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RREESSUUMMOO  
 
PORTO-FILHO, R.M. Sincronização da ovulação para a inseminação artificial em 
tempo fixo (IATF) durante estação reprodutiva desfavorável em fêmeas bubalinas. 
[Synchronization of ovulation for fixed time artificial insemination (FTAI) during the off 
breeding season in buffalo]. 2004. 100 f.. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2004.  

 
Foram comparadas diferentes doses de eCG e hCG associadas a dispositivos intravaginais 
de progesterona (DIV), para avaliar o crescimento folicular e a ovulação, bem como a taxa 
de prenhez após a IATF e a funcionalidade do CL 12 dias após a sincronização em búfalas, 
durante a estação reprodutiva desfavorável. Para tanto, foram realizados cinco 
experimentos. Nos experimentos 1, 2 e 4, os grupos foram estabelecidos em função da 
ciclicidade dos animais, avaliada pelas concentrações plasmáticas de progesterona 
mediante colheita de sangue por punção da veia jugular no D–10 e no D0. Nos 
experimentos 3 e 5, os grupos foram estabelecidos em função da condição corporal e da 
ordem de parto. Em todos os experimentos as búfalas receberam um DIV associado a 2mg 
de Benzoato de Estradiol (BE) no D0. No D9 o DIV foi retirado, e procedeu-se à 
administração de 0,150mg de prostaglandina (PGF). No experimento 1, as búfalas do G1 
(Controle, n=9) e do G2 (eCG, n=10) receberam 1500UI de hCG no D11; o G2 recebeu 
também 500UI de eCG no D-9; a IATF foi realizada no D12. Nesse experimento, o diâmetro 
máximo do folículo dominante (DMFD) foi de 12,6 ± 3,0 e 13,4 ± 1,7mm para o G1 e o G2, 
respectivamente (P>0,05); o diâmetro do folículo ovulatório (DFO) foi de 14,9 ± 2,9 (G1) e de 
14,0 ± 1,6mm (G2; P>0,05); o intervalo entre a retirada do DIV e a ovulação (IROV) foi de 
78,0 ± 12 (G1) e 68,0 ± 9,0h (G2; P>0,05); a taxa de ovulação (TO) foi de 44,4 (G1) e 70,0% 
(G2; P> 0,05). A área do CL (ACL) foi de 31,6 ± 19,9 (G1) e de 29,9 ± 9,7mm2 (G2; P>0,05); 
a concentração plasmática de P4 (P4) foi de 1,3 ± 1,4 (G1) e 2,0 ± 1,6ng/ml (G2; P>0,05); a 
taxa de prenhez (TP) foi de 22,2 (G1) e 60% (G2; P=0,11). No experimento 2, as búfalas do 
G1 (1500 UI de hCG; n=21) e do G2 (1000UI de hCG; n=21) receberam 500UI de eCG no 
D9; no D11, o G1 recebeu 1500UI de hCG e o G2 1000UI de hCG. Os resultados desse 
experimento são relatados a seguir: DMFD de 12,4 ± 2,3 (G1) e 12,2 ± 2,5mm (G2; P>0,05); 
DFO de 12,6 ± 2,3 (G1) e 12,5 ± 2,7mm (G2; P>0,05); IROV de 67,7 ± 18,1 (G1) e 72,8 ± 
16,7h (G2; P>0,05); TO de 67,7 (G1) e 67,7% (G2; P>0,05); ACL de 24,8 ± 9,2 (G1) e 28,3 ± 
17,2mm2 (G2; P>0,05); P4 de 2,3 ± 1,4 (G1) e 2,4 ± 1,3ng/ml (G2; P>0,05). No experimento 
3, os animais foram tratados de forma idêntica àqueles do experimento 2, porém as búfalas 
do G1 (n=83) e do G2 (n=91) receberam a IATF no D12. Nesse experimento, foi obtida TP 
de 53 (G1) e de 53,8% (G2; P>0,05). No Experimento 4, as búfalas do G1 (n=10) receberam 
500UI e as do G2 (n=11) 400UI de eCG; os dois grupos receberam 1000UI de hCG no D11. 
Esse experimento teve como resultados: DMFD de 13,2 ± 1,4 (G1) e 13,8 ± 1,8mm (G2; 
P>0,05); DFO de 13,7 ± 1,1 (G1) e 14,2 ± 1,5mm (G2; P>0,05); IROV de 71,1 ± 11,7 (G1) e 
75,0 ± 5,5h (G2; P>0,05); TO de 70,0 (G1) e 72,7% (G2; P>0,05); ACL de 28,4 ± 8,6 (G1) e 
31,6 ± 10,3mm2 (G2; P>0,05); P4 de 2,7 ± 1,2 (G1) e 3,3 ± 2,9ng/ml (G2; P>0,05). No 
experimento 5 (G1/n=54; G2/n=51) foi adotado o mesmo protocolo do experimento 4, porém 
as búfalas receberam a IATF no D12. Esse experimento resultou em TP de 42,6 (G1) e 
43,1% (G2; P>0,05). Assim, foi possível concluir que as concentrações de 400UI de eCG e 
de 1000UI de hCG, associadas ao DIV, foram suficientes para induzir o crescimento 
folicular, a ovulação e a prenhez em búfalas durante o período reprodutivo desfavorável. 
 
Palavras-chave: Inseminação artificial em tempo fixo. Búfalos. eCG. hCG. 
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PORTO-FILHO, R.M. Synchronization of ovulation for fixed-time artificial insemination 
(FTAI) during the off breeding season in buffalo. [Sincronização da ovulação para a 
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) durante estação reprodutiva desfavorável em 
fêmeas bubalinas.]. 2004. 100 f.. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
 
Different dosage of eCG and hCG were compared in association to progesterone 
intravaginal device (IVD) in female buffalo during the off breeding season with the purpose of 
evaluating the follicular growing and ovulation as well as the pregnancy rate after FTAI and 
functionality of the CL, twelve days after the synchronization. For this, 5 experiments were 
done. For the establishments of the groups in the experiments 1,2 and 4 blood samples were 
collected for the analysis of plasmatic concentrations of P4 on D –10 and D0 to verify the 
cyclicity. In the experiments 3 and 5 the groups were established due body condition score 
and number of calving. In all the experiments the buffaloes received a IVD associated with 
2mg of estradiol benzoate (EB) on D0. On D9 the IVD was extracted and it was followed by 
the administration of 0,150mg of prostaglandin (PGF). In the exp. 1 the buffaloes of G1 
(control, n=9) and G2 (eCG, n=10) received 1500IU of hCG on D11. On G2 was 
administrated 500IU of eCG on D9. The FTAI was done on D12. The maximun diameter of 
dominant follicle (MDDF) was 12.6 ± 3.0 and 13.4 ± 1.7mm to the G1 and G2, respectively 
(P>0,05). The diameter of the ovulatory follicle (DOF) was 14.9 ± 2.9 (G1) and 14.0 ± 1.6mm 
(G2; P>0,05). The interval between the device withdrawn and ovulation (DWO) was 78.0 ± 
12.0 (G1) and 68.0 ± 9.0h (G2; P>0,05). The ovulation rate (OR) was 44.4 (G1) and 70.0% 
(G2; P>0,05). The CL area (CLA) was 31.6 ± 19.9 (G1) and 29.9 ± 9.7mm2 (G2; P>0,05). 
The plasmatic concentration of P4 (P4) was 1.3 ± 1.4 (G1) and 2.0 ± 1.6ng/ml (G2; P>0,05). 
The pregnancy rate (PR) was 22.2 (G1) and 60% (G2; P=0,11). In the exp. 2 the buffalo 
females of G1 (1500IU of hCG; n=21) and G2 (1000IU of hCG; n=21) received 500IU of eCG 
on D9. On D11, G1 received 1500IU of hCG and G2 1000IU of hCG. The MDDF was 12.4 ± 
2.3 (G1) and 12.2 ± 2.5mm (G2; P>0,05), the DOF was 12.6 ± 2.3 (G1) and 12.5 ± 2.7mm 
(G2; P>0,05), DWO was 67.7 ± 18.1 (G1) and 72.8 ± 16.7h (G2; P>0,05), the OR was 67.7 
(G1) and 67.7% (G2; P>0,05), the CLA was 24.8 ± 9.2 (G1) and 28.3 ± 17.2mm2 (G2; 
P>0,05) and the P4 was 2.3 ± 1.4 (G1) and 2.4 ± 1.3ng/ml (G2; P>0,05). The exp. 3 was 
identical to exp.2, although the animals of G1 (n=83) and G2 (n=91) received the FTAI on 
D12. The PR was 53.0 (G1) and 53,8% (G2; P>0,05). In exp. 4, the animals of G1 (n=10) 
received 500IU and G2 (n=11) 400IU of eCG. Both groups received 1000IU of hCG on D11. 
The MDDF was 13.2 ± 1.4 (G1) and 13.8 ± 1.8mm (G2; P>0,05), the DOF was 13.7 ± 1.1 
(G1) and 14.2 ± 1.5mm (G2; P>0,05), the DWO was 71.1 ± 11.7 (G1) and 75.0 ± 5.5h (G2; 
P>0,05), the OR was 70.0 (G1) and 72.7% (G2; P>0,05), the CLA was 28.4 ± 8.6 (G1) and 
31.6 ± 10.3mm2 (G2; P>0,05) and the P4 was 2.7 ± 1.2 (G1) and 3.3 ± 2.9ng/ml (G2; 
P>0,05). In exp. 5 (G1/n=54; G2/n=51) was done the same protocol in the exp. 4, although 
the animals received the FTAI on D12. The PR was 42.6 (G1) and 43.1% (G2; P>0,05). 
Dosage of 400IU of eCG and 1000IU of hCG, associated to IVD for FTAI were enough to 
induce follicular growing, ovulation and pregnancy in buffalo females during the off breeding 
season. 
 
Key words: Fixed-time artificial insemination. Buffalo. eCG. hCG. 
 



SSUUMMÁÁRRIIOO  
 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................  9 
2 REVISÃO DA LITERATURA ......................................................................  14 
2.1 ESTACIONALIDADE REPRODUTIVA .................................................................. 15 
2.2 SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM HORMÔNIO LIBERADOR DE 
 GONADOTROFINAS (GnRH)/HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)  
 ASSOCIADOS À PROSTAGLANDINA, PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
 EM TEMPO FIXO ................................................................................................... 17 
2.3 ASSOCIAÇÃO DE PROGESTERONA OU PROGESTÁGENOS COM 
 ESTRADIOL NA SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA INSEMINAÇÃO 
 ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO .............................................................................. 26 
2.4 USO DE GONADOTROFINA CORIÔNICA EQÜINA E DE GONADOTROFINA 
 CORIÔNICA HUMANA ASSOCIADO A PROGESTERONA OU  
 PROGESTÁGENOS NA SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA  
 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO .................................................... 36 

3 MATERIAL E MÉTODO .............................................................................  44 
3.1 LOCAL DOS EXPERIMENTOS ............................................................................. 45 
3.2 EXAMES REPRODUTIVOS ................................................................................... 45 
3.3 EXPERIMENTO 1: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
 SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
 PROGESTERONA ASSOCIADO OU NÃO AO eCG (0 VERSUS 500UI) E AO hCG  
 (1500UI) EM FÊMEAS BUBALINAS EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO 
 REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL .................................................................................. 46 
3.4 EXPERIMENTO 2: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
 SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
 PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (500UI) E AO hCG (1000 VERSUS 1500UI) 
 EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL .......................... 50 
3.5 EXPERIMENTO 3: TAXAS DE CONCEPÇÃO DE FÊMEAS BUBALINAS SUBMETIDAS 
 À SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA IATF COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL 
 DE PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (500UI) E A DIFERENTES DOSES DE hCG 
 (1000 VERSUS 1500UI), NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL ......................... 53 
3.6 EXPERIMENTO 4: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
 SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
 PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (400 VERSUS 500UI) E AO hCG (1000UI) 
 EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL .......................... 56 
3.7 EXPERIMENTO 5: TAXAS DE CONCEPÇÃO DE FÊMEAS BUBALINAS SUBMETIDAS 
 À SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA IATF COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL 
 DE PROGESTERONA ASSOCIADO A DIFERENTES DOSES DE eCG (400 VERSUS 500UI) 
 E AO hCG (1000UI), NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL .............................. 59 
3.8 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA .......................... 61 



 
 
 
 
4 RESULTADOS ...........................................................................................  63 
4.1 EXPERIMENTO 1: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
 SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
 PROGESTERONA ASSOCIADO OU NÃO AO eCG (0 VERSUS 500UI) E AO hCG  
 (1500UI) EM FÊMEAS BUBALINAS EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO 
 REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL .................................................................................. 64 
4.2 EXPERIMENTO 2: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
 SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
 PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (500UI) E AO hCG (1000 VERSUS 1500UI) 
 EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL .......................... 67 
4.3 EXPERIMENTO 3: TAXAS DE CONCEPÇÃO DE FÊMEAS BUBALINAS SUBMETIDAS 
 À SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA IATF COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL 
 DE PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (500UI) E A DIFERENTES DOSES DE hCG 
 (1000 VERSUS 1500UI), NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL ......................... 70 
4.4 EXPERIMENTO 4: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
 SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
 PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (400 VERSUS 500UI) E AO hCG (1000UI) 
 EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL .......................... 71 
4.5 EXPERIMENTO 5: TAXAS DE CONCEPÇÃO DE FÊMEAS BUBALINAS SUBMETIDAS 
 À SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA IATF COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL 
 DE PROGESTERONA ASSOCIADO A DIFERENTES DOSES DE eCG (400 VERSUS 500UI) 
 E AO hCG (1000UI), NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL .............................. 74 

5 DISCUSSÃO ..............................................................................................  75 
6 CONCLUSÕES ..........................................................................................  84 
 REFERÊNCIAS ..........................................................................................  86 



  

  

  

  

  

  

11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



INTRODUÇÃO 10

O crescente interesse dos criadores, aliado ao aumento dos rebanhos, têm 

feito com que a espécie bubalina venha se tornando uma fonte viável de produção 

de proteínas de origem animal em nosso país. Isto porque o búfalo é 

comprovadamente um animal de fácil adaptação a diferentes regiões do mundo 

(BARUSELLI, 1994b). A população bubalina mundial praticamente dobrou nos 

últimos 40 anos, e atualmente é estimada em aproximadamente 170 milhões de 

cabeças, das quais 100 milhões encontram-se na Índia (Food and Agricultural 

Organization - FAO -, 2004). No Brasil, estima-se que o rebanho bubalino seja 

constituído por aproximadamente 1,3 milhões de animais. Essa população aumentou 

1905% nos últimos 40 anos (FAO, 2004), o que demonstra a adaptabilidade da 

espécie às nossas condições e as possibilidades futuras da bubalinocultura como 

atividade emergente no país. 

A eficiência da espécie em nosso meio tem sido demonstrada por diversos 

grupos de pesquisa e, em diferentes sistemas de criação, o búfalo tem apresentado 

ótimo desempenho (BARUSELLI, 1992; VILLARES, 1994), não somente como 

produtor de leite - que pode atingir teores de até 11% de gordura -, mas também 

como produtor de carne - cuja aceitação pelo mercado vem aumentando. Além 

disso, como ressalta Vale (1988), em locais em que a agricultura ressente-se da falta 

de equipamentos mecanizados, os búfalos também podem ser utilizados como força 

de trabalho.  

Berber, Silva e Cardoso (2002) mencionam outra importante contribuição da 

espécie, que é a produção de esterco destinado à recuperação de solos fracos, 

aumentando a produção agrícola. Esses animais também produzem couro de alta 

qualidade e resistência que pode ser utilizado, inclusive, como isolante de 

componentes eletrônicos e na confecção de artigos de luxo. 
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Porém, para que os índices produtivos sejam satisfatórios, os animais 

devem apresentar boa eficiência reprodutiva (BARUSELLI, 1994b). Dentre os fatores 

que interferem na eficiência reprodutiva da espécie, a detecção do estro é o que 

mais se destaca, devido à discrição da sintomatologia e à necessidade de pessoal 

capacitado para executar essa tarefa (BARUSELLI, 1994a; BARUSELLI et al., 1997; 

OHASHI, 1994; RAO; RAO; VENKATARAMAIAH, 1995; ZICARELLI et al., 1997a). 

Assim, o uso de biotecnologias reprodutivas, como a inseminação artificial (IA) e a 

transferência de embriões (TE), torna-se limitado devido às citadas dificuldades e às 

características comportamentais da espécie (MOIOLI et al., 1998). 

Uma outra característica apresentada pela espécie é a estacionalidade 

reprodutiva. Em localidades distantes da linha do equador, o comportamento 

reprodutivo dos búfalos é influenciado positivamente pela diminuição das horas de 

luz do dia. Assim, e de acordo com Zicarelli (1994), pode-se dizer que os búfalos são 

poliéstricos estacionais de dias curtos. 

Essa característica promove maior concentração das manifestações de estro 

durante o outono (BARUSELLI, 1994a; DANEV, 1997; ZICARELLI, 1994) e, em 

virtude da diminuição da produção em determinadas épocas do ano, causa 

transtornos consideráveis em propriedades destinadas à produção de leite 

(BARUSELLI; CARVALHO, 2003a). 

A sincronização do estro, menciona Baruselli (1994a), pode facilitar o 

emprego da inseminação artificial e a introdução de material genético superior nos 

rebanhos bubalinos. Nesse sentido, Chauhan, Sharma e Singh (1985) e El-Belely et 

al. (1995) têm preconizado a utilização da prostaglandina e análogos para 

sincronizar o estro nesses animais. O emprego de agentes luteolíticos pode auxiliar 

na implementação da inseminação artificial ou da monta controlada (PORTO-FILHO, 



INTRODUÇÃO 12

2000), minimizando problemas com a detecção do estro (BARUSELLI, 1998; DIAZ; 

MIES FILHO, 1983).  

Vários outros sistemas de sincronização do estro são utilizados com sucesso 

na espécie bubalina, mas esquemas que sincronizam a ovulação são considerados 

mais vantajosos pois diminuem a necessidade de mão-de-obra especializada para a 

detecção do estro e favorecem a utilização da inseminação artificial em tempo fixo - 

IATF - (BARUSELLI; CARVALHO, 2003b). 

Em bovinos, numerosos protocolos farmacológicos têm sido investigados para 

sincronizar ovulações, porém somente alguns têm demonstrado resultados 

aceitáveis. A campo, as características desejáveis de um programa desse tipo 

devem incluir alta taxa de resposta ao tratamento hormonal - independentemente do 

estágio do ciclo estral em que o tratamento tenha início -, sincronização da ovulação, 

alta fertilidade da ovulação sincronizada e retorno ao estro com alta taxa de 

concepção nos serviços subseqüentes (HANLON et al., 1996). 

No Brasil, há relatos de que a utilização da IATF em búfalas é prejudicada 

pela estacionalidade reprodutiva da espécie (BARTOLOMEU, 2003; BARUSELLI; 

CARVALHO, 2003a; MOURA, 2003; SINGH et al., 2004). Entretanto, desde 2001, a 

utilização de alguns protocolos - desenvolvidos com objetivo de minimizar a 

sazonalidade reprodutiva dos bubalinos - tem apresentado resultados satisfatórios, 

permitindo a realização da IATF mesmo durante a estação reprodutiva desfavorável 

(BARUSELLI et al., 2003a). 

Mas há outros fatores envolvidos nas baixas taxas de concepção nas 

espécies bovina e bubalina, como a insuficiência luteínica - apontada por Binelli et 

al. (2001) e Singh, Khurana e Inderjeet (1998) como responsável pela morte 

embrionária precoce. Portanto, baixas concentrações plasmáticas de progesterona 
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(P4) estão diretamente ligadas a reduzidas taxas de prenhez após a utilização da 

inseminação artificial. 

 Dessa maneira, estratégias que possibilitem elevar as concentrações de P4 

podem ser fundamentais para o desenvolvimento do concepto e para inibir a síntese 

de prostaglandina (PGF), que geralmente ocorre no chamado período crítico da 

gestação - 15 a 17 dias depois da IA (BINELLI et al., 2001). 

Para aumentar a produtividade de carne e de leite, programas de melhoria 

genética, associados a biotecnologias da reprodução, devem ser implementados nos 

rebanhos bubalinos brasileiros. Porém, as características reprodutivas peculiares à 

espécie e a variabilidade dos resultados encontrados na literatura demandam novas 

pesquisas voltadas ao tema. Isto porque a utilização eficiente de biotecnologias - 

como a inseminação artificial durante todas as épocas do ano -, depende 

sobremaneira da maior compreensão dos fenômenos reprodutivos e dos aspectos 

comportamentais e fisiológicos peculiares à espécie. 

Diante dessa realidade, o presente trabalho teve como objetivos: 

• induzir o crescimento folicular e conseqüente ovulação em búfalas durante a 

estação reprodutiva desfavorável; 

• comparar a resposta à administração de diferentes doses de Gonadotrofina 

Coriônica Humana (hCG) e Gonadotrofina Coriônica Eqüina (eCG) associada a 

dispositivos intravaginais de progesterona em búfalas durante a estação 

reprodutiva desfavorável, avaliando os seguintes aspectos: dinâmica de 

crescimento folicular, ocorrência da ovulação, intervalo entre o tratamento e a 

ovulação, área do corpo lúteo, concentração plasmática de progesterona e taxa 

de prenhez após a IATF. 
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2.1 ESTACIONALIDADE REPRODUTIVA 

 

Como mencionado no capítulo anterior, uma das principais características 

apresentada pela espécie bubalina é a estacionalidade das atividades reprodutivas. 

Em regiões distantes da linha do Equador - isto é, em localidades nas quais a 

duração das horas de luz diária durante o ano é mais variável -, o comportamento 

reprodutivo dos búfalos é influenciado pela diminuição das horas de luz do dia. Essa 

espécie animal pode ser caracterizada como poliéstrica estacional de dias curtos, 

semelhantemente aos ovinos e caprinos. Em decorrência dessa peculiaridade, 

observa-se maior concentração das manifestações de estro em búfalas durante o 

período de outono (BARUSELLI, 1994a; DANEV, 1997; ZICARELLI, 1994). 

Segundo Singh, Nanda e Adams (2000), ainda não está totalmente 

esclarecido se o padrão sazonal reprodutivo da espécie bubalina é uma 

característica genética ou conseqüência de fatores ambientais. Entretanto, há 

evidências de que fatores biometeorológicos - amplitude do dia, temperatura 

ambiental, umidade relativa e pluviometria - exercem forte influência sobre o sistema 

endócrino dos búfalos (SHAH, 1988). Singh, Singh e Dhaliwal (1989), atribuem a 

diminuição da atividade reprodutiva dos búfalos ao aumento da temperatura 

ambiental, porém Razdan e Kaker (1980) associam essa diminuição ao aumento da 

extensão do dia. 

De acordo com Zicarelli (1994), da mesma forma que ocorre em outras 

espécies, o hormônio responsável por sinalizar a alternância claro/escuro em búfalos 

é a melatonina. Para o autor, é a melatonina que controla o início ou o término da 

atividade cíclica na espécie. Os níveis plasmáticos de melatonina atingem altas 
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concentrações durante as horas de escuridão, particularmente no outono e no 

inverno. 

El-Fouly, Korby e El-Sobhy (1976) e Obi-Reddy, Tripathi e Raina (1987), 

consideram que os dias curtos e as temperaturas frias são favoráveis ao 

aparecimento do estro em búfalas.  

A concentração de partos conseqüente à estação reprodutiva da espécie faz 

com que a produção de leite durante o ano seja heterogênea (BARUSELLI; 

CARVALHO, 2003b; CATILLO et al., 2002). Além disso, e de acordo com Zicarelli 

(2003), falhas na concepção afetam diretamente a produção de leite porque o 

período de lactação das búfalas é menor que o dos bovinos, diminuindo ainda mais 

a quantidade de leite produzido em virtude do número de partos distribuídos durante 

o ano. 

Trabalho desenvolvido na Itália por Zicarelli et al. (1997b) mostra que a 

colocação de novilhas – que são menos sensíveis ao fotoperíodo - em reprodução 

no período de primavera possibilita distribuição mais uniforme dos partos durante o 

ano.  

A eficiência reprodutiva - um dos fatores que maior influência têm sobre a 

produtividade – em bubalinos pode ser prejudicada pela fraca expressão do estro no 

verão e pelo padrão reprodutivo estacional da espécie (MADAN, 1988; MADAN; 

DAS; PALTA, 1996). Conseqüentemente, a detecção do estro é uma das principais 

causas do fraco desempenho reprodutivo da maioria dos rebanhos nos quais são 

empregadas biotecnologias da reprodução – IA e TE -, principalmente na época 

reprodutiva desfavorável. Ohashi (1994) ressalta que, na espécie bubalina, as 

manifestações de estro pouco aparente, a baixa incidência de comportamento 



REVISÃO DA LITERATURA 17

homossexual e a grande variação na duração do estro são fatores limitantes para a 

obtenção de índices adequados de fertilidade.  

 

 

2.2 SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM HORMÔNIO LIBERADOR DE 
GONADOTROFINAS (GnRH)/HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) 
ASSOCIADOS A PROSTAGLANDINA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
EM TEMPO FIXO  

 

Durante fase restrita do ciclo estral – diestro - a PGF provoca a regressão do 

corpo lúteo que, nesse período, torna-se responsivo a tal hormônio. A ação da PGF 

resulta em luteólise e queda dos níveis sangüíneos de progesterona. Esses eventos 

promovem as manifestações de estro, seguidas de ovulação dois a cinco dias após 

o tratamento (NEBEL; JOBST, 1998). A responsividade do corpo lúteo à PGF tem 

início no quinto dia do ciclo estral, aumenta até o 12º dia e permanece em fase de 

platô até o 17º dia, quando se inicia a regressão espontânea causada pela liberação 

endógena desse hormônio (LARSON; BALL, 1992; ODDE, 1990). 

Também na espécie bubalina a utilização de PGF para a indução do estro 

tem sido objeto de estudo, tanto para melhorar a eficiência reprodutiva como para 

diminuir o intervalo entre os partos (CHAUHAN; SHARMA; SINGH, 1985; EL-

BELELY et al., 1995).  

O efeito do dia do tratamento com PGF sobre a resposta ao estro e a 

ovulação em bovinos independe do número de ondas foliculares por ciclo estral. Foi 

verificado que o folículo dominante, presente no momento do tratamento, torna-se 

ovulatório quando a luteólise é induzida durante sua fase de crescimento (DE 

RENSIS; PETERS, 1999; JACKSON et al., 1979; KASTELIC; KNOPF; GINTHER, 

1990; MACMILLAN; HENDERSON, 1984; VIANA; FERREIRA; CAMARGO, 1999). 
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O mesmo foi constatado por Porto-Filho (2000) em búfalas. Esse autor 

verificou diferença significativa no intervalo entre a aplicação de PGF e a 

manifestação de estro (40,7 ± 10,9h versus 56,7 ± 12,8h; P<0,01), e entre a 

aplicação desse hormônio e a ovulação (70,0 ± 11,3 versus 85,6 ± 12,5h; P<0,01), 

quando a PGF foi administrada em duas fases distintas do diestro - antes e depois 

do D-10. Tais resultados sugerem que, nos animais tratados no início do ciclo estral, 

provavelmente ocorreu a ovulação do folículo dominante da primeira onda, presente 

no momento da aplicação da PGF. 

Entre as limitações da utilização da PGF estão a baixa taxa de sincronização 

do estro e da ovulação (TANABE; HANN, 1984). Em virtude desse comportamento, 

quando a indução do estro é realizada através da aplicação de PGF, é fundamental 

a observação do mesmo para realização da inseminação artificial, dificultando a 

implantação da IATF (BÓ et al., 2001; DRIANCOURT, 2000; KASTELIC et al., 1996). 

Para minimizar essa baixa sincronização do estro, a PGF pode ser 

associada a outros fármacos. Nesse sentido, a utilização do hormônio liberador de 

gonadotrofinas tem sido amplamente pesquisada para controlar a dinâmica folicular 

em bovinos (BARROS et al., 1998; BARROS et al., 2000; LOPEZ-GATIUS; LOPEZ-

BEJAR, 2002) e bubalinos (BARUSELLI et al., 1999). 

O GnRH é um decapeptídio gonadotrófico produzido e liberado pelo 

hipotálamo (HONLES, 2000), que induz a liberação de hormônio luteinizante pela 

adeno-hipófise (THATCHER et al., 2002; YAMADA et al., 2002). 

O GnRH induz a ovulação ou a luteinização do maior folículo presente no 

momento do tratamento (MACMILLAN; THATCHER, 1991). Conseqüentemente, 

uma nova onda folicular é recrutada, aproximadamente dois dias mais tarde, e um 
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novo folículo dominante cresce por sete dias depois do tratamento, até se tornar 

capaz de ovular após a aplicação de PGF (THATCHER et al., 1993).  

Macmillan, Segwagwe e Pino (2003) observaram que a utilização de GnRH 

aumentou a taxa de concepção em 8% em vacas normais, e em 22,5% em vacas 

consideradas repetidoras de cio. Segundo os autores, a emergência de uma nova 

onda de desenvolvimento folicular geralmente ocorre dentro de dois dias após a 

aplicação de GnRH somente em animais que possuam folículo dominante, o qual 

sofre ovulação e é luteinizado pelo LH. 

O desenvolvimento de uma onda folicular fica inalterado se a aplicação do 

GnRH for realizada antes do estabelecimento da dominância folicular, lembram 

Ryan, Mihm e Roche (1998); além disso, os efeitos do GnRH sobre esse folículo e a 

emergência de uma nova onda de desenvolvimento folicular são dose-dependentes.  

Twagiramungu, Guilbault e Dufour (1995) observaram que animais tratados 

com a associação de GnRH e PGF, com intervalo de seis dias entre as aplicações, 

não influenciou a taxa de prenhez em comparação ao grupo que recebeu apenas 

PGF. Tais autores comentam que o uso de um segundo tratamento com GnRH após 

a PGF, para assegurar a ovulação de um folículo dominante persistente, melhora a 

precisão do estro e permite a IATF sem efeitos adversos sobre as taxas de prenhez. 

O esquema denominado Ovsynch compreende duas aplicações de GnRH 

com a administração de uma dose de PGF entre elas foi utilizado para a IATF por 

Seguin (1997) e Wiltbank (1997), sem a necessidade de observação do estro. Essa 

técnica promove a concentração das ovulações em um período de 8 a 12 horas, e 

permite a realização da inseminação entre 16 e 24 horas após a segunda aplicação 

do GnRH (BARROS, 2000).  
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Ainda de acordo com Seguin (1997) e Wiltbank (1997), a primeira aplicação 

de GnRH tem como objetivo induzir a liberação de LH e a ovulação ou luteinização, 

do folículo dominante, e resulta na emergência de uma nova onda folicular dois dias 

depois de ser implementada; a administração de PGF sete dias após a primeira 

aplicação de GnRH tem a função de promover a luteólise do CL originado, e a 

segunda aplicação de GnRH promove a ovulação sincronizada de um novo folículo 

dominante, induzido pelo GnRH; a IATF é realizada 24 horas após a segunda 

aplicação de GnRH. 

O intervalo de sete dias entre a primeira aplicação de GnRH e a PGF é 

suficiente para o desenvolvimento de um novo folículo dominante (GAMBINI et al., 

1998) e para a maturação do corpo lúteo, favorecendo resposta positiva à 

administração da PGF (BARROS, 2000). 

No estudo realizado por Wiltbank (1997), os animais que receberam a 

segunda aplicação de GnRH apresentaram taxa ovulatória de 97%, contra 77% 

daqueles que não a receberam. O autor observou, ainda, que folículos de 9,0 a 

10,0mm de diâmetro e na fase de crescimento ovularam mesmo na presença de 

corpo lúteo funcional, com altos níveis de progesterona, e que os folículos não 

ovulados sofreram luteinização. 

Castilho et al. (2000), que empregaram o protocolo Ovsynch em novilhas 

girolandas, verificaram que 50% das fêmeas ovularam após a primeira aplicação de 

GnRH (buserelina). Para esses autores, o GnRH é capaz de induzir a ovulação em 

100% dos folículos em crescimento e em 33% dos folículos em fase de platô; já os 

folículos atrésicos não ovulam. 

A gonadorelina e a buserelina - análogos ao GnRH - produzem efeitos 

diferenciados na indução da ovulação do foliculo dominante formado após a primeira 
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aplicação de GnRH. Isto porque, como postulam Macmillan, Segwagwe e Pino 

(2003), a buserelina é 40 a 200 vezes mais potente que a gonadorelina.  

Avaliando os efeitos de vários análogos ao GnRH, Chenault et al. (1990) 

concluíram que o acetato de fertirelina promoveu aumento nas concentrações de LH 

e do hormônio folículo estimulante (FSH) quando administrado nas concentrações 

de 25 a 200µg. A buserelina é 10 a 20 vezes mais potente que o acetato de 

fertirelina, e a resposta observada nas concentrações de LH e FSH após a aplicação 

de 20µg de buserelina foi maior que aquelas obtidas com quaisquer doses de 

acetato de fertirelina e gonadorelina.  

Pursley, Mee e Wiltbank (1995) comentam que a primeira aplicação de 

GnRH do protocolo Ovsynch apresenta melhor eficiência na taxa de ovulação em 

vacas lactantes (85%) do que em novilhas (54%). 

A taxa de concepção em vacas inseminadas artificialmente pelo protocolo 

Ovsynch é bastante variável (26 a 55%; PURSLEY; MEE; WILTBANK, 1995; 

PURSLEY et al., 1997; VASCONCELOS, 1998), e os resultados obtidos sofrem a 

influência do período pós-parto no qual a técnica é empregada (PURSLEY; 

KOSOROK; WILTBANK, 1997).  

Outro fator que pode interferir na resposta ao protocolo Ovsynch é a fase do 

ciclo estral na qual ele é iniciado. Segundo Vasconcelos (2000), vacas nas quais o 

tratamento teve início na primeira metade do ciclo estral (D-1 a D-12) apresentaram 

maior taxa de ovulação (91%) do que aquelas tratadas na segunda metade do ciclo 

estral (>D-12, 80%). No mesmo experimento, a taxa de sincronização não sofreu 

influência da fase do ciclo estral na qual o tratamento foi iniciado, mas foi 

influenciada pela resposta à primeira aplicação de GnRH (92% na presença de 
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ovulação versus 79% na ausência de ovulação; P<0,01). A taxa de sincronização 

após a segunda aplicação de GnRH foi de 87%. 

Nesse contexto, Thatcher et al. (2002) citam que, quando o programa é 

iniciado entre os dias 13 e 17 do ciclo estral, pode ocorrer regressão espontânea do 

corpo lúteo antes da aplicação da PGF, com conseqüente antecipação da ovulação. 

E comentam que tratamentos realizados no início do ciclo estral podem apresentar 

taxa de concepção reduzida porque, nessa fase, há predominância de pequenos 

folículos incapazes de sofrer a ação da primeira aplicação de GnRH, o que resulta 

em folículos que exercem dominância por período prolongado. 

Baruselli et al. (1999) observaram que a taxa de ovulação à primeira 

aplicação de um análogo ao GnRH - acetato de buserelina - foi melhor em búfalas 

que receberam 20µg (70,5%) do que naquelas que receberam 10µg (50%). No 

mesmo experimento, os autores observaram tempo médio de ovulação de 33,0 ± 8,3 

horas após a primeira aplicação de GnRH, e de 32,0 ± 5,7 horas após a segunda 

aplicação desse hormônio. Os animais que não ovularam à primeira aplicação de 

GnRH apresentaram intervalo mais curto entre a segunda aplicação desse hormônio 

e a ovulação do que aqueles que ovularam (22,2 ± 10,4 vs 33,9 ±4,9 horas). Dos 33 

animais avaliados, 25 (75,8%) apresentaram ovulações sincronizadas, 6 (18,2%) 

ovularam entre a aplicação de PGF e a segunda dose de GnRH, e 2 (6,0%) não 

apresentaram ovulações. 

A comparação entre a ação de dois agonistas do GnRH - buserelina e 

lecirelina - em búfalas durante época reprodutiva favorável não revelou diferença 

significativa: o grupo que recebeu buserelina apresentou taxa de concepção de 47% 

(62/132), e o grupo que recebeu lecirelina apresentou taxa de concepção de 50% 

(69/138), informam Baruselli et al. (2001). 
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Na espécie bubalina, Baruselli et al. (1999) e Berber, Baruselli e Madureira 

(2001) constataram que o diâmetro do folículo dominante foi maior para os que 

ovularam em comparação com aqueles folículos que não ovularam, indicando que 

folículos com maior diâmetro apresentam maior capacidade ovulatória.  

Ainda na espécie bubalina, Baruselli et al. (1999) e Berber, Baruselli e 

Madureira (2001) constataram que as fêmeas que ovularam apresentavam maior 

diâmetro de folículo dominante que aquelas que não ovularam. Tais achados 

indicam que folículos com maior diâmetro apresentam maior capacidade ovulatória.  

Berber, Madureira e Baruselli (2002), não observaram diferença significativa 

entre a administração de GnRH e LH na ultima aplicação do esquema Ovsynch em 

fêmeas bubalinas durante época reprodutiva favorável. O grupo que recebeu 10µg 

de GnRH - acetato de buserelina; n=154 - apresentou taxa de concepção de 56,5%, 

e o grupo que recebeu aplicação de 12,5mg de LH - n=151 - apresentou taxa de 

concepção de 64,2%. 

Em publicação datada de 1998, Baruselli (1998) relata que a utilização do 

protocolo Ovsynch em búfalas proporcionou grande concentração de ovulações 

(82,3%) em um intervalo de 12 horas. 

Investigação realizada por Ribeiro Filho et al. (2003) revelou que búfalas 

com escore corporal ≤2,5 apresentaram taxa de prenhez de 20% (4/20), 

significativamente menor (P<0,05) que aquela de animais que apresentavam escore 

corporal >2,5 (40%; 9/22). Também Baruselli e Carvalho (2003a), que trabalharam 

com 967 búfalas durante período reprodutivo favorável à espécie chegaram a essa 

constatação, pois encontraram diferença significativa entre a taxa de concepção de 

búfalas com escore corporal ≤3,0 (31,4%) e aquela de animais com escore corporal 

≥3,5 (54,0%). 
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Bartolomeu et al. (2001) obtiveram taxa de concepção de 55,6% (10/18) em 

búfalas sincronizadas com o protocolo Ovsynch durante a estação reprodutiva 

favorável à espécie. Esse resultado é superior àquele relatado por Silva et al. (2003), 

que verificaram taxa de prenhez de 31,8% (7/22) com a utilização do mesmo 

protocolo. 

Alguns pesquisadores têm utilizado o protocolo Ovsynch associado a 

dispositivos de liberação de progesterona. Wiltbank, Gumen e Sartori (2002) 

implantaram um dispositivo intra-vaginal de liberação de progesterona juntamente 

com a primeira aplicação de GnRH em vacas, mantendo-o por sete dias. A retirada 

do implante coincidiu com a aplicação de PGF, e a segunda aplicação de GnRH foi 

feita normalmente em ambos os grupos. As fêmeas submetidas ao protocolo 

tradicional apresentaram taxa de concepção de 55,2%, e aquelas que receberam a 

associação com progesterona tiveram taxa de concepção de 34,7%. 

Uma outra variação do protocolo Ovsynch encontrada na literatura é a 

substituição da última aplicação de GnRH por estrógeno - cipionato de estradiol 

(ECP) -, com o objetivo de reduzir custos. Na presença de baixas concentrações de 

progesterona, o ECP induz o pico de LH pela estimulação do GnRH (BÓ et al., 1995; 

THATCHER et al., 2002) e/ou pela estimulação direta das células secretoras de LH 

na adeno-hipófise (NETT et al., 2002). Segundo Wiltbank e Haughian (2003), as 

taxas de concepção desse protocolo têm sido semelhantes àquelas obtidas com o 

Ovsynch tradicional, e cerca de 75% das fêmeas apresentam cio depois do 

tratamento.  

O uso do ECP em substituição ao GnRH para induzir a ovulação é uma 

alternativa viável: o aumento do tônus uterino - que facilita a realização da 

inseminação artificial - e a ocorrência do estro - que acontece após a administração 
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do hormônio - aumentam a sua aceitação, inclusive pelos inseminadores 

(THATCHER et al., 2002). 

Entretanto, a utilização desse protocolo deve ser vista com maior reserva, 

pois os tratamentos com estrógenos implicam conseqüências potenciais, como a 

atresia folicular induzida. Assim, investigações mais detalhadas sobre o assunto 

devem ser realizadas (WILTBANK; HAUGHIAN, 2003).  

Baruselli et al. (2003b) aplicaram GnRH sete dias antes do início do 

protocolo Ovsynch em um grupo de fêmeas bubalinas, e não observaram diferença 

significativa entre a taxa de ovulação destas e a dos animais que não foram objeto 

dessa aplicação (88% versus 87,5%). Já a taxa de concepção foi significativamente 

influenciada pelo tratamento (56% versus 39,5%, P<0,01). 

Ao compararem as taxas de concepção de búfalas submetidas ao protocolo 

Ovsynch em diferentes períodos do ano, Baruselli, Madureira e Marques (2001) 

verificaram diferenças significativas. O índice de prenhez foi maior nos animais 

tratados no período reprodutivo favorável - outono/inverno; 48,8%; n=967 - do que 

naqueles submetidos ao programa em época desfavorável - primavera; 6,9%; n=86. 

Tais achados sugerem que, mesmo após estimulação hormonal exógena, os 

bubalinos apresentam marcada estacionalidade reprodutiva.  

Moura (2003), que utilizou o protocolo Ovsynch em búfalas durante período 

reprodutivo desfavorável, encontrou taxa de prenhez de 10,3% (3/29). 
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2.3 ASSOCIAÇÃO DE PROGESTERONA OU PROGESTÁGENOS COM 
ESTRADIOL NA SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO  

 

As limitações para a detecção do estro têm estimulado os pesquisadores a 

empregarem drogas para induzí-lo em períodos pré-determinados. Em geral, os dois 

sistemas mais utilizados para encurtar ou prolongar a fase luteínica do ciclo estral 

são os agentes luteolíticos e as drogas à base de progesterona. Tais métodos, 

embora adequados para programar o estro, são ineficientes para promover altas 

taxas de concepção à inseminação artificial (PORRAS; GALINA, 1992). 

Nesse sentido, várias estratégias têm sido desenvolvidas para viabilizar 

ainda mais a IA. Essas novas metodologias envolvem a utilização de protocolos 

hormonais para sincronizar não somente o estro, mas também a onda folicular.  

Assim, diferentes investigações sobre a eficácia da associação entre 

estrógenos - estradiol 17β (E-17β), valerato de estradiol (VE) e benzoato de estradiol 

(BE) - e progesterona ou progestágenos em bovinos foram implementadas (BÓ et 

al., 1994a; BÓ et al., 1995; BÓ et al., 1996).  

Segundo López-Gatius (2000), o uso de estrógeno em vacas pode induzir 

concentração máxima de LH - pico pré-ovulatório -, ovulação e exercer atividade 

luteolítica durante a fase luteal. 

O estrógeno, quando associado a progesterona ou progestágeno, promove o 

crescimento sincronizado de uma nova onda folicular cerca de 4 a 5 dias após a sua 

aplicação, independentemente do estágio do ciclo estral no qual o tratamento é 

iniciado (BÓ et al., 1995; ROCHA, 2000). 

Gordon (1976) e Wishart (1972) comentam que tratamentos com 

progestágenos por períodos prolongados sincronizam o estro com boa precisão, 
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mas ressaltam que as inseminações artificiais realizadas após esse estro 

sincronizado resultam em baixas taxas de prenhez. 

O uso de progestágenos na manutenção da gestação e na inibição do ciclo 

estral se iniciou a partir da síntese do acetato de melengestrol (MGA), em 1962. A 

administração do MGA associado à alimentação foi uma prática muito utilizada para 

o controle do estro e da ovulação, porém logo foram verificadas dificuldades quanto 

à uniformidade no consumo desse progestágeno pelos animais tratados, o que fez 

com que tal protocolo caísse em desuso (BARUSELLI; MADUREIRA; MARQUES, 

2001).  

Vários produtos sincronizadores do estro e da ovulação estão disponíveis no 

mercado. Alguns são constituídos por progestágenos – norgestomet - associados ao 

valerato de estradiol - CRESTAR® e SYNCROMATE B® -, e são apresentados sob a 

forma de implantes subcutâneos (WILTBANK; GONZALEZ-PADILLA, 1975). Outros, 

à base de progesterona associada ou não ao estrógeno - Controlled Internal Drug 

Release (CIDR®, CIDR-B®) e Progesterone Releasing Intravaginal Device (PRID®) -, 

constituem-se em dispositivos a serem posicionados na vagina (MACMILLAN; 

PETERSON, 1993). Recentemente, mais dois dispositivos intravaginais de liberação 

de P4 foram lançados: o Bovine Intravaginal Device (BID®) e o Cronipress®. 

Porém, de acordo com Driancourt (2000), protocolos eficientes para 

sincronizar a ovulação devem induzir a atresia de folículos grandes presentes nos 

ovários - seja qual for seu estágio de desenvolvimento -, proporcionando 

recrutamento de nova onda de crescimento folicular, desenvolvimento sincronizado 

de um novo folículo dominante em todas as fêmeas e ovulação em horário 

previsível. 
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O uso de estrógenos como agentes luteolíticos em conjunto com 

progestágenos foi inicialmente investigado por Wiltbank, Zimmerman e Ingalls 

(1965). Segundo Wishart e Younng (1974), enquanto o estradiol é utilizado como 

agente luteolítico, o progestágeno é empregado para inibir o desenvolvimento do 

corpo lúteo em fêmeas que ovularam recentemente, ou para prevenir a ovulação se 

o tratamento for iniciado no final do ciclo estral. 

Driancourt (2000), Pratt et al. (1991) e Wiltbank et al. (1996) comentam que 

o valerato de estradiol não é capaz de promover luteólise nos primeiros cinco dias do 

ciclo estral. 

Sirois e Fortune (1990) observaram que os progestágenos também podem 

atuar sobre os folículos dominantes, mas Rajamahendran e Taylor (1991) não 

verificaram qualquer efeito do progestágeno sobre o curso normal da dinâmica 

folicular durante o diestro. Esses autores constataram que o folículo dominante 

permaneceu enquanto durou o tratamento quando este foi realizado no pró-estro e, 

conseqüentemente, não houve crescimento de folículos pequenos ou médios. 

De modo geral, quando aplicado na presença de folículos FSH-dependentes, 

o estradiol provoca a atresia destes pois promove redução das concentrações de 

FSH - feed-back negativo. Quando os níveis de estradiol retornam a valores basais, 

ocorre a emergência de nova onda de crescimento folicular em virtude do novo 

aumento de FSH (BÓ et al., 1994a; BÓ et al., 1995). Já quando aplicado na 

presença de folículos LH-dependentes, o estradiol não induz a atresia folicular mas 

previne a emergência de nova onda de crescimento folicular até que tenha voltado a 

níveis basais. Sendo assim, o estradiol - que causa atresia de folículos FSH-

dependentes - pode ser utilizado com maior sucesso em combinação com 
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progestágenos - que induzem atresia de folículos LH-dependentes (DRIANCOURT, 

2000). 

A duração da supressão das gonadotrofinas também pode ser afetada pela 

concentração e pelo tipo de estradiol utilizado, pela concentração de progesterona e 

por características individuais entre animais que se encontram em diferentes 

estágios reprodutivos (MACMILLAN; SEGWAGWE; PINO, 2003). 

Ao compararem a administração de E-17β (5mg) em novilhas de corte que 

haviam ou não recebido implante auricular de progestágeno - Syncromate B® 

(SMB®) - , Bó et al. (1994b) verificaram, em ambos os grupos, aumento sérico na 

concentração de estradiol 6 horas após a aplicação do E-17β, e concentração 

máxima de LH entre 18 e 24 horas apenas nas fêmeas que não tinham recebido 

implante de progestágeno. 

Lane et al. (2001) sincronizaram novilhas de corte de tal maneira que, no 

momento da aplicação do dispositivo intravaginal de liberação de progesterona – 

associado ao não a BE -, as fêmeas se encontravam em fases de emergência de 

nova onda folicular ou de dominância folicular. Não houve diferença entre os dois 

grupos com relação à manifestação de estro, mas as novilhas às quais foi 

administrado BE - independentemente da fase folicular em que se encontravam no 

início do tratamento - apresentaram menor intervalo entre a retirada do dispositivo e 

o início do estro (43 versus 59h, P<0,05). No grupo que estava em fase de 

dominância folicular no início do tratamento, as fêmeas que receberam o BE 

apresentaram maior taxa de prenhez (84%) que aquelas que não o receberam (65%, 

P<0,05). 

Para Odde (1990), após a utilização do Syncromate B® as taxas de indução 

do estro podem variar de 77 a 100%, enquanto os índices de concepção podem 
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oscilar entre 33 e 68%; já Kesler e Favero (1996) apontam taxas de concepção entre 

14 e 60% após o uso do SMB. Essas taxas são influenciadas pelo dia do ciclo estral 

em que o tratamento é iniciado (ODDE, 1990), e pela condição corporal dos animais 

(DUNN; KALTERBACH, 1980).  

Ao compararem a utilização de CIDR® + E-17β, de CIDR® exclusivamente, e 

de duas aplicações de PGF em intervalo de 11 dias em novilhas de corte, Bó et al. 

(1994a) obtiveram os seguintes resultados: 75% das novilhas do grupo CIDR® + E-

17β ovularam entre 72 e 84 horas após a retirada do implante; as novilhas que 

receberam somente o CIDR® apresentaram taxa de ovulação de 33%; as novilhas 

que receberam PGF atingiram índice de ovulação de 40% - estes dois últimos 

grupos também entre 72 e 84 horas após a retirada do implante. 

Tribulo et al. (1995) observaram maior concentração de estros (93%) 48 

horas após a retirada do CIDR® no grupo de animais que recebeu esse dispositivo 

associado ao E-17β do que no grupo que recebeu apenas o CIDR® (80%) e naquele 

que recebeu somente uma aplicação de PGF (72%). 

De 750 novilhas tratadas apenas com CIDR-B®, 90,5% exibiram estro 48 a 

72 horas após a remoção do dispositivo, enquanto que, em fêmeas que receberam 

BE (0,5mg) um dia depois da remoção do CIDR-B®, 96,1% (P<0,05) manifestaram 

estro (HANLON et al., 1996). 

Em publicação datada de 1998, Rivera et al. (1998) relatam que vacas em 

anestro pós-parto que receberam CIDR® + E-17β apresentaram menor dispersão na 

emergência de uma nova onda de desenvolvimento folicular e maior sincronia no 

crescimento folicular que aquelas que receberam somente o dispositivo intravaginal 

de progesterona. 
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Ao compararem a utilização de CIDR® e PRID® em novilhas, Broadbent et 

al. (1993) observaram 92,5 e 91,5% de manifestações de estro, com intervalos 

médios entre a retirada do dispositivo intravaginal e o início do estro de 50,4 e 55,5 

horas, respectivamente. 

MacMillan (1999) comparou a utilização de CIDR® por 7 (G1) ou 8 (G2) dias, 

associado a BE no D-0 - inserção do dispositivo -, PGF no momento da retirada 

deste e BE 48 horas após a aplicação de PGF. Houve maior concentração de estros 

um dia depois do tratamento no G2 (97,5%), e dois dias depois do tratamento no G1 

(80,3%). As taxas de concepção dos dois grupos foram semelhantes (45,2% no G1 

versus 47,4% no G2). 

Para verificar qual o melhor momento para a aplicação do agente luteolítico 

associado ao CIDR® + BE, Sá Filho et al. (2003) dividiram 35 novilhas de corte em 

dois grupos. O grupo 1 (G1) recebeu o agente luteolítico no D-7 - D-0 = inserção do 

dispositivo intravaginal - e o grupo 2 (G2) recebeu o luteolítico no D-9, juntamente 

com a retirada do dispositivo intravaginal. O G1 apresentou tendência (P=0,13) a 

maior taxa de concepção na IATF (64,7%, 11/17) do que o G2 (38,9%, 7/18). Para 

os autores, esse fato poderia ser decorrente da manutenção de uma única fonte de 

progesterona nos animais tratados no D-7 – o que faria com que os níveis de P4 

fossem mantidos a níveis subluteais, aumentando a pulsatilidade do LH, 

promovendo a manutenção e crescimento do folículo dominante, aumentando seu 

diâmetro e, conseqüentemente, favorecendo a formação de um CL com maior 

diâmetro. 

Também Utt, Jousan e Beal (2003) constataram quadro semelhante. Esses 

autores compararam a administração do agente luteolítico no momento da inserção 

do dispositivo intravaginal e 24h antes da retirada deste em um grupo (G1), e 
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somente 24h antes da retirada do dispositivo em outro grupo (G2) de vacas de corte. 

As fêmeas do G1 apresentaram maior taxa de crescimento do folículo dominante do 

que as do G2 (1,5 versus 1,2mm/dia; P<0,05). 

Já Duarte, Cavalheiro e Valentim (1999) utilizaram o protocolo CRESTAR® 

em vacas Nelore lactantes, e obtiveram taxa de prenhez de 60% (30/50). 

Na Índia, búfalas sincronizadas durante a estação reprodutiva favorável à 

espécie com dispositivos à base de progestágeno apresentaram estro entre 25 e 72 

horas após a remoção dos mesmos, e índice de prenhez de 43,7% (21/48) com 

dupla inseminação - 48 a 72 horas após o tratamento – (RAO; RAO, 1979). Em 

contrapartida, Pargaonkar, Bakshi e Joshi (1988) obtiveram 100% de estros 

ovulatórios em búfalas após a retirada do dispositivo. 

Utilizando PRID® em 150 búfalas em período reprodutivo favorável, Rao e 

Kodagali (1983) obtiveram 93,3% (140/150) de estro em intervalo de 78 ± 8 horas 

após a retirada do dispositivo. Nesse mesmo experimento, 40,7% (61/150) das 

fêmeas se tornaram gestantes após a realização de dupla IA, 48 e 72 horas após a 

retirada do dispositivo . 

Bodhipaksha, Chantaraprateep e Usanakornkl (1994) observaram a mesma 

taxa de concepção (40%) em 40 búfalas tratadas com PRID® e submetidas à monta 

natural ou à IA. Resultados inferiores foram encontrados por Rajamahendran e 

Thamotharam (1983) em búfalas tratadas com PRID® por 12 dias no período pós-

parto (30 dias): as taxas de concepção foram de 26% com cobertura natural e de 

33,3% com dupla IATF (60 e 84h).  

A comparação entre o emprego de CIDR® + BE e de CRESTAR® em búfalas 

no período reprodutivo favorável revelou diferenças significativas quanto ao período 

para início de uma nova onda de desenvolvimento folicular (5,5 ± 0,24 dias versus 



REVISÃO DA LITERATURA 33

8,7 ± 0,27 dias), ao intervalo entre a retirada do implante e a manifestação do estro 

(42,2 ± 7,9h versus 117,4 ± 31,2h) e ao diâmetro máximo do folículo ovulatório (1,06 

± 0,07cm versus 0,56 ± 0,06cm), comenta Bartolomeu (2003). Em outro 

experimento, constante da mesma publicação, o autor observou taxa de concepção 

significativamente menor com a associação de CIDR® + BE (22,8%), que aquela 

obtida com o protocolo Ovsynch (55,55%). 

Moura (2003) comparou diferentes concentrações de BE (1,0mg=G1; 

2,5mg=G2; e 5mg=G3) associadas ao CIDR® em búfalas tratadas no período 

reprodutivo favorável. O intervalo entre a retirada do dispositivo e o início de uma 

nova onda de desenvolvimento folicular foi significativamente maior para o G3 (6,8 ± 

0,7 dias) do que para o G1 e o G2 (5,8 ± 0,8 dias e 6,1 ± 0,7 dias, respectivamente). 

O diâmetro máximo do folículo ovulatório foi de 0,89 ± 0,27cm, 0,96 ± 0,26cm e 1,11 

± 0,28cm, respectivamente, para os grupos 1, 2 e 3. O intervalo entre a retirada do 

CIDR® e a ovulação foi de 79,3 ± 16,5h para o G1, de 68,7 ± 24,6h para o G2 e de 

66,7 ± 16,5h para o G3. Todos os grupos apresentaram taxa de ovulação de 37,5%. 

Baruselli et al. (2003a) observaram taxa de concepção de 57,5% (61/106) ao 

utilizarem CIDR® associado ao protocolo Ovsynch em búfalas. Esse resultado não 

diferiu significativamente daquele verificado em fêmeas que receberam somente o 

protocolo Ovsynch (55,4%, 33/65). 

Quando as búfalas são tratadas no período de anestro sazonal, os 

resultados ainda menos consistentes. Andurkar et al. (1997) realizaram uma série de 

experimentos nos quais utilizaram CIDR® por 12 dias + 0,25mg de PGF, CIDR® por 

8 dias + BE + 0,25mg de PGF, e CIDR® por 12 dias, e constataram os seguintes 
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percentuais de búfalas que apresentaram estro: 85,71, 50,0, e 71,42%, 

respectivamente. 

Singh et al. (1984) trataram búfalas em anestro com PRID® + GnRH (G1) e 

GnRH (G2), e obtiveram índices de ovulação de 43% (G1) e 11% (G2), e de 

concepção de 14% (G1) e 0% (G2). As búfalas do grupo controle (sem tratamento) 

não ovularam. 

Já El-Belely et al. (1987) citam que o uso do PRID® proporcionou 

manifestações de estro em 80% (16) das 20 búfalas em anestro por eles avaliadas. 

Tratamento semelhante implementado por Pargaonkar, Bakshi e Joshi (1990) em 

nove búfalas com histórico de anestro promoveu estro em sete animais 29 horas 

após a remoção do implante. Luthra, Khar e Singh (1994) observaram estro 24 e 36 

horas após a remoção do implante em 6/10 búfalas (86%), das quais 43% tornaram-

se prenhes. 

No Paquistão, Shah, Willense e Van de Wiel (1987) utilizaram SMB em 

búfalas no período de anestro sazonal, e obtiveram taxa de prenhez de 40%. 

Também na espécie bubalina, Markandeya e Bharkad (2002) verificaram 

que tanto novilhas (n=6) como vacas (n=6) em anestro apresentaram 100% de estro 

comportamental após a utilização do protocolo CRESTAR®. 

Comparando a utilização de CIDR® + BE (D0) + PGF (D9; G1) e de 

CRESTAR® (G2) no período reprodutivo desfavorável em búfalas, Bartolomeu 

(2003) encontrou taxa de ovulação de 40% para as fêmeas do G1 e de 20% para as 

do G2. Nesse mesmo experimento, o intervalo decorrido para o início de uma nova 

onda folicular foi, em média, de 3,5 ± 0,4 dias e de 6,3 ± 0,2 dias para os grupos 1 e 

2, respectivamente. O diâmetro máximo do folículo dominante da nova onda de 

crescimento folicular foi de 0,99 ± 0,29cm (G1) e de 0,92 ± 0,28cm (G2; P>0,05). O 
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intervalo entre a retirada do dispositivo de liberação de P4 e a ovulação foi de 62,00 

± 5,6h para o G1 e de 64h para o G2. 

Segundo Moura (2003), búfalas que receberam 1,0mg de BE associado ao 

CIDR® na estação reprodutiva desfavorável não ovularam; aquelas que receberam 

2,5mg e 5,0mg de BE, também na estação reprodutiva desfavorável, apresentaram 

reduzidas taxas de ovulação (20%). O diâmetro máximo do folículo ovulatório foi, em 

média, de 1,03 ± 0,05cm para o grupo que recebeu 1,0mg de BE (G1; n=5), de 1,16 

± 0,31cm para as fêmeas que receberam 2,5mg de BE (G2; n=5), e de 0,92 ± 

0,16cm para aquelas que receberam 5,0mg de BE (G3; n=5). O intervalo entre a 

retirada do CIDR® e a ovulação foi de 72h (1/5) no G2) e de 40h (1/5) no G3). 

Em outro experimento, também realizado na estação reprodutiva 

desfavorável e constante da mesma publicação, Moura (2003) administrou 0,5 (G1) 

e 1,0mg (G2) de BE 24 horas após a retirada do CIDR®: as taxas de prenhez foram 

de 6,7% (G1; 2/30) e de 10,0% (G2; 3/30). O grupo controle (Ovsynch) também não 

apresentou resultados satisfatórios (10,3%; 3/29). 

No entanto, em estudo posterior, Baruselli e Carvalho (2003a) verificaram 

que a associação de eCG no momento da retirada do dispositivo de liberação de P4, 

e de hCG - indutor da ovulação - 48 horas depois proporcionou melhor taxa de 

concepção (53,5%) que aquela obtida com o protocolo Ovsynch (28,2%) em búfalas 

tratadas na estação reprodutiva desfavorável. 
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2.4 USO DE GONADOTROFINA CORIÔNICA EQÜINA E DE 
GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA ASSOCIADO A 
PROGESTERONA OU PROGESTÁGENOS NA SINCRONIZAÇÃO DA 
OVULAÇÃO PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 

 

Apesar dos elevados índices de sincronização do estro e de ovulação 

alcançados com os diversos tratamentos existentes, nem sempre os resultados são 

traduzidos em prenhez (BARTOLOMEU, 2003). Rajamahendran e Thamotharam 

(1983) sugerem que as baixas taxas de prenhez obtidas com tratamentos à base de 

progesterona ou progestágenos podem ser decorrentes da assincronia entre os 

estros e o pico pré-ovulatório do LH e a ovulação, devido ao retardo na seleção do 

folículo ovulatório e ao estágio do ciclo estral no qual o tratamento é iniciado. 

Além da baixa condição nutricional (BÓ et al., 2001), também as baixas 

concentrações plasmáticas de P4 têm sido citadas como possíveis causas das 

reduzidas taxas de prenhez (BINELLI et al., 2001).  

Dessa maneira, estratégias que possibilitem elevar as concentrações de P4 

podem ser fundamentais para o desenvolvimento do concepto e para inibir a síntese 

de PGF, que geralmente ocorre no chamado período crítico da gestação - 15 a 17 

dias pós IA – (BINELLI et al., 2001). Nesse contesto, a gonadotrofina coriônica 

humana, que possui atividade biológica similar ao hormônio luteinizante, poderia ser 

utilizada (De Rensis; Peters, 1999). Isto porque o hCG permanece por um período 

maior na corrente sangüínea – de 1 a 1,3 dias -, e a sua dissociação dos receptores 

de LH ocorre de maneira gradual. Assim, sua administração pode promover 

ovulação e subseqüente diferenciação das células da granulosa em células 

luteínicas grandes, responsáveis por 80% da síntese de progesterona do corpo lúteo 

(SCHMITT et al., 1996a). 
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López-Gatius (2000) cita que, em vacas e quando aplicado no início da fase 

luteal, o tratamento com hCG aumenta o tempo de vida do CL e a concentração de 

P4, induz a ovulação e promove a formação de CL acessório. 

Segundo Baruselli e Carvalho (2003b), a utilização de hCG induz a ovulação 

sincronizada de foliculos que tiveram desenvolvimento estimulado por outros 

mecanismos, como por exemplo o eCG. 

O eCG possui meia-vida de aproximadamente 46 horas, e é a única 

gonadotrofina capaz de se ligar tanto aos receptores de FSH como aos de LH, isto é, 

possui atividade folículo estimulante e luteinizante (MURPHY; MARTINUK, 1991). 

O eCG pode melhorar as concentrações de progesterona e, 

conseqüentemente, aumentar as taxas de prenhez, ressaltam Binelli et al. (2001). 

Ainda segundo os autores, o eCG pode aumentar a taxa de crescimento dos 

folículos, resultando em um folículo pré-ovulatório maior e, por conseqüência, em um 

CL maior ou, ainda, estimular o crescimento de vários folículos que poderiam ser 

induzidos a ovular e formar vários corpos lúteos.  

Para Bó et al. (2001), a utilização de eCG tem proporcionado melhores 

porcentagens de prenhez em vacas em anestro pós-parto e com baixa condição 

nutricional. 

Muitos dos relatos constantes da literatura indicam a utilização desses 

hormônios - hCG e eCG - para promover o aumento das concentrações plasmáticas 

de progesterona após a realização da IA, com o intuito de melhorar as taxas de 

concepção. Price e Webb (1989) administraram 1500UI de hCG em novilhas, e 

verificaram formação de corpo lúteo acessório entre os dias 4-6 e 14-16 do ciclo 

estral. De acordo com Sianangama e Rajamahendran (1996), a administração de 
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1000UI de hCG 7 ou 14 dias após a IA promove a ovulação do folículo dominante 

presente no momento da aplicação.  

Schmitt et al. (1996b) constataram que 91% das fêmeas tratadas com hCG 

no 5º dia após a IA apresentaram formação de corpo lúteo acessório. Resultado 

semelhante foi encontrado por Sianangama e Rajamahendran (1996), os quais 

verificaram 100% de ovulação quando o hCG foi aplicado do D-7 do ciclo estral.  

Vacas que receberam 1500UI de hCG no D-7 do ciclo estral apresentaram 

maior concentração plasmática de P4 entre os dias 13 e 17 do ciclo estral 

(MARQUES et al., 2002). Nesse mesmo experimento, os autores constataram que a 

fase luteal - número de dias com P4 ≥1,0ng/ml - também foi maior no grupo de vacas 

que recebeu o hCG. 

Em publicação datada de 2000, Santos et al. comentam que 86,2% das 

vacas tratadas com hCG 5 dias após a IA apresentaram corpos lúteos acessórios. 

Os autores também observaram que a diferença nas concentrações de progesterona 

entre fêmeas tratadas ou não com hCG foi de +6,3ng/ml em primíparas, e de 

+3,1ng/ml em multíparas. 

Marques et al. (2003) observaram aumento na concentração plasmática de 

P4, doze dias após a ovulação, em vacas de corte que receberam 400UI de eCG 

associado a dispositivos intravaginais de P4 para IATF (8,1 ± 0,9), em relação 

àquelas que não receberam esse hormônio (4,5 ± 0,7ng/ml; P<0,05). Os resultados 

de Baruselli et al. (2004a) em novilhas corroboram tais achados. Animais tratados 

com 400UI de eCG (D-8) associado a dispositivos intravaginais de P4 apresentaram 

concentração plasmática de progesterona maior do que aqueles não tratados (3,4 ± 

0,6 versus 1,3 ± 0,2ng/ml; P<0,05). 
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Portanto, protocolos de sincronização da ovulação associados a aplicações 

de eCG e/ou hCG e progesterona ou progestágenos podem aumentar os índices de 

prenhez pois promovem desenvolvimento folicular, ovulações sincronizadas e 

aumento das concentrações de progesterona. Exemplo disso é a investigação de Bó 

et al. (2001) que, ao compararem a utilização de CIDR® com ou sem a associação 

de 300UI de eCG, encontraram taxas de prenhez de 71,4% e 46,6%, 

respectivamente. 

Diferença significativa nas taxas de prenhez de vacas de corte no período 

pós-parto - 60 a 90 dias - submetidas à sincronização da ovulação para IATF com 

dispositivos intravaginais de P4 +BE associados ou não a 400UI de eCG foi 

encontrada por Baruselli et al. (2004b): 51,9% (138/266) versus 38,8% (101/260). 

Moura, Marques e Baruselli (2003) não verificaram diferença significativa nos 

índices de concepção de vacas de corte ao associarem o protocolo Crestar® com 

400UI de eCG (D-9= retirada do implante) + 1mg de BE (D-10). Os grupos foram 

divididos em Crestar® + eCG (G1) e Crestar® + eCG + BE (G2). As taxa de 

concepção foram de 51,2% (42/82) para o G1, e de 50,6% (38/75) para o G2. Em 

virtude dos resultados obtidos, os autores sugerem que a utilização de BE após a 

associação entre o protocolo Crestar® e o eCG é desnecessária. 

Ao compararem a associação de 400UI de eCG na retirada do Crestar® (G1) 

com o protocolo Crestar® (G2) em vacas de corte, Cavalieri et al. (1997) observaram 

redução no intervalo entre o final do tratamento e o início do estro (41,9 versus 

45,6h, respectivamente), entre o final do tratamento e a ocorrência da concentração 

máxima de LH (41,6 versus 47,4h), e entre o final do tratamento e as ovulações 

(67,3 versus 68,8h). 
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Silva et al. (1997) utilizaram PRID® por 12 dias ou Crestar® por 8 dias; todas 

as vacas receberam uma aplicação de 500UI de eCG após o final do tratamento. Os 

índices de concepção foram de 60,0 e 71,4%, e as taxas de parição foram de 52,4 e 

65%, respectivamente. 

Utilizando fêmeas em anestro, Singh, Khurana e Inderjeet (1998) verificaram 

taxas de prenhez de 71,8% em novilhas, e de 51,2% em vacas, todas tratadas com 

Crestar® + 500UI de eCG . No grupo controle (sem tratamento), nenhuma fêmea 

ficou prenhe. 

Cutaia et al. (2003) avaliaram as respostas à utilização CIDR® + 400UI de 

eCG em vacas que apresentavam corpo lúteo (G1), vacas que apresentavam 

folículos >8,0mm de diâmetro (G2) e vacas que não apresentavam estruturas 

palpáveis (G3). Ao comparar as taxas de prenhez entre o grupo controle – que não 

recebeu eCG - e as fêmeas tratadas verificaram que, nos animais ciclando - com CL; 

G1 -, o eCG não interferiu significativamente (52,7% versus 59,6%); já naqueles que 

apresentavam somente folículos e naqueles que não tinham estruturas palpáveis, o 

eCG influenciou significativamente nas taxas de prenhez (31,3% versus 50,9% e 

30,6% versus 54,2%, respectivamente). 

Ao compararem a associação (G1) ou não (G2) de 400UI de eCG (D-8) com 

CIDR® em novilhas de corte, Baruselli et al. (2004a) verificaram diferença 

significativa na taxa de ovulação (76 versus 50%, P<0,05). Entretanto, nenhum efeito 

foi observado no diâmetro do folículo ovulatório (10,9 ± 0,3 versus 11,2 ± 0,3mm), no 

intervalo entre a retirada do dispositivo e a ovulação (72,0 ± 2,5 versus 72,0 ± 3,1h) 

e na área do CL (2,4 ± 0,2 versus 2,0 ± 0,1mm2). 

A redução da dose de eCG não interferiu negativamente na taxa de prenhez 

de receptoras de embrião. Fêmeas tratadas com 400, 500 e 600UI de eCG 
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apresentaram taxas de prenhez de 42,3% (85/201), 36,0% (71/197) e 42,9% 

(84/196), respectivamente (REIS et al., 2004). 

Nesse mesmo sentido, Marques et al. (2004) verificaram que a utilização de 

500, 1000 ou 1500UI de hCG associado ao CIDR® + BE e a 400UI de eCG não 

interferiu nas taxas de prenhez de vacas de corte, que foram de 31,0% (500UI), 

21,1% (1000UI) e 34,1% (1500UI). 

A espécie bubalina apresenta respostas eficientes à sincronização da 

ovulação para a IATF durante a estação reprodutiva favorável - outono e inverno -, 

mas búfalas tratadas durante a estação reprodutiva desfavorável apresentam baixas 

taxas de concepção (BARUSELLI; CARVALHO, 2003a). 

Os primeiros experimentos de tratamento hormonal em búfalas em anestro 

estacional foram realizados na Índia por Singh et al. (1983), que utilizaram PRID® 

associado a 700UI de eCG em um grupo, e somente PRID® em outro. Os índices de 

ovulação e de concepção foram significativamente maiores nas fêmeas tratadas com 

PRID® + eCG (58,3% - 7/12, e 41,6% - 5/12, respectivamente), do que naquelas 

tratadas somente com PRID® (33,3 - 4/12 e 8,3% - 1/12, respectivamente). 

Para confirmar a necessidade da aplicação de eCG após o tratamento com 

progestágenos em búfalas em anestro, Saini et al. (1986) compararam a utilização 

de PRID® e PRID® + 1000UI de eCG. As búfalas do primeiro grupo manifestaram 

sintomas de estro 2 a 4 dias após o tratamento, mas nenhuma delas concebeu após 

a IA. Já no grupo tratado com PRID® e eCG, todas as búfalas exibiram estro cerca 

de 30 horas após a remoção do dispositivo intravaginal, e 42,8% (3/7) delas 

conceberam. 

Já Singh et al. (1988a), que utilizarem PRID® + 800 UI de eCG e realizaram 

duas inseminações - 48 e 72 horas após a retirada do implante - nos meses de maio, 
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junho e julho, obtiveram taxas de ovulação no estro induzido de 88, 90 e 100%, 

respectivamente. Esses elevados índices de ovulação foram atribuídos à aplicação 

de eCG no momento da retirada do PRID®. Nesse mesmo estudo, as taxas de 

prenhez foram de 50, 60 e 50%, respectivamente. No grupo controle – que não 

recebeu tratamento -, nenhuma fêmea exibiu estro ou ovulação. 

Em publicação datada de 1997, Andurkar et al. (1997) relatam que 71,42% 

das búfalas apresentaram estro após receberem a associação de CIDR® por 8 dias 

+ 500UI de eCG.  

Ao avaliarem a eficiência de tratamentos com SMB + 400UI de eCG (G1), 

SMB + PGF (G2) e SMB + 400UI de eCG + PGF (G3) para indução de estro e 

atividade cíclica em animais que estavam em anestro por 6-10 meses, Rao, 

Sreemannarayana e Rao (1985) observaram comportamento estral 24-96 horas 

após a retirada dos implantes. A porcentagem de animais que apresentaram estro foi 

de 53,3% (G1), 20,0% (G2) e 68,4% (G3). A taxa de prenhez foi de 20,0% (G1), 

6,7% (G2) e 42,1% (G3). Já Shah, Willemse e Van de Wiel (1987) – que também 

utilizaram SMB associado a 600UI de eCG em animais em anestro sazonal e 

realizaram IATFs 48 e 72 horas após a retirada dos implantes - obtiveram taxa de 

prenhez total de 53,3%, e índices de concepção para animais de primeira, segunda 

e terceira parições de 40, 44,4 e 72%, respectivamente. 

Singh et al. (1988b) utilizaram SMB associado a 700UI de eCG, e 

verificaram que a maioria das ovulações ocorreu entre 48 e 72 horas após o 

tratamento (71,0%), com taxa de ovulação de 65%. 

Utilizando norgestomet ou norgestomet + 500UI de eCG em novilhas e 

vacas búfalas, Virakal et al. (1988) observaram, 60 dias após a inseminação, taxas 
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de prenhez de 20 e 70% para novilhas, e de 30,77 e 39,13% para vacas, 

respectivamente. 
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3.1 LOCAL DOS EXPERIMENTOS 

 

Os experimentos 1, 2 e 4 - voltados ao estudo da dinâmica folicular de 

búfalas submetidas a diferentes tratamentos para sincronização da ovulação - foram 

realizados na Fazenda Várzea Grande, Município de Pariquera-Açu (SP) - latitude 

240 42’ 54’’ Sul, longitude 470 52’ 52’’ Norte -, região Sudeste do Brasil, no período 

de dezembro de 2003 a janeiro de 2004.  

Já os experimentos 3 e 5 - relativos às taxas de concepção de fêmeas 

bubalinas submetidas à sincronização da ovulação para IATF com diferentes tipos 

de tratamentos - foram realizados, respectivamente, em diferentes propriedades do 

Estado de São Paulo no período de novembro de 2002 a fevereiro de 2003, e em 

três propriedades do Vale do Ribeira-SP, entre dezembro de 2003 e fevereiro de 

2004. 

 

 

3.2 EXAMES REPRODUTIVOS 

 

Antes do inicio dos tratamentos realizados nos experimentos 1, 2 e 4, as 

fêmeas passaram por exames reprodutivos completos para detecção de possíveis 

alterações que pudessem interferir no desenvolvimento da pesquisa. Não houve 

necessidade de retirar qualquer fêmea dos experimentos realizados. 
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3.3 EXPERIMENTO 1: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO OU NÃO AO eCG (0 VERSUS 500UI) E AO hCG 
(1500UI) EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

3.3.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizadas 19 búfalas da raça Murrah lactantes, entre 4 e 8 anos de 

idade, mantidas a pasto e suplementadas com mineral ad libitum. O escore de 

condição corporal (ECC) médio desses animais era de 4,0 ± 0,5 (1 a 5; 1=magra e 

5=muito gorda). 

 

3.3.2 ESTABELECIMENTO DOS GRUPOS DE TRATAMENTO E SINCRONIZAÇÃO DA 
OVULAÇÃO 

 

Os grupos de tratamento foram estabelecidos em função da ciclicidade dos 

animais, avaliada pelas concentrações plasmáticas de progesterona mediante 

colheita de sangue por punção da veia jugular. Foram colhidas duas amostras de 

cada fêmea, com intervalo de 10 dias. Aquelas que apresentaram concentração 

≤1,0ng/ml nas duas análises foram consideradas em anestro estacional. As fêmeas 

que apresentaram concentração ≥1,0ng/ml em apenas uma ou em ambas as 

amostras analisadas foram consideradas cíclicas.  

Desta forma, o Grupo 1 (n=9) foi constituído por 55,6% (5/9) de fêmeas em 

anestro, e o Grupo 2 (n=10) por 60,0% (6/10) de fêmeas em anestro. 

O protocolo de sincronização da ovulação para a IATF utilizado no 

experimento consta da Figura 1. 
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  1. Benzoato de Estradiol® - Syntex 4. Ovusyn®-Syntex  
2. BID® - Syntex    5. Novormon®-Syntex 
3. Prolise®-Arsa 

Figura 1 - Representação esquemática dos tratamentos para sincronização da 
ovulação com dispositivo intravaginal de progesterona associado ou não 
ao eCG (0 versus 500UI) e ao hCG (1500UI) em búfalas, durante 
período reprodutivo desfavorável. Pariquera-Açu (SP), 2003.  
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Portanto, considerando o tratamento com eCG no momento da retirada do 

dispositivo intravaginal de PG (D9), os dois grupos foram estabelecidos como segue: 

• G1- Sem eCG no D9 (controle; n=9); 
• G2- Com eCG no D9 (500UI; n=10). 

As aplicações dos medicamentos foram realizadas com seringa de 3ml e 

agulha 40/12 por via intramuscular (IM) no período da tarde (17h00), e as 

inseminações artificiais foram efetuadas no período da manhã (9h00), 16 horas após 

a aplicação do hCG no D11. Após a assepsia local, os dispositivos intravaginais 

eram depositados no fundo da vagina por meio de aplicador próprio. 

 

3.3.3 EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 

 

Os exames ultra-sonográficos, realizados pela técnica transretal com o 

auxílio de sonda linear de 8,0MHz1, tiveram início no D9 do protocolo de 

sincronização - isto é, no momento da retirada dos dispositivos intravaginais de 

progesterona -, e foram repetidos em intervalos de 12 horas até que fosse 

constatada a ovulação. Os folículos foram mensurados para acompanhamento da 

dinâmica de crescimento folicular e determinação do diâmetro máximo do folículo 

ovulatório. O desaparecimento dos folículos ≥1,0cm anteriormente identificados foi 

considerado como indicativo de ovulação. O horário da ovulação foi estabelecido 

como a hora intermediária entre o penúltimo e o último exame, no qual foi 

diagnosticada a ovulação. 

Para detectar a presença e a área do corpo lúteo, outro exame foi realizado 

12 dias após a administração de hCG.  

                                                           
1 Piemedical Scaner 100®. 



MATERIAL E MÉTODO 49

3.3.4 COLETA DE SANGUE E ANÁLISE HORMONAL 

 

Para a análise dos perfis de progesterona, com base nos quais foram 

estabelecidos os grupos de tratamento (item 3.3.2), o sangue foi colhido no D –10 e 

no D0. Uma amostra de sangue também foi colhida 12 dias após a aplicação do 

hCG, para comprovar a presença e a funcionalidade do CL, confirmando a ovulação. 

O sangue foi colhido por punção da veia jugular com agulha 40/16 descartável, em 

tubos de 10ml com anticoagulante Ácido Etilenodiaminatetracético (EDTA). Os 

testes para detecção das concentrações plasmáticas de progesterona foram 

realizados por radioimunoensaio em fase sólida2 no Laboratório de Análises 

Hormonais do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP). A sensibilidade 

do teste foi de 0,07ng/ml, e os coeficientes de variação intra e interensaio foram 

inferiores a 10%. 

  

3.3.5 DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO 

 

O diagnóstico de gestação foi realizado 28 dias após a inseminação artificial, 

por meio de exame ultra-sonográfico pela técnica transretal, com sonda linear de 

6MHz. 

 

 

                                                           
2 Coat-a-Count®-Progesterone Diagnosis Products Co. 
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3.4 EXPERIMENTO 2: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (500UI) E AO hCG (1000 VERSUS 1500UI) 
EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

3.4.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizadas 42 búfalas da raça Murrah lactantes, entre 4 e 9 anos de 

idade, mantidas a pasto e suplementadas com mineral ad libitum. O escore de 

condição corporal médio desses animais era de 3,9 ± 0,1. 

 

3.4.2 ESTABELECIMENTO DOS GRUPOS DE TRATAMENTO E SINCRONIZAÇÃO DA 
OVULAÇÃO 

 

 Os grupos de tratamento foram estabelecidos em função da ciclicidade, 

avaliada pelas concentrações plasmáticas de progesterona, como descrito no item 

3.3.2. Desta maneira, o Grupo 1 (n=21) foi composto por 61,9% (13/21) de fêmeas 

em anestro, e o Grupo 2 (n=21) por 57,1% (12/21) de fêmeas em anestro. 

O protocolo de sincronização da ovulação está representado na Figura 2. 
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Figura 2 - Representação esquemática dos tratamentos para sincronização da 
ovulação com dispositivo intravaginal de progesterona associado ao 
eCG (500UI) e ao hCG (1000 versus 1500UI) em búfalas durante 
período reprodutivo desfavorável. Pariquera-Açu (SP), 2003.  
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Considerando as doses de hCG utilizadas, os dois grupos foram 

estabelecidos como segue: 

• G1- 1500UI de hCG no D11 (n=21) 
• G2- 1000UI de hCG no D11 (n=21) 

As aplicações dos medicamentos foram realizadas como descrito no item 

3.3.2. 

 

3.4.3 EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 

 

Os exames ultra-sonográficos, realizados pela técnica transretal como 

descrito no item 3.3.3, tiveram início no D9 do esquema de sincronização, e foram 

repetidos em intervalos de 12 horas até que fosse constatada a ovulação.  

Para detectar a presença e a área do corpo lúteo, outro exame foi realizado 

12 dias após a administração de hCG.  

 

3.4.4 COLETA DE SANGUE E ANÁLISE HORMONAL 

 

Para a análise dos perfis de progesterona, o sangue foi colhido e analisado 

como descrito no item 3.3.4, também com a finalidade de avaliar a presença de 

ciclicidade e funcionalidade do corpo lúteo antes e depois do tratamento. 
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3.5 EXPERIMENTO 3: TAXAS DE CONCEPÇÃO DE FÊMEAS BUBALINAS SUBMETIDAS À 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA IATF COM DISPOSITIVOS INTRAVAGINAIS DE 
PROGESTERONA ASSOCIADOS AO eCG (500UI) E A DIFERENTES DOSES DE hCG 
(1000 VERSUS 1500UI), NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

3.5.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizadas 174 búfalas leiteiras das raças Murrah e Mediterrâneo 

alocadas, como mencionado no item 3.1, em diferentes propriedades do Estado de 

São Paulo, mantidas a pasto e suplementadas com mineral ad libitum. O 

experimento foi realizado durante os meses de novembro de 2002 a fevereiro de 

2003. 

 

3.5.2 ESTABELECIMENTO DOS GRUPOS DE TRATAMENTO E SINCRONIZAÇÃO DA 
OVULAÇÃO 

 

 As fêmeas foram divididas aleatoriamente em dois grupos, de acordo com 

condição corporal, idade e presença do bezerro.  

O protocolo de sincronização da ovulação para a IATF pode ser observado 

na Figura 3. 
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Figura 3 - Representação esquemática dos tratamentos para sincronização da 
ovulação com dispositivo intravaginal de progesterona associado ao 
eCG (500UI) e ao hCG (1000 versus 1500UI) em búfalas, durante 
período reprodutivo desfavorável. São Paulo, 2003. 
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Considerando as doses de hCG utilizadas, os dois grupos foram 

estabelecidos como segue: 

• G1- 1000UI de hCG no D11 (n=83); 
• G2- 1500UI de hCG no D11 (n=91). 

As aplicações dos medicamentos foram conduzidas como descrito no item 

3.3.2. As inseminações artificiais foram realizadas 16 horas após a aplicação de 

hCG (9h00). 

 

3.5.3 EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 

 

Os exames ultra-sonográficos para o diagnóstico de gestação foram 

realizados pela técnica transretal, como descrito no item 3.3.3, entre 30 e 35 dias 

após a realização das inseminações artificiais em tempo fixo. 
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3.6 EXPERIMENTO 4: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (400 VERSUS 500UI) E AO hCG (1000UI) 
EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

3.6.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizadas 21 búfalas da raça Murrah lactantes, entre 4 e 8 anos de 

idade, mantidas a pasto e suplementadas com mineral ad libitum. O escore de 

condição corporal médio desses animais era de 3,9 ± 0,1. 

 

3.6.2 ESTABELECIMENTO DOS GRUPOS DE TRATAMENTO E SINCRONIZAÇÃO DA 
OVULAÇÃO 

 

 Os grupos de tratamento foram estabelecidos como descrito no item 3.3.2. 

Portanto, o Grupo 1 (n=10) foi composto por 60,0% (6/10) de fêmeas em anestro e o 

Grupo 2 (n=11) por 54,5% (6/11) de fêmeas em anestro. 

O protocolo de sincronização da ovulação para IATF está representado na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Representação esquemática dos tratamentos para sincronização da 
ovulação com dispositivo intravaginal de progesterona associado ao 
eCG (400 versus 500UI) e ao hCG (1000UI) em búfalas durante período 
reprodutivo desfavorável. Pariquera-Açu (SP), 2003. 
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Considerando a administração de eCG no D9, os dois grupos foram 

estabelecidos como segue: 

• G1- 500UI de eCG no D9 (n=10) 
• G2- 400UI de eCG no D9 (n=11) 

As aplicações dos medicamentos foram realizadas como consta do item 

3.3.2. 

 

3.6.3 EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 

 

Os exames ultra-sonográficos, realizados pela técnica transretal como 

descrito no item 3.3.3, tiveram início no D9 do protocolo de sincronização - isto é, no 

momento da retirada dos dispositivos intravaginais de progesterona -, e foram 

repetidos em intervalos de 12 horas até que fosse constatada a ovulação.  

Para detectar a presença e a funcionalidade do corpo lúteo, outro exame foi 

realizado 12 dias após a administração de hCG.  

 

3.6.4 COLETA DE SANGUE E ANÁLISE HORMONAL 

 

Para a análise dos perfis de progesterona, o sangue foi colhido e analisado 

como descrito no item 3.3.4. 
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3.7 EXPERIMENTO 5: TAXAS DE CONCEPÇÃO DE FÊMEAS BUBALINAS SUBMETIDAS À 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA IATF COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO A DIFERENTES DOSES DE eCG (400 VERSUS 500UI) E 
AO hCG (1000UI), NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

3.7.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizadas 105 búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo alocadas, 

como mencionado no item 3.1, em três propriedades do Vale do Ribeira (SP), 

mantidas a pasto e suplementadas com mineral ad libitum. O experimento foi 

realizado durante os meses de dezembro de 2003 a fevereiro de 2004. 

 

3.7.2 ESTABELECIMENTO DOS GRUPOS DE TRATAMENTO E SINCRONIZAÇÃO DA 
OVULAÇÃO 

 

 As fêmeas foram divididas aleatoriamente em dois grupos, de acordo com 

condição corporal, idade e presença do bezerro.  

O protocolo de sincronização da ovulação para a IATF pode ser observado 

na Figura 5. 
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Figura 5 - Representação esquemática dos tratamentos para sincronização da 
ovulação com dispositivo intravaginal de progesterona associado ao 
eCG (400 versus 500UI) e ao hCG (1000UI) em búfalas, durante 
período reprodutivo desfavorável. Vale do Ribeira (SP), 2003. 
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Considerando as doses de eCG utilizadas, os dois grupos foram 

estabelecidos como segue: 

• G1- 500UI de eCG no D9 (n=54) 
• G2- 400UI de eCG no D9 (n=51) 

As aplicações dos medicamentos foram conduzidas como descrito no item 

3.3.2. As inseminações artificiais foram realizadas 16 horas após a aplicação de 

hCG (9h00). 

 

3.7.3 EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 

 

Os exames ultra-sonográficos para o diagnóstico de gestação foram 

realizados pela técnica transretal, como descrito no item 3.3.3, entre 30 e 35 dias 

após a realização das inseminações artificiais em tempo fixo. 

 

 

3.8 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Foi utilizado delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo os 

grupos divididos de acordo com: ciclicidade - concentração plasmática de P4 no D-

10 e D0), condição corporal e ordem de parto. 

Os dados foram analisados através do programa SAS System for Windows3 

(SAS, 2000). Através do aplicativo Guided Data Analisys, os dados foram testados 

quanto à normalidade dos resíduos e à homogeneidade das variâncias. Caso não 

obedecessem a tais premissas, eram transformados (logaritmo na base 10 - Log10X; 

                                                           
3 SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2000. 
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Raiz quadrada - RQ X; Quadrado - X2) e, se a normalidade não fosse obtida, 

empregava-se o procedimento NPAR1WAY de análise de variância não paramétrica.  

Para a descrição dos resultados foram empregados os erros padrões e as 

médias (média ± erro padrão) e os níveis de significância (p) dos dados originais, 

quando obedecessem às premissas; dos dados transformados, quando necessária a 

transformação; e dos dados analisados através da análise não paramétrica, quando 

não obedecessem às premissas e não houvesse transformações possíveis. 

O nível de significância utilizado para rejeitar H0 (hipótese de nulidade) foi 

de 5%, isto é, para um nível de significância menor que 0,05, considerou-se que 

ocorreram diferenças estatísticas entre as variáveis classificatórias – tratamentos - 

para uma determinada variável resposta. 

Na análise de variância foram verificados os efeitos das variáveis 

classificatórias eCG (0 ou 500UI), hCG (1000 ou 1500UI) e eCG (400 ou 500UI). 

As variáveis resposta analisadas nos experimentos 1, 2 e 4 foram diâmetro 

do folículo dominante no D9, no D10 e no D11, diâmetro máximo do folículo 

dominante, diâmetro máximo do folículo ovulatório, intervalo entre a retirada do 

dispositivo e a ovulação, taxa de ovulação, área do corpo lúteo, concentração 

plasmática de progesterona e concentração plasmática de progesterona das fêmeas 

que ovularam. 

As taxas de prenhez dos experimentos 1, 3 e 5 foram analisadas pelo teste 

de Qui-Quadrado com nível de significância de 5%. 

Como os experimentos 3 e 5 foram realizados em diferentes propriedades, 

foi verificada a interação entre os tratamentos e as propriedades. O experimento 2 

foi realizado em duas repetições, sendo verificada a interação entre os tratamentos e 

as repetições.  



  

  

  

  

  

  

44  RREESSUULLTTAADDOOSS  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



RESULTADOS 64

4.1 EXPERIMENTO 1: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO OU NÃO AO eCG (0 VERSUS 500UI) E AO hCG 
(1500UI) EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

Os diâmetros dos folículos dominantes no D9 - retirada do dispositivo 

intravaginal -, no D10 e no D11 foram de 7,8 ± 2,9, 9,6 ± 3,2 e 11,2 ± 3,7mm, 

respectivamente, para as fêmeas do G1 – controle -, e de 8,5 ± 2,2, 10,1 ± 2,1 e 

12,2 ± 2,6mm, respectivamente, para as fêmeas do G2 - 500UI de eCG – (Tabela 1). 

Não foi verificada diferença estatística entre os grupos (P>0,05). 

Tabela 1 - Efeito do tratamento com eCG no diâmetro (Ø) do folículo dominante no 
D9, no D10 e no D11, em búfalas sincronizadas com dispositivos 
intravaginais de P4 para IATF na época reprodutiva desfavorável - 
Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Ø D9 (mm) Ø D10 (mm) Ø D11 (mm) 

G1 (s/eCG) 9 7,8 ± 2,9 9,6 ± 3,2 11,2 ± 3,7 

G2 (500UI eCG) 10 8,5 ± 2,2 10,1 ± 2,1 12,2 ± 2,6 

 

Os diâmetros máximos dos folículos dominantes foram de 12,6 ± 3,0 e 13,4 

± 1,7mm para o G1 e o G2, respectivamente (P>0,05). Os diâmetros dos folículos 

ovulatórios foram de 14,9 ± 2,9mm para os animais do G1, e de 14,0 ± 1,6mm para 

os animais do G2 (P>0,05). A Tabela 2 apresenta esses resultados. 

Tabela 2 - Efeito do tratamento com eCG no diâmetro (Ø) máximo do folículo 
dominante (FD) e no diâmetro do folículo ovulatório (FO), em búfalas 
sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para IATF na época 
reprodutiva desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Ø FD (mm) Ø FO (mm) 

G1 (s/eCG) 9 12,6 ± 3,0 14,9 ± 2,9 

G2 (500U eCG)I 10 13,4 ± 1,7 14,0 ± 1,6 
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Os intervalos entre a retirada do dispositivo intravaginal e a ovulação 

foram de 78,0 ± 12,0 e 68,0 ± 9,0 horas para o G1 e o G2, respectivamente 

(P>0,05). Apesar de um aumento de 25,6%, as taxas de ovulação não apresentaram 

diferença estatística relacionada aos tratamentos (P>0,05). As taxas de ovulação 

foram de 44,4% para o G1 (4/9), e de 70% para o G2 (7/10), como demonstra a 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Efeito do tratamento com eCG no intervalo entre a retirada do 
dispositivo intravaginal e a ovulação (Ret-Ov) e na taxa de ovulação, em 
búfalas sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para IATF na 
época reprodutiva desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Intervalo Ret-Ov (h) Taxa de Ovulação (%) 

G1 (s/eCG) 9 78,0 ± 12,0 44,4 (4/9) 

G2 (500UI eCG) 10 68,0 ± 9,0 70,0 (7/10) 

 
 

Os dados referentes à área do CL e às concentrações de progesterona 

podem ser observados na Tabela 4. A área do CL formado foi de 31,6 ± 19,9mm2 

para os animais do grupo controle - G1 -, e de 29,9 ± 9,7mm2 para os animais que 

receberam eCG – G2 - (P>0,05). As concentrações plasmáticas de progesterona, 

detectadas 12 dias após a aplicação do hCG, foram de 1,3 ± 1,4 e 2,0 ± 1,6ng/ml 

(P>0,05) para as fêmeas do G1 e do G2, respectivamente. Quando foram 

considerados apenas os animais que apresentaram ovulação, as concentrações 

plasmáticas de progesterona foram de 3,2 ± 0,6ng/ml para os animais do G1, e de 

3,1 ± 1,2ng/ml para os animais do G2 (P>0,05). 
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Tabela 4 - Efeito do tratamento com eCG na área do corpo lúteo, nas 
concentrações plasmáticas de progesterona (P4) e nas concentrações 
plasmáticas de progesterona das fêmeas que ovularam (P4-OV), 11 
dias após a IATF, em búfalas sincronizadas com dispositivos 
intravaginais de P4 para IATF na época reprodutiva desfavorável - 
Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Área do CL 
(mm2) 

P4 (ng/ml) P4-OV (ng/ml) 

G1 (s/eCG) 9 31,6 ± 19,9 1,3 ± 1,4 3,2 ± 0,6 

G2 (500UI eCG) 10 29,9 ± 9,7 2,0 ± 1,6 3,1 ± 1,2 

 
 

As taxas de prenhez foram de 22,2% (2/9) e de 60% (6/10) para os G1 e G2, 

respectivamente (P=0,11). Apesar de não diferir estatisticamente, houve um 

aumento de 37,8% na taxa de concepção dos animais tratados com eCG. Quando 

foram consideradas as taxas de prenhez somente das fêmeas que ovularam, 

observou-se que 50% (2/4) dos animais do G1, e 85,7% (6/7) dos animais do G2 

ficaram gestantes (Tabela 5). 

Tabela 5 - Efeito do tratamento com eCG na taxa de prenhez e na taxa de prenhez 
das fêmeas que ovularam, em búfalas sincronizadas com dispositivos 
intravaginais de P4 para IATF na época reprodutiva desfavorável - 
Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Taxa de Prenhez (%) Taxa de Prenhez das Ovuladas (%) 

G1 (s/Ecg) 9 22,2 (2/9)* 50,0 (2/4) 

G2 (500UI eCG) 10 60,0 (6/10)* 85,7 (6/7) 

* P=0,11 
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4.2 EXPERIMENTO 2: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (500UI) E AO hCG (1000 VERSUS 1500UI) 
EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

As doses de hCG utilizadas (1000UI e 1500UI) não interferiram 

significativamente no diâmetro do folículo dominante. 

Os diâmetros foliculares encontrados no D9 - retirada do dispositivo 

intravaginal -, no D10 e no D11 foram de 8,5 ± 2,2, 9,5 ± 1,8 e 11,1 ± 2,6mm, 

respectivamente, para o G1 (1500UI). Os animais do G2 (1000UI) apresentaram 

diâmetros de 8,4 ± 2,2, 9,1 ± 2,4 e 11,0 ± 2,8mm, respectivamente, para os mesmos 

intervalos de avaliação (Tabela 6). 

Tabela 6 - Efeito do tratamento com hCG no diâmetro (Ø) do folículo dominante no 
D9 - retirada do dispositivo intravaginal -, no D10 e no D11, em búfalas 
sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para IATF na época 
reprodutiva desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Ø D9 (mm) Ø D10 (mm) Ø D11 (mm) 

G1 (1500UI hCG) 21 8,5 ± 2,2 9,5 ± 1,8 11,1 ± 2,6 

G2 (1000UI hCG) 21 8,4 ± 2,2 9,1 ± 2,4 11,0 ± 2,8 

 
 

Os diâmetros máximos dos folículos dominantes foram de 12,4 ± 2,3 e 12,2 

± 2,5mm (P>0,05), respectivamente, para as fêmeas do G1 e do G2. Os animais do 

G1 apresentaram diâmetros máximos dos folículos ovulatórios de 12,6 ± 2,3mm, e 

os do G2 de 12,5 ± 2,7mm (P>0,05), como pode ser observado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Efeito do tratamento com hCG no diâmetro (Ø) máximo do folículo 
dominante (FD) e no diâmetro do folículo ovulatório (FO), em búfalas 
sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para IATF na época 
reprodutiva desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Ø FD (mm) Ø FO (mm) 

G1 (1500UI hCG) 21 12,4 ± 2,3 12,6 ± 2,3 

G2 (1000UI hCG) 21 12,2 ± 2,5 12,5 ± 2,7 

 
 

Os intervalos entre a administração de hCG (D-11) e a ovulação foram de 

26,0 ± 9,3 para o G1, e de 27,2 ± 14,8 horas para o G2 (P>0,05; Tabela 8). 

Tabela 8 - Intervalo entre o tratamento com hCG e a ovulação (HCG-Ov), em 
búfalas sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para IATF na 
época reprodutiva desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N HCG-Ov (h) 

G1 (1500UI hCG) 21 26,0 ± 9,3 

G2 (1000UI hCG) 21 27,2 ± 14,8 

 
 

Os intervalos entre a retirada do dispositivo intravaginal e a ovulação foram 

de 67,7 ± 18,1 para o G1, e de 72,8 ± 16,7 horas para o G2 (P>0,05; Tabela 9). 

As taxas de ovulação (Tabela 9) foram iguais para os dois grupos, isto é, 

ambos apresentaram taxas de ovulação de 66,7% (G1=66,7%; 14/21 e G2=66,7%; 

14/21). 

Tabela 9 - Efeito do tratamento com hCG no intervalo entre a retirada do 
dispositivo intravaginal e a ovulação (Ret-Ov), e nas taxas de ovulação, 
em búfalas sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para 
IATF na época reprodutiva desfavorável. Pariquera-Açu-SP, 2003. 

Grupos N Ret-Ov (h) Taxa de Ovulação (%) 

G1 (1500UI hCG) 21 67,7 ± 18,1 66,7 (14/21) 

G2 (1000UI hCG) 21 72,8 ± 16,7 66,7 (14/21) 
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A área do CL (Tabela 10) 12 dias após a aplicação de hCG foi de 24,8 ± 

9,2mm2 para as fêmeas que receberam 1500UI de hCG (G1), e de 28,3 ± 17,2mm2 

para aquelas que receberam 1000UI de hCG (G2; P>0,05). 

As concentrações plasmáticas de progesterona foram de 2,3 ± 1,4 e 2,4 ± 

1,3ng/ml (P>0,05) para as fêmeas do G1 e do G2, respectivamente (Tabela 10). 

Quando foram considerados apenas os animais que apresentaram ovulação, as 

concentrações plasmáticas de progesterona foram de 3,0 ± 1,2ng/ml para os animais 

do G1, e de 3,1 ± 1,0ng/ml para aqueles do G2 (P>0,05). 

Tabela 10 - Efeito do tratamento com hCG na área do corpo lúteo, nas 
concentrações plasmáticas de progesterona (P4) e nas concentrações 
plasmáticas de progesterona das fêmeas que ovularam (P4-OV), 12 
dias após a administração, em búfalas sincronizadas com dispositivos 
intravaginais de P4 para IATF na época reprodutiva desfavorável - 
Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Área do CL (mm2) P4 (ng/ml) P4-OV (ng/ml) 

G1 (1500UI hCG) 21 24,8 ± 9,2 2,3 ± 1,4 3,0 ± 1,2 

G2 (1000UI hCG) 21 28,3 ± 17,2 2,4 ± 1,3 3,1 ± 1,0 
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4.3 EXPERIMENTO 3: TAXAS DE CONCEPÇÃO DE FÊMEAS BUBALINAS SUBMETIDAS À 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA IATF COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (500UI) E A DIFERENTES DOSES DE hCG 
(1000 VERSUS 1500UI), NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

As doses de hCG utilizadas nos dois grupos (G1 = 1000UI e G2 = 1500UI) 

não influenciaram estatisticamente as taxas de prenhez encontradas após a 

realização da IATF (P>0,05), que foram de 53,0% (44/83) para os animais do G1 e 

de 53,8% (49/91) para aqueles do G2. A taxa de prenhez total foi de 53,4% (93/174; 

Tabela 11).  

Tabela 11 - Efeito de diferentes doses de hCG (1000 versus 1500UI) nas taxas de 
prenhez, em búfalas sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 
para IATF na época reprodutiva desfavorável - São Paulo, 2003 

Grupos N Taxa de Prenhez (%) 

G1 (1000UI hCG)   83 53,0 (44/83) 

G2 (1500UI hCG)   91 53,8 (49/91) 

TOTAL 174  53,4 (93/174) 

 



RESULTADOS 71

4.4 EXPERIMENTO 4: DINÂMICA FOLICULAR DURANTE O TRATAMENTO PARA 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO AO eCG (400 VERSUS 500UI) E AO hCG (1000UI) 
EM FÊMEAS BUBALINAS, NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

O tratamento utilizado não teve influência significativa (P>0,05) sobre o 

diâmetro do folículo dominante. Os diâmetros dos folículos dominantes encontrados 

no D9 - retirada do dispositivo intravaginal -, no D10 e no D11 foram de 8,4 ± 2,2, 

9,41 ± 1,5 e 12,3 ± 1,7mm, respectivamente, para as fêmeas do G1 (500UI de eCG). 

Os animais tratados com 400UI de eCG (G2) apresentaram diâmetros dos folículos 

dominantes de 8,0 ± 1,2, 9,4 ± 1,6 e 12,2 ± 2,6mm, respectivamente, para os 

mesmos intervalos de avaliação, como ilustra a Tabela 12. 

Tabela 12 - Efeito do tratamento com eCG no diâmetro (Ø) do folículo dominante no 
D9 - retirada do dispositivo intravaginal -, no D10 e no D11, em búfalas 
sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para IATF na época 
reprodutiva desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Ø D9 (mm) Ø D10 (mm) Ø D11 (mm) 

G1 (500UI eCG) 10 8,4 ± 2,2 9,4 ± 1,5 12,3 ± 1,7 

G2 (400UI eCG) 11 8,0 ± 1,2 9,4 ± 1,6 12,2 ± 2,6 

 
 

Os diâmetros máximos dos folículos dominantes foram de 13,2 ± 1,4 e 

de 13,8 ± 1,8mm (P>0,05) para o G1 e o G2, respectivamente. Os diâmetros dos 

folículos ovulatórios foram de 13,7 ± 1,1mm para os animais do G1, e de 14,2 ± 

1,5mm para os animais do G2, como pode ser observado na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Efeito do tratamento com eCG no diâmetro (Ø) máximo do folículo 
dominante (FD) e no diâmetro do folículo ovulatório (FO), em búfalas 
sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para IATF na época 
reprodutiva desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Ø FD (mm) Ø FO (mm) 

G1 (500UI eCG) 10 13,2 ± 1,4 13,7 ± 1,1 

G2 (400U eCG)I 11 13,8 ± 1,8 14,2 ± 1,5 

 
 

Os intervalos entre a retirada do dispositivo intravaginal de progesterona e a 

ovulação, bem como as taxas de ovulação, não foram influenciados pelos 

tratamentos (P>0,05). Os intervalos entre a retirada do dispositivo intravaginal e a 

ovulação foram de 71,1 ± 11,7 e 75,0 ± 5,5 horas para o G1 e o G2, 

respectivamente. As taxas de ovulação foram de 70,0% para o G1 (7/10), e de 

72,72% para o G2 (8/11), como ilustra a Tabela 14. 

Tabela 14 - Efeito do tratamento com eCG no intervalo entre a retirada do 
dispositivo intravaginal e a ovulação (Ret-Ov), e na taxa de ovulação, 
em búfalas sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 para 
IATF na época reprodutiva desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Ret-Ov (h) Taxa de Ovulação (%) 

G1 (500UI eCG) 10 71,1 ± 11,7 70,0 (7/10) 

G2 (400UI eCG) 11 75,0 ± 5,5 72,7 (8/11) 

 
 

Os valores referentes a área do CL e às concentrações de progesterona não 

sofreram influência significativa das concentrações de eCG (P>0,05; Tabela 15). A 

área do CL formado foi de 28,4 ± 8,6mm2 para os animais do G1, e de 31,6 ± 

10,3mm2 para os animais do G2. As concentrações plasmática de progesterona, 12 

dias após a aplicação do hCG, foram de 2,7 ± 1,2 para as fêmeas do G1, e de 

3,3 ± 2,9ng/ml (P>0,05) para aquelas do G2. Nas fêmeas que ovularam, as 
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concentrações plasmáticas de progesterona foram de 3,1 ± 1,0ng/ml para os animais 

do G1, e de 4,0 ± 3,2ng/ml para aqueles do G2. 

Tabela 15 - Efeito do tratamento com eCG na área do corpo lúteo, nas 
concentrações plasmáticas de progesterona (P4) e nas concentração 
plasmáticas de progesterona das fêmeas que ovularam (P4-OV), 12 
dias após a aplicação de hCG, em búfalas sincronizadas com 
dispositivos intravaginais de P4 para IATF na época reprodutiva 
desfavorável - Pariquera-Açu, 2003 

Grupos N Área do CL (mm2) P4 (ng/ml) P4-OV (ng/ml) 

G1 (500UI eCG) 10 28,4 ± 8,6 2,7 ± 1,2 3,1 ± 1,0 

G2 (400UI eCG) 11 31,6 ± 10,3 3,3 ± 2,9 4,0 ± 3,2 
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4.5 EXPERIMENTO 5: TAXAS DE CONCEPÇÃO DE FÊMEAS BUBALINAS SUBMETIDAS À 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO PARA IATF COM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE 
PROGESTERONA ASSOCIADO A DIFERENTES DOSES DE eCG (400 VERSUS 500UI) E 
AO hCG (1000UI), NA ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL 

 

As taxas de prenhez após a IATF - conforme a dose de eCG utilizada - 

podem ser verificadas na Tabela 16. As diferentes doses de eCG utilizadas não 

influenciaram os índices de prenhez entre os grupos (P>0,05). As fêmeas do G1 

(500UI de eCG) apresentaram 42,6% (23/54) de taxa de prenhez, e as do G2 (400UI 

de eCG) apresentaram taxa de prenhez de 43,1% (22/51). A taxa de prenhez total 

foi de 42,9% (45/105). 

Tabela 16 - Efeito de diferentes doses de eCG (400 versus 500UI) na taxa de 
prenhez, em búfalas sincronizadas com dispositivos intravaginais de P4 
para IATF na época reprodutiva desfavorável - Vale do Ribeira, 2003 

Grupos N Taxa de Prenhez (%) 

G1 (500UI eCG)   54 42,6 (23/54) 

G2 (400UI eCG)   51 43,1 (22/51) 

TOTAL 105   42,9 (45/105) 
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O período do ano – novembro a fevereiro - no qual foram realizados os 

experimentos constantes deste trabalho é considerado desfavorável para a 

reprodução da espécie bubalina, que é negativamente influenciada pelo aumento da 

quantidade de luz diária, característico dessa época no Brasil (BARUSELLI, 1994a, 

DANEV, 1997; RAZDAN; KAKER, 1980; SHAH, 1988; ZICARELLI, 1994). 

A base do protocolo de sincronização da ovulação - P4 + BE - utilizada nos 

experimentos realizados na presente investigação é bastante discutida na literatura. 

Os efeitos atribuídos a tais hormônios quanto à simulação da fase luteínica, à atresia 

folicular, à emergência da nova onda de crescimento folicular e à sincronização da 

ovulação são relatados por vários pesquisadores (BÓ et al., 1994a; BÓ et al. 1995; 

DRIANCOURT, 2000; GORDON, 1976; LANE et al., 2001; ODDE, 1990; ROCHA, 

2000; WISHART, 1972).  

Os diâmetros máximos dos folículos dominantes observados nos 

experimentos 1, 2 e 4 foram superiores aos achados de Bartolomeu (2003) que, 

comparando a utilização de protocolos CIDR® e CRESTAR® na dinâmica folicular de 

búfalas em período reprodutivo desfavorável obteve, respectivamente, 0,99 ± 

0,29cm e 0,92 ± 0,28cm. Os resultados dos experimentos citados também foram 

superiores àqueles constantes do trabalho de Moura (2003), que utilizou três 

diferentes concentrações de BE (1,0mg, 2,5mg e 5,0mg) associadas ao CIDR® no 

D0, e constatou diâmetros máximos dos folículos dominantes de 1,03 ± 0,05cm, 1,16 

± 0,31cm e 0,92 ± 0,16cm, respectivamente. Mas, embora Bartolomeu (2003) e 

Moura (2003) não tenham associado aos protocolos utilizados o tratamento com 

eCG, é possível que a diferença de diâmetros dos folículos não se deva ao uso 

dessa gonadotrofina nos experimentos objeto desta pesquisa pois, no experimento 

1, os animais tratados com ou sem eCG apresentaram diâmetros similares (13,4 ± 
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1,7 versus 12,6 ± 3,0mm; P>0,05). Além disso, Baruselli et al. (2004a) e Marques et 

al. (2003) também constataram que, em bovinos, o tratamento com eCG não 

influencia o diâmetro do folículo dominante. 

No experimento 1, o intervalo entre a retirada do dispositivo intravaginal de 

liberação de P4 e a ovulação não apresentou diferença significativa entre os grupos 

que receberam ou não o tratamento com eCG - 68,0 ± 9,0h e 78,0 ± 12,0h, 

respectivamente - (P>0,05). Entretanto, tais achados são superiores àqueles 

relatados por Bartolomeu (2003) que, como anteriormente mencionado, comparou 

os protocolos CIDR® e CRESTAR® (62 ± 5,6h versus 64h). Para o grupo que 

recebeu 2,5mg de BE, Moura (2003) encontrou intervalo semelhante àquele do 

experimento 1 desta tese (72h). Esses autores não utilizaram eCG na realização dos 

experimentos, e no presente estudo a administração desse hormônio não teve 

influência significativa no intervalo entre a retirada do dispositivo intravaginal de P4 e 

a ovulação. Da mesma forma – e como observado no experimento 1 -, o intervalo 

entre a retirada do dispositivo intravaginal de P4 e a ovulação não apresentou 

diferença estatística no experimento 4, que testou diferentes doses de eCG no 

momento da retirada do dispositivo intravaginal de P4 (G1=500UI eCG - 71,1 ± 11,7 

versus G2=400UI eCG - 75,0 ± 5,5h). Portanto, a estimulação de crescimento 

folicular atribuída ao eCG pode não ser fator preponderante para a antecipação ou o 

atraso das ovulações em tratamentos de sincronização da ovulação para a IATF em 

búfalas na estação reprodutiva desfavorável. Também na espécie bovina, Baruselli 

et al. (2004a) e Marques et al. (2003) verificaram que o uso do eCG não tem 

influência sobre o intervalo entre a retirada do CIDR® e a ovulação. 

Já com relação à taxa de ovulação do experimento 1, esta foi 

numericamente maior no grupo que recebeu eCG (G2; 70%) do que naquele que 
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não o recebeu (G1; 44,4%). A baixa taxa de ovulação observada no G1 está em 

concordância com os resultados obtidos por Bartolomeu (2003) - 20 e 40% -, Moura 

(2003) - 20% - e Singh et al. (1984) – 14% -, que trabalharam com búfalas no 

período reprodutivo desfavorável. Como já mencionado, tais autores não utilizaram o 

eCG associado ao protocolo de sincronização da ovulação para a IATF. Dessa 

forma, e embora se constitua em um aumento simplesmente numérico, a utilização 

do eCG pode ter promovido melhores taxas de ovulação. As taxas de ovulação 

obtidas por Singh et al. (1983) com a utilização (58,3%) ou não (33,3%) de eCG 

associado a dispositivos de liberação de P4 em fêmeas bubalinas corroboram essa 

hipótese. Além disso, Singh et al. (1988b) e Singh et al. (1988a) relatam taxas de 

ovulação de 65% e 100% em búfalas que receberam eCG. Nesses dois 

experimentos, os autores verificaram que, nos grupos controle (sem tratamento), 

nenhuma búfala apresentou ovulação. 

Em bovinos, o tratamento com eCG também aumentou a taxa de ovulação 

em novilhas e vacas no período pós-parto. Baruselli et al. (2004a) verificaram taxa 

de ovulação de 76% para novilhas que receberam eCG, e de 50% para aquelas não 

submetidas a essa gonadotrofina. Marques et al. (2003) observaram taxas de 

ovulação de 60% sem eCG e de 76% com eCG, em vacas de corte no período pós-

parto. De acordo com tais autores, o grupo de fêmeas que recebeu um indutor de 

ovulação - BE (D9) + eCG (D8) associado ao CIDR® apresentou taxa de ovulação 

maior (80,8%) do que aquele no qual o BE não foi administrado (54,2%). 

As taxas de ovulação do experimento 4 - cujo objetivo era avaliar o efeito da 

redução das doses de eCG no momento da retirada do dispositivo de P4 - foram 

semelhantes: 500UI=70,0% versus 400UI=72,7%. Assim, e no experimento ora 

descrito, a redução das doses de eCG não influenciou negativamente a taxa de 



DISCUSSÃO 79

ovulação. Reis et al. (2004) também não verificaram efeito negativo da redução da 

dose de eCG em receptoras de embrião bovino tratadas com 400, 500 e 600UI de 

eCG. 

No experimento 2, a taxa de ovulação também não foi influenciada pela 

redução das doses de hCG (1500UI=66,7% versus 1000UI=66,7%). Resultados 

semelhantes foram observados em fêmeas bovinas submetidas à IATF com a 

associação de 500, 1000 e 1500UI de hCG ao CIDR® (MARQUES et al., 2004). 

El-Belely et al. (1987) e Markandeya e Bharkad (2002) citam que, durante o 

período reprodutivo desfavorável da espécie bubalina, é possível obter de 80 a 

100% de taxa de indução ao estro com a utilização de dispositivos de liberação de 

P4 -sozinhos ou associados ao estradiol –, mas Luthra, Khar e Singh (1994) e Singh 

et al. (1984) registram que as taxas de concepção decorrentes desse tipo de 

tratamento variam de 14 a 43%. 

No experimento 1, a taxa de prenhez foi numericamente menor para os 

animais que não receberam eCG (22,2%, 2/9) do que para aqueles que o receberam 

(60%, 6/10). O mesmo foi observado quando foram computadas apenas as taxas de 

prenhez dos animais que ovularam: as búfalas do G1 apresentaram taxa de prenhez 

de 50% (2/4), e aquelas do G2 apresentaram taxa de prenhez de 85,7% (6/7). 

Embora os tratamentos não tenham influenciado significativamente a taxa de 

prenhez observada, houve tendência de melhora desse parâmetro nas fêmeas que 

receberam eCG. 

Os benefícios atribuídos à utilização do eCG em animais em anestro ou com 

baixa condição nutricional são relatados na literatura (BÓ et al., 2001; CUTAIA et al., 

2003). Na espécie bubalina, Singh et al. (1983) observaram taxas de concepção de 

búfalas em anestro estacional que receberam eCG de 41,6% (5/12), e de 8,3% 
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(1/12) naquelas que não receberam o hormônio. Saini et al. (1986) observaram 

resultado semelhante nas taxas de concepção de búfalas que receberam (42,8%) ou 

não (0%) o eCG. Shah, Willemse e Van de Wiel (1987) relatam taxas de prenhez de 

53,3% (eCG) e 0% (controle), e Virakal et al. (1988) detectaram diferenças quando 

comparadas as porcentagens de novilhas e de búfalas prenhes após a utilização de 

eCG (70 versus 39,13%). 

Em bovinos, resultados semelhantes quanto à associação ou não de eCG a 

dispositivos intravaginais ou implantes subcutâneos de liberação de P4 também são 

relatados. BÓ et al. (2001) obtiveram taxas de prenhez de 71,4% em vacas que 

receberam o eCG, e de 46,6% naquelas que não o receberam. Singh, Khurana e 

Inderjeet (1998) observaram taxas de prenhez de 71,8% para novilhas, e de 48,6% 

para vacas; no grupo controle - sem tratamento -, nenhum animal ficou prenhe. 

Cutaia et al. (2003) verificaram diferença significativa com a utilização do eCG na 

taxa prenhez de vacas que apresentavam somente folículos no início do tratamento 

(31,3% versus 50,9%), e de vacas que se encontravam em anestro (30,6% versus 

54,2%). Baruselli et al (2004b) verificaram diferença significativa nas taxas de 

concepção, ao compararem o uso (51,9%) ou não (38,8%) de eCG em vacas de 

corte. Assim, os resultados do presente experimento, em concordância com os 

observados na literatura, sugerem que o tratamento com eCG no momento da 

retirada dos dispositivos de P4 aumenta as taxas de ovulação e de prenhez em 

fêmeas bubalinas na estação reprodutiva desfavorável. 

A área do CL e as concentrações de P4 não foram influenciadas 

significativamente pelas diferentes doses de eCG utilizadas nos experimentos 1 e 4 

(P>0,05). Mesmo em doses diferentes ou sem a sua utilização, os efeitos benéficos 

na área do CL e, conseqüentemente, no aumento nas concentrações de P4 
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atribuídos ao eCG (BINELLI et al., 2001) não foram observados no presente 

trabalho. Porém, Baruselli et al. (2004a) e Marques et al. (2003) citam diferença 

significativa na concentração plasmática de P4 (P<0,05) de vacas e novilhas de 

corte que receberam (8,06 ± 0,9 e 3,4 ± 0,6ng/ml) ou não (4,5 ± 0,7ng/ml e 1,3 ± 

0,2ng/ml) eCG associado a dispositivos intravaginais de P4 para a IATF. 

No experimento 2, as doses de hCG (1000 e 1500UI) utilizadas não 

influenciaram a área do CL (24,8 ± 9,2 versus 28,3 ± 17,2mm2) e a concentração 

plasmática de P4 (2,3 ± 1,4 verus 2,4 ± 1,3ng/ml). A capacidade do hCG de induzir a 

formação de CL acessório quando administrado em fase luteínica inicial, 

aumentando a concentração plasmática de P4 e melhorando as taxas de concepção 

pós IA, é citada por vários autores (DE RENSIS; PETERS, 1999; LÓPEZ-GATIUS, 

2000; MARQUES et al., 2002; SANTOS et al., 2000, SCHIMITT et al., 1996a; 

SCHIMITT et al., 1996b). O hCG permanece por um período maior na corrente 

sangüínea e dissocia-se mais lentamente dos receptores de LH, promovendo maior 

produção de P4 através da diferenciação das células da granulosa em células 

luteínicas grandes (SCHMITT et al., 1996a). Porém, o aumento na concentração 

plasmática de P4 não foi observado no presente experimento. 

Provavelmente, nos experimentos 1, 2 e 4 não houve aumento na área do 

CL e nas concentrações plasmáticas de P4 porque todos os grupos receberam hCG 

e, na maioria dos tratamentos, eCG. Desta forma, como tanto o hCG quanto o eCG 

têm a propriedade de aumentar a área do CL e as concentrações plasmáticas de P4, 

o uso simultâneo de ambos não promoveu diferenças entre os grupos. 

Nos experimentos 3 e 5, a taxa de prenhez encontrada não sofreu qualquer 

influência significativa das doses de hCG (G1=1000UI - 53,0%; G2=1500UI - 53,8%) 

e de eCG (42,6%; G1=500UI versus 43,1%; G2=400UI). Os resultados obtidos foram 
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superiores aos achados de Moura (2003) – 10% -, Singh et al. (1983) – 8,3%  - e 

Singh et al. (1984) - 14% -, que trabalharam com búfalas em anestro sem a 

utilização de eCG ou hCG. Porém, são semelhantes aos relatados por Saini et al. 

(1986) - 42,8% -, Shah, Willemse e Van de Wiel (1987) - 53,3% - e Singh et al. 

(1983) -41,6%. Estes autores associaram o eCG aos dispositivos de liberação de P4, 

o que pode ter favorecido a semelhança nos resultados. 

A literatura registra vários resultados positivos quanto à utilização do 

protocolo Ovsynch em búfalas durante a estação reprodutiva favorável 

(BARTOLOMEU et al., 2001; BARUSELLI et al., 2001; BARUSELLI; MADUREIRA; 

MARQUES, 2001; BARUSELLI; CARVALHO, 2003a), desde que os animais se 

encontrem em boa condição corporal (BARUSELLI; CARVALHO, 2003a; RIBEIRO 

FILHO et al., 2003). Além do mais, Baruselli, Madureira e Marques (2001), Baruselli 

e Carvalho (2003a) e Moura (2003) verificaram que a utilização do protocolo 

Ovsynch em búfalas, durante a estação reprodutiva desfavorável, resulta em baixas 

taxa de prenhez (6,9, 28,2 e 10,3%, respectivamente). Desta forma, os resultados 

satisfatórios obtidos no presente estudo com a utilização de dispositivos de liberação 

de P4 associados a promotores de crescimento folicular (eCG) e a indutores de 

ovulação (hCG) na estação reprodutiva desfavorável possibilitam a implantação da 

IA na espécie bubalina durante o ano todo, favorecendo a introdução de material 

genético superior e distribuindo os partos e a produção de leite homogeneamente. 

A utilização de 400UI de eCG e 1000UI de hCG não influenciou 

negativamente as taxas de ovulação e de prenhez nos experimentos 2, 3, 4 e 5. Em 

bovinos, Marques et al. (2004) verificaram as seguintes taxas de prenhez após a 

administração de 1000UI (28,5%; 49/172) e 1500UI (31,4%; 54/172) de hCG. De 

acordo com tais autores, a administração de 500UI de hCG é suficiente para 
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proporcionar taxas de prenhez satisfatórias em vacas de corte, sem influenciar 

negativamente os resultados (28,8%; 51/177). No mesmo sentido, Reis et al. (2004) 

verificaram que a dose de 400UI de eCG, associada ao DIB® para sincronização da 

ovulação em receptoras de embrião, proporciona taxa de prenhez semelhante 

(42,3%; P>0,05) àquelas obtidas com dosagens de 500UI (36%) e 600UI (42,9%). 

Tais resultados, e aqueles obtidos nos experimentos realizados na presente 

investigação, sugerem que doses de 400UI de eCG e de 1000UI de hCG, 

associadas a dispositivos intravaginais de liberação de P4, podem ser indicadas 

para a sincronização da ovulação visando a IATF em búfalas no período reprodutivo 

desfavorável, minimizando os custos de implantação do protocolo. 
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Nas condições de realização do presente trabalho, e dentro das finalidades 

propostas, é possível concluir que: 

• Os tratamentos utilizados induziram crescimento folicular e ovulação em búfalas 

durante a estação reprodutiva desfavorável; 

• As dosagens de hCG (1000UI e 1500UI) e de eCG (400UI e 500UI) utilizadas 

não interferiram no crescimento folicular, nas taxas de ovulação,  na área do 

corpo lúteo, nas concentrações plasmáticas de progesterona e nas taxas de 

prenhez; 

• As dosagens de 400UI de eCG e de 1000UI de hCG podem ser utilizadas nos 

protocolos de sincronização da ovulação para IATF em búfalas durante a estação 

reprodutiva desfavorável. 
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