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RESUMO 

 

 

SOUZA, D. C. de. Efeito da administração de progesterona após a IATF no 
desenvolvimento do concepto e na taxa de prenhez em búfalas lactantes. [Effect of 
progesterone administration after TAI on the conceptus development and pregnancy rate in 
lactating buffaloes]. 2016. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  
 

 

O presente estudo objetivou promover incremento no desenvolvimento do concepto e 

aumentar a taxa de prenhez de búfalas lactantes por meio da administração de P4 injetável 

(P4i) três ou seis dias após a IATF. Para tanto, foram conduzidos três experimentos. No 

Experimento 1, foi aferido o padrão de liberação de P4 por meio da administração de P4i em 

8 búfalas ovariectomizadas (delineamento crossover) nas doses 300 ou 600 mg (grupo P300 

ou P600, respectivamente). Foram realizadas colheitas de sangue, para posteriores dosagens 

de P4, nos seguintes períodos: -24, 0, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 e 240 h da 

administração da P4i. No Experimento 2, 24 búfalas receberam a aplicação de 10 µg im de 

GnRH em dia aleatório do ciclo estral (D0). No D7, os animais receberam 0,53 mg im de 

PGF2α. Após 48 h (D9), foram administrados 10 µg im de GnRH e, 16 h mais tarde, todas as 

búfalas foram submetidas à IATF (D10). No D13, os animais foram avaliados por 

ultrassonografia e as fêmeas com ovulação positiva foram distribuídas em 3 grupos: Controle 

(C; n=8); P4D13 (n=8), que receberam 300mg de P4i no D13 e P4D16 (n=8), que receberam 

300 mg de P4i no D16. No D26, as búfalas foram abatidas e os genitais removidos para a 

realização das seguintes avaliações: diâmetro (DCLa) e peso (PCL) do CL, presença de 

conceptos íntegros (pCI), íntegros e fragmentados (pCT) e comprimento do concepto (CC). 

Os CLs e endométrios foram seccionados, fixados e corados para aferir o percentual de 

células luteínicas pequenas e grandes (SLC e LLC) e o número (GEn), a área (AGEn) e o 

perímetro (PGEn) das glândulas do endométrio. No Experimento 3, 337 búfalas foram 

submetidas ao protocolo Ovsynch e, assim como no Experimento 2, as fêmeas ovuladas foram 

distribuídas em 3 grupos  (C, n=81; P4D13, n=84 e P4D16, n=85). Foram avaliadas a 

funcionalidade (fluxo sanguíneo central – FSC; e periférico – FSP; escore de 0 a 4, em que 0 

corresponde à ausência de fluxo e 4 o máximo fluxo) e o diâmetro do CL (DCL) nos D17, 

D21 e D25 por meio de ultrassonografia em modo color Doppler. Além disso, foram 

avaliadas por ultrassonografia as taxas de concepção aos 30 (DG30) e 60 (DG60) dias após a 



 

 

IATF e as perdas gestacionais (PG). Os dados foram analisados utilizando o procedimento 

GLIMMIX do SAS 9.3. Diferenças com P≤0,05 foram consideradas significativas e aquelas 

com 0,05<P≤0,10 foram consideradas tendência. As concentrações de P4 foram maiores no 

P600 em relação ao P300 em todos os pontos das colheitas de sangue (Ptrat<0,01, 

Ptempo=0,04, Ptrat*tempo=0,18). Verificou-se que as concentrações de P4 permaneceram 

acima de 1 ng/mL por aproximadamente 3 dias (entre as horas 6 e 72) no grupo P300, o que 

foi utilizado como critério para a dose de P4i utilizada nos Experimentos 2 e 3. Não houve 

diferenças entre os grupos para as variáveis avaliadas no Experimento 2: DCLa (P=0,39), 

PCL (P=0,13), pCI (P=0,85), pCT (P=0,41), CC (P=0,19), SLC (P=0,31), LLC (P=0,31), GEn 

(P=0,28), AGEn (P=0,72) e PGEn (P=0,91). No Experimento 3, houve interação 

tratamento*tempo (Ptrat*tempo) para as variáveis FSC (P<0,01), FSP (P<0,01) e DCL 

(P=0,07). Verificou-se redução do fluxo sanguíneo central e periférico e do diâmetro do CL 

no P4D13 em relação aos grupos C e P4D16 conforme os momentos de avaliação. Não houve 

diferença entre os grupos C, P4D13 e P4D16 para o DG30 (56,8 vs. 46,4 vs. 61,2 %; P=0,13) 

e para a PG (0,0 vs. 10,3 vs. 5,8 %; P=0,73). No entanto, houve menor taxa de concepção no 

DG60 para o P4D13 em comparação aos C e P4D16 (41,7b vs. 56,8a vs. 57,7a %; P=0,07). 

Conclui-se que o tratamento com 300 mg de P4i administrados três ou seis dias após a IATF 

não foi eficiente para aumentar o comprimento do concepto e a taxa de prenhez de búfalas 

lactantes submetidas à IATF. Ainda, o tratamento com P4i três dias após a IATF reduziu o 

fluxo sanguíneo central e periférico do CL, o diâmetro do CL e a taxa de prenhez. 

 

Palavras-chave: Ovsynch. P4. CL. Concepto. Búfalas. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

SOUZA, D. C. de. Effect of progesterone administration after TAI on the conceptus 
development and pregnancy rate in lactating buffaloes. [Efeito da administração de 
progesterona após a IATF no desenvolvimento do concepto e na taxa de prenhez em búfalas 
lactantes]. 2016. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  
 

 

The present study aimed to promote improvements on the conceptus development and to 

increase the pregnancy rate in lactating buffaloes through the administration of injectable P4 

(P4i) three or six days after TAI. For this, three experiments were performed. In Experiment 

1, was measured the pattern of P4 release by the P4i administration in 8 ovariectomized 

buffaloes (crossover design) at doses 300 or 600 mg (P300 or P600 group, respectively). 

Blood samples were collected for subsequent P4 dosages in the following periods: -24, 0, 6, 

12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 and 240 h of P4i administration. In Experiment 2, 

24 buffaloes received the application of 10 µg im GnRH at random day of the estrous cycle 

(D0). On D7, the animals received 0.53 mg im PGF2α. After 48 h (D9), were administered 10 

µg im GnRH and, 16 h later, all buffaloes underwent TAI (D10). In D13, the animals were 

evaluated by ultrasonography and females with positive ovulation were allocated to one of 

three groups: Control (C, n=8); P4D13 (n=8) that received 300 mg P4i on D13 and P4D16 

(n=8), that received 300 mg P4i on D16. On D26, buffaloes were slaughtered and genitals 

removed to perform the following assessments: CL diameter (CLDs) and CL weight (CLW), 

presence of integrate conceptus (pIC), integrate and fragmented (pCT) and the conceptus 

length (CLe). The CLs and endometrium were sectioned, fixed and stained to assess the 

percentage of small and large lutein cells (SLC and LLC) and the number (GEn), the area 

(AGEn) and the perimeter (PGEn) of endometrial glands. In Experiment 3, 337 buffaloes 

were submitted to the Ovsynch protocol and, as well as in Experiment 2, the ovulated females 

were divided to one of three groups (C, n=81; P4D13, n=84 and P4D16, n=85). The 

functionality (central blood flow - CBF, and peripheral blood flow - PBF; score from 0 to 4, 

where 0 corresponds to absence of flow and 4 the maximum flow) and the CL diameter 

(CLD) were evaluated on D17, D21 and D25 by ultrasonography in color Doppler mode. 

Furthermore, the conception rates at 30 (CR30) and 60 (CR60) days after TAI, and pregnancy 

loss (PL) were evaluated by ultrasonography. Data were analyzed using the GLIMMIX 

procedure of SAS 9.3. Differences were considered significant with P≤0.05 and those with 



 

 

0.05<P≤0.10 were considered tendencies. The P4 concentrations were higher in the P600 

compared to P300 in all points of blood sampling (Ptreat<0.01, Ptime=0.04, 

Ptreat*time=0.18). It was found that the P4 concentrations remained above 1.0 ng/ml for 

approximately 3 days (between hours 6 and 72) in the P300 group, which was used as 

standard for P4i dose used in Experiments 2 and 3. There were no differences between the 

groups for the variables evaluated in Experiment 2: CLDs (P=0.39), CLW (P=0.13), pCI 

(P=0.85), pCT (P=0.41), CoLe (P=0.19), SLC (P=0.31), LLC (P=0.31), GEn (P=0.28), AGEn 

(P=0.72) and PGEn (P=0.91). In Experiment 3, there was interaction treatment*time 

(Ptreat*time) for the CBF (P<0.01), PBF (P<0.01) and CLD (P=0.07). There was a reduction 

of the central blood flow, peripheral blood flow and CL diameter for P4D13 compared to C 

and P4D16 groups according to the evaluation moments. There was no difference between C, 

P4D13 and P4D16 groups for the CR30 (56.8 vs. 46.4 vs. 61.2 %; P=0.13) and for the PL (0.0 

vs. 10.3 vs. 5.8 %; P=0.73). However, there was lower conception rate in CR60 for P4D13 

compared to C and P4D16 (41.7b vs. 56.8a vs. 57.7a %; P=0.07). It was concluded that 

treatment with 300 mg P4i administered three or six days after TAI was not efficient to 

increase the conceptus length and the pregnancy rate in lactating buffaloes submitted to TAI. 

Furthermore, the treatment with P4i three days after TAI reduced the central and the 

peripheral CL blood flow, the CL diameter and the pregnancy rate.  

 
Keywords: Ovsynch. P4. CL. Conceptus. Buffaloes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

O crescente interesse dos bubalinocultores no desenvolvimento da cadeia produtiva, 

aliado ao aumento dos rebanhos, fez com que a espécie bubalina tenha se tornado uma fonte 

viável de produção de proteínas de origem animal. Isto se deve à fácil adaptação dos búfalos 

às diferentes regiões do mundo. A população bubalina mundial cresceu 24,6% nos últimos 10 

anos e, atualmente, é estimada em aproximadamente 195 milhões de cabeças, das quais 110 

milhões encontram-se na Índia (FAO, 2015). No Brasil, no mesmo período, a população 

bubalina aumentou 13,1%, o que demonstra a adaptabilidade da espécie às nossas condições e 

às possibilidades futuras da bubalinocultura como atividade emergente no país (FAO, 2015). 

Entretanto, como ocorre nas demais espécies de interesse zootécnico, o crescimento do 

rebanho bubalino deve estar associado ao controle da produtividade - que possibilita a 

identificação dos indivíduos que possuem mérito genético e, consequentemente, à 

multiplicação e à distribuição dos animais melhoradores, o que somente é possível com o 

auxílio das biotecnologias da reprodução. Se assim conduzida, a bubalinocultura, que 

atualmente responde por 13,3% da produção mundial de leite (FAO, 2015), tende a se tornar 

uma atividade econômica cada vez mais atraente sob os pontos de vista econômicos e sociais. 

Nesse contexto, a inseminação artificial (IA), que permite a multiplicação de material 

genético superior de origem paterna, é indispensável para o melhoramento da espécie. 

Entretanto, o uso desta técnica de maneira convencional, ou seja, pela observação de 

cios, se depara com duas dificuldades relevantes na espécie bubalina. A primeira está 

relacionada ao próprio comportamento estral, que em bubalinos é discreto, dificultando a 

detecção do estro. A segunda, diretamente ligada ao primeiro fator, é a baixa taxa de serviço 

obtida em fêmeas bubalinas inseminadas artificialmente, levando ao comprometimento da 

eficiência reprodutiva do rebanho e ao insucesso dessa tecnologia. Também, é importante 

ressaltar que bubalinos criados em regiões distantes do equador são sazonais, manifestando 

atividade reprodutiva durante os meses de outono e inverno (BARUSELLI et al., 2007a, 

2009; PORTO-FILHO et al., 2014). 

Portanto, a utilização de programas de manejo que não requeiram a identificação do 

estro contribui para o aumento do uso da IA em rebanhos bubalinos, principalmente devido à 

facilidade de execução dessa tecnologia. Esses programas utilizam as técnicas de 

sincronização da fase luteínica do ciclo estral, do crescimento folicular e da ovulação, 

permitindo assim que a IA seja realizada de forma programada em todos os animais da 
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fazenda, mesmo naqueles que não manifestam sinais de estro ou ciclicidade (BARUSELLI et 

al., 2009).  

Atualmente é possível sincronizar a ovulação para a inseminação artificial em tempo 

fixo (IATF) de búfalas ao longo do ano com eficiência satisfatória, mesmo em países/regiões 

onde os búfalos apresentam evidente sazonalidade reprodutiva. Com o emprego do protocolo 

Ovsynch (D0: GnRH; D7: PGF2α; D9: GnRH; IATF 16 horas após a 2ª aplicação de GnRH; 

BARUSELLI et al., 1999a, b) na estação reprodutiva favorável e do protocolo com 

progesterona/progestágeno+BE+PGF2α+eCG+hCG/GnRH/BE (BARUSELLI et al., 2003; 

CARVALHO et al., 2005, 2007a,b, 2012, 2013a,b, 2014) na estação reprodutiva desfavorável 

é possível obter aproximadamente 50% de taxa de prenhez, tanto no outono e inverno (estação 

reprodutiva favorável) quanto na primavera e verão (estação reprodutiva desfavorável).  

Apesar dos índices reprodutivos satisfatórios obtidos em búfalas sincronizadas com 

protocolos de IATF, alguns estudos demonstraram altas taxas de perda gestacional em búfalas 

inseminadas durante a estação reprodutiva desfavorável (CAMPANILE et al., 2010). Ao 

realizar diagnóstico de gestação 25 dias após a IATF em búfalas criadas na Itália (manejo 

intensivo e clima temperado), foram verificadas taxas de mortalidade embrionária de 10-45% 

(entre 25 a 45 dias; CAMPANILE et al., 2005, 2007a,b, 2008, 2013; RUSSO et al., 2010; 

VECCHIO et al., 2007, 2010) e taxa de mortalidade fetal ao redor de 10-15% (entre 45 a 70 

dias; RUSSO et al., 2010; VECCHIO et al., 2007, 2010). No Brasil, com búfalas manejadas 

em sistema extensivo e sob clima tropical, a incidência de mortalidade embrionária entre 30 e 

43 dias foi de 5% e de mortalidade fetal entre 43 e 50 dias de 2% (BARUSELLI et al., 

1997b). Esses achados foram inferiores aos verificados na Itália, entretanto, contribuem para 

redução da eficiência reprodutiva do rebanho.  

A mortalidade embrionária precoce pode ser ocasionada por falhas no mecanismo de 

reconhecimento materno da gestação (MANN; LAMMING, 2001) e a progesterona (P4) está 

envolvida neste processo. A ação da P4 no endométrio e na criação de um ambiente uterino 

ideal para o desenvolvimento embrionário é crucial para o estabelecimento e a manutenção da 

gestação nas espécies domésticas (LONERGAN et al., 2011).  

A manipulação farmacológica deste hormônio em momentos específicos do ciclo 

reprodutivo pode proporcionar melhorias na fertilidade das fêmeas. A suplementação com P4 

anteriormente à IA (durante o desenvolvimento folicular) pode aumentar os índices 

reprodutivos, devido ao seu possível efeito positivo na qualidade oocitária e no ambiente 

uterino e, consequentemente, na qualidade embrionária (BINELLI et al., 2014). Da mesma 

forma, concentrações ideais de P4 também são necessárias após a IA. De acordo com Diskin e 
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Morris (2008), baixas concentrações de P4 após a concepção são um dos principais motivos 

do insucesso no estabelecimento e manutenção da gestação em bovinos (DISKIN; MORRIS, 

2008). No entanto, foi verificada luteólise precoce em vacas de corte tratadas com P4 

injetável (P4i) dois dias após ovulação (PUGLIESI et al., 2014), o que pode comprometer o 

estabelecimento de estratégias para o aumento da fertilidade. 

Segundo Carter et al. (2008) existe uma “janela” temporal para a administração de P4 

após o estro. Estes autores consideram que o período ideal para a utilização deste hormônio 

seja a partir do terceiro dia do ciclo estral.  

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo principal promover incremento 

no desenvolvimento do concepto para aumentar a taxa de prenhez de búfalas lactantes por 

meio da administração de P4i três ou seis dias após a IATF.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO  

 

 

Um dos principais fatores que prejudicam o desempenho da IA nos bubalinos é a baixa 

eficiência de detecção do estro. O manejo correto para detecção do estro requer contínuas 

observações dos animais por profissionais qualificados. Rebanhos com ineficiência na 

detecção do estro apresentam diminuição no desempenho reprodutivo, com consequente 

aumento do período de serviço e do intervalo entre partos. Devido a esses entraves, muitos 

criadores não utilizam essa importante biotecnologia para o melhoramento genético de seus 

rebanhos (BARUSELLI et al., 2009).  

Para facilitar o manejo e aumentar a eficiência da IA foram desenvolvidos protocolos 

que dispensam a necessidade de detecção do estro (BARUSELLI et al., 2009).  Em bubalinos, 

desde o final da década de noventa, foram realizadas pesquisas com o objetivo de avaliar a 

eficácia de diferentes protocolos de sincronização da ovulação para IATF (BARUSELLI, 

1999; BARUSELLI  et al., 1999b, 2000a).  

Dentre os protocolos de sincronização do ciclo estral e da ovulação para posterior 

realização da IATF, o protocolo Ovsynch proporciona taxa de concepção em torno de 50% 

dos animais tratados dentro da estação reprodutiva favorável (BARUSELLI et al., 1999a,b). 

Contudo, a taxa de prenhez é influenciada pelo escore de condição corporal (ECC; boa 

eficiência é alcançada quando ECC ≥ 3,5 em uma escala de 1 a 5), ordem de partos 

(primíparas são menos eficientes que multíparas) e período do ano (elevadas taxas de prenhez 

são obtidas durante a estação reprodutiva favorável – outono e inverno - em comparação à 

estação reprodutiva desfavorável – primavera e verão (BARUSELLI et al., 1999a,b; 

CARVALHO; SOARES, 2014). 

No protocolo Ovsynch a aplicação de agonista de GnRH resulta na liberação de um 

pico de LH que promove a ovulação de folículo dominante (BODENSTEINER et al., 1996). 

Com a ovulação, há emergência de uma nova onda de crescimento folicular (BARUSELLI et 

al., 2003) e aumento nas concentrações de P4 devido à formação do CL. No Dia 7 do 

protocolo, preconiza-se a administração de PGF2α para promover a luteólise do CL 

(BARUSELLI et al., 2003). Uma segunda dose de GnRH é aplicada 48 horas após a 

administração de PGF2α para promover a sincronização da ovulação e permitir que seja 
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realizada a IATF 16 horas após a aplicação do GnRH (BERBER et al., 2002).  

Durante a estação reprodutiva desfavorável verifica-se elevada incidência de animais 

em anestro, o que dificulta a resposta ao protocolo Ovsynch (SOUZA et al., 2015). Por esse 

motivo, alguns estudos utilizando tratamentos com dispositivos intravaginais de P4 

associados à administração de eCG, foram desenvolvidos para aumentar as taxas de ovulação 

e de prenhez após a IATF em búfalas durante a estação reprodutiva desfavorável 

(BARUSELLI et al., 2002; CARVALHO et al., 2007b). Os protocolos desenvolvidos para 

búfalas com P4, consistem na inserção de um dispositivo intravaginal de P4 associado à 

administração intramuscular de benzoato de estradiol (BE) em dia aleatório do ciclo estral 

(D0). Posteriormente (D9), o dispositivo é removido e são administradas doses 

intramusculares de PGF2α e de eCG. Após 48 horas, a ovulação é induzida pela administração 

de GnRH. A IATF é realizada 16 horas após a indução da ovulação (BARUSELLI et al., 

2003a; CARVALHO et al., 2007b). Carvalho et al. (2012) verificaram também a 

possibilidade de substituir o indutor da ovulação GnRH (administrado no dia 11 do protocolo) 

por BE (administrado no dia 10 do protocolo; 24 horas após a retirada dos dispositivo de P4) 

em búfalas submetidas ao protocolo de sincronização da ovulação e IATF durante a estação 

reprodutiva desfavorável. Os autores verificaram que o tratamento com o BE resultou em 

semelhantes taxas de ovulação e de prenhez, o que possibilita a utilização de BE como indutor 

de ovulação ao final do protocolo. 

Atualmente, devido aos estudos supracitados, podemos afirmar que é possível 

sincronizar a ovulação para a IATF de búfalas ao longo do ano com eficiência satisfatória, 

mesmo em países/regiões onde os búfalos apresentam evidente sazonalidade reprodutiva.   

   

 

2.2 FORMAÇÃO, MORFOLOGIA DO CORPO LÚTEO E LUTEÓLISE  

 

 

O CL participa da maioria dos processos reprodutivos, sendo considerado uma 

estrutura endócrina transitória, formada a partir do folículo ovulatório e que possui como 

função primordial a produção de P4. A P4 é responsável pela preparação do endométrio e 

miométrio para a implantação do concepto, além de ser fundamental na manutenção da 

gestação inicial. Caso a concepção não ocorra, o CL sofre a regressão, dando início a um novo 

ciclo estral (WILTBANK, 1994; SAKAMOTO et al., 1995; MILVAE et al., 1996; MILVAE, 

2000).  
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Antes da ovulação, o folículo é organizado em distintas camadas. As células da 

granulosa e o oócito são separados das outras camadas foliculares pela membrana basal. 

Acima desta membrana encontram-se a teca interna e externa (MILVAE et al., 1996). Os 

capilares de vascularização ao redor dos folículos estão presentes na teca interna e externa, 

mas estão ausentes na camada de células da granulosa, pois, a membrana basal atua como 

uma barreira para a vascularização. Essa estrutura folicular será modificada pelo LH. Após o 

pico deste hormônio, ocorrem alterações na parede folicular que resultam no seu rompimento 

e consequente liberação do oócito, fenômeno caracterizado como ovulação (revisado por 

BAO; GARVERICK, 1998).  

Após a ovulação, ocorre a diferenciação das células foliculares residuais. As células da 

teca interna, associadas aos capilares atravessam a membrana basal que está rompida (para 

ovulação) e invadem a camada da granulosa e o tecido folicular remanescente (interiorização 

e preenchimento do antro, após a expulsão do fluído folicular), levando ao desenvolvimento 

do CL, que inicia a produção de P4 (NISWENDER et al., 2000). 

O CL contém populações de células heterólogas que incluem as grandes células 

esteroidogênicas luteínicas (LLC – large lutein cells) – células da granulosa luteinizadas - e as 

pequenas células esteroidogênicas luteínicas (SLC – small lutein cells) – células da teca 

luteinizadas (FIELDS; FIELDS,1996). A organização dessas células é espécie-dependente. 

No caso de mamíferos não-primatas ocorre uma “mistura” dos tipos celulares, com migração 

das mesmas, o que não é visto no caso de primatas (NISWENDER, 2000). Estes dois tipos 

celulares perfazem aproximadamente 70% do volume do CL (O’SHEA et al., 1989). As SLCs 

compreendem 26% das células luteínicas; perfazem aproximadamente 28% do volume do CL, 

e são conhecidas pela produção de progesterona quando estimuladas pelo LH. 

Já as LLCs compreendem apenas 3% das células luteínicas, mas perfazem 

aproximadamente 40% do volume do CL (FIELDS; FIELDS,1996) e não são dependentes do 

LH para secretar progesterona, embora apresentem receptores para este hormônio (CHEGINI 

et al., 1991). Essas células são responsáveis pela manutenção das concentrações basais de P4 

durante todo o ciclo. 

Além do tecido folicular diferenciado, durante a reorganização celular para a formação 

do CL, há a migração de células endoteliais, fibroblastos (CHANNING, 1969) e constituintes 

do sistema imunológico como os leucócitos (PATE, 1994), misturando-se às LLCs e SLCs.  

Um aspecto importante do desenvolvimento do CL inicial é a taxa de crescimento 

tecidual e proliferação celular. Este crescimento é o resultado de um aumento de tamanho de 

aproximadamente duas vezes das LLCs (hipertrofia), aumento do número de SLCs, 
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fibroblastos e células endoteliais (FARIN et al., 1986). Este crescimento explosivo das células 

luteínicas é semelhante às taxas de desenvolvimento de tumores de rápido crescimento 

(PARRY et al., 1980). 

A proliferação das células endoteliais é um requisito para a neovascularização durante 

o desenvolvimento luteal, que resulta em extensiva rede de capilares sanguíneos (REDMER; 

REYNOLDS, 1996). A justaposição existente entre as células luteínicas e os capilares, 

abastece a alta demanda metabólica do CL, que costuma consumir de duas a seis vezes mais 

oxigênio por unidade de peso, que outros órgãos, como o fígado, rim e coração (SWANN; 

BRUCE, 1987). Essa rede também é responsável por carrear os hormônios produzidos pelo 

referido órgão à circulação. 

O CL das búfalas está comumente inserido no estroma ovariano, sendo geralmente 

menor que o da vaca, podendo atingir o peso de 2,3 g e o diâmetro  de 20 mm (ROY; 

MULLICK, 1964). 

De acordo com Moura (2003), o corpo hemorrágico (fase luteínica inicial) possui 

estrutura lobular bem definida. Os lóbulos possuem uma cavidade central que passa a ser 

preenchida por células luteínicas e vasos sanguíneos conforme o CL se desenvolve. O CL 

maduro é marcado pela presença de células luteínicas que apresentam núcleo central, grande e 

esférico. O CL em regressão apresenta invasão por tecido conjuntivo caracterizado pela 

desorganização celular e grandes espaços intersticiais; no corpo albicans ocorre predomínio 

de tecido conjuntivo fibroso, raras células luteínicas e escassos vasos sanguíneos.  

A densidade vascular no CL de búfalas varia de acordo com o período de 

desenvolvimento desta estrutura. Há redução de 33% na densidade vascular do CL maduro 

em relação ao corpo hemorrágico, de 6% entre o CL maduro e o CL em regressão e de 69% 

entre o CL em regressão e o corpo albicans (MOURA, 2003).  

O CL durante o ciclo estral nos bovinos é uma estrutura dinâmica com período de vida 

de aproximadamente de 17-18 dias (OHTANI et al., 1998). Na ausência da prenhez, o CL é 

submetido à regressão morfológica e funcional (MILVAE et al., 2000). Este processo, 

denominado luteólise, é caracterizado pela cessação da produção de P4 e perda dos 

componentes celulares, incluindo redução do suprimento vascular, proliferação do tecido 

conjuntivo, aumento da desorganização celular, degeneração e fagocitose das células 

luteínicas (CARLSON et al., 1982; PATE, 1994; MIYAMOTO, 1996). 

A PGF2α endógena é um hormônio derivado do ácido araquidônico e sintetizado 

principalmente pelas células epiteliais do endométrio (SPINOSA et al., 1997). Sua função 

principal na reprodução é provocar a regressão do CL, por meio do processo conhecido como 
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luteólise (TSAI; WILTBANK, 1997). Portanto, pode-se dizer que a PGF2α é responsável pelo 

tempo de vida do CL (SPINOSA et al., 1997) causando sua regressão morfológica e funcional 

(KOTWICA et al., 2002), sendo que o inicio da regressão funcional precede a regressão 

morfológica (VIANA et al., 1999). É vastamente conhecido que a PGF2α liberada no útero é 

proveniente da ativação da ocitocina luteal via fosfolipase C (BURNS et al., 1997). 

Outros pesquisadores acreditam que as gonadotrofinas participam ativamente no 

desencadeamento da síntese de PGF2α 
pelo útero. Isto porque receptores para gonadotrofinas 

têm sido encontrados por toda a extensão do trato reprodutivo, como no endométrio, sendo as 

maiores concentrações destes receptores encontrados durante a fase luteal (SHEMESH, 

2001). Desta maneira, o LH (não relacionado ao pico pré-ovulatório) alcança esses receptores, 

induzindo um aumento da produção de cAMP e inositol fosfato. Esta elevação da 

concentração do cAMP, desencadeia o aumento das concentrações de cicloxigenase 

endometrial (COX-2) e seu metabólito (PGF2α). Além destas informações, Stepien et al. 

(1999) comentam que há uma relação temporal entre o aumento das concentrações de 

receptores de LH, indução da COX-2 e produção de PGF2α 
nas células endometriais em 

suínos. 

Em ruminantes domésticos, somente uma pequena quantidade da PGF2α uterina 

alcança o ovário, por difusão da veia uterina para a artéria ovariana (mecanismo denominado 

de contra corrente), com mais de 95% da PGF2α sendo metabolizada a componentes 

inativados como a 15-ceto-13, 14-diidroprostaglandina F2α, por uma única passagem pelos 

pulmões (FERREIRA; VANE, 1967). 

Ao alcançar o CL, o efeito luteolítico da PGF2α resultará na associação com os 

receptores presentes na membrana plasmática das LLCs, iniciando a cascata de rotas 

intracelulares que resultam na luteólise e, consequentemente, na inibição da síntese de 

progesterona (ANDERSON et al., 2001). Um pulso inicial de prostaglandina, mesmo sendo 

de baixa magnitude, pode potencialmente iniciar os mecanismos para que as grandes células 

luteínicas produzam consideráveis concentrações locais de PGF2α (TSAI; WILTBANK, 

1997). Isto pode explicar porque uma pequena quantidade de PGF2α uterina é capaz de iniciar 

a regressão luteal. 

Assim, dois mecanismos podem existir para a amplificação dos pulsos de PGF2α. Em 

primeiro, a PGF2α uterina pode estimular a liberação de ocitocina pelo CL, a qual estimula a 

produção de mais PGF2α uterina dentro de minutos de início do pulso (BAIRD, 1992). Em 

adição, a PGF2α uterina pode estimular a produção de PGF2α intraluteal (TSAI; WILTBANK, 

1997). 
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O decréscimo da concentração de P4 é mais comumente devido à diminuição da 

capacidade esteroidogênica das LLCs individuais e do fluxo sanguíneo luteal (MILVAE et al., 

1996). Entretanto, apesar da intensa investigação sobre o real mecanismo pelo qual a PGF2α 

causa regressão luteal, este ainda permanece pouco esclarecido (MILVAE, 2000).  

 

 

2.3 ENDOMÉTRIO 

 

 

O útero é um órgão altamente capacitado e adaptado a reconhecer e nutrir o concepto, 

desde a implantação até o parto (HAFEZ, 2000). A parede do útero é dividida em três 

camadas: a mucosa ou endométrio, a muscular ou miométrio e a serosa ou perimétrio. O 

endométrio é constituído por duas zonas que diferem em estrutura e função. A camada mais 

superficial chamada de zona funcional e uma camada mais profunda, a zona basal 

(PRIEDKALNS; LEISER, 1998). 

Em ruminantes, o epitélio de superfície da zona funcional é pseudo-estratificado e/ou 

cilíndrico simples, podendo ser, em áreas isoladas, cúbico simples (DELLMANN; BROWN, 

1982; BANKS, 1992; PRIEDKALINS; LEISER, 1998). As bordas apicais das células 

cilíndricas possuem microvilosidades, numerosas especializações digitiformes da membrana 

plasmática que variam de altura de acordo com a atividade secretora do epitélio, 

apresentando-se mais longas na fase lútea que na fase folicular (STINSON et al., 1962). 

O tecido sub-epitelial da região mais superficial da zona funcional (estrato compacto) 

consiste de tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado com muitos fibrócitos, 

macrófagos e mastócitos, podendo encontrar também neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e 

plasmócitos. A região mais profunda (estrato esponjoso) dessa zona constitui-se de tecido 

conjuntivo frouxo, sendo este menos celular. Durante o estro, uma grande quantidade de 

fluido deposita-se nos espaços teciduais da zona funcional, dando origem ao edema 

endometrial (PRIEDKALNS; LEISER, 1998). 

Em todo o endométrio estão presentes as glândulas uterinas tubulares simples, 

enoveladas e ramificadas, estando ausentes na região da carúncula em ruminantes 

(PRIEDKALNS; LEISER, 1998). O epitélio glandular é similar ao luminal, exceto pela 

presença de cílios na superfície livre de muitas células cilíndricas (STINSON et al., 1962).  

O endométrio de búfalas possui quatro camadas semelhantes àquelas descritas em 

bovinos: um epitélio de revestimento pseudo-estratificado cilíndrico; um estrato compacto 
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constituído por tecido conjuntivo denso; estrato esponjoso, onde as glândulas uterinas se 

ramificam; estrato basal no qual as glândulas uterinas terminam (EL-SHEIKH; 

ABDELHADI, 1970). 

Em búfalas da raça Murrah, Singh e Sharma (1985) observaram glândulas uterinas 

distribuídas por todo o endométrio, exceto na região das carúnculas, e, em alguns casos, 

estendidas até o estrato submucoso do miométrio. O número de glândulas superficiais e a 

altura do epitélio glandular sofreram variação de acordo com as diferentes fases do ciclo 

estral. Todavia, Janakiraman et al. (1976) verificaram um número maior de glândulas 

endometriais durante o estro e poucas glândulas na fase lútea do ciclo estral.  

Em bovinos e bubalinos, Sundaravadanan e Venkataswamy (1973) verificaram que as 

modificações uterinas encontradas durante a fase folicular e lútea do ciclo estral estavam 

relacionadas à espessura e vascularização do endométrio e miométrio e ao crescimento das 

glândulas uterinas. Singh e Sharma (1985) também notaram que em búfalas, o diâmetro do 

lúmen glandular foi máximo no meio da fase lútea e mínimo na fase folicular. Em relação às 

glândulas basais, apresentaram o mesmo comportamento das superficiais quando ao diâmetro 

e à altura do epitélio glandular, porém não houve variação significativa quanto ao número 

durante o ciclo estral (SINGH; SHARMA, 1985). 

As observações supracitadas se explicam, pois com o início do diestro, sob a 

influência da progesterona, o endométrio passa de um estágio proliferativo para um secretor, 

com espessamento do epitélio glandular, além de ramificação, enovelamento e secreção das 

glândulas. Durante os 11 dias iniciais do diestro, a secreção glandular é grande, mas, se a 

gestação não acontecer, ocorre regressão das glândulas após a luteólise nos últimos três dias 

do diestro (PRIEDKALNS; LEISER, 1998). Na vaca, durante os últimos três a quatro dias do 

diestro, a mucosa regride, com redução da altura do epitélio luminal, e as glândulas uterinas 

tornam-se curtas com epitélio baixo e sem secreção (PRIEDKALNS; LEISER, 1998).  

 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E RECONHECIMENTO MATERNO DA 

GESTAÇÃO 

 

 

O estabelecimento da prenhez em ruminantes domésticos inicia-se no estágio de 

concepto e inclui a sinalização do reconhecimento materno da prenhez, implantação e 
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placentação (SPENCER et al., 2007a, 2008). O estágio embrionário de mórula compreende o 

período de 4 a 6 dias pós-fecundação, e então, forma-se um blastocisto que possui uma massa 

celular interna e uma blastocele, cercada por uma monocamada de trofectoderma. Após 

eclodir da zona pelúcida, o blastocisto cresce lentamente em formato tubular ou ovóide e, a 

partir dessa fase, é denominado concepto (embrião e anexos embrionários; HUE et al., 2012). 

O desenvolvimento embrionário em búfalos é mais rápido de 12 à 24 horas em 

comparação aos bovinos (GASPARRINI, 2002), o que se associa a chegada mais precoce do 

embrião no útero, em torno de 4 a 5 dias após o estro (ANWAR; ULLAH, 1998). Em búfalas, 

as mórulas compactas são observadas a partir do dia 5 após o estro e os blastocistos 

normalmente por volta do dia 6 (NEGLIA et al., 2001). Segundo diferentes estudos nesta 

espécie, a eclosão do blastocisto ocorre do dia 5 ao dia 7 (ZICARELLI et al., 1993; 

GASPARRINI, 2002). O alongamento embrionário em búfalos ocorre a partir do dia 13, a 

fase de pré-fixação do dia 17 ao 24, e a fase de fixação transitória é iniciado por volta do dia 

25 (CAMPANILE et al., 2010a). 

A fixação do embrião bovino ao endométrio começa aproximadamente no dia 19 e a 

completa implantação ocorre por volta do dia 42. Tais processos envolvem comunicações 

ativas e passivas entre o embrião e o útero (THATCHER et al., 2001). A manutenção do CL, 

como resultado dos sinais embrionários para a mãe, garante a produção continuada de P4, a 

qual é necessária para preparar o endométrio para a implantação e a nutrição embrionária 

(BAZER et al., 2008). A presença do concepto por volta do dia 16 do ciclo inibe a síntese e a 

liberação de PGF2α do endométrio (revisado por GEISERT et al., 1994; MANN et al., 1998; 

THATCHER et al., 2001; OKUDA et al., 2002), prevenindo assim a luteólise e o consequente 

declínio na produção de P4. 

Falhas no mecanismo de reconhecimento materno da gestação terão como 

consequência a mortalidade embrionária precoce.  

A maioria das perdas gestacionais ocorre durante o período embrionário (<45 dias de 

gestação) tanto em bovinos de corte e leite (THATCHER et al., 1994; VANROOSE et al., 

2000; SREENAN et al., 2001) quanto em bubalinos (BARUSELLI et al., 1997b; 

CAMPANILE et al., 2005, 2007a,b, 2008, 2013; VECCHIO et al., 2007, 2010; RUSSO et al., 

2010). Wathes et al. (1992), verificaram que as mortes embrionárias ocorrem, na sua maioria, 

nos primeiros dias após a fecundação e durante o processo de implantação, o que reflete em 

diminuição nas taxas de concepção. 
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2.5 A IMPORTÂNCIA DA P4 DURANTE O DIESTRO INICIAL 

 

 

A janela de pré-implantação gestacional em fêmeas bovinas é considerada um 

momento crucial para determinar o sucesso ou não de uma gestação (SARTORI  et al., 2002; 

DISKIN et al., 2012) e, neste período, o concepto está sob influência do endométrio uterino 

para o seu desenvolvimento (BAZER et al., 2011). Toda esta regulação endometrial como 

transcrição, secreção e composição do histotrofo é influenciada pela concentração de P4 

durante o momento de pré-implantação (FORDE et al., 2009). 

 Segundo Lonergan et al. (2011) e O’hara et al. (2014b), o crescimento e o 

desenvolvimento do concepto requerem a ação da P4 no útero para regular a função 

endometrial, o que inclui efeitos na composição do fluido uterino, interações concepto-

maternais, reconhecimento materno da gestação e receptividade uterina para a implantação 

embrionária. 

Baixas concentrações séricas de P4 foram indicadas como o fator responsável por 

reduzidas taxas de prenhez observadas em vacas leiteiras de alta produção (DISKIN; 

MORRIS, 2008). Em contrapartida, concentrações elevadas de P4 no período pós-concepção 

imediato estão associadas à maior alongamento do concepto (SATTERFIELD et al., 2006; 

CARTER et al., 2008), com consequente aumento na produção de interferon-tau (IFN-τ; 

MANN; LAMMING, 2001) e maiores taxas de prenhez em bovinos e ovinos (MCNEIL et al., 

2006). 

Durante o reconhecimento materno da gestação, células mononucleares do trofoblasto 

secretam IFN-τ entre os dias 10 e 25, com máxima produção nos dias 14 a 16 (SPENCER et 

al., 2004b). Essa proteína apresenta atividade antiviral, regula as células do sistema imune e 

ativa fatores de transcrição induzindo a expressão de genes (BINELLI et al., 2001). 

O IFN-τ produzido liga-se a receptores para interferons nas células endometriais, 

formando o fator de transcrição que é translocado para o núcleo (BINELLI et al., 2001). Essa 

ação inibe a transcrição de receptores de estrógeno e de ocitocina no lúmen endometrial e na 

superfície do epitélio glandular (SPENCER et al., 2007a) e a produção de pulsos de PGF2α, 

prevenindo a regressão funcional e estrutural do CL (SPENCER et al., 2007b). 

Forde et al. (2011b) revelaram que as alterações que ocorrem na transcrição 

endometrial são independentes da presença do concepto até o momento do reconhecimento 

materno e que, após isso, diferentes genes são expressos devido a produção de IFN-τ pelo 
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concepto. 

O efeito antiluteolítico do IFN-τ mantém a secreção de P4 que é essencial para a 

manutenção de um ambiente uterino ideal para o sucesso no desenvolvimento do concepto até 

o parto (SPENCER et al., 2004b). Segundo Bazer et al. (2008), o mecanismo de ação pelo 

qual a progesterona estimula o desenvolvimento embrionário não está bem elucidado, mas 

evidências indicam que a P4 e os interferons induzem mudanças na expressão de genes 

endometriais na condução de alterações na composição das células embrionárias para a 

sobrevivência e desenvolvimento do concepto. Tais mudanças contribuem para a ligação do 

trofoblasto ao lúmen uterino e à superfície glandular epitelial, além de modificar o fenótipo 

das células do estroma, suprimir genes para o reconhecimento imune do concepto, alterar a 

permeabilidade de membrana para melhorar a troca de fatores concepto-maternal, aumentar a 

vascularização endometrial e ativar genes para transporte de nutrientes no lúmen uterino 

(BAZER et al., 2008). 

Forde et al. (2011a) também observaram em novilhas cíclicas que as alterações 

temporais na transcrição do endométrio são sensíveis às concentrações de P4 circulante nos 

primeiros dias após o estro e que, em condições de baixa concentração progesterônica, o 

ambiente uterino foi prejudicado, reduzindo a habilidade em suportar o alongamento do 

concepto. Da mesma forma, Campanile et al. (2010a,b) relataram que búfalas com 

vascularização deficiente do CL apresentaram baixas concentrações séricas de P4, o que 

resultou em ineficiente preparação do ambiente uterino para o recebimento e desenvolvimento 

do concepto.  

 

 

2.6 ESTRATÉGIAS DE SUPLEMENTAÇÃO COM P4 DURANTE O DIESTRO E 

METAESTRO  

 

 

A elevação na concentração plasmática de P4 durante o diestro seja indiretamente – 

pela indução de CL acessório ou de maior volume -, seja diretamente - pela suplementação 

com P4 exógena -, tem sido avaliada por diversos grupos de pesquisa, objetivando aumentar a 

eficiência reprodutiva em bovinos e bubalinos. 

O’hara et al. (2014b) suplementaram receptoras de embrião bovinas por meio da 

inserção de um dispositivo intravaginal de liberação lenta de P4 que permaneceu do D3 ao D5 

após a observação do estro dos animais. Os blastocistos previamente selecionados foram 
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tranferidos no D7 e ao mensurarem os conceptos 14 dias após o estro, os autores verificaram 

que, as fêmeas suplementadas apresentaram conceptos aproximadamente cinco vezes maiores 

aos das não suplementadas. Em estudo similar, Clemente et al. (2009) verificaram aumento de 

quatro vezes no comprimento do concepto em novilhas com ambiente uterino previamente 

preparado com elevada concentração de P4 (a partir do D3 do ciclo estral receberam um 

dispositivo intravaginal de P4 mantido por 12 dias).  

Forde et al. (2009) observaram em novilhas suplementadas com dispositivo 

intravaginal de P4 3 dias após a inseminação, aumento na expressão de genes endometriais 

associados com a síntese de triglicerídeos e com o transporte de glicose, que podem ser 

utilizados como fonte de energia para o desenvolvimento do embrião.  

Em outros estudos com novilhas, Baruselli et al. (2000b, 2001a) objetivaram a 

superovulação de receptoras para a inovulação de embriões em tempo fixo, e constataram 

relação positiva entre o número de CLs, a concentração de P4 e a taxa de concepção após a 

transferência de embriões congelados.  

Em búfalas sincronizadas com o protocolo Ovsynch, Carvalho et al. (2007b), 

administraram uma dose de GnRH seis dias após a IATF, para a indução da ovulação do 

folículo dominante da primeira onda de crescimento folicular e a formação de um CL 

acessório. Os autores verificaram que as fêmeas que receberam GnRH apresentaram maior 

taxa de prenhez comparado às que não receberam (58,2% vs. 46,5%, P < 0,05).  

Contudo, a resposta à elevação na concentração plasmática de P4 durante o diestro 

dependerá do momento em que ocorreu e de quanto foi esta elevação. Pois, de acordo com 

Binelli et al. (2014), concentrações elevadas de P4 podem tanto modificar o ambiente uterino 

proporcionando condições ideais ao crescimento e o desenvolvimento do concepto, quanto 

prejudicar as células luteínicas, causando luteólise precoce.  

Monteiro Jr. et al. (2014) suplementaram vacas de leite com apenas um dispositivo 

intravaginal de P4 introduzido quatro dias após a IA (D4) e mantido até o D17 ou com um 

segundo dispositivo introduzido no D7 e retirado no D17. Os autores verificaram efeito 

positivo na prenhez no grupo de animais que recebeu apenas um dispositivo de P4. Monteiro 

Jr. et al. (2015) também avaliaram o efeito da suplementação de vacas de leite com 

dispositivo intravaginal de P4 (do D4 ao D20 após a IATF) sobre o volume e a função do CL 

e não verificaram alterações significativas nesta estrutura, corroborando outros autores 

(BELTMAN et al., 2009; NASCIMENTO et al., 2013). 

Entretanto, Pugliese et al. (2014) verificaram que vacas de corte tratadas com 300 mg 

de P4i 2 dias após a ovulação apresentaram antecipação da luteólise em 4 dias, comparadas às 
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vacas não tratadas. Efeito semelhante foi verificado por O’hara et al. (2014a) em novilhas de 

corte suplementadas com dispositivo intravaginal de P4 do D3 ao D5 ou do D3 ao D7 após o 

estro.  
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3 HIPÓTESES 

 

 

O presente trabalho foi dividido em três experimentos para verificar as seguintes 

hipóteses: 

 

• As concentrações séricas de progesterona são dose dependente da P4i;  

• A administração de P4i três dias após a IATF prejudica a formação e 

funcionalidade do CL, promove luteólise precoce e aumenta as perdas gestacionais, apesar de 

melhorar o ambiente uterino e o desenvolvimento do concepto (Figura 1); 

• A administração de P4i seis dias após a IATF não influencia a formação e a 

funcionalidade do CL, melhora o ambiente uterino, o desenvolvimento do concepto e aumenta 

a taxa de prenhez aos 30 e, por reduzir as perdas gestacionais, aos 60 dias de gestação (Figura 

1). 
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Figura 1 - Modelo hipotético da resposta de búfalas lactantes submetidas à administração de P4i três ou seis dias após a IATF 
 

 

Fonte: (SOUZA, 2016) 
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4 EXPERIMENTO 1 

 

 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

• Aferir o padrão de liberação de P4 por meio da administração de diferentes 

doses de P4i (300 vs. 600 mg). 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Animais e local do experimento 
 

 

Este experimento foi conduzido na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Registro (Polo Regional do Vale do Ribeira – Agência Paulista de Tecnologia dos 

Agronegócios), localizada no estado de São Paulo, Brasil, durante a estação reprodutiva 

favorável (outono e inverno). Foram utilizadas 8 búfalas ovariectomizadas (Bubalus bubalis) 

da raça Murrah, com idade de 6,8 ± 0,4 anos (media ± erro padrão), apresentando escore de 

condição corporal (ECC) de 3,8 ± 0,1 (escala de 1 a 5, onde 1 = muito magra e 5 = muito 

gorda) e peso de 689,0 ± 4,3 Kg. Os animais foram mantidos sob as mesmas condições de 

ambiente e alimentação, em sistema de pastejo rotacionado de Brachiaria brizantha, com 

livre acesso à água, e suplementação mineral ad libitum em cocho coberto.   

 

 

4.2.2 Delineamento experimental 
 

 

Os animais receberam a inserção de um dispositivo intravaginal de progesterona (1g; 

Sincrogest®, Ourofino Agronegócio, Brasil) que permaneceu por 10 dias. Após 8 dias da 

retirada do dispositivo, as búfalas foram divididas aleatoriamente em 2 grupos:  P300 (n=4), 
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que recebeu 300 mg por via intramuscular (im) de P4i (Sincrogest® injetável, Ourofino 

Agronegócio, Brasil) e P600 (n=4), que recebeu 600 mg im de P4i. Após 20 dias, as búfalas 

foram novamente submetidas a administrações de P4i, no entanto, os animais que haviam 

recebido 300 mg (P300) passaram a receber 600 mg (P600) e vice-versa (delineamento cross-

over: todos os animais utilizados passaram pelos dois tratamentos).    

 

 

4.2.3 Colheita de sangue e análise hormonal 
 

 

Amostras de sangue foram colhidas da jugular por venopunção a vácuo, em tubos de 

10 ml (Vacutainer®, Becton-Dickinson e Company, EUA) sem anticoagulante, nos seguintes 

momentos: -24, 0, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 e 240 horas da administração 

da P4i (Figura 2). Durante as colheitas, o sangue foi mantido em temperatura ambiente e 

transportado ao laboratório dentro de 1 hora da colheita. As amostras foram centrifugadas 

(3000 g, Centrífuga Excelsa Baby®, Fanem, Brasil) durante 20 minutos. O soro aliquotado foi 

acondicionado em tubos esterilizados (Tubos Eppendorf 3810X standard®, Eppendorf, 

Alemanha) com identificação e em seguida, armazenado em freezer a -20 oC até o momento 

da análise das concentrações séricas de P4.  

As concentrações séricas de P4 foram analisadas pela técnica de radioimunoensaio, 

utilizando kits comerciais DPC (Coat-a-Count, Diagnostic Products Corporation, Los 

Angeles, CA, USA), por técnica previamente validada por Garbino et al. (2004). O 

coeficiente de variação entre as amostras (intra-ensaio) foi 2,6% e a sensibilidade do ensaio 

foi 0,006 ng/mL. Os coeficientes de variação inter-ensaio foram de 6,4 e 0,7 %.  
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Figura 2 - Representação esquemática das colheitas de sangue para análise hormonal 
 
 
 

P300 (n = 8 animais) 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
P600 (n = 8 animais) 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SOUZA, 2016) 
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5 EXPERIMENTO 2 

 

 

5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

• Avaliar alterações histológicas do CL e do endométrio, aferir o diâmetro e o 

peso do CL e mensurar o comprimento do concepto de búfalas lactantes submetidas à 

administração de 300 mg de P4i três ou seis dias após a IATF.  

 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.2.1 Animais e local do experimento 
 

 

Este experimento foi conduzido na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Registro, localizada no estado de São Paulo, Brasil, durante a estação reprodutiva favorável. 

Foram utilizadas 24 búfalas (Bubalus bubalis) da raça Murrah, com idade de 7,2 ± 0,7 anos, 

apresentando ECC de 4,3 ± 0,1, peso de 586,5 ± 10,5 Kg, 2,9 ± 0,5 partos e 499,9 ± 28,7 dias 

pós-parto. Os animais foram mantidos sob as mesmas condições de ambiente e alimentação, 

em sistema de pastejo rotacionado de Brachiaria brizantha, com livre acesso à água, e 

suplementação mineral ad libitum em cocho coberto.   

 

 

5.2.2 Delineamento experimental 
 

 

Em dia aleatório do ciclo estral (D0), as búfalas receberam a aplicação de 10 µg im 

de GnRH (Acetato de buserelina, Prorelinn®, Innovare Biotecnologia e Saúde Animal, Brasil). 

No D7, foi aplicada a dose de 0,53 mg im de PGF2α (Cloprostenol sódico, Cioprostinn®, 

Innovare Biotecnologia e Saúde Animal) em todos os animais. Dois dias após (D9), um nova 
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dose de 10 µg im de GnRH (Prorelinn®) foi administrada em todas as fêmeas e, 16 h mais 

tarde, as búfalas foram submetidas à IATF (D10). As inseminações foram realizadas pelo 

mesmo técnico com sêmen proveniente do mesmo touro da raça Murrah (Dhudial MU 1066, 

CRV Lagoa da Serra) e mesma partida (número 2). 

No D13, os animais com ovulação positiva foram divididos em três grupos de acordo 

com o número de partos, dias pós-parto, ECC, presença de CL no D0 (CLD0) e D9 (CLD9), 

número de folículos grandes (≥ 8,0 mm; FG) e médios (entre 5,0 e 7,9 mm; FM) no D0 e 

diâmetro do maior folículo (DFG) no D9 e D10, sendo eles: Controle (C; n=8), P4D13 (n=8; 

300 mg im de P4i administrada no D13) e P4D16 (n=8; 300 mg im de P4i administrada no 

D16; Figura 3).  

 

 

5.2.3 Avaliações ultrassonográficas 

 

 

Foram realizados exames ultrassonográficos dos ovários (Mindray® DP 2200 Vet, 

China) com transdutor transretal linear de 7,5 MHz. Todas as búfalas foram examinadas no 

D0 para verificar a atividade ovariana (presença de CL, FG e FM), no D9 para quantificar a 

taxa de ovulação ao primeiro GnRH (CLD9) e aferir o DFG, que também foi aferido no D10. 

No D13, foi avaliada a taxa de ovulação ao segundo GnRH (foi considerada ovulação a 

ausência no D13 do folículo ≥ 8,0 mm presente nos D9 e D10; Figura 3).    

 

 

5.2.4 Abate e manipulação dos genitais 
 

 

 Após a última avaliação ultrassonográfica, um brinco numerado foi suturado na vulva 

das búfalas para a identificação dos genitais. 

  No D26 as búfalas foram abatidas no Frigorífico Frigoraes, localizado em Cajati - SP. 

Os tratos genitais das vinte e quatro búfalas foram retirados e acondicionados em gelo. 

Posteriormente, o corno uterino ipsilateral ao CL foi submetido à lavagem com 40 ml 

de solução salina tamponada fosfatada (D-PBS; 0,2g de K2HPO4, 8g de NaCl, 0,2g KCl e 

1,15g Na2HPO4 diluídos em água destilada) e, o efluente foi transferido para placas de Petri 
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(Corning, Estados Unidos), com dimensões de 100x20 mm, as quais foram avaliadas em 

Microscópio Estereoscópio (Nova XTD-20, Brasil), em aumento de 20 a 30 vezes. Os 

conceptos foram localizados (íntegros – pCI;  íntegros e fragmentados - pCT) e fotografados 

(Câmera digital DCS-W180, Sony®, Japão). Após estes procedimentos, foi aferido o 

comprimento dos conceptos íntegros (CC) com o auxílio do software ImageJ 1.50b (National 

Institutes of Health, Estados Unidos). 

Os CLs foram separados dos ovários por dissecção, colocados em placas de Petri 

(Corning), com dimensões de 100x20 mm e posicionados sobre uma balança analítica para a 

pesagem (PCL). Posteriormente, por meio de um paquímetro, foi aferido o diâmetro (DCLa) , 

calculado pela média entre o comprimento e a largura.  

Após os procedimentos supracitados, porções do terço médio do endométrio ipsilateral 

ao CL foram dissecadas e, assim como o CL, acondicionadas em tubos cônicos de 50 ml (BD 

Falcon®, Estados Unidos) contendo formalina tamponada.  

 

 

5.2.5 Procedimentos histológicos 

 

 

Os tecidos lúteos e endometriais acondicionados e fixados permaneceram na formalina 

tamponada por 24 horas e posteriormente em álcool 70% (armazenada em refrigerador sob 

temperatura de 2 a 5 oC) até serem encaminhados ao laboratório. Os tecidos foram 

processados no laboratório de Histologia do Departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde foram desidratados em 

concentrações crescentes de álcool e diafanizados em concentrações crescentes de xilol, e 

incluídos em blocos de parafina. Foram efetuados cortes com 4 µm de espessura, os quais 

foram fixados em lâmina, corados com Hematoxilina e Eosina e cobertos com lamínula. 

Para as análises histológicas, imagens das lâminas do CL foram capturadas por meio 

de câmera digital (Moticam 580 5.0MP, Motic®, Hong Kong) para a mensuração [efetuada 

com o auxílio do software ImageJ 1.50b (National Institutes of Health, Estados Unidos)]  dos 

diâmetros de 500 células por animal, com o objetivo de determinar a proporção entre células 

luteínicas pequenas (SLC; até 20 µm de diâmetro) e grandes (LLC; a partir de 25 µm de 

diâmetro).  

Com a finalidade de quantificar o número de glândulas endometriais (GEn) e de 

mensurar a área (AGEn) e o perímetro (PGEn) destas glândulas, foram utilizadas 10 imagens 
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de lâminas do endométrio por animal, obtidas por meio de câmera digital (Moticam 580 

5.0MP, Motic®, Hong Kong) e analisadas com o auxílio do software ImageJ 1.50b (National 

Institutes of Health).    

 

 

Figura 3 - Representação esquemática dos procedimentos realizados no Experimento 2 (US: exame 
ultrassonográfico) 
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Fonte: (SOUZA, 2016) 
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6 EXPERIMENTO 3 

 

 

6.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

• Aferir aspectos morfofuncionais do CL, a taxa de concepção aos 30 e 60 dias e 

a perda gestacional de búfalas lactantes submetidas à administração de 300 mg de P4i três ou 

seis dias após a IATF. 

 

 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

6.2.1 Animais e local do experimento 
 

 

Este experimento foi conduzido em três propriedades localizadas nos municípios de 

Registro (Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Registro e Fazenda Barra do Capinzal) 

e Sete Barras (Fazenda Santa Helena), estado de São Paulo, Brasil, durante a estação 

reprodutiva favorável. Foram utilizadas 337 búfalas (Bubalus bubalis), com idade de 7,5 ± 0,1 

anos, apresentando ECC de 3,6 ± 0,1, 5,2 ± 0,1 partos e 98,1 ± 3,7 dias pós-parto. Os animais 

foram mantidos em pastagens de Brachiaria spp, com livre acesso à água, e suplementação 

mineral ad libitum.   

 

 

6.2.2 Delineamento experimental 
 

 

As 337 búfalas foram submetidas aos mesmos tratamentos descritos no Experimento 

2. No D13, utilizando os mesmos critérios do Experimento 2, os animais com ovulação 

positiva foram divididos em três grupos: Controle (C; n=81), P4D13 (n=84) e P4D16 (n=85; 

Figura 4). As 87 búfalas que não ovularam foram excluídas do experimento.  
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6.2.3 Avaliações ultrassonográficas 
 

 

As búfalas foram submetidas aos mesmos exames ultrassonográficos realizados no 

Experimento 2, com a seguinte diferença: avaliações no D40 para a obtenção da taxa de 

concepção aos 30 dias após a IATF (DG30) e no D70 para quantificar a perda gestacional 

(PG) e a taxa de concepção final (DG60; Mindray® DP 2200 Vet, China; Figura 4). 

Além disso, foram realizados exames ultrassonográficos em modo color Doppler 

(Mindray® M5Vet, China) para avaliar a funcionalidade (fluxo sanguíneo central – FSC; e 

periférico – FSP; Escore de 0 a 4, em que 0 corresponde a ausência de fluxo e 4 o máximo 

fluxo; GINTHER, 2007; PUGLIESI et al. 2014) e o diâmetro do corpo lúteo (DCL) nos D17, 

D21 e D25 (Tabela 1 e Figura 4).   
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Tabela 1 - Classificação da funcionalidade do CL de acordo com o Fluxo Sanguíneo Central (FSC) e 
Periférico (FSP) obtidas por imagens ultrassonográficas em modo color Doppler 

Fonte: (GINTHER, 2007; PUGLIESI et al., 2014) 

Escore Fluxo Sanguíneo Central Fluxo Sanguíneo Periférica 

0  

(0%) 

  

1  

(1 a 25%) 

  

2  

(26 a 50%) 

  

3  

(51 a 75%)  

  

4  

(76 a 100%) 
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Figura 4 - Representação esquemática dos procedimentos realizados no Experimento 3 (US: exame 
ultrassonográfico; USD: exame ultrassonográfico em modo color Doppler) 
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Fonte: (SOUZA, 2016) 
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7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram analisados utilizando o procedimento GLIMMIX do SAS 9.3 

(Statistical Analysis Software, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).  

A concentração sérica de P4 foi analisada utilizando medidas repetidas no tempo, 

sendo o tratamento considerado efeito fixo e o lote efeito aleatório. Para a VC, VP e DCL o 

modelo estatístico foi formado pelo efeito de tratamento em delineamento de medidas 

repetidas no tempo. Para as variáveis resposta pCI, pCT, CC, GEn, AGEn e PGEn, o 

tratamento foi utilizado como efeito fixo. Para análise de SLC, LLC e DCLa e PCL no abate 

foram considerados como efeito fixo tratamento, DFO e sua interação. 

Para as análises, a distribuição binomial foi assumida para as variáveis respostas 

categóricas. Os dados contínuos foram analisados para normalidade dos resíduos e 

homogeneidade das variâncias utilizando “Guided Data Analysis”, e transformados quando 

necessário. 

Para as análises da taxa de prenhez aos 30 e 60 dias após a IATF e perda gestacional 

(D70; variáveis com resposta binomial) as variáveis independentes incluídas no modelo 

inicial foram tratamento (C, P4D13, P4D16), CLD0 (presença ou ausência), ECC (até 3,5 e 

maior que 3,5), DFO (tercil: 6,96-11,70, 11,75-14,05 e 14,10-25,85) e suas interações. O lote 

foi considerado efeito aleatório. Ainda, foi utilizado o modelo “backward stepwise 

regression”, e as variáveis explanatórias foram sequencialmente removidas do modelo 

estatístico seguindo o critério de Wald se P > 0,20.  

No modelo final para análise da taxa de concepção aos 30 dias após a IATF, foram 

mantidos os efeitos tratamento, CLD0, ECC, DFO e interação tratamento e CLD0. Para 

análise aos 60 dias após a IATF, foram mantidos os efeitos tratamento, CLD0, ECC, DFO e 

interação tratamento e CLD0. Por fim, para análise da perda gestacional entre 30 e 60 dias de 

gestação (verificada no D70) foi mantido no modelo final apenas o efeito tratamento. 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão médio ou em 

porcentagem. Diferenças com P ≤ 0,05 foram consideradas significativas, e aquelas com 0,05 

< P ≤ 0,10 foram consideradas tendência.  
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8 RESULTADOS  

 

 

No Experimento 1, verificou-se diferença entre os tratamentos (P=0,0002; Figura 5). A 

concentração sérica de P4 foi superior no grupo P600 em comparação ao P300 em todos os 

momentos da colheita de sangue após a administração da P4i. O tratamento com 300 mg de 

P4i manteve concentrações séricas de P4 acima de 1 ng/mL por aproximadamente 3 dias 

(entre as horas 6 e 72).   

 

 

Figura 5 - Concentração sérica de P4 em búfalas ovariectomizadas tratadas com diferentes doses de P4i (300 
ou 600 mg) 

 

 
Fonte: (SOUZA, 2016) 

 

 

No Experimento 2, das vinte e quatro búfalas submetidas ao protocolo de 

sincronização da ovulação e IATF, todas ovularam (100 % de presença de CL no D13) e 

foram incluídas no experimento. Não foram verificadas diferenças entre os grupos (C, P4D13 

e P4D16) para as variáveis analisadas: DCLa (P=0,39), PCL (P=0,13), SLC (P=0,31), LLC 

(P=0,31), GEn (P=0,28), AGEn (P=0,72), PGEn (P=0,91), pCI (P=0,85), pCT (P=0,41) e CC 

(P= 0,19; Tabela 2). 
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Tabela 2 - Diâmetro (DCLa), peso (PCL) e presença de células luteínicas pequenas (SLC) e grandes (LLC) 
nos CLs;  número (GEn), área (AGEn) e perímetro (PGEn) das glândulas de endométrios; 
presença de conceptos íntegros (pCI), íntegros e fragmentados (pCT) e comprimento dos 
conceptos íntegros (CC) de búfalas submetidas à administração de P4i três ou seis dias após a 
IATF 

 

 Tratamento P 

 C P4D13 P4D16  

n 8 8 8   

DCLa, mm 18,3 ± 0,9 17,5 ± 0,7 18,2 ± 0,6 0,39 

PCL, g 2,2 ± 0,2 1,95 ± 0,2 2,1 ± 0,2 0,13 

SLC, % 83,6 86,7 83,5 0,31 

LLC, % 16,5 13,4 16,5 0,31 

GEn, n 227,8 ± 30,6 172,5 ± 24,4 200,1 ± 25,8 0,28 

AGEn, µm2 1598,6 ± 173,2 1796,9 ± 185,4 1777,0 ± 227,2 0,72 

PGEn, µm 160,8 ± 10,3 164,3 ± 7,6 166,4 ± 9,5 0,91 

pCI, % 37,5 37,5 50,0 0,85 

pCT, % 87,5 62,5 87,5 0,41 

CC (n), cm 7,5 ± 2,7 (3) 19,3 ± 7,6 (3) 5,2 ± 1,5 (4) 0,19 

Fonte: (SOUZA, 2016) 

 

 

Imagens de células luteínicas pequenas (SLC) e grandes (LLC), glândulas e vasos 

sanguíneos endometriais, concepto íntegro e fragmentado, estão ilustradas, respectivamente, 

nas Figuras 6, 7 e 8. 
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Figura 6 - Imagens de células luteínicas pequenas (setas amarelas) e grandes (setas vermelhas) do CL de 
búfalas do grupo controle (A) e submetidas à administração de P4i três (B) ou seis (C) dias após a 
IATF 

 

 

  
Fonte: (SOUZA, 2016) 

A 

B 

C 
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Figura 7 - Imagens de glândulas (setas vermelhas) e vasos sanguíneos (setas amarelas) do endométrio de 
búfalas do grupo controle (A) e submetidas à administração de P4i três (B) ou seis (C) dias após a 
IATF 

 

 

 
Fonte: (SOUZA, 2016) 

A 

B 

C 
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Figura 8 - Imagens de conceptos íntegros e fragmentados de búfalas do grupo controle (A e B) e submetidas 
à administração de P4i três (C e D) ou seis (E e F) dias após a IATF 

      

 

   

 

   
Fonte: (SOUZA, 2016) 

 

 

No Experimento 3, foi verificado efeito de interação (tempo*tratamento) entre a 

funcionalidade do CL (VC e VP) e o período das avaliações (D17, D21 e D25; Figuras 9 e 

10). O grupo P4D13 apresentou redução do escore de VC e VP comparado com o C e o 

P4D16. Além disso, o P4D13 apresentou menor VC que o C no D21. Verificou-se, também, 

menor VC no P4D13 comparado aos C e P4D16 no D25 (Figura 9). Com relação à VP, o 

P4D13 apresentou menor escore que o C e o P4D16 no D21 e D25 (Figura 10). Ao comparar 

A B 

C D 

F E 
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as avaliações realizadas no D17 e D25, verificou-se diminuição na VP para o P4D13 e 

aumento nessa variável para o C, não havendo diferença para o P4D16 (Figura 10). 

Foi verificado tendência de interação (tempo*tratamento) entre o DCL e o período das 

avaliações (D17, D21 e D25; Figura 11). O grupo P4D13 apresentou redução do diâmetro do 

CL comparado com o C e o P4D16.  

 

 

Figura 9 - Fluxo sanguíneo central do CL nos D17, D21 e D25 de búfalas lactantes submetidas à 
administração de P4i três ou seis dias após a IATF 

 
 
                             a≠b  no mesmo tempo quando P ≤ 0,05                               
                             x≠y  no mesmo tratamento quando P ≤ 0,05 

 

Fonte: (SOUZA, 2016) 
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Figura 10 - Fluxo sanguíneo periférico do CL nos D17, D21 e D25 de búfalas lactantes submetidas à 
administração de P4i três ou seis dias após a IATF 

 
                             a≠b  no mesmo tempo quando P ≤ 0,05                               
                             x≠y  no mesmo tratamento quando P ≤ 0,05 

 

Fonte: (SOUZA, 2016) 

 
 
Figura 11 - Diâmetro do CL nos D17, D21 e D25 de búfalas lactantes submetidas à administração de P4i três 

ou seis dias após a IATF 

 
 

                         a≠b  no mesmo tempo quando P ≤ 0,05                               
                            x≠y  no mesmo tratamento quando P ≤ 0,05 
                            * indica Ptempo ≤ 0,01 
  
Fonte: (SOUZA, 2016) 
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Dos trezentos e trinta e sete animais submetidos ao protocolo de sincronização da 

ovulação e IATF, duzentos e cinquenta (74,2 %) ovularam (presença de CL no D13). As 

búfalas que não ovularam (87/337; 25,8%) foram excluídas do experimento. Não houve 

diferença entre os grupos C, P4D13 e P4D16 para o DG30 [56,8 % (46/81) vs. 46,4 % (39/84) 

vs. 61,2 % (52/85); P=0,13] e para a PG [0,0 % (0/46) vs. 10,3 % (4/39) vs. 5,8 % (3/52); 

P=0,73). No entanto, houve menor taxa de concepção no DG60 para o P4D13 em comparação 

aos C e P4D16 [41,7 % (35/84) vs. 56,8 % (46/81) vs. 57,7 % (49/85); P=0,07; Figura 12).  

 

 

Figura 12 - Taxa de concepção aos 30 (DG30) e 60 (DG60) dias e perdas gestacionais (PG) de búfalas 
lactantes submetidas à administração de P4i três ou seis dias após a IATF 

 
 

 
 

Fonte: (SOUZA, 2016) 
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9 DISCUSSÃO 

 

 

As concentrações séricas de P4 verificadas em búfalas ovariectomizadas foram 

dependentes da dose de P4i, o que confirma a hipótese inicial do presente experimento. 

Resultado semelhante foi obtido por Pugliesi et al. (2014), que verificaram maiores 

concentrações séricas de P4 em vacas de corte que receberam suplementação intramuscular 

com 300 mg comparadas às tratadas com 150 mg de P4i. Souza (2015) também reportou 

efeito dose dependente nas concetrações plasmáticas de P4 após o tratamento com 300, 600 

ou 900 mg de P4i em vacas Holandesas em lactação. Mann et al. (2006) e Monteiro Jr. et al. 

(2014) observaram concentrações séricas de P4 superiores em vacas de leite de alta produção 

tratadas com dois dispositivos intravaginais de P4 comparadas às que receberam apenas um 

dispositivo. Cerri et al. (2009) reportaram que a utilização de dispositivos de P4 novos em 

vacas de leite determinam concentrações séricas de P4 mais elevadas que dispositivos 

utilizados previamente por 7 dias. Da mesma forma, Carvalho et al. (2014) constataram que a 

inserção de dispositivos intravaginais de P4 novos em búfalas ovariectomizadas proporciona 

concentrações circulantes de P4 mais elevadas que dispositivos utilizados pela segunda e pela 

terceira vez. Nesse sentido, independente da via de administração (intramuscular ou 

intravaginal) e da espécie (bovina ou bubalina), a concentração sérica de P4 é dose 

dependente da fonte exógena deste hormônio. 

Entretanto, Garrett et al. (1988 a,b) afirmam que a administração diária de 100 mg de 

P4i  nos 4 primeiros dias do ciclo estral de vacas de corte estimula o endométrio a liberar 

agentes luteolíticos como a PGF2α. Corroborando essa informação, Pugliesi et al. (2014) 

verificaram que a exposição do útero a elevadas concentrações de P4 pode desencadear os 

mecanismos e fatores envolvidos na luteólise, antecipando este processo.  

Nesse sentido, e de acordo com os resultados do Experimento 1, foi escolhida a dose 

de 300 mg de P4i para ser utilizada nos Experimentos 2 e 3, na tentativa de melhorar o 

ambiente uterino e o desenvolvimento do concepto e de evitar possíveis efeitos negativos 

como o da antecipação da lúteolise desencadeado pela exposição à elevada concentração de 

P4 no início do ciclo estral. 

Segundo Carter et al. (2008) existe um intervalo de tempo para uso de fonte exógena 

de P4 após o estro que pode ser determinante para maior receptividade uterina e sucesso 

gestacional. Estes autores sugerem que o tratamento com dispositivo intravaginal de P4 a 
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partir do dia 3 do ciclo estral favorece a sobrevivência embrionária. Os autores verificaram 

que o tratamento com P4 do D3 ao D14 do ciclo estral determinou maior desenvolvimento do 

concepto. Além disso, os conceptos de maior tamanho produziram superiores quantidades de 

IFN-τ em relação aos conceptos oriundos das fêmeas não tratadas com P4. Da mesma forma, 

Souza (2015) sugere que a administração de P4i três dias após a IATF possa promover maior 

desenvolvimento do concepto, uma vez que este tratamento aumenta a concentração sérica de 

P4 e não traz prejuízos ao CL. 

Souza (2015) reportou que o desenvolvimento e o tamanho do CL de vacas de leite de 

alta produção não foram alterados pelo tratamento com 900 mg de P4i três dias após a IATF. 

Carter et al. (2008) também não observaram interferência da administração de fonte exógena 

de P4, utilizada em novilhas de corte a partir do D3 do ciclo estral e mantida por diferentes 

períodos (3, 5, 12 ou 14 dias), sobre o tamanho e peso do CL. Contrariamente, a utilização de 

dispositivos intravaginais de P4 após o estro (D3 a D7) resultou na redução do peso do CL em 

novilhas de corte (O’HARA et al., 2014a). 

No Experimento 2, o tratamento com P4i aos três ou seis dias após a IATF não 

promoveu mudanças no diâmetro e no peso do CL ou na porcentagem de células luteínicas 

pequenas (SLC) e grandes (LLC). Horton et al. (1976) avaliaram a porcentagem das LLC e 

SLC ao longo do ciclo estral e durante a gestação de fêmeas bovinas. Os autores verificaram 

que, entre os dias 15 e 18 do ciclo, as porcentagens foram respectivamente de 4,5% para as 

LLC e de 95,4% para as SLC. Em período semelhante, no presente estudo, foram verificadas 

as seguintes proporções: 16,5% de LLC e 83,5% de SLC.  

Segundo alguns autores, as SLC se caracterizam por medirem menos que 20 µm, 

produzirem menores quantidades de P4 e serem responsivas ao LH. As LLC medem de 20-30 

µm, produzem maiores quantidades de P4 e deixam de responder a estimulação com LH 

(KOSS et al., 1981; FITZ et al., 1982). Existem relatos que, em corpos lúteos maduros, 

algumas SLC são transformadas em LLC (ALILA et al., 1984), aumentando seu número, e 

consequentemente a produção de P4 (KOSS et al., 1981). Porém, mudanças da proporção de 

SLC em LLC não foram verificadas entre os grupos experimentais no presente estudo. 

No Experimento 3, foi observado que os animais tratados com P4i três dias após a 

IATF apresentaram diminuição do fluxo sanguíneo central e periférico do CL em comparação 

aos grupos C e P4D16. Ainda, verificou-se redução do diâmetro do CL no período de 

avaliação. Esse resultado suporta a hipótese inicial desse estudo. Segundo diversos autores, o 

fluxo sanguíneo ovariano está altamente relacionado à taxa de secreção de P4. O sistema de 
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vascularização do CL serve como rota de entrega de substâncias biológicas que fornecem 

nutrientes para as células luteínicas, principais responsáveis pela secreção de P4 (FRASER; 

LUNN, 2001; ACOSTA et al., 2003; SCHAMS; BERISHA, 2004; AYRES; MINGOTI, 

2012). 

Russo et al. (2010) verificaram em búfalas que a função luteínica, mensurada pelas 

concentrações séricas de P4, não está diretamente relacionada ao tamanho do CL, mas sim ao 

seu fluxo sanguíneo. Os autores verificaram ainda que animais com maiores taxas de prenhez 

apresentaram CL com melhor fluxo sanguíneo. Campanile et al. (2010a), também relataram 

que búfalas com diminuição do fluxo sanguíneo do CL apresentaram maior índice de 

resistência arterial no dia 25 após a IA, o que foi associado a redução do crescimento fetal e 

da taxa de prenhez. Estes achados podem explicar a menor taxa de concepção verificada aos 

60 dias nas búfalas do presente estudo tratadas com P4i três dias após a IATF em comparação 

as tratadas seis dias após e às não tratadas. 

Diferentes estudos demonstraram que a manipulação da P4 após a IA induz alterações 

na expressão gênica e no perfil proteico do tecido endometrial, sugerindo que a 

suplementação com fonte exógena de P4 durante o início da fase luteínica pode ser uma 

ferramenta interessante para o desenvolvimento embrionário inicial e o reconhecimento 

materno da gestação (FORDE et al., 2009, 2011a,b). Entretanto, estes achados talvez não 

tenham ocorrido no presente estudo, pois não foram verificadas alterações nas glândulas 

endometriais e no desenvolvimento do concepto.  

Aires (2003) observou que o diâmetro das glândulas endometriais foi maior em 

animais sob menor concentração circulante de P4, o que diferiu dos achados de Janakiraman 

et al. (1976), e de Alboghobeish (2000) que relaram valores maiores para os diâmetros dessas 

glândulas em búfalas sob maiores concentrações circulantes de P4 durante a fase luteínica do 

ciclo estral.  

Segundo Campanile et al. (2010a), um atraso de 24 horas na secreção de progesterona 

no início do diestro pode resultar em um ambiente uterino inadequado para o 

desenvolvimento do embrião em búfalas. Da mesma forma que o atraso na secreção de 

progesterona é prejudicial ao concepto, a antecipação deste evento poderia causar efeito 

positivo. Vecchio et al. (2012) verificaram que búfalas gestantes apresentaram maior 

concentração sérica de P4 entre os dias 5 e 10 após a IA que animais não gestantes. 

São conflitantes os dados encontrados na literatura sobre os benefícios dos tratamentos 

com P4i sobre ambiente uterino e o desenvolvimento do embrião. Também, existem ainda 
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poucas informações que indiquem o melhor momento e a dose ideal para o tratamento com P4 

após a IA.  

Alguns estudos apontam efeito positivo da suplementação com P4 na fertilidade. 

Johnson et al. (1958), verificaram que vacas que receberam subsequentes doses de 100 mg de 

P4i nos dias 2, 3, 4, 6 e 9 após a inseminação apresentaram maior taxa de concepção que 

vacas não tratadas. Em outro estudo, Monteiro Jr. et al. (2014), obtiveram maior taxa de 

prenhez em vacas leiteiras tratadas no D4 após a IATF com um dispositivo intravaginal de P4 

que vacas não tratadas ou tratadas com dois dispositivos intravaginais de P4. Pugliesi et al. 

(2015) verificaram que o tratamento com 150 mg de P4i 4 dias após a IATF em vacas de corte 

lactantes em anestro proporcionou aumento na taxa de prenhez em comparação às vacas não 

tratadas. Porém, esses autores não verificaram diferença na concepção ao realizarem o mesmo 

tratamento em animais ciclando. 

Entretanto, outros estudos evidenciaram redução da fertilidade após o tratamento com 

progesterona. Parr et al. (2014) verificaram redução na taxa de prenhez em vacas lactantes da 

raça Holandesa tratadas com um dispositivo intravaginal de P4 entre os dias 4 e 9 após a IA 

em comparação às vacas não tratadas. Van Cleeff et al. (1996), verificaram resultado 

semelhante em novilhas da raça Holandesa tratadas por 8 dias com um dispositivo 

intravaginal de P4 inserido a partir do D1 ou D2 após IATF. No presente estudo, observou-se 

menor taxa de prenhez aos 60 dias nas búfalas suplementadas com P4i três dias após a IATF, 

o que pode ser explicada pelo comprometimento no desenvolvimento do CL e antecipação da 

luteólise nesses animais.  

A mortalidade embrionária também pode ser influenciada pelas concentrações 

circulantes de P4. Vecchio et al. (2010) obtiveram menor incidência de perdas gestacionais 

em búfalas tratadas com GnRH, hCG ou P4i 25 dias após a IA. No entanto, o presente estudo 

não se verificou diferença na taxa de perda gestacional entre as búfalas do grupo controle, 

tratadas com 300 mg de P4i três ou seis dias após a IATF. Tais achados podem ser 

justificados pelo fato de a P4i não ter proporcionado as esperadas melhoras no ambiente 

uterino e no desenvolvimento do concepto.  
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10 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados obtidos neste estudo confirmaram parcialmente as hipóteses propostas, e 

permitiram concluir que: 

 

• As concentrações séricas de progesterona são dose dependente da P4i, 

confirmando a hipótese inicial;  

• A administração de P4i três dias após a IATF influencia a formação do CL, além 

de prejudicar a funcionalidade e antecipar a luteólise, com consequente redução 

da taxa de prenhez aos 60 dias, confirmando a hipótese do experimento. Além 

disso, este tratamento não altera o ambiente uterino e o desenvolvimento do 

concepto, contrariando a hipótese; 

• A administração de P4i seis dias após a IATF não influencia a estrutura, a 

formação e a funcionalidade do CL, não antecipa a luteólise, confirmando a 

hipótese do presente estudo. No entanto, não altera o ambiente uterino, o 

desenvolvimento do concepto e a taxa de prenhez, o que contraria a hipótese 

inicial.  
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

 

Os resultados do presente estudo são indicativos de que a suplementação com 300 mg 

de P4i três ou seis dias após IATF em búfalas lactantes não melhora os índices reprodutivos, 

apesar de promover aumento nas concentrações séricas de P4. Portanto não é indicado o uso 

da P4 injetável após a IATF na condições estudadas. No entanto, é importante ressaltar a 

necessidade de novos estudos para a definição do melhor momento e da dose de P4i ideal para 

ser utilizada após a IA, com o objetivo de promover melhorias no ambiente uterino, no 

desenvolvimento do concepto e, consequentemente, na taxa de prenhez, sem prejuízos à 

funcionalidade do CL. 

O desenvolvimento de tecnologias que permitam incrementar os índices reprodutivos 

e, consequentemente, aumentar a produtividade dos rebanhos é fundamental para o retorno 

econômico do produtor rural e o fortalecimento da pecuária, seja de corte ou leite, com 

bovinos ou bubalinos. E é nesse contexto que devemos conduzir nossos trabalhos, almejando 

sempre contribuir com o aumento da produtividade e da lucratividade do setor.   
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