é importante para uma correta reprogramação. Extratos do vegetal Azadirachta indica (Nim) 
apresentaram potencial para inibir o ciclo de fibroblastos bovinos, porém a reversibilidade dessa inibição é necessária para o reinício 
da mitose do zigoto reconstruído por TNCS. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a reversibilidade do efeito de inibição provo-
cado pelos extratos do vegetal. Fibroblastos bovinos foram cultivados e expostos á concentrações dos extratos que possuem maior 
potencial inibitório, de acordo com estudo prévio (Rabelo et al., 2011. Acta Sci. Vet. 39[Supl.]:S338), conforme segue: 50µg/mL, 
100µg/mL e 200µg/mL por 24 h, para o etanólico, e 50µg/mL, 100µg/mL e 200µg/mL por 12 h e 50µg/mL, 100µg/mL por 24 h, 
para o hexânico. Foram realizadas três repetições, em triplicata, para cada tratamento. Simultaneamente, foi preparado um controle 
com soroprivação (ausência de extrato, células com 0,5% de soro por três dias). A reversibilidade da inibição do ciclo celular foi 
avaliada em Citômetro de Fluxo (Facs Callibur, Becton Dickinson, San Jose, CA, USA) através da determinação da porcentagem de 
células em cada estágio do ciclo, em 0, 12, 24 e 36 h após a remoção dos extratos. Considerou-se retorno ao ciclo celular a redução 
da proporção de células estacionadas em G0/G1 após a remoção dos extratos. Os histogramas sobrepostos foram avaliados utilizan-
do-se o programa WinMDI, para determinação da porcentagem de células em cada fase do ciclo celular (G0/G1, S e G2) e a análise 
estatística realizada pela análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Student Newman Keuls. Os valores de P < 0,05 
foram considerados significativos. Houve uma redução na proporção de células nos estágios G0/G1 após 12 h da remoção do contato 
com o extrato etanólico na concentração de 100µg/mL, mostrando o retorno ao ciclo celular de parte das células. A soroprivação 
também apresentou uma diminuição da proporção de células em G0/G1, entretanto, isto ocorreu 24 h após a remoção desta condição. 
Os demais tratamentos, incluindo aqueles com extrato hexânico, não apresentaram alteração na porcentagem de células em G0/G1 
em 0, 12, 24 e 36 h após a remoção dos extratos. Conclui-se que a inibição do ciclo celular com 100µg/mL de extrato etanólico de 
Nim pode ser revertida após 12 h da remoção do contato, ocorrendo mais rápido do que a soroprivação, e, portanto, é a concentração 
mais indicada dentre as testadas para fibroblastos bovinos. 
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Método simples e eficiente para produção de embriões bovinos transgênicos 
 
P.S. Monzani1; S. Guemra1; P.R. Adona1; F.F. Bressan2; F.V. Meirelles2; M.S. Miranda3; O.M. Ohashi3 
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do Pará, Belém, PA, Brasil. 
 
Palavras-chave: embriões; transgênico; FIV. 

Técnicas para produção de embriões bovinos transgênicos tais como microinjeção pronuclear, clonagem, injeção lentiviral perivitelí-
nica ou ICSI, requerem instrumentos e metodologias específicas, limitando o uso da técnica a laboratórios muito equipados e man-
tendo o custo elevado. Aqui apresentamos uma metodologia simples e eficiente para produção de embriões bovinos transgênicos, 
baseada na produção de embrião pela FIV, seguida pela transdução do zigoto com lentivirus. Lentivirus foram produzidos em células 
HEK 293 através de lipofecção, utilizando os vetores lentivirais do kit ViraPower Lentiviral Packaging Mix, o FUGW e o pLenti-
pβcas5-hINS. O último vetor foi construído pela modificação do pLenti6.2-GW/EmGFP, cujo promotor PCMV foi substituído pelo 
promotor da β-caseína bovino, contendo 5.335-kbp, e o gene humano da preproinsulina foi introduzido no local do gene da EmGFP. 
Após a produção lentiviral, os vírus foram concentrados por precipitação com PEG. Oócitos foram aspirados de ovários provenientes 
de matadouro, maturados e fecundados in vitro seguindo protocolo padrão. Após 18 horas da FIV, as células do cumulus foram re-
movidas com hialuronidase e os zigotos divididos em três grupos. No primeiro, a zona pelúcida (ZP) foi totalmente digerida com 
pronase, no segundo a ZP foi parcialmente digerida e no terceiro foi mantida. Os embriões foram cultivados em sistema well of the 
well em meio SOF com solução lentiviral (5% do volume total da gota) por 7 dias. Os blastocistos obtidos foram avaliados quanto à 
emissão de fluorescência da GFP (vetor FUGW) e observou-se 100% de eficiência de transgenia dos embriões para os três grupos 
avaliados. O grupo sem a ZP apresentou maior intensidade de fluorescência, sugerindo maior inserção do transgene, porém com bai-
xa qualidade dos embriões. Os grupos com ZP e com digestão parcial da ZP não apresentaram diferenças visuais quanto à emissão de 
fluorescência. A seleção dos embriões transgênicos transduzidos com lentivirus que continha o gene da insulina foi realizada pela 
adição de blasdicidina (6µg/mL), no terceiro dia de desenvolvimento. Os blastocistos obtidos foram avaliados individualmente por 
PCR quanto ao gene de resistência à blasticidina e observou-se 100% de eficiência nos três diferentes grupos. Esta metodologia se 
mostrou eficiente para produção de embriões bovinos transgênicos e apresenta vantagens sobre as metodologias utilizadas atualmen-
te. Estudos posteriores serão realizados para determinação da quantidade de cópias inseridas e para a avaliação do estabelecimento de 
gestações. 
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Detecção de sinais do transgene e quantificação do número de cópias para transgênese por 
meganuclease em embriões bovinos 
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Em mamíferos, os métodos de transgênese ainda apresentam uma baixa eficiência. Recentemente, um sistema simples e altamente 
eficaz para a obtenção de transgênicos utilizando a meganuclease I-SceI foi proposto em Xenopus. A metodologia consiste na inje-
ção citoplasmática em zigotos fecundados de I-Scel combinada com DNA plasmideal contendo sítios de reconhecimento para a me-
ganuclease. Neste trabalho, a presença de sinais do transgene pós-transgênese por meganuclease foi determinada pela técnica de 
FISH e quantificação do transgene presente nos diferentes estágios de embriões bovinos foi mensurado pela técnica de qPCR. Bre-
vemente, embriões produzidos in vitro por FIV foram alocados em dois grupos: um grupo, injetado com pIS CAGegfp (50 ng/ul) 
associado com 0.5 UI de I-Scel em tampão 1x de I-Scel (pIS+Mega) e outro, injetado com pIS CAGegfp (50 ng/ul) sozinho (pIS). 
Para FISH, embriões de dois ou três dias foram sincronizados, fixados e submetidos à hibridização com uma sonda plasmideal pCX-
EGFP, marcada com rodamina, e com uma sonda pericentromérica cromossomo 19 bovino, marcada com FITC como controle. Para 
qPCR, a quantidade de transgene foi mensurada à 0,5 h, 22 h e sete dias do desenvolvimento embrionário (blastocistos) pós-injeção. 
Nenhuma diferença foi observada entre os grupos em relação ao número de embriões apresentando sinais do transgene em pelo me-
nos um dos blastômeros, calculado em relação ao total de embriões analisados (24/25 vs 21/29; pIS+Mega vs pIS, P>0,05). Contudo, 
o grupo pIS+Mega apresentou uma maior proporção de embriões com sinais do transgene em todos os seus blastômeros, calculado 
em relação ao total de embriões analisados (11/25, 44,0% vs 2/29, 6,9%, pIS+Mega vs pIS, P<0,05). O número de sinais do transge-
ne nos blastômeros variou de um a quatro. A quantidade de transgene presente nos diferentes estágios embrionários foi mensurado 
pela técnica de qPCR e não diferiu entre os grupos (P>0,05). Contudo, aos 30 min pós-injeção e em blastocisto, o grupo pIS+Mega 
tendeu a mostrar um maior número de cópias do transgene (número de cópias do transgene+ erro padrão: 25620+8940; 2250+525 e 
6540+3345, grupo pIS+Mega vs 4320+960; 1185+360 e 2250+870, grupo pIS em 0,5 h, às 22 h e blastocistos). Esses resultados 
mostram que a injeção citoplasmática de pIS associado com I-SceI em presumíveis zigotos resulta em maior presença de sinais do 
transgene quando comparado à injeção unicamente do transgene. Adicionalmente, a presença de I-SceI parece estabilizar o transgene, 
impedindo sua degradação precoce. Em conclusão, a transgênese por I-SceI é uma alternativa promissora para a produção de animais 
domésticos transgênicos. 
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Desenvolvimento pré e pós-implantacional de embriões bovinos clonados derivados de fibro-
blastos tratados com inibidor de histona deacetilase. 
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A reprogramação epigenética anormal do núcleo somático após a transferência nuclear de célula somática (TNCS) pode ser conside-
rada um dos principais motivos para a baixa eficiência no sucesso de bezerros clonados nascidos vivos. Inibidores de histona desace-
tilase (IHD) estão sendo utilizados na tentativa de melhorar a eficiência da reprogramação nuclear e, consequentemente, a qualidade 
dos embriões clonados. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi utilizar o ácido valpróico (AVP), um IHD, no cultivo in vitro de 
fibroblastos bovinos doadores de núcleo observando o seu efeito sobre o desenvolvimento embrionário pré e pós-implantacional. 
Fibroblastos bovinos, coletados de um animal macho de 14 anos de idade da raça Gir, foram cultivados in vitro e armazenados em 
nitrogênio líquido. Para o experimento, os fibroblastos foram descongelados de um criotubo e semeados em duas placas de Petri dis-
tintas, sendo uma placa designada ao grupo controle (GC) e a outra ao grupo tratado (GT). As culturas ficaram em starvation por 72. 
Vinte e quatro horas antes da TNCS foi adicionado ao meio de cultivo do GT AVP a 2mM. Oócitos bovinos foram maturados in 

vitro por 18h, momento em que foram desnudados e selecionados quanto à extrusão do 1o corpúsculo polar (1oCP). Os oócitos com o 
1oCP foram enucleados e divididos aleatoriamente em dois grupos, um grupo foi reconstruído com fibroblastos do GC e o outro gru-
po foi reconstruído com fibroblastos do GT. Os complexos oócito-célula foram fundidos e após 1h foi observada a taxa de fusão. Às 
26h após o início da maturação, os oócitos fundidos foram ativados por 5 minutos com ionomicia (5µM), com a associação de 6-
DMAP (2mM) por 3h, momento em que os oócitos foram transferidos para o cultivo in vitro. Foram realizadas quatro repetições, 
sendo avaliadas as taxas de fusão, de formação de blastocisto no sétimo dia (D7) de cultivo e a gestacional aos 30 dias (30D) de ges-
tação. Para a análise estatística foi utilizado o programa BIOSTATS 4.0 e as variáveis foram analisadas pelo teste quiquadrado a 5% 
de significância. Foram utilizados para este experimento 876 oócitos, sendo que 590 extruíram o 1oCP (67,35%) e um total de 64 
blastocistos, 32 para cada grupo, foram transferidos para receptoras previamente sincronizadas. Não foi encontrada diferença signifi-
cativa (P>0,05) entre os grupos GC e GT em nenhum parâmetro analisado, tais como: taxa de fusão GC n=139; 77,22% e GT n= 
115; 68,45%, taxa de blastocisto GC n=44; 31,65% e GT n=38; 33,04% e taxa de prenhez aos 30D GC n=6; 18,75% e GT n= 7; 
21,87%, respectivamente. Conclui-se que o AVP pode ser utilizado no cultivo in vitro de células somáticas destinadas a TNCS, tendo 
em vista que não houve prejuízo no desenvolvimento pré e pós-implantacional dos blastocistos clonados. Porém, é necessário obser-
var as gestações até a termo, para avaliarmos o efeito do AV nas fases finais das gestações e no desenvolvimento dos bezerros. 
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Efeitos de 5-aza-2/-deoxycytidine, ácido valpróico e pd0325901 no desenvolvimento in vitro de 
embriões de suínos partenogenéticos 
 
C.P. Buemo; R. Fernandez-Martin; D. Salamone 

 
Laboratório de Biotecnologia Animal, Universidade de Buenos Aires, Argentina. 
 
Palavras chave: suinos, partenogênese; modificações epigenéticas. 

As drogas 5-aza-2/-deoxycytidine (5-aza-dC), ácido valpróico (VA) e PD0325901 (PD) alteram o padrão de metilação e acetilação 
de ADN e inibem a MEK nas vias MAPK, respectivamente. Elas induzem um estado mais indiferenciado das células, o que poderia 
ser importante para melhorar a reprogramação dos embriões de TNCS reconstruídos. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito 
destas drogas sobre o desenvolvimento in vitro de embriões suínos partenogenéticos, para estabelecer as melhores condições para 
TNCS. Para este objectivo, oócitos recuperados de ovários de abatedouros foram maturados in vitro em meio TCM199 modificado 
durante 42-48 horas a 39ºC e 5% CO2. Estes oócitos maturados foram submetidos a activação eléctrica em meio de activação (0,3 M 
manitol, 1,0 mM CaCl2, 0,1 mM MgCl2 e 0,01% PVA) por um DC pulso de 1,2 kV/cm por 80 µsec. Seguidamente foram incubados 
em 2 mM de 6-DMAP durante 3 h. Todos os ovócitos foram cultivados em meio SOF suplementado com as diferentes drogas. Duas 
concentrações foram testados para cada fármaco (1 ou 2 µM 5-aza-dC, 2 ou 4 mM VA, e 0,5 ou 1µM PD). Tambem, as diferentes 
drogas foram combinadas com as concentrações que resultaram em taxas mais elevadas de blastocistos (2 µM 5-aza-DC + 2 mM 
VA; 2 mM  VA + 1µM PD e 2 µM 5-aza-dC + 1µM PD). Após três dias, as drogas foram removidas e cultura dos embriões foi con-
tinuado até o dia 7 em meio SOF. O grupo controle partenogenético foi cultivado em condições padrão. As diferenças estatísticas 
foram determinadas pelo teste de Fisher. Taxas de blastocistos não diferiram entre os grupos incubados em 5-aza-dC (1µM e 2µM) e 
o grupo controle [29/119 (24,4%) e 60/281 (21,4%) vs. 57/205 (27,8%), respectivamente (p <0,005)]. VA teve um efeito negativo 
sobre o desenvolvimento até blastocisto, mostrando diferenças estatísticas significativas respeito ao controle, em ambas concentraç-
ões ensaiadas (2mM e 4mM) [10/120 (8,3%) e 10/201 (4,9%), respectivamente, p <0,05]. Além disso, a combinação de 2µM 5-aza-
dC com 2mM VA mostrou taxas reduzidas de blastocistos [12/81 (14,8%), p <0,05]. A menor concentração testada de PD (0,5uM) 
mostrou diferenças significativas em relação ao controle, [35/191 (18,3%)]; no entanto, a concentração mais elevada (1µM) [55/256 
(21,5%)]. Além disso, a combinação de 2 mM VA com 1µM PD resultou em taxas mais baixas de blastocisto, 26/138 (18,8%). A 
combinação de 2µM 5-aza-dC com 1µM PD tendem a produzir maiores taxas de blastocisto do que o controle [68/219 (31,1%)]. Em 
resumo, este última combinação parece ser benéfica para o desenvolvimento dos embriões. Outras experiências devem ser realizadas 
para avaliar o efeito destas drogas para a geração de embriões  de TNCS. 
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Comparação dos métodos objetivo e subjetivo de avaliação do padrão vascular do folículo 
pré-ovulatório utilizando-se Doppler colorido 
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Palavras-chave: vascularização; Doppler colorido; folículo. 

Diferentes estudos têm demonstrado a influência do fluxo sanguíneo folicular na qualidade e potencial de desenvolvimento dos oóci-
tos. A ultrassonografia modo Doppler colorido possibilita identificar e mensurar o padrão vascular associado às estruturas ovarianas, 
e vem recebendo crescente atenção como ferramenta de pesquisa e diagnóstico. A mensuração da vascularização geralmente requer a 
captura e processamento das imagens, limitando o seu uso em um grande número de animais. Objetivou-se no presente estudo avaliar 
a concordância entre a mensuração quantitativa (objetiva) e a avaliação visual (subjetiva) em determinar o padrão vascular da parede 
de folículos ovarianos. Foram utilizadas 60 vacas mestiças Holandês-Zebu, submetidas a protocolo convencional de sincronização do 
crescimento folicular: Dia -7, inserção de implante intravaginal (1,0 g de progesterona, Sincrogest, Ourofino, Brasil) e aplicação de 2 
mg im de benzoato de estradiol (Sincrodiol, Ourofino); D0, remoção do implante e aplicação de 0,5 mg cloprostenol sódico (Sincro-
cio, Ourofino). Os folículos pré-ovulatórios foram identificados e avaliados por Doppler colorido (MyLab30 VetGold, Esaote, Italia), 
utilizando-se transdutor linear retal de 7,5 MHz, ganho de cor de 70% e PRF(Pulse repetition Frequency) de 0,7 KHz. A mesma fre-
quência e padrão de ganhos e cor foram utilizados em todas as avaliações. Uma sequência de imagens de cada folículo foi gravada 
para posterior análise. A avaliação objetiva foi realizada pelo cálculo da razão entre a área de vascularização e a área total da parede 
do folículo, na imagem com sinal Doppler máximo, mensurada através de uma função do próprio aparelho. Na avaliação subjetiva 
foi criada uma escala de escore visual de 1 a 4, correspondendo a vascularização, intensa, boa, mediana e fraca, respectivamente. 
Foram avaliados 69 folículos pré-ovulatórios, dominantes ou co-dominantes, com diâmetro médio de 12,0±2,7mm. A área média da 
parede folicular foi de 0,46±0,17 cm2, e da vascularização 0,22±0,10 cm2. Após a distribuição em quartis, com base na vasculariza-
ção, a porcentagem de folículos em cada quartil não diferiu entre as avaliações objetiva e subjetiva (43,5%, 34,8%, 17,4% e 4,3% vs. 
30,4%, 44,9%, 20,2% e 4,3%, para os 1º, 2º, 3º e 4º quartis e escores 1, 2, 3 e 4 respectivamente). O resultado das duas formas de 
avaliação apresentou uma forte associação (Goodman e Kruskal's Gamma = 0,85; p<0,001), e em apenas um folículo avaliado houve 
discordância superior a uma classe entre as duas técnicas. Conclui-se que a técnica subjetiva é eficiente para avaliação da vasculari-
zação da parede folicular em bovinos, e pode ser utilizada em situações nas quais a necessidade de tomada de decisão limita o pro-
cessamento posterior das imagens. 
Agradecimentos: FAPEMIG Projeto CVZ APQ 02863/09, CNPq e EMBRAPA. 
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Efeitos da associação de glicerol e etilenoglicol na criopreservação do sêmen ovino 
 
A.M. Arrais; C.S.P. Carvalho; B.P. Carvalho; F.Q. Costa; E.M. Mogollon-Waltero; C.R. Quirino; F.P. Carva-
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Palavras-chave: congelamento; espermatozóides; membrana. 

O glicerol é o crioprotetor mais utilizado no congelamento de sêmen em ruminantes, porém apresenta efeitos tóxicos aos espermato-
zóides. Como alternativa, tem-se destacado a utilização do etilenoglicol em virtude da sua capacidade crioprotetora, menor peso mo-
lecular e maior facilidade de atravessar a membrana plasmática. Esse trabalho teve por objetivo comparar o efeito da associação do 
etilenoglicol e do glicerol como crioprotetores para congelamento de sêmen ovino, analisando seu efeito sobre: motilidade total (MT) 
e progressiva (MP), vigor (V) e funcionalidade de membrana (teste hiposmótico – HOST), após descongelamento. Foram analisados 
17 ejaculados coletados com auxílio de vagina artificial. As análises dos parâmetros seminais foram feitas antes e após o congela-
mento. O resfriamento do sêmen foi realizado em duas etapas, em caixa de isopor. Primeiramente o sêmen foi diluído na fração A 
(FA: TRIS-gema), sendo incubado por 1 h, até atingir 5° C onde permaneceu mais 1 h. Em seguida foi adicionada a fração B 
(FA+crioprotetor) (1:1), contendo 14% de glicerol, 6% de etilenoglicol (grupos controle), ou glicerol (3,5%) + etilenoglicol (1,5 %), 
onde permaneceram por mais 30 minutos, a 5°C. O sêmen foi envasado em palhetas de 0,25 mL, colocadas a 6 cm do nível do nitro-
gênio líquido (N2L), por 15 min. Foram mergulhadas no N2L e armazenadas em botijão criogênico. As palhetas foram descongela-
das em banho-maria a 37°C, e então foi realizada a avaliação do sêmen. Para avaliação do sêmen pelo HOST foram contadas 200 
células de cada palheta, onde células com cauda enrolada foram identificadas como células íntegras e com cauda linear como células 
lesadas. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste t, a 5 % de probabilidade. Os 
resultados mostraram diferença significativa sobre os parâmetros físicos entre as amostras congeladas com glicerol (MT= 
48,52±18,26; MP= 34,11±8,52 e V= 3,47±0,87) e etilenoglicol (MT= 37,05±18,54; MP= 27,94±13,58 e V= 3,1±0,78). No entanto, 
as amostras congeladas com a associação de glicerol e etilenoglicol não apresentaram diferença significativa daquelas congeladas 
com glicerol ou etilenoglicol (MT= 47,35±15,52; MP= 36,17±10,68 e V= 3,76±0,56). A avaliação dos espermatozóides pelo HOST 
não mostrou diferença significativa entre as amostras congeladas na presença de glicerol, etilenoglicol ou com a associação de glice-
rol e etilenoglicol (66,41%±21,68, 69,79%±14,90, 67,29%±15,68, respectivamente). Considerando que os diferentes tratamentos 
apresentaram resultados semelhantes pelo HOST, e baseado nas análises dos parâmetros físicos avaliados, a associação dos criopro-
tetores glicerol e etilenoglicol pode ser utilizada como componente de diluentes para criopreservação do sêmen ovino, da mesma 
forma que o glicerol. Assim, é importante avaliar outros parâmetros seminais, como a taxa de prenhez, para se obter informações 
mais precisas sobre os possíveis benefícios da associação dos crioprotetores. 

SBTE 224 BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE 
Níveis de RNAm para BMPRIB, BMPRII e FSH-r em folículos ovarianos bovino crescidos in 

vivo (0,3 mm) e cultivados in vitro 
 
A.M. Portela; M.J. Passos; J.J.N. Costa; G.L. Vasconcelos; J.R.S. Passos; R.P. Ribeiro; R.O.D.S. Rossi; G.B. 
Souza; E.V. Cunha; T.A. Lopes; M.V.A. Saraiva; J.R.V. Silva 
 
Universidade Federal do Ceará, Sobral, CE, Brasil. 
 
Palavras-chave: RNAm; folículo ovariano; bovino. 

O objetivo deste estudo foi investigar a expressão de receptores de BMP-15 (BMPR-IB e BMPR-II) e do receptor de FSH (FSH-R), 
em folículos bovinos crescidos in vivo (0,3 mm) e cultivados in vitro durante 12 dias. Folículos de aproximadamente 0,2 mm (sele-
cionados para o cultivo in vitro) e 0,3 mm de diâmetro, armazenados a -80°C até extração do RNA foram identificados e microdisse-
cados manualmente. Após a seleção, folículos de ~ 0,2 mm foram cultivados individualmente durante 12 dias a 39 ° C e CO2 a 5% 
em α-MEM + (controle cultivado), BMP-15 (D0 - D12: 50 ng / mL), rFSH sequencial (D0 - D6: 50 ng / mL e D7 - D12: 100 ng / 
mL) ou BMP-15 + rFSH sequencial (D0 - D12). Para ambos os folículos crescidos in vivo e in vitro, a extração do RNA total foi 
realizada utilizando Trizol® (Invitrogen, São Paulo, Brasil), seguido pela reação de transcrição reversa. A quantificação do RNAm 
foi realizada utilizando SYBR Green Master Mix (PE Applied Biosystems, Foster City, CA) e primers específicos para BMPRIB, 
BMPRII e FSH-R. O gene housekeeping utilizado para normalizar os níveis de RNAm foi a ubiquitina (UBQ). Os dados de expres-
são de RNAm foram dados como a média ± desvio padrão (SD). O teste ANOVA seguido pelo teste de Tukey foram utilizados para 
avaliar os dados de expressão do RNAm dos folículos cultivados por 12 dias em diferentes tratamentos bem como para o controle 
fresco (p<0,05). Os resultados mostraram que os folículos crescidos em α-MEM + e BMP-15, respectivamente, apresentaram um 
aumento significativo nos níveis de RNAm para FSH-R (6,43 ± 1,44; 18,52 ± 6,48), quando comparado com os folículos crescidos in 

vivo (2,30 ± 0,97; 2,89 ± 1,63) (P <0,05). Em contraste, o cultivo in vitro com BMP-15 reduziu os níveis de RNAm para BMPRII 
(1,20 ± 0,09) (P<0,05) quando comparados com os folículos de 0,3 mm (4,46 ± 1,37). Em folículos cultivados em BMP-15 + FSH 
(D0-D12): 1,67 ± 0,31 e BMP-15 FSH + (D7-D12): 1,16 ± 0,10, os níveis de RNAm para BMPRIB diminuíram significativamente 
em comparação com os folículos crescidos in vivo em BMP -15 + FSH (D0-D12): 5,20 ± 1,34; BMP-15 + FSH (D7-D12): 3,32 ± 
0,42 (P <0,05). Em conclusão, os receptores de BMP (BMPR-IB e BMPR-II) e de FSH tiveram seus níveis de expressão alterados 
pelo cultivo in vitro. 
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Avaliação do efeito da criopreservação de embriões bovinos produzidos in vitro sobre o perfil 
de lipídeos por espectrometria de massas 
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Palavras-chave: embrião; criopreservação; espectrometria de massas. 

Esse estudo teve como objetivo avaliar as modificações do perfil de lipídeos de membrana obtido por espectrometria de massas (MS) 
após a criopreservação de embriões bovinos produzidos in vitro (PIV). COCs foram maturados in vitro (MIV) por 24h e, após a FIV, 
os zigotos foram CIV em meio SOFaa (5 mg/mL BSA + 2,5% SFB, 5% CO2 em ar) por 7 dias, quando os blastocistos foram vitrifi-
cados (Ingámed®, Maringá-PR, Brasil). Posteriormente foram aquecidos para avaliação da sobrevivência embrionária. Os embriões 
viáveis após a vitrificação, e também blastocistos frescos foram transferidos para microtubos contendo 200 µL de solução aquosa de 
metanol HPLC 50%, armazenados a -20oC e imediatamente transportados para análise por MS. Para a realização das análises de MS 
por ionização e dessorção a laser assistida por matriz (MALDI), cada embrião foi depositado no centro dos spots da placa. Antes da 
análise, 1 µL de matriz (1,0 mol/12,5- ácido di-hidroxibenzóico (DHB) em metanol) foi depositado sobre cada spot, em temperatura 
ambiente até sua completa cristalização. Os espectros foram obtidos em uma faixa de m/z de 700-1200, nos modos positivo e reflec-
tron com o espectrofotômetro de massas Autoflex III (Bruker Daltonics, USA). Após a exclusão dos picos isotópicos, os 50 íons 
mais intensos de cada espectro foram considerados como ponto de partida para a determinação da relação m/z correspondente aos 
lipídeos. Apenas as m/z claramente distintas dos ruídos nos espectros foram incluídas na análise de PCA. Devido às condições de 
análise estabelecidas, esperou-se detectar principalmente os lipídeos de membrana, como fosfatidilcolinas (PC) e esfingomielinas 
(SM). Os valores de m/z que tiveram intensidade aumentada (2 a 10x) no grupo vitrificado e suas prováveis atribuições foram: 703 
[SM (16:0)+H]+; 722 [PEp (36:5)]; 758 [PC (34:2)+H]+; 762 [PC (34:0)+H]+; 790 [PC (36:0)] e 811 [PC (40:6)+K+ e perda de 
N(CH3)3]. O íon de m/z 744 [PCp (34:1) ou PCe (34:2)] foi 3,7 vezes mais intenso no grupo fresco. Essas atribuições foram baseadas 
em trabalhos já publicados. De modo interessante, os íons de m/z 722 e 744 indicam a presença de espécies de lipídeos contendo 
resíduos de ácidos graxos ligados por meio de ligações do tipo éter (alquil éter ou plasmalogênios, indicados pelas letras minúsculas 
"e" e "p", respectivamente) à estrutura do glicerol, os quais são lipídeos mais resistentes à degradação enzimática e comumente en-
contrados em espermatozóides. Essa observação deve ser confirmada por experimentos de fragmentação. Esses resultados indicam 
que a criopreservação alterou significativamente o perfil de lipídeos de membrana de modo rápido. Tais alterações podem ser moni-
toradas por MS e podem refletir a resposta metabólica à lesão ou modificação das condições ambientais. 
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Efeito de diferentes protocolos de criopreservação nas taxas de re-expansão e eclosão de em-
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Palavras-chave: criopreservação; embrião; ovino. 

Atualmente o congelamento clássico e a vitrificação são as duas técnicas disponíveis para a criopreservação de embriões ovinos. O 
objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos do congelamento clássico frente à vitrificação por cryotop, comparando as taxas de re-
expansão e eclosão após o descongelamento ou desvitrificação. Foram utilizadas 32 ovelhas multíparas, da raça Santa Inês, submeti-
das a um protocolo de superovulação. Utilizou-se esponja vaginal contendo 60 mg de acetato de medroxiprogesterona (MAP, Pro-
gespon®) durante 14 dias, trocada no sétimo dia juntamente com uma aplicação de 0,5 ml de PGF2α (Veteglan®) IM; no Dia 12 foi 
dado início a superovulação (SOV) com 200 mg de FSH (Folltropin®) IM por 4 dias em doses decrescentes intervaladas de 12 horas. 
No Dia 14 foi retirada a esponja e aplicado 200 UI de eCG (Novormon®) IM. A inseminação foi realizada no dia 16, pela técnica de 
laparoscopia com sêmen fresco, 36 horas após a retirada da MAP. As coletas de embriões foram realizadas no quinto dia após a in-
seminação, por laparotomia. Somente mórulas compactas de graus I e II foram utilizadas, sendo divididas em três grupos: controle 
não criopreservado (GC, n= 31), congelado (GCon, n= 31) e vitrificado (GVit, n= 28). Durante o processo de criopreservação dos 
grupos GCon e GVit, os embriões do GC permaneceram na bancada em meio LAV (TCM-199 Hank’s, Gibco BRL, Burlington, ON, 
Canada) com 10% de soro fetal bovino (SFB). Após a desvitrificação e o descongelamento dos grupos GVit e GCon, respectivamen-
te, os três grupos foram transferidos para meio de cultivo embrionário SOF em estufa à 39oC com 5% de CO2 e foram avaliados 
quanto à re-expansão e eclosão com 24, 48 e 72 horas. Os dados foram considerados diferentes pelo teste de Qui-Quadrado quando 
P<0,05. Não foram observadas diferenças (P>0,05) nas taxas de re-expansão e eclosão entre os grupos criopreservados GCon e GVit 
às 24 (65%; 10% e 71%; 0%), 48 (58%; 35% e 57%; 25%) e 72 horas (58%; 52% e 57%; 43%), respectivamente. O GC apresentou 
as maiores (P<0,05) taxas de re-expansão em 24 (94%) e 48 horas (87%), porém com 72 horas (81%) foi semelhante (P>0,05) aos 
grupos criopreservados. As taxas de eclosão do GC foram semelhantes (P>0,05) as dos grupos criopreservados às 24 (0%) e 48 
(32%). Já às 72 horas (74%) foi semelhante (P>0,05) às taxas do GCon e maior (P<0,05) que as taxas do GVit. Os resultados suge-
rem que ambos os protocolos de criopreservação são métodos eficazes para criopreservação de embriões ovinos. Porém, mais estu-
dos são necessários para elucidar qual melhor técnica para o armazenamento deste tipo de germoplasma. 
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SBTE 227 BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE 
Utilização da ultrassonografia em tempo real como ferramenta para seleção de doadoras de 
oócitos em programas de PIVE caprina 
 
D.I.A. Teixeira; F.C. Sousa; C.H.S. Melo; D.J.D. Sánchez; A.A. Rocha; F.C. Souza Filho; A.F. Pereira; L.M. Me-
lo; V.J.F. Freitas 
 
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil. 
 
Palavras-chave: ultrassom; caprino; ovário. 

Em caprinos, uma das principais limitações para a aplicação da produção in vitro de embriões (PIVE) é a ocorrência de uma grande 
variabilidade na resposta superestimulatória, o que tem impossibilitado estimar a resposta ovariana nestes animais quando tratados 
hormonalmente, conforme Mechaca et al. (2002, Theriogenology, 58, 1713-21). Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a 
eficiência da ultrassonografia na estimativa de uma resposta mínima adequada para inclusão de doadoras de oócitos em procedimen-
tos de colheita oocitária por laparoscopia. Para tanto, 15 cabras Canindé foram submetidas a um tratamento progestágeno por dez 
dias, de esponjas intravaginais contendo 60 mg de MAP (Progespon, Buenos Aires, Argentina). No oitavo dia do tratamento, foi ad-
ministrada PGF2α (Prolise, São Paulo, Brasil) na dose de 75 µg i.m. As doadoras receberam uma dose de 120 mg NIH-FSH P1 (Foll-
tropin-V, Belleville, Canadá) i.m divididas em cinco aplicações com 12 h de intervalo, iniciando 72 h antes da retirada da esponja. 
As ultrassonografias foram realizadas imediatamente antes da laparoscopia, utilizando o equipamento Falco 100 (Pie-Medical, Maas-
tricht, Holanda) acoplado a transdutor linear de 6/8 MHz. Todos os folículos ≥ 2mm foram contados em cada ovário. Para a confir-
mação dos exames ultrassonográficos, as fêmeas foram submetidas à laparoscopia, na qual foi utilizado um endoscópio (Karl-Storz, 
Tuttlingen, Alemanha). Na laparoscopia, a resposta ovariana foi classificada em dois tipos: <10 ou ≥10 folículos visualizados por 
animal, sendo viável o procedimento de colheita de oócitos apenas nos animais com resposta superior a 10 folículos. Tais procedi-
mentos foram realizados em duplo cego. Os resultados foram analisados pelo programa Statistica 7.0 e os valores expressos em mé-
dia ± DP. Para comparação entre as médias, foi utilizado o teste do χ2, P < 0,05. Através da ultrassonografia verificou-se que 100% 
dos animais apresentaram uma resposta ovariana superior a 10 folículos. Esses resultados foram confirmados por laparoscopia, vali-
dando assim a acurácia da técnica ultrassonográfica. Um total de 261 e 270 folículos foram visualizados por ultrassonografia e lapa-
roscopia, respectivamente. A resposta estimulatória observada foi de 17,4 ± 3,1 por ultrassonografia e 18,0 ± 5,4 por laparoscopia. 
Não foi observada diferença significativa entre os dois métodos avaliados quanto ao tipo de resposta ovariana e número médio de 
folículos visualizados (P>0,05). Portanto, conclui-se que a ultrassonografia é uma técnica eficiente para selecionar doadoras de oóci-
tos com resposta suficiente para atender às necessidades de um programa de PIVE caprina. 

SBTE 228 BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE 
Estudo sobre a viabilidade de células-tronco mesenquimais submetidas a diferentes protocolos 
de criopreservação 
 
A.J. Listoni; I. Arruda; L. Maia; D.J. Barberine; C.C. Macedo; F.L. Alvarenga 
 
UNESP, Botucatu, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: células-tronco; viabilidade; criopreservação. 

Utilizando dois diferentes protocolos de criopreservação comparamos a viabilidade celular das Células-Tronco Mesenquimais de 
medula óssea.  Ambos os protocolos tinham como base o DMSO. O primeiro protocolo foi feito com DMEM alta glicose (35%), F12 
(35%), Soro Fetal Bovino (20%), Antimicótico (1,2%) e antibacterianos (1%) e o DMSO (10%). O segundo protocolo foi utilizado 
Soro Fetal Bovino (90%), DMSO (10%), Antimicóticos (1,2%) e Antibacterianos (1%). Foram utilizados duplicatas de três amostras 
para cada protocolo. O teste de viabilidade celular foi feito através do método de contagem em câmara de Neubauer com o corante 
vital Trypan Blue. No primeiro protocolo, após o congelamento, a média da viabilidade foi de 100.500 cél⁄ mL a 350.000 cél⁄ mL, 

sendo que seu pré-congelamento a viabilidade era de 730.000 cél⁄ mL a 815.000 cél ⁄mL, obtendo uma viabilidade aproximada de 

43%. Para o protocolo 2, a viabilidade pré-congelamento era de 930.000 cél⁄ por mL a 1.330.000 cél⁄ mL, e após o congelamento a 

viabilidade foi 630.000 cél⁄ mL a 810.000 cél⁄ mL, sendo a viabilidade de aproximada de 61%. Notou-se que a utilização de Soro 
Fetal Bovino em conjunto com o DMSO sem meios adjuvantes, promoveu maior proteção e preservação da estrutura celular, aumen-
tando assim o índice da viabilidade celular. 
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SBTE 229 BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE 
Proximidade entre axônios contendo neuropeptídeo Y e neurônios kisspeptina no hipotálamo 
de ovelhas 
 
G.G. Macedo1; B.R.C. Alves1; E.P. Costa2; A. Caraty3; M. Amstalden1 
 
1.TEXAS A&M, College Station, Estados Unidos; 2.Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil; 3.Université de Tours, 
Nouzilly, França. 
 
Palavras-chave: reprodução; ciclicidade; neuroendocrinologia. 

O papel modulatório da nutrição na função reprodutiva envolve, pelo menos em parte, a ação de Neuropeptídeo-Y (NPY) na regula-
ção da liberação de hormônio liberador de gonadotropina (GnRH). O objetivo deste estudo foi investigar a presença de estruturas 
anatômico-funcionais que possam indicar que os neurônios kisspeptina (KP) tenham uma função de intermediadores das ações de 
NPY no eixo reprodutivo. Especificamente, contatos próximos entre axônios contendo NPY e corpos celulares e dendritos imunorre-
ativos à KP foram determinados na área pré-óptica (POA)/periventricular (PeV) e núcleo arqueado (ARC) do hipotálamo. Ovelhas 
adultas mestiças Suffolk (n=3) foram ovariectomizadas e um implante contendo estradiol 17-beta foi introduzido no tecido subcutâ-
neo para manter concentrações circulantes de estradiol similares às observadas durante o início da fase folicular. Um mês após a ova-
riectomia e durante a estação reprodutiva, as ovelhas foram eutanasiadas e um bloco de tecido contendo o hipotálamo foi coletado. O 
tecido foi seccionado (50 µM de espessura) e processado para detecção de NPY e KP por imunofluorescência de dupla marcação. 
Cortes histológicos de séries distanciadas em intervalos de 200 µM foram avaliados por microscopia. O número de varicosidades 
contendo NPY em proximidade ao corpo celular e dendritos de neurônios KP e a densidade das fibras contendo NPY em várias regi-
ões do hipotálamo foram determinados. Consistente ao uso de implantes de estradiol neste modelo experimental, concentrações mé-
dias de estradiol no soro sanguíneo, determinadas por radioimunoensaio, foram 3,7±0,7 pg/mL. Similar a outros estudos, observou-se 
que a população de neurônios KP se concentravam na POA/PeV e no ARC. Na POA/PeV, observou-se em média 89±75 neurônios 
KP, dos quais aproximadamente 10% estavam em proximidade de contato com fibras contendo NPY. No ARC, observou-se em mé-
dia 795±108 neurônios KP, dos quais aproximadamente 30% estavam em proximidade de contato com fibras contendo NPY. O nú-
mero médio de varicosidades de NPY em proximidade de contato com o corpo celular e dendritos de KP foi de 1,6±0,3 na POA/PeV 
e de 2,1±0,3 no ARC. Áreas hipotalâmicas com maior densidade de fibras contendo NPY foram as regiões do ARC e da eminência 
média (EM). Além disto, neurônios KP localizados adjacentes à EM pareciam apresentar um maior número de contatos próximos 
com fibras NPY. Portanto, o estudo presente indica que axônios contendo NPY estão em contato próximo com corpos celulares e 
dendritos de neurônios KP na POA/PeV e ARC de ovelhas. Esta observação anátomo-funcional indica que neurônios KP podem ser 
regulados por NPY e participar do controle metabólico da função reprodutiva em ovinos. 
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SBTE 230 BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE 
Expressão do gene do receptor do hormônio luteinizante em embriões de camundongos entre 
os estágios de 2 células a blastocisto 
 
P.T. Mihara; B. Cazari; P.D. Moço; H. Fernandes; B.C.S. Campanha; M.F.G. Nogueira 
 
Universidade Estadual Paulista, Assis, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: expressão gênica; receptor do LH; embrião de camundongo. 

Não há consenso quanto à expressão gênica do receptor do LH (LHR) em oócitos e embriões bovinos, dos éxons para o anelamento 
dos primers e da PCR utilizada (convencional ou nested). Usando o camundongo como modelo animal, pois nesta espécie embriões 
pré-implantacionais expressam o LHR, poderia serem avaliadas as variáveis de sensibilidade, do estágio utilizado e do local de am-
plificação. Desse modo, o objetivo com este trabalho foi validar a expressão gênica do LHR em embriões de camundongos, com 
relação às variáveis anteriormente citadas, mediante a amplificação de um fragmento entre os éxons 1 e 2, região esta pouco estudada 
e que não sofre splicing alternativo em ratos (Aatsinki et al.,1991.Mol and Cel End, 84:127-35). Fêmeas SwissWebster foram supe-
rovuladas baseado em Mancini et al. (2008.Transgenic Research,17:1015). Os embriões foram colhidos nos estágios de 2, 4 a 8 célu-
las, mórula e blastocisto e, apenas naqueles avaliados com qualidade excelente, a zona pelúcida foi parcialmente removida (solução 
ácida de Tyrode,Sigma). Após isso, pools de embriões (15/estágio) foram armazenados em solução estabilizadora (RNAlater, Ambi-
on) a -20°C. Um macerado do ovário foi utilizado como controle positivo para a expressão do LHR e armazenado do mesmo modo. 
A extração do RNA total foi realizada segundo especificações dos fabricantes, para cada pool de embriões (NucleoSpinXS, Mache-
rey-Nagel) e tecido ovariano (TRIZOL Reagent, Invitrogen). O RNA total extraído do tecido ovariano foi tratado com DNase I (Invi-
trogen). Todas as extrações foram quantificadas (260 e 280nm) e submetidas (1µg de RNA total) à transcrição reversa (SuperScript 
III, Invitrogen). O cDNA obtido foi utilizado para a PCR nested utilizando Platinum PCR SuperMix (Invitrogen) e termociclador 
StepOnePlus (Applied). Foram delineados primers externos (primeira amplificação) e internos (nested) que anelassem nos éxons 1 e 
2 do LHR e produzissem um amplicon final de147bp (baseado em NM_013582.2, GenBank). A β-actina foi utilizada como gene 
controle da PCR e seus primers foram obtidos de Parakainen et al. (2005.Mol End, 19:2591-602). O produto da PCR foi submetido à 
eletroforese em gel de agarose 3% (100V/3h), corado (GelRed, Biotium) e a imagem foi capturada. De modo inesperado, além do 
próprio controle (ovário) apenas no estágio de mórula foi observado o amplicon esperado in silico. Amplicons maiores (mórula) ou 
menores (demais estágios) que 147bp foram observados nos embriões e suas identidades aguardam os resultados de sequenciamento. 
Análises in silico descartaram a formação de dímeros ou concatâmeros de primers. Concluímos que a escolha dos éxons 1 e 2 para a 
amplificação pela PCR nested não possibilitou a validação da expressão do LHR nos embriões de camundongo entre os estágios de 2 
células a blastocisto, salvo o estágio de mórula e na dependência da confirmação da identidade do produto amplificado de 147bp. 
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SBTE 231 BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE 
Introdução de trealose através da eletroporação de ovócitos bovinos para criopreservação 
 
J.L. Pereira; C.S.P. Carvalho; A.J.B. Dias 
 
Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil. 
 
Palavras-chave: vitrificação; eletropermeabilização; maturação in vitro. 

A criopreservação de ovócitos bovinos é uma técnica de grande importância no auxílio das biotécnicas reprodutivas, mas ainda apre-
senta resultados insatisfatórios. O trabalho objetivou o estabelecimento de protocolos de eletroporação com trealose para crioprote-
ção de ovócitos bovinos. Realizaram-se 3 experimentos para o estabelecimento do melhor protocolo para utilização da trealose como 
crioprotetor intracelular, visto que a substância não é penetrante na membrana plasmática dos ovócitos necessitando assim da eletro-
poração para a sua internalização. Inicialmente ovócitos maturados in vitro foram eletroporados em placa e cubeta e analisados aos 5 
e 30 minutos, visto que a eletroporação tem por característica a formação de poros transitórios. Utilizou-se o corante Iodeto de Propí-
dio (IP), que tem característica de marcação nuclear, só penetrando em membranas lesadas, e não houve diferença estatística entre os 
suportes com relação à porcentagem de marçação nuclear, (80 ± 1,82; 10 ± 0,5; 70 ± 1,0 e 15 ±0,81 respectivamente). Porém prefe-
riu-se trabalhar com a placa devido à facilidade na manipulação. No 2° experimento comparou-se 2 protocolos de eletroporação, 
sendo: T1 (4 pulsos de 40V com 2µs de duração) e T2 (5 pulsos de 130V e 60 µs de duração), os quais foram avaliados com IP e 
também pela marcação de calceína após 5 e 30 minutos da eletroporação. Aos 5 minutos os ovócitos de T1 e T2 apresentaram uma 
diferença significativa no percentual de marcação por IP (75 e 100%, respectivamente), o que não se apresentou aos 30 minutos (15 e 
35%, respectivamente). Na avaliação da viabilidade celular através da marcação com calceína, foi mostrado que os ovócitos de T1 
apresentaram maior viabilidade que os de T2 (84% ± 0,3 Vs 43,1% ± 0,5) aos 30 minutos pós- eletroporação. No 3° experimento 
avaliou-se a viabilidade ovocitária após aquecimento, com os grupos: G1 - (controle): ovócitos maturados in vitro e vitrificados pelo 
OPS; G2 - Ovócitos maturados in vitro, eletroporados e vitrificados pelo OPS; G3 – Ovócitos maturados in vitro, eletroporados e 
vitrificados com redução das concentrações dos crioprotetores; G4 - Ovócitos maturados in vitro, eletroporados e vitrificados com 
solução de 0,5 M de trealose. Os ovócitos aquecidos foram destinados à coloração com calceína, que mostrou os resultados: G1 ═ 
52%, G2 ═ 50%, G3 ═ 53% e G4 ═ 57%, não diferindo estatisticamente entre si, obtendo resultados baixos, o que foi devido a efei-
tos deletérios resultantes do processo de vitrificação, como também pela eletroporação. Conclui-se que a placa é o suporte mais indi-
cado para a eletroporação de ovócitos bovinos; T1 pode ser usado para eletroporação de ovócitos bovinos; a eletroporação foi eficaz 
para a introdução de trealose em ovócitos bovinos por possibilitar a permeabilização aos 5 minutos e a reestruturação aos 30 minutos. 
A trealose pode ser usada como crioprotetor, porém mais estudos são necessários para possibilitar uma melhor estimativa da viabili-
dade ovocitária. 

SBTE 232 BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE 
Tratamento de oócitos com pressão negativa melhora a taxa de blastocistos eclodidos 
 
A. Mezzalira1; J.E. Pinzon2; M.G.L. Pinto1; A.M. Silva1; L.U. Ohlweiler1; N. Klein1; A.L.F. Goetten1; F.D. Moz-
zaquatro1; J.C. Mezzalira1 
 
1.UDESC, Lages, SC, Brasil; 2.Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colômbia. 
 
Palavras-chave: nitrocooler; pressão negativa; estresse controlado. 

Os primeiros relatos do efeito positivo de estresse em condições controladas datam de 1899, quando foi observado que a submissão à 
pressão hidrostática, precedendo um choque térmico (frio), aumentava a viabilidade de bactérias presentes nos alimentos. Somente 
na última década esses mecanismos foram otimizados para aumentar a resistência de oócitos aos procedimentos como a criopreser-
vação. Nosso grupo desenvolveu um equipamento denominado Nitrocooler que possibilita a obtenção de diferentes intensidades de 
pressão negativa, produzindo as condições necessárias de estresse controlado. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferen-
tes intensidades de pressão negativa aplicadas a oócitos bovinos imaturos, que posteriormente foram ativados por partenogênese. 
Oócitos provenientes de ovários de abatedouro, de qualidade boa ou excelente, foram aleatoriamente submetidos aos tratamentos por 
pressão negativa, que foi induzida por um período de 5 minutos com o Nitrocooler (NC), com 200 mbar – grupo NC 200 (n = 225); 
500 mbar - grupo NC 500 (n = 335) ou 800 mbar - grupo NC 800 (n = 227) de pressão. Como controle utilizou-se um grupo não 
submetido à pressão negativa (n = 212). A ativação partenogenética foi realizada com ionomicina (5 µM/5min) e 6-
dimetilaminopurina (2 mM/3h). Os zigotos foram cultivados em meio SOFaaci com 5% de soro de égua em estro, em estufa a 
38,5°C, com 5% CO2 e umidade saturada. Tendo-se o dia zero (D0) de desenvolvimento o dia da ativação, as taxas de blastocistos 
(D7) e eclosão (D10) foram utilizadas como critérios de viabilidade, sendo os dados analisados pelo teste qui-quadrado (P<0,05). Foi 
observada uma redução (P<0,05) na taxa de blastocistos no grupo NC 200 (25,3%) em relação ao controle (34,0%) que, todavia, não 
foi diferente (P>0,05) dos grupos NC 500 (31,0%) e NC 800 (32,2%). Na avaliação da taxa de eclosão, o grupo NC 500 (40,4%) foi 
superior (P<0,05) ao controle (23,6%), não diferindo dos grupos NC 200 (28,1%) e NC 800 (30,1%). Os dados obtidos permitem 
inferir que a submissão de oócitos a pressão negativa de 200 mbar reduz o desenvolvimento embrionário e as pressões negativas de 
200 e 800 mbar não afetam a taxa de eclosão. Ainda, a pressão de 500 mbar favorece a eclosão de embriões, evidenciando que é pos-
sivelmente a pressão ideal para o emprego em estudos de criopreservação com estruturas ativadas quimicamente. 
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SBTE 233 BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE 
Estabelecimento, manutenção e caracterização morfológica de duas linhagens de células da 
glândula mamária de ovelhas lactantes 
 
M.I. Giassetti; F.R.O. Barros; C.M. Mendes; M.E.O.D. Assumpção; J.A. Visintin 
 
FMVZ/USP, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Palavras-chave: glândula mamária; ovino; linhagem celular. 

A glândula mamária é um modelo atraente para estudos de proliferação celular, diferenciação e organogênese. No entanto, poucas 
linhagens desse tipo celular foram estabelecidas para animais de produção, como ovinos. O principal objetivo deste estudo foi com-
parar dois métodos, enzimático e não enzimático, para estabelecer a cultura de células mamárias ovinas e sua caracterização morfo-
lógica. Para tanto, foi obtida de ovelha da raça Santa Inês (90 dias da gestação) uma biópsia mamária (2cm3). Após serem picados 
com o auxílio de uma tesoura, metade dos fragmentos foi cultivado em meio de cultura (meio DMEM, Gibco®, Grand Island, NY), 
10% de FBS (soro fetal bovino), 50µg/ml de gentamicina, 10µl/ml de penicilina e estreptomicina solução, 5µl/ml de aminoácido não 
essencial e 5µl/ml de Fungizone (Invitrogen®, Grand Island, NY ), gerando a NDL (linhagem não digerida). Para a DL (linhagem 
digerida), os fragmentos restantes foram esmagados através de um coador de chá estéril e incubados em meio de digestão (0,02% de 
tripsina, 1% de colagenase A e 1% de hilauronidase). Ambos os grupos foram cultivados durante 7 dias a 37ºC em atmosfera com 
5% de CO2 em humidade elevada. Após atingirem a semiconfluência, as células foram individualizadas por digestão enzimática com 
tripsina 0,01%, plaqueadas até atingir novamente semiconfluência e aproximadamente um milhão de células viáveis foram criopre-
servadas por criotubo. Para cada grupo, cerca de 3x106 células criopreservadas, foram descongeladas, lavadas e distribuídas em três 
placas de Petri de 100mm2. Os cultivos foram estabelecidos até a passagem 12 (P12), sendo criopreservadas em passagem 8 (P8) e 
P12. NDL e DL apresentaram crescimento homogêneo desde a P3 (passagem 3), sendo que NDL apresentava fragmentos de tecido 3 
vezes maiores do que os da DL. Para LND nas passagens 0, 1 e 2 o tempo para semi-confluência era próximo de 15 dias, mas passou 
a 10 dias entre as P3 e P5. Desde a P5 até a P12 (aproximadamente 8 meses) foram necessários 7 dias para se obter a semiconfluên-
cia em cada passagem. No entanto, DL teve o mesmo tempo de crescimento que a LND até a P10, depois esse tempo passou para 17 
dias. As características morfológicas foram observadas em toda troca de meio (a cada 48-72 horas), sendo as diferenças entre DL e 
NDL muito perceptíveis. Em NDL desde P4 foram observadas duas morfologias celulares: uma arredondada, com maior superfície e 
outra afunilada, com alongamentos. Desde P2 até P12 agrupamentos celulares foram observados em NDL. Depois da P6 o cultivo se 
tornou mais heterogêneo e as células arredondadas passaram a circundar as mais arredondadas. No entanto, DL sempre mostrou mai-
or homogeneidade de células afuniladas, fortemente aderidas à placa de cultivo e sem aglomerados de células após a P10. Assim, 
podemos concluir que os dois métodos diferentes inicialmente utilizados para a obtenção da linhagem celular induziu a formação de 
duas linhas de células com organização e morfologia distintas. 
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Quantificação dos níveis de RNAm para HAS-1, PERLECAN e PCNA em folículos ovarianos 
bovinos crescidos in vivo (0,2mm e 0,3mm) 
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Durante o desenvolvimento folicular, a proliferação de células da granulosa e a formação de antro são importantes para aumentar o 
diâmetro folicular. Proteoglicanos e suas cadeias laterais de glicosaminoglicanos são solutos osmóticos que atuam para aumentar a 
pressão osmótica dentro do folículo resultando na acumulação de fluido (Kovach, 1995, Chemistry Biophysical, 53: 181-187; Ishiha-
ra et al., 1997, American Journal of Physiology, 272: 1499-1506), enquanto o Antígeno Nuclear de Proliferação Celular (PCNA) é 
expresso em células em proliferação. O objetivo deste estudo foi quantificar os níveis de RNAm para Hialuronan sintase-1 (HAS-1), 
Perlecan e PCNA em folículos secundários com 0,2 mm e 0,3 mm crescidos in vivo. No laboratório, os folículos de aproximadamen-
te 0,2 mm e 0,3 mm de diâmetro foram microdissecados manualmente e armazenados a -80°C até a extração do RNA total. A extra-
ção do RNA total foi realizada utilizando Trizol® (Invitrogen, São Paulo, Brasil), seguido pela reação de transcrição reversa. A quan-
tificação do RNAm foi realizada utilizando SYBR Green Master Mix (PE Applied Biosystems, Foster City, CA), usando primers 
específicos para HAS-1 (s: TACTGGGTGGCCTTCAATGT; as: AACTGCTGCAGGAGGTTGTT), Perlecan (s: 
TGATGAGGCCTCGGGAGACT; as: CGACACCTCTCGGAACTCCT), PCNA (s: TGCCGAGATCTCAGTCACAT; as: 
TATGGCAACAGCTTCCTCCT) e do gene housekeeping Ubiquitina (s: GAAGATGGCCGCACTCTTCTGAT; as: 
ATCCTGGATCTTGGCCTTCACGTT). ANOVA utilizando o Modelo Linear Geral (MLG) precedido do SAS foi utilizado para 
testar a expressão relativa da HAS-1, Perlecan e PCNA na comparação entre os folículos crescidos in vivo de 0,2mm e crescidos in 
vivo de 0,3mm. Os dados são apresentados como a média ± erro padrão (SEM) (P<0,05). Quando os níveis de RNAm foram compa-
rados entre os folículos crescidos in vivo (~ 0,2mm e ~ 0,3 mm), os níveis de RNAm para PCNA aumentou significativamente em 
folículos com ~ 0,3 mm (3,02 ± 0,44) quando comparado com folículos de ~ 0,2 mm (1,37 ± 0,15) (P<0,05). Em contrário, os folícu-
los com 0,3 mm demonstraram níveis mais baixos de RNAm para Perlecan (0,65 ± 0,03) quando comparado com os folículos de ~ 
0,2mm (2,18 ± 0,63) (P<0,05). Enquanto que os níveis de RNAm para HAS-1 não diferiu entre as categorias foliculares (~ 0,2 mm: 
187,81 ± 199,27; ~ 0,3 mm: 17,15 ± 10,51). Em conclusão, pela primeira vez em bovinos, foi detectado que os níveis de PCNA fo-
ram maiores em folículos com ~0,3 mm indicando a proliferação nas células da granulosa, enquanto que os níveis Perlecan foram 
maiores em folículos com 0,2 mm, sugerindo a ação desse proteoglicano na formação inicial do fluido folicular antral bovino. 
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A manutenção da viabilidade de oócitos de ratas após a vitrificação ainda é insatisfatória. Os principais suplementos usados nas solu-
ções de vitrificação são o BSA, o SFB, o PVA e o ácido hialurônico. O objetivo deste trabalho foi avaliar as taxas de retomada de 
meiose e de maturação nuclear in vitro de oócitos de ratas Wistar vitrificados com diferentes soluções crioprotetoras. Os CCOs foram 
obtidos através da escarificação dos ovários de ratas superovuladas com 20 UI de eCG (IP) e sacrificadas após 48 horas. Os CCOs 
foram selecionados e expostos durante 4 minutos a uma solução de equilíbrio composta por 7,5% de EG + 7,5% de DMSO + 0,4% 
de BSA. Após esse período, os CCOs foram transferidos para os grupos experimentais, compostos por uma solução crioprotetora de 
15% de EG + 15% de DMSO + 0,5 M de sacarose, porém diferindo no suplemento adicionado: G1 - 20% de SFB, G2 - 0,4% de 
BSA, G3 - 1% de ácido hialurônico e o G4 - 0,4% de PVA. O G5 foi o grupo controle, não exposto ao processo de vitrificação. Após 
1 minuto de exposição às soluções crioprotetoras, os CCOs foram armazenados em palhetas do tipo OPS e mergulhados em nitrogê-
nio líquido. Após 7 dias vitrificados, os CCOs foram reaquecidos, mantidos em contato com uma solução 0,5 M de sacarose durante 
5 minutos, transferidos para placas contendo meio de maturação M16 suplementado com 10% de SFB, 0,1 UI/mL de LH e 5 µg/mL 
de FSH e mantidos a 37°C em incubadora com atmosfera de 5% de CO2 e 100% de umidade relativa do ar, por um período de 27 a 
30 horas para maturação. Após o período de maturação, os oócitos foram desnudados transferidos para uma microgota contendo 
meio M2 suplementado com 5 µg/mL de Hoechst e analisados sob microscópio de fluorescência. Foram considerados maturados 
aqueles oócitos que apresentaram extrusão do primeiro corpúsculo polar e a retomada de meiose foi considerada a partir da quebra da 
vesícula germinativa, como descrito por Alcoba et al (2012) (DOI:10.1017/S0967199411000463). Para comparar as taxas de retoma-
da de meiose e maturação nuclear entre os grupos, foi aplicado o teste do Qui-quadrado complementado pelo cálculo dos resíduos 
ajustados. Diferenças de P≤0,05 foram consideradas significativas. As taxas de retomada de meiose obtidas no experimento foram de 
42,3% (11/26) no G1, 21,7% (5/23) no G2, 30% (6/20) no G3, 19% (4/21) no G4 e 80 % (44/55) no G5. As taxas de maturação nu-
clear foram de 38,46% (10/26) no G1, 8,7% (2/23) no G2, 20% (4/20) no G3, 14,3% (3/21) no G4 e 61,8 % (34/55) no G5. As taxas 
de retomada de meiose e maturação nuclear obtidas no grupo controle foram estatisticamente superiores aos demais. Os grupos 1 e 3 
apresentaram taxas de retomada de meiose e maturação nuclear estatisticamente superiores aos grupos 2 e 4. Em conclusão, a suple-
mentação do meio de vitrificação com 20% SFB ou com 1% de ácido hialurônico proporcionou maiores taxas de retomada de meiose 
e maturação nuclear de oócitos de Rattus norvegicus após a criopreservação, apesar dos resultados serem ainda preliminares. 
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O uso de sêmen suíno congelado está restrito a granjas de melhoramento genético, sendo seus resultados considerados baixos em 
comparação ao sêmen resfriado. Isso decorre principalmente do curto período de viabilidade do espermatozóide no trato genital fe-
minino pós-descongelação (aproximadamente 4 horas). Para minimizar esse efeito, tem-se como alternativa o uso da inseminação 
artificial em tempo fixo, objetivando aproximar o momento da ovulação e o da inseminação artificial. Os protocolos de IATF mais 
utilizados (com intervalo de 72 a 80 horas entre a aplicação de eCG e do indutor da ovulação) apresentam sincronização insuficiente, 
já que as ovulações ocorrem com amplitude maior de 6 horas (HÜHN, Theriogenology, v.46, p.911-24, 1996). A diminuição do in-
tervalo entre as aplicações hormonais para 56 horas poder ser uma alternativa para utilização do sêmen congelado, já que as ovula-
ções ocorreriam com amplitude de aproximadamente 3 horas (CANDINI, Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Sci-
ence, v.41, p.124-130, 2004). Além disso, não é consenso na literatura qual indutor de ovulação apresenta melhores resultados. Dian-
te disso, este estudo tem como objetivo avaliar o efeito do intervalo de 56 horas entre as aplicações de eCG e o indutor de ovulação 
(hCG ou GnRH) sobre a fertilidade do sêmen congelado. Para isso 32 fêmeas em reprodução foram dividas em: controle (IA 24 e 
36h após o início dos sinais de cio), hCG (600UI de eCG IM no desmame, 500UI IM de hCG 56h após o eCG e IA 36 e 40h após o 
hCG) e GnRH (600UI de eCG IM no desmame, 50µg de GnRH IM 56h após o eCG e IA 36 e 40h após o GnRH). No 5° dia após a 
IA, os embriões foram coletados e avaliados quanto à fecundação e os índices de mórulas (mórulas recuperadas por fêmea) e de blas-
tocistos (blastocistos recuperados por fêmea). Para os índices de fecundação foi utilizado o teste Qui-quadrado e o teste exato de 
Fish. Para os índices de mórulas e de blastocistos, o One-way Anova e o teste de Tukey. Não houve diferença entre os grupos expe-
rimentais quanto aos índices de fecundação [84,34% (13/83) e 86,21% (12/87), respectivamente para hCG e GnRH, p = 0,74], porém 
ambos diferiram do controle [100% (0/103), p<0,001]. Não houve diferença entre os índices de mórulas (4,71 ± 1,14 para o grupo 
hCG; 2,62 ± 1,54 para o grupo GnRH e 7,8 ± 2,33 para o controle) e de blastocistos (1,71 ± 0,89 para o grupo hCG; 1 ± 0,69 para o 
grupo GnRH e 3,2 ± 1,28 para o controle). Conclui-se que a sincronização hormonal não influenciou o desenvolvimento dos embri-
ões após o estágio de mórula. No entanto apresentou menores índices de fecundação. Este fato pode ter sido em decorrência da dife-
rença dos protocolos de IA utilizados nas fêmeas do grupo controle e as fêmeas que receberam os tratamentos hormonais. Não foi 
verificada diferença entre os indutores da ovulação hCG e GnRH para os parâmetros avaliados. 
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O objetivo deste estudo foi determinar a confiabilidade do uso de Doppler colorido para predizer animais não-gestantes 20 dias após 
a inseminação artificial em tempo-fixo (IATF), utilizando como único parâmetro a avaliação visual do fluxo sanguíneo no corpo 
lúteo (FSCL). Vacas em lactação (n=129) e novilhas (n=79) mestiças Holandês X Gir foram inseminadas em tempo-fixo, em duas 
repetições (R1, n=98; R2, n=110) após sincronização com o seguinte protocolo: D -10 implante intravaginal (1,0 g progesterona, 
Sincrogest, Ourofino, SP, Brasil) e aplicação de 2 mg im de benzoato de estradiol (Sincrodiol, Ourofino); D -2 retirada do implante e 
aplicação de 0,5 mg im de cloprostenol sódico (Sincrocio, Ourofino); D -1 aplicação de 1 mg im de benzoato de estradiol; D0 – 
IATF. Vinte dias após a IATF (D20), os animais foram submetidos à ultrasonografia modo-B para localização do CL e Doppler colo-
rido para avaliação do fluxo sanguíneo luteal, utilizando ultrassom portátil equipado com transdutor retal de 7,5 MHz (MyLab30 
VetGold, Esaote, Italia). Ativado o modo Doppler, o operador avaliou visualmente o fluxo sanguíneo em toda a superfície do CL. 
Com base unicamente na avaliação visual e subjetiva do FSCL, os animais foram classificados como ‘gestantes’ ou ‘não-gestantes’. 
No D30, sem acesso a informações do diagnóstico anterior (baseado no FSCL), o mesmo operador realizou o diagnóstico final de 
gestação (DG), utilizando ultrasonografia modo-B para visualização do batimento cardíaco fetal. O DG final (D30) foi comparado 
retrospectivamente com o diagnóstico baseado no FSCL (D20) e o resultado de cada animal classificado como ‘correto’ ou ‘incorre-
to’. Os números de verdadeiro-positivos (VP), verdadeiro-negativos (VN), falso-positivos (FP) e falso-negativos (FN) foram inseri-
dos em uma tabela de contingência 2x2. A sensibilidade (SEN), especificidade (ESP), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo 
negativo (VPN) e acurácia/confiabilidade (Acc) do diagnóstico por CLBF foram calculados com as seguintes equações: 
SEN=VP/(VP+FN); ESP=VN/(FP+VN); VPP=VP/(VP+FP); VPN=VN/(FN+VN); e Acc=(VP+VN)/n total. Variáveis binomiais 
(taxa de gestação e proporções) foram analisadas pelo teste qui-quadrado. A taxa de gestação total foi 50,0% (104/208) e não foi 
afetada por repetição (49,0 vs. 50,9%, para R1 e R2; P>0,05) ou categoria (51,9 vs. 46,8%, para vacas e novilhas; P = 0,56). Os pa-
râmetros de desempenho do diagnóstico baseado no FSCL foram: SEN=97,1%; ESP=51,9%; VPP=66,9%; VPN=94,7%; e 
Acc=74,5%. A proporção de falso-positivos foi 24,0% (50/208) e a de falso-negativos 1,4% (3/208). Considerando-se que o objetivo 
principal do DG precoce é a identificação de animais não-gestantes para re-sincronização, conclui-se que a avaliação visual do FSCL 
20 dias após a IATF é confiável para este fim, pois apresenta baixa proporção de falso-negativos e alto VPN. 
Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq, OUROFINO, EMBRAPA. 
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A produção de progesterona pelo corpo lúteo está diretamente relacionada ao fluxo sanguíneo, e a redução deste é associada à luteó-
lise. Desta forma, a avaliação da vascularização pode ser um indicador importante da função luteal. Objetivou-se avaliar o padrão 
vascular luteal entre o 12º e 20º dias pós-inseminação em bovinos. Vacas e novilhas (n=121) mestiças Holandês x Gir foram insemi-
nadas utilizando um protocolo de IATF: D -10 implante de 1,0 g progesterona (Sincrogest, Ourofino) e aplicação de 2 mg de benzoa-
to de estradiol (BE, Sincrodiol, Ourofino); D -2 retirada do implante e aplicação de 0,5 mg de cloprostenol sódico (Sincrocio, Ouro-
fino); D -1 aplicação de 1 mg de BE; D0 – IATF. No período de 12 a 20 dias após a IATF, os animais foram avaliados a cada 48h 
utilizando um ultrassom portátil equipado com a função Doppler colorido (MyLab30, Esaote, Itália) e probe linear retal de 7,5 MHz. 
Em cada avaliação, foram mensuradas a área total dos corpos lúteos (ACL), área de tecido luteal (ATL, área total descontada das 
cavidades, se presentes), área de vascularização (AV, determinada pela presença de sinal Doppler) e proporção entre AV e ATL 
(PV). No D30, os animais foram submetidos ao diagnóstico de gestação. Os valores de ACL, ATL, AV e PV entre o D12 e D20 fo-
ram comparados entre animais posteriormente classificados como gestantes ou não gestantes. Os resultados são apresentados como 
média±EPM. Dos animais sincronizados, 17,3% (21/121) não ovularam e foram excluídos do estudo. A taxa de gestação dos demais 
foi 48,0% (48/100). Os valores de referência da ACL, ATL, AV e PV no dia 12 foram de 3,98±0,17cm2; 3,61±0,12cm2; 
0,50±0,04cm2 e 13,91±1,04%, respectivamente. Não houve efeito de dia nas variáveis ACL, ATL, AV e PV de animais posterior-
mente diagnosticados como gestantes (P>0,05). Nos animais não gestantes, houve redução (P<0,01) em todos os parâmetros luteais 
até o D20. Apesar das medidas realizadas com Doppler colorido (AV e PV) apresentarem elevados CVs (>50%), elas apresentaram 
diferenças significativas entre animais gestantes e não gestantes mais cedo (D16: 0,66±0,04 vs. 0,42±0,04 cm2 para AV e 18,88±1,12 
vs. 11,17±0,82% para PV, respectivamente, P<0,001) em relação a ATL (diferenças a partir de D18) ou a ACL (D20). Para um 
mesmo dia (D20), a magnitude das diferenças também foi maior entre as medidas com doppler e as convencionais (231,20% [AV] e 
171,46% [PV] vs. 25,79 [ACL] e 38,78% [ATL] de diferença entre não gestantes e gestantes, respectivamente). Estes resultados pre-
liminares indicam que o uso do Doppler colorido pode resultar em diagnósticos mais precoces e mais acurados de alterações da fun-
ção luteal no período de reconhecimento materno da gestação. 
Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e EMBRAPA. 
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Búfalos são animais poliéstricos estacionais com redução da fertilidade durante o verão em locais de maior latitude. Para investigar 
se a redução da fertilidade está relacionada com a competência oocitária, foram coletados oócitos imaturos de búfalas (nulíparas [N] 
e primíparas+multíparas [M]) no inverno (I) e no verão (V) e submetidos a análises moleculares. Nas duas estações (Julho/2011 e 
Janeiro/2012) 16 búfalas (N=8 e M=8) da APTA-Registro/SP receberam 3 mg de norgestomet (Crestar, MSD, Cotia/SP), 2 mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol, MSD) e 530 µg de cloprostenol sódico (Ciosin, MSD) no Dia (D) 0. No D5, a temperatura cutânea 
(TC; oC), retal (TR; oC) e a frequência respiratória (FR; respirações/min) dos animais foram aferidas antes da OPU. O PROC 
GLIMMIX do SAS (SAS Institute Inc., Cary, EUA) foi utilizado para análise considerando um arranjo fatorial 2x2 e P<0,05. Houve 
efeito de interação para TC, número de folículos e quantidade de DNA mitocondrial (mtDNA); efeito de categoria para TR e número 
de oócitos total e viável; e efeito de estação para TR, FR e porcentagem de oócitos viáveis. Não houve efeito da quantidade de ATP e 
diâmetro dos oócitos. A TC foi maior nas N e M no V em relação ao I (NV=35,0±0,4; NI=23,8±0,5; MV=34,8±0,4; MI=25,4±0,5). 
A TC também foi maior nas M em relação às N no I. A TR foi maior no V em relação ao I (V=38,7±0,1; I=38,0±0,1) e maior nas N 
em relação às M (N=38,5±0,1; M=38,2±0,1). A FR foi maior no V em relação ao I (V=21,3±1,2; I=15,4±1,1). O número de folículos 
(NV=22,6±2,6; NI=16,5±2,9; MV=13,4±1,9; MI=16,6±2,1) foi maior nas N no V em relação ao I e houve aumento no V nas N em 
relação às M. O número de oócitos totais (N=21,8±2,9; M=10,6±1,3) e viáveis (N=13,4±2,2; M=6,3±0,8) foi maior nas N em relação 
às M, e a porcentagem de oócitos viáveis foi menor no V do que no I (V=55,5±3,6; I=64,4±2,6). A quantidade de mtDNA 
(NV=263,673±51,367; NI=609,599±89,596; MV=648,935±99,728; MI=354,753±104,755) foi menor nos oócitos de N no V em re-
lação ao I e maior nos oócitos de M no V em relação ao I. No V, a quantidade de mtDNA foi menor nos oócitos de N do que nos de 
M, e no I maior nos oócitos de N do que nos de M. Em resumo, a maioria das análises realizadas não indicou um efeito negativo do 
verão sobre os oócitos. Evidências mais conclusivas do efeito da estação sobre os oócitos de búfalas devem ser obtidas com análises 
em andamento da expressão de genes ligados à mitocôndria, à apoptose, ao metabolismo da glicose, ao estresse oxidativo, ao estresse 
térmico e à competência oocitária. 
Agradecimentos: Vida Reprodutiva, WTA, MSD e FAPESP. 
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Em mamíferos, a correta reprogramação da metilação do DNA e manutenção do imprinting genômico após a fecundação, é essencial 
para o desenvolvimento embrionário normal e manutenção da gestação. Desta forma, mudanças no padrão de metilação do DNA 
podem causar alterações na função celular, comprometendo o correto desenvolvimento embrionário e manutenção da gestação. Ape-
sar de um recente estudo realizado em nosso laboratório não ter identificado efeito da sexagem por citometria de fluxo no padrão de 
metilação em espermatozóide bovino, sugere-se que embriões produzidos com espermatozóide sexado tenham o seu padrão de meti-
lação alterado devido à diferença na expressão gênica destes embriões e pela maior perda embrionária entre 30 e 90 dias de gestação. 
Um importante gene imprinted, relacionado com o desenvolvimento embrionário, é o gene IGF2. Desta forma, objetivou-se avaliar o 
efeito da sexagem por citometria de fluxo sobre o padrão de metilação da região diferencialmente metilada (DMR) localizada no 
éxon 10 do gene IGF2 em embriões bovinos. Um ejaculado de cada touro Nelore (n=4) foi colhido e separado em três frações: não 
sexado (NS), sexado X (SX) e sexado Y (SY). Sêmen criopreservado de cada grupo foi utilizado na produção in vitro de embriões. 
No dia 9 de desenvolvimento (D0=FIV), os blastocistos eclodidos de cada grupo foram utilizados para avaliação do padrão de meti-
lação do gene IGF2. Para isto, foram formados dois pools de 12 embriões produzidos com sêmen não sexado e sexado (pool de em-
briões SX e SY). Para cada pool de embriões, DNA genômico foi extraído e o padrão de metilação avaliado pela técnica de bisulfito 
de sódio e sequenciamento, em duas diferentes réplicas. As sequências foram analisadas usando o software BiQ Analyser, sendo 
utilizada a sequência do Genbank NM_174087.3 como referência. Para a comparação do padrão de metilação foi utilizado o teste de 
Kruskal-Wallis (P≤0,05). O padrão de metilação do DNA foi semelhante entre os grupos NS (29,8±3,7%), SX e SY (18,3±3,4%). 
Desta forma, podemos concluir que embriões produzidos in vitro utilizando-se espermatozóides sexados por citometria de fluxo não 
apresentam alteração no padrão de metilação da DMR intragênica localizada no éxon 10 do gene IGF2. 
Apoio financeiro: FAPESP, CNPq e EMBRAPA. 
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O espermatozóide suíno é susceptível ao choque térmico durante o congelamento e descongelamento, sendo estes eventos responsá-
veis pela baixa viabilidade após a descongelação. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes métodos de congelação 
sobre as características espermáticas do sêmen suíno. Vinte ejaculados provenientes de 20 animais foram diluídos em diluidor co-
mercial e refrigerados a 17°C por 20 horas. As doses foram centrifugadas (1600g por 5 minutos a 15°C) para a retirada do sobrena-
dante. Na metodologia A (controle - Westendorf et al., 1975, Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, 82, 261-267), o sedimento foi 
ressuspenso na proporção de 1:3 em diluidor de resfriamento (DR - 80% de solução de lactose 11% e 20% de gema de ovo). Em 
seguida, a amostra foi resfriada a 5ºC durante 90 min. e então adicionadas de duas partes de diluidor de congelamento (89,5% de DR, 
1,5% de Orvus Ex Paste e 9% de glicerol). O envase foi feito em palhetas de 0,5 mL, as quais foram submetidas ao vapor de nitrogê-
nio líquido (-90°C) por 20 minutos e, posteriormente, mantidas em nitrogênio líquido a -196°C. Na metodologia B (biocongelador), 
o diluidor de congelamento foi adicionado logo após o diluidor de resfriamento, ambos nas mesmas proporções já descritas. As doses 
foram então envasadas em palhetas de 0,5 mL e submetidas à curva de congelamento que variou de 15ºC a 5ºC a 0,25ºC/min, de 5°C 
a –80ºC a 10°C/min. e de -80°C a -120°C a 5ºC/min. O descongelamento ocorreu em banho-maria a 37ºC por 20 segundos. O conte-
údo de cada palheta foi diluído em 2,0 mL de diluidor ALMUS a 37ºC e submetido às analises de motilidade, vigor, integridade de 
membrana (eosina nigrosina) e integridade acrossômica (coloração de Pope). Os dados foram submetidos as teste T pareado sendo 
que as análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico SAS (1996) a 5% de probabilidade. A motilidade (37,25±2,98; 
37,00±3,63), o vigor (2,4±0,14; 2,3±0,105) e a integridade de membrana plasmática (61%±2,89; 60,25%±2,45) não deferiram 
(P>0,05) entre as metodologias estudadas. A metodologia A apresentou integridade de acrossoma maior (45,9%±3,34) que a metodo-
logia B (40,45%±3,73), que pode ser explicada pelo fato de que na metodologia A o sêmen só foi exposto ao glicerol já na tempera-
tura de 5°C e não a 15ºC como na metodologia B, podendo, neste caso, ter ocorrido efeito citotóxico. Acredita-se que a curva de res-
friamento da metodologia B foi muito lenta, expondo os espermatozóides por muito tempo antes da congelação ao crioprotetor. Des-
sa forma, a metodologia de congelamento A é recomendada, já que proporcionou a melhor integridade de acrossoma. 
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Criotolerância de embriões Bos taurus indicus e Bos taurus taurus produzidos in vitro e in vivo 
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O objetivo deste experimento foi estudar os mecanismos envolvidos na sobrevivência à crioconservação de embriões Bos taurus in-
dicus (Nelore) e Bos taurus taurus (Simental) produzidos in vitro (PIV) e in vivo (TE). Em um arranjo fatorial 2 x 2, duas subespé-
cies (Bos taurus indicus vs Bos taurus taurus) e duas origens (PIV vs TE) foram utilizadas. Vacas Nelore (N=14) e Simental (N=14) 
foram submetidas a OPU e os oócitos recuperados (N=840 e 450, respectivamente) foram submetidos a MIV, FIV e CIV. Além dis-
so, vacas Nelore (N=7) e Simental (N=8) foram submetidas a superestimulação ovariana, IATF e lavagem uterina. Os embriões PIV 
(N=349 e N=105) e TE (N=80 e N=74), respectivamente zebuínos e taurinos, foram submetidos às técnicas de vitrificação (N=70-
94), coloração de Sudan Black (n=30), espectrometria de massas por ionização e dessorção a laser assistida por matriz (MALDI-MS; 
N=8-16), microarray genômico (N=4-8) e validação no qPCR (N=8-16). Modelos univariados (PROC LOGISTIC e PROC 
GLIMMIX- SAS 9.2) e multivariados (análise dos componentes principais-PCA- Piruete v.3.11 e MetaboAnalyst) foram utilizados 
na análise estatística. A análise do microarray genômico procedeu-se no FlexArray 1.6.1.1. Genes com “fold change” de 1,5 e P≤0,05 
foram considerados diferentemente expressos. Embriões taurinos apresentaram maior (P≤0,05) sobrevivência após a vitrificação que 
os zebuínos (34,6 vs 20,2%). Apesar disso, os embriões taurinos apresentaram maior (P≤0,05) conteúdo lipídico do que os zebuínos 
(3,4±0,3 vs 2,4±0,3). Quando se comparou embriões TE em relação aos PIV observou-se que os primeiros apresentaram melhor res-
posta à vitrificação (38,5 vs 18,1%; P≤0,05) e menor conteúdo lipídico (2,1±0,3 vs 4,0±0,3; P≤0,05), em relação aos embriões PIV. 
Além disso, o perfil de lipídeos de membrana do tipo fosfocolinas (PC) e esfingomielinas (SM) foi característico para cada grupo, 
sugerindo marcadores positivo [PC (34:2) e PC (36:5)] e negativo [PC (32:0) e PC (34:1)] da criotolerância embrionária, respectiva-
mente. Na análise do microarray genômico um total de 165, 520 e 54 genes foram diferencialmente expressos (P≤0,05) entre a sub-
espécie, origem e interação subespécie*origem, respectivamente. Genes envolvidos na apoptose (DAD1), metabolismo lipídico 
(AUH e ELOVL6) e mitocondrial (ATP5B) estavam “upregulated” nos embriões taurinos. O gene GPX4, envolvido no estresse oxi-
dativo, estava “upregulated” nos embriões zebuínos. Genes envolvidos na apoptose (DAP), metabolismo lipídico (ACSL3 e ACSL6), 
reconhecimento materno da gestação - RMG (INTF2), estresse térmico (HSPA5) e diferenciação celular e formação da placenta 
(KRT18) estavam “upregulated” nos embriões PIV. Além disso, houve interação significativa subespécies*origens nos genes rela-
cionados ao RMG (PAG2) e apoptose (PRDX2). Concluímos que diversas vias metabólicas fundamentais de sinalização celular e 
embrionária envolvidas em diferentes processos biológicos afetam a sobrevivência dos embriões após criopreservação. 
Agradecimento: FAPESP e LNBio-CNPEM. 
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Vitrificação por cryotop vs. congelamento clássico: efeito nas taxas de re-expansão e eclosão 
de embriões bovinos PIV 
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A vitrificação é o método de eleição para criopreservação de embriões PIV, sendo que diversas técnicas e protocolos que utilizam 
pequenos volumes de solução de vitrificação vêm sendo desenvolvidos e utilizados. Dentre eles, uma das abordagens é o cryotop, 
que embora seja muito utilizado para ovócitos, poucos são os relatos avaliando a sua eficiência em embriões bovinos PIV. Objetivou-
se avaliar o efeito da vitrificação por cryotop frente ao congelamento clássico quanto às taxas de re-expansão e eclosão de embriões 
bovinos PIV. Foram utilizados complexos-cumulus-ovócitos (CCOs) aspirados de folículos de ovários de abatedouro. Após a sele-
ção, os CCOs foram maturados, fecundados e cultivados in vitro até o D7 de desenvolvimento (D0=dia da fecundação). No D7 so-
mente os embriões no estágio de blastocisto expandido (Bx) foram utilizados (n=144). Os embriões foram distribuídos em 3 grupos: 
1) controle (GB), embriões permaneceram na bancada; 2) vitrificado (GV), embriões vitrificados pelo método do cryotop; 3) conge-
lado (GC), embriões submetidos ao congelamento clássico com etileno glicol. Durante os processos de criopreservação dos grupos 
GC e GV, os embriões do GB permaneceram em meio de bancada (TCM-199 sais de Hank’s, Invitrogen®, Carlsbad, CA, USA), 
suplementados com 10% de soro fetal bovino (SFB, Invitrogen), sobre placa aquecedora a 37ºC. Após a desvitrificação e o descon-
gelamento dos grupos GV e GC, respectivamente, os três grupos retornaram para a estufa em meio SOF e depois de 24 e 48 horas 
foram avaliados quanto à re-expansão e eclosão. Os dados foram comparados utilizando o teste de Qui-Quadrado (P<0,05). Às 24 
horas pós-descongelamento, não foram observadas diferenças (P>0,05) entre os grupos criopreservados GC (n=47) e GV (n=49) nas 
taxas de re-expansão (80,8% e 89,7%) e eclosão (14,8% e 22,4%). Quando comparados ao GB (n=48), que apresentou taxas de re-
expansão e eclosão de 95,8% e 39,5%, respectivamente, apenas o GC apresentou taxas inferiores (P<0,05). Na segunda avaliação, 
com 48 horas, as taxas de re-expansão apresentaram o mesmo comportamento observado às 24 horas. Porém, quando avaliadas as 
taxas de eclosão, os grupos GV (71,4%) e GB (81,2%) foram semelhantes entre si, apresentando maior (P<0,05) percentagem de 
blastocistos eclodidos do que o GC (42,5%). Os resultados sugerem que a vitrificação por cryotop é um método mais eficaz para 
criopreservar embriões PIV quando comparado com o congelamento clássico. Entretanto, mais estudos são necessários para avaliar a 
capacidade dos embriões criopreservados de estabelecerem uma gestação normal. 
Apoio financeiro: EMBRAPA. 
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As proteínas de membranas são importantes na motilidade espermática e interação com o oócito. Entretanto, é necessário definir os 
tipos de proteínas e os mecanismos de ação que afetam a viabilidade destes gametas. O objetivo deste estudo foi verificar, a nível 
molecular, a influência do clima do Nordeste Brasileiro na qualidade seminal. O sêmen foi coletado quinzenalmente de 7 caprinos da 
raça Saanen mantidos confinados e sob o mesmo regime alimentar na época seca (setembro, outubro e novembro) e chuvosa (março, 
abril e maio) e os parâmetros seminais avaliados. As células espermáticas foram separadas do plasma seminal por centrifugação e 
armazenadas a -20°C. As amostras foram descongeladas e feito um pool de cada animal referente a época seca e chuvosa. Para o 
enriquecimento das proteínas de membranas mitocondriais, nuclear, acrossomais e plasmática, os espermatozóides foram lavados 
com PBS e homogeneizados vigorosamente com homogeneizador tipo crusher. As células espermáticas foram novamente lavadas 
com PBS, ressuspendidas no mesmo tampão contendo 1% de Triton X-100 e mantidas por 2h à 4°C. Em seguida foram submetidas a 
sonicação por 30 min e centrifugadas à 5000 x G por uma hora à 4°C. O sobrenadante foi então precipitado com acetona e ressus-
pendido em tampão uréia-tiuréia. A concentração proteica foi determinada por Bradford (1976, Anal Bioch 722, 248-254) e as amos-
tras submetidas à eletroforese 2-D (12,5% PAGE). As variáveis definidas nos períodos foram comparadas através dos testes t parea-
do e Wilcoxon (SAS, 2003). Os valores dos parâmetros seminais da época chuvosa e seca são mostrados, respectivamente, entre 
parênteses. A concentração espermática (2,3x109±0,13; 1,9x109±0,09), motilidade total (54±4,2; 30±4,5) e percentagem de esperma-
tozóides normais (69±3,8; 55±3,6) foram superiores (p<0,05) na época chuvosa. As análises dos géis detectaram 238 spots e as in-
tensidades de 6 destes diferiram (p<0,05) entre as épocas seca e chuvosa. Estes spots foram digeridos e identificados por espectrome-
tria de massa. No período chuvoso, as proteínas ATP synthase subunid-d mitochondrial, radial spoke head protein 9 homolog e lysi-
ne-specific demethylase foram mais abundantes. Suas funções biológicas estão relacionadas à síntese de ATP, movimentação flage-
lar e regulação da espermatogênese, respectivamente. No período sêco, três isoformas da leucine aminopeptidase apresentaram-se 
mais abundantes. Tal componente encontra-se presente na membrana acrossomal e está envolvido na reação acrossômica. Estes re-
sultados demonstram que alterações climáticas nas estações sêca e chuvosa no Nordeste do Brasil causam alterações quanti-
qualitativas no sêmen de bodes Saanen, variações estas também associadas à expressão de proteínas de membrana integrais ou liga-
das às mesmas. 
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Aceita-se amplamente que moléculas de RNA são instáveis e altamente sujeitas à degradação. Contudo, tal conceito nunca foi testa-
do utilizando-se as acuradas e sensíveis técnicas disponíveis atualmente. Objetivou-se (1) testar o efeito do tempo de armazenamento 
de tecidos e extratos de RNA em gelo e (2) testar o efeito de ciclos de congelamento-descongelamento de extratos de RNA na sua 
integridade e na detecção de transcritos específicos. Fragmentos de endométrio (ENDO), corpo lúteo (CL) e ampola do oviduto 
(AMP) foram dissecados de vacas Nelore abatidas no dia 7 pós-estro (n=3). Cada fragmento foi subdividido em seis subfragmentos 
de aproximadamente 30 mg, os quais foram armazenados em criotubos em gelo por 0 (1 hora após o abate), 1, 3, 6, 12 ou 24 horas e 
a seguir guardados a -80˚C. O RNA total foi extraído por meio de SV Total RNA Isolation System (Promega) e a integridade do 
RNA foi avaliada com aparato Bioanalyzer®. O efeito de tempo foi analisado por ANOVA nos valores de RNA integrity number 
(RIN; 1 = degradação máxima e 10 = ausência de degradação). O RIN foi similar para as amostras de ENDO (7,07±0,24; média±erro 
padrão da média), CL (8,74±0,08) e AMP (6,86±0,3). Adicionalmente, os extratos de RNA referentes à amostra 1h foram armazena-
das em gelo por 0, 1, 12 ou 24h ou foram submetidas a 1, 2, 4 ou 6 ciclos de congelamento e descongelamento. Não houve efeito do 
tempo nos valores de RIN para as amostras de ENDO (7,67±0,09), CL (8,2±0,08) ou AMP (5,9±0,72). Da mesma forma, os ciclos de 
congelamento não alteraram a integridade do RNA obtido a partir do ENDO (7,62±0,07), CL (8,54±0,09) ou AMP (5,78±0,63). Sin-
tetizou-se cDNA (LifeTech) e analisou-se a expressão dos genes receptor de progesterona (PGR) e ciclofilina por qPCR entre os 
extratos de RNA armazenados em gelo por 0 vs. 24h, e entre os extratos que foram submetidos a 1 vs. 6 ciclos de congelamento. 
Diferenças entre as médias dos limiares de detecção (Ct) foram calculadas pelo teste t de student. Os valores de Ct do gene PGR não 
foram alterados pelos ciclos de congelamento nem pelo tempo em gelo, respectivamente, no ENDO (25,2±0,1 vs. 25,1± 0,1 e 
26,9±0,4 vs. 27,4±1,7; média do Ct±erro padrão da média), CL (25,9± 3,4 vs. 29,8± 0,6 e 31,3± 1,1 vs. 30,4± 0,1) ou AMP (29,3± 
1,8 vs. 28,4± 1,0 e 31,3± 3,2 vs. 30,4± 2,0). Os Cts do gene ciclofilina não foram alterados no ENDO (21,5±0,1 vs. 27,0±1,5 e 
28,9±2,8 vs. 26,6±0,9), CL (24,4±0,2 vs. 24,8±0,3 e 25,6±0,4 vs. 25,7±0,2) ou AMP (28,4±1,1 vs. 27,9±0,6 e 29,2±1,8 vs. 28,9±0,8). 
Em conclusão, sugere-se que não ocorre degradação generalizada (medida pelo Bioanalyzer), nem específica (medida por qPCR) de 
RNA após armazenamento de tecido e extratos de RNA em gelo por até 24h, nem pela exposição destes extratos a até 6 ciclos de 
congelamento no ENDO, CL e AMP de bovinos.  
Apoio: CAPES para MRF, CNPq (481087/2010-9 para MB), FAPESP (2010/01284-4 para FSM, 2011/03226-4 para MB e 
2010/05650-5 para HF); Ourofino, PUSP-P e Deoxi Biotecnologia. 
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Uma vez que embriões bovinos PIV são mais susceptíveis aos danos oxidativos, a suplementação in vitro com antioxidantes tem-se 
mostrado eficiente para melhorar a qualidade embrionária. Todavia, ainda resta avaliar se o aumento na qualidade se reflete em me-
lhoria na criotolerância destes embriões. Este estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito da suplementação com antioxi-
dantes (cisteína – CIST; catalase – CAT; e β-mercaptoetanol – βME) no meio de MIV sobre o desenvolvimento, qualidade e criotole-
rância embrionários, bem como nos níveis intracelulares de espécies reativas de oxigênio (ROS) produzidas durante o cultivo de 
embriões bovinos. Foram realizadas 5 repetições, em replicatas independentes, e a taxa de blastocistos foi calculada sobre o total de 
oócitos maturados. COCs (n=766) foram maturados em meio B199 (TCM-199 suplementado com bicarbonato, hormônios e 10% 
SFB) suplementado com 0,6 mM CIST, 100 µM βME, 100 UI CAT ou sem antioxidantes (Controle). Após FIV, os zigotos foram 
CIV em meio SOF, a 38,5°C e atmosfera de 5% de CO2 em ar, por 7 dias. As taxas de clivagem e blastocistos foram avaliadas as 72 
e 168 hpi, respectivamente. Uma parte dos blastocistos obtidos (n=154) foi vitrificada (Ingámed®, Maringá-PR, Brasil). O restante 
(n=92) foi corado com 5 µM da sonda fluorescente diacetato de 6-carboxi-2’,7’-diclorodihidrofluoresceína (H2DCFDA; Molecular 
Probes, Invitrogen, Oakville, Canadá) ou foram submetidos (n=64) à coloração TUNEL (In Situ Cell Death Detection Kit, Fluoresce-
in, Roche Applied Science, IN, USA). Os embriões corados com H2DCFDA e TUNEL foram avaliados imediatamente em micros-
cópio invertido de epifluorescência (excitação de 495/510-550 nm e emissão de 520/590 nm, respectivamente), sendo que as imagens 
dos embriões corados com H2DCFDA foram analisadas pelo programa Q-Capture Pro Image software para determinação da intensi-
dade de fluorescência. A diferença entre grupos foi comparada por ANOVA seguido do teste de Tukey e as taxas de re-expansão 
pelo teste de Qui-quadrado (P<0,05). As taxas de clivagem foram 82,9%±3,2a (Controle), 78,4%±2,1a (CIST), 82,4%±5,2a (βME) e 
79,5%±3,5a (CAT) e as de blastocistos foram 48,7%±3,4a (Controle), 53,9%±6,0a (CIST), 51,4%±11,4a (βME) e 59,7%±2,3a (CAT). 
As taxas de re-expansão foram 76,0%a (Controle), 76,9%a (CIST), 93,3%a (βME) e 88,5%a (CAT). A intensidade de fluorescência 
foi 1,0±0,07a (Controle), 0,8±0,05b (CIST), 0,7±0,06b (βME) e 0,6±0,06b (CAT). O número de células totais foi 85,7±3,5a (Controle), 
89,8±3,6a (CIST), 89,8±3,2a e 85,3±4,0a (CAT) e de células apoptóticas foi 4,3±1,2a (Controle), 2,2±0,4b (CIST), 0,7±0,2b (βME) e 
1,8±0,3b (CAT). Em conclusão, a suplementação com antioxidantes durante a MIV melhorou a qualidade do embrião ao reduzir os 
níveis intracelulares de ROS e a taxa de apoptose, todavia não refletiu em aumento no desenvolvimento e criotolerância embrionários 
in vitro. 
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A Transferência de Embriões (TE) é uma importante ferramenta de trabalho com o objetivo de acelerar e auxiliar o processo seletivo 
dos animais de melhor performance de certas características em determinadas condições ambientais. É importante que a TE esteja 
acoplada a um programa de seleção e melhoramento genético. Os marcadores moleculares podem auxiliar técnicas reprodutivas a-
vançadas como ovulações múltiplas, pois permitem a identificação de genes específicos introduzidos no rebanho, porém, para isso é 
necessário um estudo de associação desses marcadores com as características a serem selecionadas. Este trabalho teve como objetivo 
verificar a associação entre o STR ILSTS002, ligado ao gene LHβ, e um SNP no gene ligado ao receptor de FSH (FSHR), em relação 
a diferentes respostas superovulatórias em doadoras de embriões das raças Nelore (n=60) e Angus (n=59). Os dados foram obtidos de 
doadoras com três programas de coletas de embriões, sendo para o marcador ILSTS002 as vacas, dentro de cada raça, foram classifi-
cadas em alta (≥ 6) ou baixa (<6) produtoras de embriões viáveis por coleta. Para o marcador FSHR, as vacas de cada raça foram 
divididas em homozigotas (GG) ou heterozigotas (CG) e comparou-se as médias de produção de embriões viáveis. O DNA foi obtido 
pelo método de Salting-out (Miller et al., 1988) e amplificado pela técnica da PCR. No modelo estatístico foi realizada a verificação 
da associação entre o número de estruturas e os genótipos de cada marcador por análise univariada do modelo linear geral. Nas doa-
doras da raça Nelore a presença do alelo *135 do marcador ILSTS002 foi significativamente mais frequente nas classificadas como 
baixa produtora de embriões viáveis (p=0,04). Já nos animais da raça Angus, não foi observada nenhuma associação do marcador 
com as diferentes classes de doadoras. No marcador molecular FSHR foi analisada a sua frequência genotípica. Na raça Nelore fo-
ram observados os genótipos CG e GG em uma frequência de 51,6% e 48,4%, respectivamente, enquanto que na raça Angus 100% 
de homozigose (GG). As doadoras da raça Nelore, classificadas como heterozigotas, apresentaram uma média de produção de embri-
ões viáveis superior estatisticamente daquelas genotipadas como homozigotas 9,6 x 5,7 (p<0,01). Pode-se concluir que é possível 
sugerir a utilização destes marcadores moleculares na seleção de vacas Nelore doadoras de embriões. 
Apoio: CNPq e ULBRA. 
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A transferência de embriões (TE) tem contribuído de forma significativa para o melhoramento genético do nosso rebanho. O proto-
colo superestimulatório P-36 tem sido utilizado com sucesso em programas de TE. Desta forma, objetivou-se estudar o efeito do 
protocolo P-36 na expressão do mRNA de genes correlacionados, positivamente, com a competência do complexo cumulus-oócito 
(CCO): receptores de FSH (FSHR) e EGF (EGFR) e da pentraxina 3 (PTX-3) nas células do cumulus e do mRNA do GDF-9, 
BMP15 e Histona H2A (H2A) nos oócitos. Vacas Nelore multíparas, puras de origem, foram distribuídas ao acaso em dois grupos 
experimentais: grupo controle (vacas não superovuladas, n=15, as quais em dia aleatório do ciclo estral (D0) receberam um dispositi-
vo intravaginal contendo progesterona (P4; 1,0 g, Primer®, Tecnopec) e 2,5 mg de benzoato de estradiol (BE; IM, RIC-BE®, Syn-
tex). No D8 foi administrado um análogo da PGF2alfa (150 µg dcloprostenol, IM, Prolise®, ARSA S.R.L.) e o Primer® foi removi-
do. Para os animais do grupo P-36 (n=10), no início do tratamento (D0), as vacas receberam um Primer® e 2 mg de BE. No D5 foi 
iniciada a administração de pFSH (dose total de 160 mg, Folltropin-V®, Bioniche Animal Health) em doses decrescentes: 40, 30, 20 
e 10% da dose total ao dia, divididas em duas vezes ao dia, durante 4 dias seguidos. No D8 foi administrado um análogo da PGF2alfa 
e após 36 horas o Primer® foi removido. Os animais foram abatidos 12 horas (D9) após a retirada do Primer® para obtenção dos 
ovários. Os oócitos recuperados foram submetidos a desnudamento em vórtex e tratamento com protease (Protease®, Sigma-Aldrich) 
para remoção da zona pelúcida. Pools de 20 oócitos isolados e das suas respectivas células do cumulus (n=6 pools; grupo controle e 
n=4 pools; grupo P-36) foram submetidos à extração de RNA total (kit RNeasy, Qiagen). A expressão dos genes alvos foi realizada 
por RT-PCR em tempo real com o uso de oligo-dT na transcrição reversa e primers bovino-específicos. A expressão de ciclofilina A 
(PPIA) foi utilizada como controle endógeno. As médias dos níveis de mRNA dos genes alvos foram comparadas por teste t, sendo 
consideradas diferentes as comparações com P<0,05. Não houve diferença nos níveis de mRNA do FSHR, EGFR e PTX-3 nas célu-
las do cumulus do grupo controle quando comparados aos do grupo P-36. Entretanto, nos oócitos, a expressão do mRNA de GDF-9 e 
BMP15 foi maior no grupo controle (0,68±0,21 e 0,68±0,24; respectivamente) quando comparados ao grupo P-36 (0,06±0,01 e 
0,04±0,01; respectivamente; P<0,01). Nenhum efeito do tratamento superestimulatório foi verificado sobre os níveis de mRNA de 
H2A nos oócitos. Assim, com os presentes resultados, há indicativos de que os oócitos de animais sob efeito superestimulatório pare-
cem ser menos competentes quando comparados aos oócitos de vacas não submetidas à superestimulação ovariana.  
Agradecimentos: À FAPESP pelo apoio financeiro e bolsas concedidas. 
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A investigação dos fatores de transcrição envolvidos com a regulação da pluripotência em embriões bovinos pré-implantação fornece 
informações importantes com relação ao desenvolvimento embrionário inicial e derivação de células tronco embrionárias. Este expe-
rimento objetivou comparar o nível de expressão de RNA mensageiro (mRNA) do marcador de pluripotência Akp2 (gene codifica-
dor da fosfatase alcalina) em blastocistos (D7) e blastocistos eclodidos (D10), pois sabe-se que por volta da eclosão do blastocisto, a 
massa celular interna (MCI) é transformada em um epitélio completamente diferenciado, o hipoblasto e o epiblasto. Complexos cu-

mulus oócito foram maturados em TCM 199 por 24 horas e fertilizados com sêmen congelado. Presumíveis zigotos foram cultivados 
em SOFaa por 7 dias (grupo 1) e por dez dias (grupo 2). Todos os embriões foram lavados três vezes em PBS e congelados a -80°C 
até a extração de RNA. Para a quantificação do nível de expressão de mRNA de Akp2, o RNA total foi isolado de grupos de sete 
embriões por ensaio (n=3) e para cada estágio de desenvolvimento embrionário usando o RNeasy Micro kit (Qiagen). A transcriptase 
reversa Superscript III (Invitrogen) foi usada para a síntese do DNA complementar e a reação em cadeia da polimerase (PCR) foi 
realizada com o Gotaq qPCR Master Mix (Promega, MA, USA). O método para a quantificacão da expressão foi o método da curva 
padrão relativa. A quantificação foi normalizada pelo YWHAZ, controle endógeno e as curvas padrão para Akp2 e YWHAZ foram 
derivadas de diluições séricas de DNA bovino (1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000). O coeficiente de correlação foi maior que 0,99 e a 
eficiência da reação maior que 94%. Os dados de três ensaios foram analisados por ANOVA. O nível de transcrição de mRNA de 
Akp2 é cinco vezes maior em células de blastocistos (D7) do que em células de blastocistos eclodidos (D10). Como Akp2 é um mar-
cador de pluripotência, sua expressão é maior no estágio de desenvolvimento embrionário mais inicial.  
Agradecimento: FAPESP. 
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Na congelação de sêmen ovino utiliza-se convencionalmente uma concentração espermática que varia de 80 a 150 milhões de células 
viáveis por dose, implicando em um pequeno número de doses por ejaculado. Sendo assim, machos de elevado valor comercial ne-
cessitam serem submetidos a um maior ritmo de coletas para produzir um número significativo de doses que possa atender possíveis 
demandas. Com isso objetivou-se avaliar, in vitro, os efeitos da diminuição da concentração de espermatozóides por doses de sêmen 
ovino no processo de criopreservação, buscando um melhor aproveitamento dos ejaculados. Seis ejaculados de dois reprodutores 
Dorper foram coletados por vagina artificial com intervalo de uma semana entre coletas, sendo cada ejaculado fracionado em quatro 
grupos correspondente às concentrações: G90 (controle, 90x106); G60 (60x106); G30 (30x106); e G15 (15x106). Após processamen-
to, as amostras criopreservadas foram armazenadas em botijão criogênico para posterior avaliação in vitro. Os testes hipoosmótico 
(HOST), de termorresistência lento (TTR), avaliação da motilidade progressiva e vigor espermático foram feitos após a descongela-
ção das palhetas em água a 37ºC durante 30 segundos. A análise estatística foi realizada utilizando análise de variância e teste de 
Tukey para comparar as médias. O nível de significância adotado foi de 5%. Foi feita a análise da estatística descritiva através do 
procedimento PROC MEANS do SAS 8. Foi verificado que para o sêmen fresco, a média±desvio padrão da motilidade e do vigor 
foram de 93,125±2,47 e 4,83±0,32, respectivamente. Já para o sêmen descongelado a motilidade teve média±desvio padrão de 
64,583±11,32 e para o vigor 3,56±0,34. Foi realizado o Teste t de Student para amostras pareadas entre a motilidade e o vigor para o 
sêmen fresco e congelado, no qual foi observada diferença significativa (P<0,05) entre as características. Para avaliar a influência da 
concentração de espermatozóides por partida, realizou-se o teste de Tukey para a ANOVA, utilizando o procedimento PROC GLM 
do SAS 8. Neste caso, verificou-se diferença significativa (P<0,05) apenas para a motilidade do sêmen congelado na concentração de 
15 milhões, em todas as suas combinações. Utilizando o mesmo teste foi averiguada a influência da congelação sobre o vigor nas 
diferentes concentrações, não havendo diferença estatística significativa (P<0,05). Para a análise de motilidade e vigor com o TTR, 
os resutados de média±desvio padrão para o tempo 0 foram de 47,92±15,9 e 2,4±0,49 e após 3 horas foram de 27,7±13,5 e 
1,64±0,56, respectivamente, utilizando o teste t, não existindo diferença estatística entre os grupos. Da mesma forma foi à avaliação 
do HOST. Os resultados indicam que é possível reduzir a concentração das doses inseminantes até 15 milhões, sem que esse fator 
interfira na criopreservação das mesmas. De acordo com tais resultados é visível a manutenção da qualidade espermática e a sua via-
bilidade a menores concentrações. 
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A vitrificação tem-se mostrado como uma biotécnica mais adequada à criopreservação de embriões de mamíferos produzidos in vi-
tro. O presente estudo tem como objetivo relatar índices inéditos obtidos na transferência de embriões vitrificados produzidos in vitro 
na espécie bubalina. Blastocistos expandidos grau I produzidos in vitro de doadoras búfalas submetidas à aspiração folicular foram 
vitrificados pelo método cryotop nos dias 5, 6 e 7 de cultivo. Em oito sessões, 70 embriões vitrificados, foram transferidos no perío-
do de 01/02/11 a 02/04/12 para receptoras previamente sincronizadas aos 6 dias após a ovulação, com protocolo de TETF. Todos os 
embriões foram aquecidos em laboratório e envasados em palhetas para TE, não ocorrendo cultivo temporário em incubadoras de 
CO2 ou seleção dos mesmos. O diagnóstico de gestação por ultra-sonografia foi realizado aos 30 dias e a confirmação, bem como a 
sexagem fetal, foram realizadas aos 60 dias de prenhez. Aos 30 dias de gestação, diagnosticaram-se 37,1% (26/70) de prenhez. Aos 
60 dias de gestação, confirmaram-se 31,4% (22/70) de prenhez, sendo 12 fêmeas (54,5%) e 10 machos (45,5%). Foram verificadas 
apenas 4 perdas gestacionais (15,4%). Os resultados obtidos são inéditos na ciência e abrem possibilidades para o emprego comercial 
das técnicas de OPU, PIV e TE de embriões vitrificados na espécie bubalina.  
Agradecimentos: FAPEMIG (APQ – 0591-5.04/08), FINEP, FIEMG. 
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