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RESUMO
MARTINS, C. M. Diferentes protocolos de superovulação com inseminação
artificial em tempo fixo em Bos taurus e Bos indicus. [Different superovulation
protocols with fixed time artificial insemination in Bos taurus and Bos indicus]. 2007. 113
f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
Esse estudo está apresentado em Capítulo 1 (Protocolo de Superovulação com IATF
em Bos taurus) e Capítulo 2 [Protocolos de superovulação com IATF em Bos indicus,
com 3 experimentos; 1- Momento da administração de LH em vacas Nelore (Bos
indicus) superovuladas e inseminadas em tempo fixo; 2- Efeito da administração de
progesterona injetável no início do protocolo de sincronização para superovulação com
IATF em vacas Nelore; 3- Efeito do número de inseminações em vacas Nelore
superovuladas e inseminadas em tempo fixo]. No Capítulo 1 objetivou-se avaliar o
momento da retirada do dispositivo de P4 (DIB®) e da administração de LH em vacas
Holandesas. Dezesseis vacas receberam DIB (D-1) e 2mg de BE (D0). Superovulou-se
com 200mg de FSHp em 8 doses decrescentes a partir do D4. No D6, administrou-se
PGF e estabeleceram-se quatro grupos: P24LH48 (retirada do DIB 24h e LH 48h pós
PGF); P24LH60 (retirada 24h e LH 60h); P36LH48 (retirada 36h e LH 48h) e P36LH60
(retirada 36h e LH 60h; fatorial 2x2; cross-over). Realizou-se a IATF 12 e 24h pós LH.
Os efeitos principais para P24vsP36 e LH48vsLH60 foram: taxa de ovulação (TO;
49,9±5,7 vs 60,9±4,8% e 53,1±5,3 vs 57,5±5,4%; P>0,05), estruturas totais (ETot;
4,4±0,9 vs 5,0±0,9 e 3,8±0,7 vs 5,7±1,0; P>0,05), embriões transferíveis (ET; 3,0±0,7 vs
4,1±0,9 e 2,3±0,5a vs 4,9±0,9b; P<0,05) e embriões congeláveis (EC; 2,9±0,7 vs 3,8±0,8
e 2,1±0,5a vs 4,7±0,9b; P<0,05). O LH 60h pós PGF aumentou o número de ET e EC
em Holandesas. No Capítulo 2, estudaram-se diferentes protocolos de superovulação
com IATF em Nelore. No Experimento 1, vinte vacas foram superovuladas (P24) e
tratadas com LH 48h (G-LH48) ou 60h (G-LH60) pós PGF (cross-over). Não houve
diferença (P>0,05) para: número de folículos >8mm no LH (FolLH; 12,5±1,5 vs 9,4±1,0)
e TO (71,0±4,2 vs 64,6±4,0%). No entanto, verificou-se diferença (P<0,05) para:
intervalo primeira/última ovulação (IntOV; 15,0±2,1a vs 21,0±1,7bh), ETot (7,5±1,0a vs

5,1±0,5b), ET (6,2±1,0a vs 3,1±0,5b) e EC (5,9±0,9a vs 2,5±0,5b). O LH 48h pós PGF
apresentou maior eficiência em Nelore. No Experimento 2, dez vacas receberam o
protocolo P36LH48 e foram divididas em dois grupos no D0: Grupo BE (2mg) + P4
(50mg; G-BE+P4) ou Grupo BE (2mg; G-BE; cross-over). Os resultados para o GBE+P4 e G-BE foram: emergência da onda folicular (EM; 3,6±0,2 e 4,0±0,1 d; P>0,05),
variação da EM (2,5 a 4,5 vs 3,5 a 4,5d; P=0,06), FolLH (16,2±1,4 vs 18,5±1,1; P>0,05),
IntOV (32,4±1,8 vs 33,6±1,6h; P>0,05), ETot (7,7±0,8 vs 9,2±1,2; P>0,05), ET (6,2±0.6
vs 7,2±1,1; P>0,05), EC (5,1±0,7 vs 6,3±1,0; P>0,05) e ED (0,6±0,2 vs 0,8±0,2;
P>0,05). Não houve efeito da P4 i.m no D0. No Experimento 3, dez vacas foram
divididas em: G-1IATF (16h pós LH) e G-2IATF (12 e 24h pós LH; cross-over). Os
efeitos dos tratamentos G-1IATF e G-2IATF foram: FolLH (16,2±1,4 vs 14,8±1,2;
P>0,05), ETot (8,2±0,9 vs 7,2±0,8; P>0,05), ET (4,3±0,7 vs 4,2±0,6; P>0,05), EC
(2,9±0,6 vs 2,8±0,4; P>0,05) e estruturas não fertilizadas (0,6±0,2 vs 0,8±0,2; P>0,05).
Não houve diferença na produção de embriões quando do emprego de uma ou duas
IATFs
Palavras-chave: Bos taurus. Bos indicus. Transferência de embrião. Superovulação e
Produção de embriões.

ABSTRACT
MARTINS, C. M. Different superovulation protocols with fixed time artificial
insemination in Bos taurus and Bos indicus. [Diferentes protocolos de
superovulação com inseminação artificial em tempo fixo em Bos taurus e Bos indicus.].
2007. 113 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
This study is presented in Chapter 1 (Superovulations protocols with FTAI for Bos
taurus) and Chapter 2 (Superovulation protocols with FTAI for Bos indicus), in this
Chapter are included three experiments [1 - Moment of the application of LH in cows
Nelore (Bos indicus); 2 - Effect of the injectable progesterone administration in the day 0
in Nelore cows; 3 - Effect of the number of inseminations in superstimulated and fixedtime inseminated Nelore cows]. On Chapter 1, it went to evaluate the time of intravaginal
P4 device (DIB™) withdrawal and the application of LH in Holstein cows superstimulated
with FTAI. Sixteen cows, treated with DIB (D-1) and 2mg of EB (D0) were assigned in
four groups (superstimulation with 200mg of FSHp in 8 decreasing doses starting on
D4). On D6, PGF was administered and the cows were accomplished in four groups:
P24LH48; P24LH60; P36LH48 and P36LH60 (cross-over). The FTAIs were performed
12 and 24h after LH. The main effects for treatments P24 vs P36 and LH48vsLH60
were: ovulation rate (OR; 49.9±5.7 vs 60.9±4.8% and 53.1±5.3 vs 57.5±5.4%; P>0.05),
total of structures (TS; 4.4±0.9 vs 5.0±0.9 and 3.8±0.7 vs 5.7±1.0; P>0.05), transferable
embryos (TE; 3.0±0.7 vs 4.1±0.9 and 2.3±0.5a vs 4.9±0.9b; P<0.05) and suitable to
freezing embryos (FE; 2.9±0.7 vs 3.8±0.8 and 2.1±0.5a vs 4.7±0.9b; P<0.05). The LH
60h after prostaglandin increased the TE and FE in Holstein cows. In the Chapter 2, it
was studied different superstimulation with FTAI protocols in Nelore. In the first
Experiment cows (n=20) were superovulated and treated with LH 48h (G-LH48) or 60h
(G-LH60) after prostaglandin. There were no significant (P>0.05) differences in the
variables between LH48 and LH60: number of follicles >8mm at the time of LH
(FolLH12.5±1.5 and 9.4±1.0), OR [169/249 (71.0±4.2 %) and 120/187 (64.6±4.0%)].
However, there were differences (P<0.05) between G-LH48 and G-LH60 in the
variables: interval first/last ovulation (IntOV15.0±2.1a and 21.0±1.7b), TS (7.5±1.0a and

5.1±0.5b), TE (6.2±1.0a and 3.1±0.5b), and FE (5.9±0.9a and 2.5±0.5b). The LH 48h after
prostaglandin was more efficient in Nelore cows. In second experiment, ten Nelore cows
were divided in two groups (D0): EB plus injectable progesterone group (G-BE+P4); or
EB group (G-BE). The results for G-BE+P4 and G-BE were: follicular wave emergency
in days (FE; 3.6±0.2 and 4.0±0.1; P>0.05), variation in FE [(2.5 to 4.5) and (3.5 to 4.5)],
IntOV (32.4±1.8 and 33.6±1.6; P>0.05), TS (7.7±0.8 and 9.2±1.2; P>0.05), degenerated
embryos (0.6±0.2 and 0.8±0.2; P>0.05), TE (6.2±0.6 e 7.2±1.1; P>0.05), and FE
(5.1±0.7 and 6.3±1.0; P>0.05). The third Experiment, ten Nelore cows were divided in
two groups: G-1IATF (16h after LH) or G-2IATF (12 and 24h after LH). The results for G1IATF and G-2IATF were: FolLH (16.2±1.4 and 14.8±1.2; P>0.05), TS (8.2±0.9 and
7.2±0.8; P>0.05), TE (4.3±0.7 and 4.2±0.6; P>0.05), FE (2.9±0.6 and 2.8±0.4; P>0.05)
and unfertilized structures (0.6±0.2 and 0.8±0.2; P>0.05). There was no difference on
embryo production when the cows were inseminated one (16h) or two (12 and 24h)
inseminations.
Keywords: Bos taurus. Bos indicus. Embryo transter. Superovulation and Embryo
production.
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1

INTRODUÇÃO
O Brasil tem demonstrado crescimento econômico da ordem de 3,5 % ao ano,

boa parte desse desenvolvimento se deve ao potencial de expansão da agropecuária
do país, sendo observado aumento significativo nos índices de produtividade do
rebanho bovino nacional, de forma a suprir a demanda do mercado interno e ainda
possibilitando a exportação de produtos de origem animal, principalmente carne e leite
(CARDOSO, 2006).
Em nosso território, o rebanho de bovinos de corte é representado
principalmente pela raça Nelore (Bos indicus) e seus cruzamentos, que perfazem cerca
de 80% dos 136 milhões de cabeças pertencentes a esta categoria (CONFEDERAÇÃO
DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL, 2005).
Por outro lado, na cadeia produtiva do leite, a raça Holandesa (Bos taurus)
assume papel de destaque, sendo responsável por 70% da produção total nacional
deste produto (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL,
2005).
Entretanto, pesquisadores têm relatado disparidades na fisiologia reprodutiva
entre Bos indicus e Bos taurus, entre elas: menor requerimento de dosagem de FSH em
protocolos de superovulação para doadoras Bos indicus (FERNANDES, 2000); maior
intervalo de tempo entre a aplicação de LH e a ovulação em vacas Bos taurus
(GIMENES, 2006); maior concentração de IGF-I, com conseqüente maior recrutamento
folicular no início da onda em vacas Bos indicus (ALVAREZ, 2000); e diferenças no
tempo de duração do estro (REA, 1999).
A transferência de embriões em bovinos (TE) é a técnica mais utilizada em
todo o mundo para multiplicar animais de alto valor genético (BÓ et al., 2004). A
Sociedade Internacional de Transferência de embriões relatou as estatísticas da TE no
mundo em 2002 (THIBIER, 2003), atentando para o aumento de 20% no número de
embriões bovinos produzidos por múltipla ovulação. Esta tecnologia aumenta o número
de descendentes obtidos de doadoras com alto valor genético sendo, portanto, utilizada
para

multiplicar

material

genético

desejável.

Os

programas

tradicionais

de

superovulação apresentam algumas limitações como: 1) necessidade de iniciar o
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tratamento superovulatório em momento específico do ciclo estral; 2) necessidade de
detecção do cio para inseminação das fêmeas superovuladas; 3) baixa consistência na
produção de embriões viáveis por doadora; 4) cerca de 20 a 30% das doadoras não
produzem embriões (BARUSELLI et al., 2005).
O intenso progresso observado na sincronização do crescimento folicular e da
ovulação e na manipulação do ciclo estral tem facilitado o emprego da inseminação
artificial, da transferência de embriões e da OPU-PIV. Esse avanço tem colaborado
para rápida difusão de material genético superior, seja com finalidade de produção de
carne ou de leite. Isto foi possível graças às pesquisas em áreas básicas,
especialmente às relacionadas à fisiologia reprodutiva. Compreender os fenômenos
fisiológicos associados ao crescimento folicular e à ovulação é fundamental para
otimizar as biotécnicas da reprodução e, conseqüentemente, a eficiência reprodutiva
dos rebanhos (BARUSELLI et al., 2005).
Existem particularidades reprodutivas de Bos indicus e de Bos taurus que
devem ser levadas em consideração quando do emprego de técnicas de manejo, de
inseminação artificial, de transferência de embriões e de aspiração folicular guiada por
ultra-som aliada à produção in vitro de embriões (BARUSELLI et al., 2005).
O objetivo deste trabalho é adequar os protocolos de superestimulação
ovariana em doadoras Bos indicus e Bos taurus.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1

CARACTERÍSTICAS DO ESTRO COMPORTAMENTAL

Durante a fase do estro, as fêmeas bovinas apresentam manifestações
comportamentais caracterizadas por imobilidade durante a monta, comportamento
homossexual, mugidos freqüentes, intensa movimentação, aumento na freqüência
de micção, entre outras características. Por um longo período estes sinais foram e
ainda são empregados para a detecção convencional do estro. Contudo, as
características do estro são influenciadas por uma série de fatores, entre os
principais: idade (DE SILVA et al., 1981), produção de leite (VAN VLIET; VAN
EERDENBURG, 1996), condições ambientais (WHITE et al., 2002) e fatores
sociais, como hierarquia (GALINA et al., 1994, revisado em LANDAETAHERNÁNDEZ1 et al., 2004). Adicionalmente, existem diferenças observadas entre
raças, e embora ainda não completamente elucidadas, entre grupos genéticos
(REA et al., 1999).
Fêmeas Bos indicus geralmente apresentam estro de duração mais curta
(aproximadamente 10 horas), o que dificulta sua detecção (GALINA; ARTHUR,
1990, revisado em BÓ et al., 2003). Somado a este fator, mais de 50% dos
animais desse grupo genético iniciam a manifestação de cio no período noturno
(entre 18:00 e 6:00 h); sendo que cerca de 30% iniciam e encerram o estro
durante a noite (PINHEIRO et al., 1998), dificultando o manejo e reduzindo a
eficácia da detecção de cio. Em condições brasileiras de manejo, o
comportamento reprodutivo de vacas de corte foi avaliado com auxílio de
radiotelemetria (Heat-Watch). Verificou-se que a duração do estro em Bos indicus
é menor do que em Bos taurus (12,9±2,9 horas em Nelore vs. 16,3±4,8 horas em
Angus; MIZUTA, 2003). Apesar disso, o intervalo entre o estro e a ovulação não
apresentou diferenças entre estas duas raças (Nelore, 27,1±3,3 horas vs. Angus,
26,1±6,3 horas). No entanto, estudos recentes indicam que vacas Holandesa (Bos
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taurus) de alta produção também apresentam estro de curta duração. Existem
relatos de que há uma relação negativa entre a produção de leite e a duração do
estro (WILTBANK et al., 2006). Esses autores especulam que vacas de alta
produção (acima de 40kg de leite por dia) apresentam diminuição das
concentrações circulantes de estradiol, decorrente do aumento do metabolismo
desse esteróide (WILTBANK et al., 2006). Esses dados são indicativos de que é
necessário conhecer as características do estro comportamental e da ovulação
para implantar eficientes programas de detecção de cio, levando em consideração
as diferenças entre Bos indicus e Bos taurus.

2.2

DESENVOLVIMENTO FOLICULAR

O desenvolvimento folicular em bovinos ocorre em um padrão de ondas,
sendo que cada onda de crescimento folicular é caracterizada por um grupo de
pequenos folículos que são recrutados (emergência folicular) e iniciam uma fase
de crescimento comum por cerca de três dias (GINTHER et al., 2003). Destes,
apenas um continua seu desenvolvimento (folículo dominante), enquanto os
outros sofrem decréscimo de tamanho (folículos subordinados; LUCY et al., 1992),
estabelecendo-se então, o fenômeno da divergência folicular. Após a divergência,
e na presença de altos níveis de progesterona, que promove redução da
freqüência na pulsatilidade de LH, o folículo dominante torna-se anovulatório. A
partir desse momento começa o processo de atresia e perda da dominância,
dando início a uma nova onda de crescimento folicular (GINTHER et al., 1989;
WEBB et al., 1999). Contrariamente, o folículo dominante presente no momento
da regressão luteínica culmina na ovulação (FORTUNE et al., 2004).
Existem diferenças na dinâmica folicular entre Bos taurus e Bos indicus.
Uma particularidade observada entre zebuínos e taurinos diz respeito ao número
de ondas de crescimento folicular por ciclo estral. Estudos realizados em animais
da raça Holandesa demonstraram predominância de duas e três ondas de
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crescimento folicular por ciclo estral (SAVIO et al., 1988; SIROIS; FORTUNE,
1988; GINTHER et al., 1989; WOLFENSON et al., 2004). Contudo, em zebuínos
existem relatos que descrevem maior incidência de 3 ondas, sendo notificada a
presença de até 4 ondas de crescimento folicular por ciclo estral (Brahman –
RHODES et al., 1995; Nelore – FIGUEIREDO et al., 1997; Gir – VIANA et al.,
2000).
Além da diferença no número de ondas, existem trabalhos que descrevem
que fêmeas Bos indicus recrutam maior número de folículos por onda de
crescimento folicular que fêmeas Bos taurus (33,4 ± 3,2 vs. 25,4 ± 2,5;
CARVALHO et al., 2007). Essa característica tem influência direta na eficiência da
técnica de transferência de embriões e de OPU-PIV, indicando vantagem de
fêmeas zebuínas sobre taurinas. Existem relatos de que o número de folículos
recrutados por onda de crescimento folicular apresenta diferenças entre
indivíduos, e essa característica possui alta repetibilidade durante a vida
reprodutiva da fêmea (BONI et al., 1997).
Esse aumento do número de folículos presentes nos ovários pode estar
relacionado ao sistema IGF. Existem evidências de que o sistema IGF difere entre
grupos genéticos. Estudos realizados com vacas Brahman foram sugestivos de
que esses animais apresentam maiores concentrações plasmáticas de IGF-I
(SIMPSON et al., 1994; ALVAREZ et al., 2000) e menores concentrações de FSH
quando comparadas com vacas Angus (ALVAREZ et al., 2000). Alguns autores
levantaram a hipótese de que o maior número de folículos presentes no ovário de
Bos indicus pode ser devido à elevada concentração de IGF-I, mesmo na
presença de baixos níveis de FSH (BÓ et al., 2003). Essa diferença nas
concentrações de FSH e de IGF-I pode explicar a maior sensibilidade ao
tratamento superovulatório em doadoras Bos indicus (BARROS; NOGUEIRA,
2001). Existem relatos que confirmam que é possível reduzir consideravelmente a
dose de FSH para superovular fêmeas Nelore, empregando doses inferiores às
usualmente utilizadas para Bos taurus (BARUSELLI et al., 2003).
A divergência (ou desvio) folicular é definida pela diferença nas taxas de
crescimento entre os dois maiores folículos, sendo marcada pela continuidade no
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desenvolvimento do maior folículo e declínio ou parada no crescimento dos outros
(GINTHER et al., 1996, 2001). Em bovinos da raça Holandesa (Bos taurus), o
desvio tem início por volta do dia 2,8 após a emergência, quando o folículo
dominante atinge em média 8,5 mm e o folículo subordinado 7,2 mm (GINTHER et
al., 1996). Já, em novilhas da raça Nelore (Bos indicus), descreve-se período de
2,5 a 2,7 dias após a ovulação (GIMENES et al., 2005b; SARTORELLI et al.,
2005; CASTILHO et al., 2006).
Embora não se tenha testado simultaneamente, os diâmetros do folículo
dominante e subordinado parecem ser menores em Bos indicus do que em Bos
taurus. Para Bos indicus, não há grande variação descrita quanto ao diâmetro do
folículo subordinado (5,3 a 5,9 mm; GIMENES et al., 2005b; SARTORELLI et al.,
2005; CASTILHO et al., 2006) e do folículo dominante (5,4 a 6,2 mm; GIMENES et
al., 2005b; SARTORELLI et al., 2005; CASTILHO et al., 2006). Resumidamente,
os dados de literatura são indicativos de que a divergência folicular em Bos indicus
ocorre com diâmetros inferiores aos reportados para Bos taurus.
Contudo, apesar de relatos sobre a aquisição de receptores de LH pelo
folículo dominante no momento da divergência, existem estudos demonstrando
que este folículo ainda não é responsivo a um indutor de ovulação. Sartori et al.
(2001) verificaram que a capacidade ovulatória em vacas Holandesas ocorre
somente após os folículos alcançarem 10 mm de diâmetro. Recentemente foi
realizado um experimento a fim de verificar o diâmetro no qual os folículos de
novilhas Bos indicus (Nelore, Gir e cruzadas Nelore x Gir) adquirem capacidade
ovulatória (GIMENES et al., 2005a). As fêmeas foram tratadas com 25 mg de LH
quando o folículo dominante atingiu os seguintes diâmetros: 7,0 a 8,4 mm; 8,5 a
10,0 mm e >10,0 mm. Constatou-se que 33% das fêmeas Bos indicus ovularam
com diâmetros entre 7,0 e 8,4 mm, e que essa responsividade ao LH aumentou
quando os folículos alcançaram diâmetros entre 8,5 e 10,0 mm (80%) e superiores
a 10,0 mm (90%). Esses dados são sugestivos de que a capacidade ovulatória em
Bos indicus é adquirida com diâmetros inferiores aos observados em Bos taurus.
Estudos recentes sobre sincronização da ovulação em doadoras Bos
indicus (Nelore) e Bos taurus (Holandês) parecem corroborar com a afirmação
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acima (RODRIGUES et al., 2005; BARUSELLI et al., 2006). No trabalho de
Rodrigues et al. (2005) as doadoras foram tratadas com implante auricular de
progestágeno e divididas para receber GnRH, 12 ou 24 horas após a última
aplicação de FSH. Foram realizadas duas inseminações artificiais 12 e 24 horas
após o tratamento com LH. Em doadoras da raça Holandesa, a administração do
indutor de ovulação 24 horas após o último FSH resultou em aumento na resposta
ovulatória e maior número de embriões transferíveis do que doadoras tratadas
com LH 12 horas após o último FSH (RODRIGUES et al., 2005; BARUSELLI et al.,
2006)..
Outra diferença fisiológica entre Bos taurus e Bos indicus está relacionada
ao diâmetro máximo alcançado pelo folículo dominante em cada onda de
crescimento folicular. Em Bos taurus com duas ondas são descritos diâmetros de
17,1 e 16,5 mm para a primeira e segunda onda (GINTHER et al., 1989). Já, em
Bos indicus, os diâmetros relatados foram de 11,3 e 12,1 mm, respectivamente
(FIGUEIREDO et al., 1997). Para animais com três ondas de crescimento folicular
os diâmetros máximos foram de 16,0; 12,9 e 13,9 mm para Bos taurus (GINTHER
et al., 1989) e de 10,4; 9,4 e 11,6 mm para Bos indicus (FIGUEIREDO et al.,1997).
A partir desses relatos pode-se verificar que o diâmetro do folículo dominante e do
folículo ovulatório em zebuínos é menor do que em taurinos.
Também, o diâmetro do corpo lúteo parece ser menor em Bos indicus do
que em Bos taurus. Corpos lúteos de zebuínos variam de 17 a 21 mm de diâmetro
(RHODES et al., 1995; FIGUEIREDO et al., 1997), ao passo que em taurinos são
relatados diâmetros entre 20 e 30 mm (GINTHER et al., 1989; KASTELIC et al.,
1990).
Da mesma maneira, há relatos de que a concentração de progesterona
produzida pelo CL também é inferior em zebuínos (SEGERSON et al., 1984).
Segundo Randel (1976) fêmeas zebuínas puras e cruzadas apresentam menor
concentração de progesterona por grama de tecido luteínico do que fêmeas
taurinas.
Carvalho et al., (2007) realizaram estudo com sincronização de ovulação
em novilhas Bos indicus (Nelore e Gir), Bos taurus (Angus e Holandês) e cruzadas
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Bos indicus x Bos taurus (Nelore x Angus e Gir x Holandês), mantidas
contemporaneamente durante o período experimental. O protocolo consistiu no
emprego de dispositivo intravaginal de progesterona e Benzoato de estradiol no
início do tratamento. Durante a permanência do dispositivo intravaginal, as
concentrações de progesterona sérica foram estatisticamente superiores e
permaneceram mais elevadas em novilhas Bos indicus. Os autores discutem que
esse achado pode ser decorrente da diferença de metabolismo entre esses grupos
genéticos, atribuindo menor velocidade metabólica em zebuínos.
Esse resultado deve ser levado em consideração quando do emprego de
tratamentos com progesterona em Bos indicus. Elevadas concentrações de
progesterona diminuem a pulsatilidade de LH e podem comprometer o
crescimento folicular e a ovulação.

2.3

FISIOLOGIA DO PÓS-PARTO

A duração da gestação em Bos indicus (292 dias em média) é mais longa
que a de Bos taurus (282 dias em média; PASCHAL et al., 1991). Portanto, para
obtenção de intervalo entre partos de 12 meses, o período de serviço (intervalo
parto/concepção) em Bos indicus deve ser 10 dias inferior ao de Bos taurus, para
que a eficiência reprodutiva seja semelhante.
Após o parto, a fêmea bovina tem que criar um bezerro saudável e em
seguida restabelecer uma nova gestação. O padrão de desenvolvimento folicular
ovariano que prevalece durante a gestação deverá agora ser substituído por uma
seqüência de eventos que culminará no comportamento de cio, seguido de
ovulação e formação de um corpo lúteo normal. Esses requisitos são necessários
para o restabelecimento da fertilidade no período pós-parto nos diversos tipos de
criação (RHODES et al., 2003). No entanto, o que se observa em muitos casos é
um longo período de anestro pós-parto, tanto em Bos indicus quanto em Bos
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taurus, apesar de haver crescimento folicular durante essa fase (WILTBANK et al.,
2002).
Existem pesquisas que indicam que logo após o parto, verifica-se baixa
quantidade de LH armazenado na hipófise, sendo essa característica fisiológica
limitante para o restabelecimento da atividade ovariana no período pós-parto.
Nesse período não foram relatadas alterações na liberação de FSH (YAVAS;
WALTON, 2000).
No

final

da

gestação

ocorre

diminuição

da

concentração

de

gonadotrofinas devido à intensa retroalimentação negativa da progesterona e do
estrógeno. Logo após o parto, verifica-se elevação das concentrações de FSH e,
conseqüentemente, emergência da primeira onda de crescimento folicular (2-7
dias após o parto; WILTBANK et al., 2002). No entanto, para que ocorra a
ovulação do folículo dominante, a freqüência dos pulsos de LH deve ser de
aproximadamente 1 pulso por hora (revisado em BÓ et al., 2003). A ausência ou a
inadequada pulsatilidade de LH faz com que essas estruturas não se desenvolvam
além do diâmetro da divergência folicular. Wiltbank et al. (2002) especulam que
zebuínos podem apresentar deficiência de FSH no período pós-parto. Os autores
se basearam no estudo de Ruiz Cortez e Olivera-Angel (1999) no qual se verificou
que folículos de vacas zebuínas não alcançavam diâmetros superiores a 6 mm
durante o anestro pós-parto.
Contudo, em estudos recentes sobre divergência folicular em Nelore
(GIMENES et al., 2005b; SARTORELLI et al., 2005; CASTILHO et al., 2006),
constatou-se que o folículo de Bos indicus atinge a dominância em torno de 6 mm
de diâmetro, menor do que o relatado para Bos taurus (8,5 mm). Portanto,
condições anovulatórias freqüentemente verificadas em zebuínos não parecem
estar associadas à deficiência de FSH, que promove o crescimento até a
divergência. Esses dados são sugestivos de que o anestro pós-parto em zebuínos
está ligado ao comprometimento da liberação de LH, responsável pela
continuidade do crescimento e indução da ovulação do folículo dominante. Sendo
assim, especula-se que em fêmeas zebuínas em anestro severo, com
comprometimento na liberação de LH, os folículos não atingem diâmetros
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superiores a 6 mm. Já, em fêmeas taurinas nas mesmas condições de anestro os
folículos crescem até 8,5 mm de diâmetro.
Quanto ao padrão de liberação do LH no período pós-parto, existem
indícios de que zebuínos e taurinos apresentem diferenças nas concentrações
plasmáticas dessa gonadotrofina. Em um experimento, D’Occhio et al. (1990)
observaram que, aos 30 dias pós-parto, vacas Bos taurus (Hereford x Shorthorn)
apresentavam maior concentração plasmática de LH (0,7±0,1 ng/ml) do que vacas
Bos indicus (0,6±0,1 ng/ml; Brahman). Essa diferença parece aumentar à medida
que se distancia do parto. Nesse mesmo estudo, constatou-se que vacas Bos
taurus tiveram maior secreção pulsátil de LH e taxa de prenhez entre 50 e 120
dias após o parto que vacas Bos indicus. Estudos realizados com finalidade de
sincronizar a ovulação para IATF no período pós-parto em Bos indicus são
indicativos de que o tratamento com eCG (que age estimulando os receptores de
FSH e LH) apresenta significativo aumento na taxa de concepção, quando
comparado aos animais não tratados (BARUSELLI et al., 2004). Especula-se que
esse incremento se deve ao estimulo gonadotrófico da eCG, que aumenta as
taxas de crescimento e de ovulação do folículo dominante de vacas Bos indicus
em

anestro.

Vacas

Bos

indicus

no

período

pós-parto

apresentam

comprometimento na pulsatilidade de LH e no crescimento do folículo dominante.
Outro aspecto positivo do tratamento com eCG é o efeito luteotrófico desse
fármaco. Existem trabalhos que apontam aumento significativo das concentrações
circulantes de progesterona produzidas pelo CL formado após o tratamento com
eCG (BARUSELLI et al., 2004). Vários trabalhos associam o aumento da
concentração plasmática de progesterona com o desenvolvimento embrionário e o
estabelecimento da gestação (BINELLI et al., 2001).
Após o restabelecimento dos estoques hipofisários de LH (15 a 30 dias de
pós-parto; YAVAS; WALTON, 2000), os principais fatores que comprometem a
ovulação é a condição nutricional e a amamentação (MONTIEL; AHUJA, 2005).
Quanto à nutrição, sabe-se que animais criados em regiões tropicais
apresentam comprometimento na atividade ovariana pós-parto devido ao
inadequado conteúdo energético fornecido pelas pastagens. Dessa maneira, a
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energia ingerida pelo animal é priorizada para funções vitais de manutenção e de
produção de leite, em detrimento das funções reprodutivas (revisado em
MONTIEL; AHUJA, 2005). Os efeitos resultantes do comprometimento nutricional
são a supressão na liberação de GnRH e, conseqüentemente, diminuição na
freqüência dos pulsos de LH (SCHILLO, 1992), reduzindo o diâmetro máximo do
folículo dominante e a duração da onda de crescimento folicular (RHODES et al.,
1995; WILTBANK et al., 2002). De acordo com esses achados, a avaliação do
escore de condição corporal (ECC) e da nutrição do rebanho tornam-se
importantes ferramentas do manejo reprodutivo (MONTIEL; AHUJA, 2005).
Outro fator que pode inibir a ovulação no pós-parto é a amamentação, por
reduzir a liberação de GnRH e a secreção de LH (WILLIAMS, 1990). Essas
alterações fisiológicas podem afetar a maturação final e ovulação do folículo
dominante. Além do ato de amamentar, o olfato, a visão, o estímulo tátil e a
audição podem também induzir essas alterações fisiológicas (WILLIAMS et al.,
1996). Para atenuar o efeito da presença do bezerro, realiza-se desmame total,
parcial (permitir ao bezerro acesso à mãe uma ou duas vezes ao dia) ou
temporário (remoção do bezerro durante 48 a 96h; revisado em YAVAS;
WALTON, 2000; MONTIEL; AHUJA, 2005). Essas técnicas de manejo podem ser
empregadas para aumentar a pulsatilidade de LH e promover o crescimento
folicular e a ovulação de rebanhos em anestro, isoladamente ou em conjunto com
tratamentos hormonais.
Os

dados

acima

apresentados

demonstram

a

importância

do

conhecimento das particularidades da fisiologia reprodutiva de Bos indicus e de
Bos taurus para implementar biotécnicas que buscam a multiplicação de
indivíduos geneticamente superiores e a melhoria da eficiência reprodutiva.
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2.4

FATORES QUE AFETAM A RESPOSTA SUPEROVULATÓRIA EM
BOVINOS

A variabilidade na resposta das doadoras ao tratamento superovulatório
com gonadotrofinas continua a ser um dos maiores problemas nos programas
comerciais de TE (NOGUEIRA et al., 2002; MAPLETOFT et al., 2002; BARROS;
NOGUEIRA, 2004). Esta variação individual ao tratamento superovulatório foi
também relatada em vacas Nelore (Bos indicus) utilizando delineamento
experimental “cross over” (BARUSELLI et al., 2003). Os autores descrevem efeito
significativo (p<0,05) de doadora no número de corpos lúteos (CLs) no dia da
colheita, na taxa de recuperação, no total de estruturas recuperadas e no número
de embriões transferíveis e congeláveis, indicando que a doadora foi a principal
fonte de variação dos resultados.
A resposta ovariana também está relacionada aos diferentes protocolos
superovulatórios, bem como o tipo, partida ou dose total de gonadotrofina e do
momento do início do tratamento. Existem outros importantes fatores que podem
influenciar a resposta superovulatória, tais como: o status nutricional, idade,
histórico reprodutivo, estação do ano e status ovariano no momento do início do
tratamento (KAWAMATA, 1994; YAAKUB et al., 1999; MAPLETOFT et al., 2002).
No protocolo tradicional de superestimulação ovariana, o tratamento com
gonadotrofinas é iniciado na metade do ciclo estral (8-12 dias após ovulação).
Esta metodologia apresenta algumas dificuldades por requerer a detecção do “cio
base” para o início do tratamento superovulatório. Essa característica pode afetar
a eficiência dos protocolos de superestimulação ovariana (MAPLETOFT et al.,
2002).
Diversos estudos têm demonstrado a importância do momento do início do
tratamento superovulatório e o início da onda de crescimento folicular. A ausência
do folículo dominante no início do tratamento com gonadotrofinas, aumenta a
eficiência dos programas de superestimulação ovariana (ADAMS et al., 1994;
MAPLETOFT et al., 2002). Nasser et al. (1993) obtiveram maior número de
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folículos recrutados e maior taxa de ovulação quando o tratamento superovulatório
foi realizado um dia antes ou no dia de início da emergência da onda de
crescimento folicular que os tratamentos realizados um ou dois dias após o início
da onda.
Sendo assim, alternativas para o controle da emergência da onda de
crescimento folicular em momentos aleatórios do ciclo estral, sem a necessidade
de detecção do estro para o estabelecimento do “cio base”, podem facilitar o
manejo de doadoras, bem como possivelmente aumentar a eficiência dos
programas de transferência de embriões em rebanhos zebuínos e taurinos.

2.5

CONTROLE DA DINÂMICA FOLICULAR PARA A SUPERESTIMULAÇÃO
OVARIANA EM BOVINOS

Nos últimos 10 anos foram desenvolvidos alguns métodos para controlar o
início da onda de crescimento folicular em bovinos. Entre estes se pode citar
métodos mecânicos (remoção física do folículo dominante; BERGFELT et al.,
1994, 1997; MARTINEZ et al., 2000) e métodos farmacológicos como o GnRH
(PURSLEY

et

al.,

1995)

ou

a

associação

de

estrógeno

e

progesterona/progestágenos (BÓ et al., 1993, 1995). Estes métodos têm sido
empregados com êxito para promover o início da onda de crescimento folicular em
intervalo de tempo conhecido.
Em novilhas Bos taurus x Bos indicus, Baruselli et al., (2003a)
observaram que a aplicação de GnRH em momentos aleatórios do ciclo estral
induz a ovulação em apenas 45,7% (16/35) das fêmeas. Estas baixas taxas de
ovulação, freqüentemente observadas em animais Bos indicus criados a pasto
(BARUSELLI et al., 2004), questiona o emprego do GnRH para sincronizar a
emergência folicular.
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Em Bos indicus, o tratamento eletivo para a indução da emergência da
nova onda de crescimento folicular é a associação de estradiol (E2) e
progesterona (P4). A eficiência desta associação tem sido descrita em diversos
trabalhos em fêmeas Bos taurus (BÓ et al., 1991, 1993, 1994, 1995; MARTINEZ
et al., 2000; COLAZO et al., 2003, 2005). Carvalho (2004) estudou o efeito do
tratamento com estradiol e progesterona na emergência da onda folicular em
novilhas Bos indicus, Bos taurus indicus e Bos taurus mantidas nas mesmas
condições de manejo. Não se observou diferença no intervalo entre o tratamento
com Benzoato de estradiol e a emergência folicular entre Bos indicus, Bos taurus
indicus e Bos taurus. Entretanto, novilhas Bos indicus apresentaram maior
número de folículos recrutados no início da onda de crescimento folicular que
novilhas Bos taurus, sugerindo maior resposta superestimulatória ovariana ao
tratamento com gonadotrofinas em fêmeas Bos indicus.
Diferentes tipos de ésteres de estradiol, incluindo o Benzoato de estradiol
(BE), Valerato de estradiol (VE) e Cipionato de estradiol (CE) estão disponíveis
comercialmente na América do Sul. Todos estes ésteres são capazes de induzir a
regressão de folículos antrais quando administrados na presença de elevadas
concentrações de progesterona (BÓ et al., 1995). O Valerato de estradiol e o
Cipionato de estradiol apresentam meia vida longa, resultando na indução de uma
nova onda folicular mais tardia e menos sincronizada (BÓ et al., 1995; COLAZO et
at., 2003, 2005) que o 17β estradiol (BÓ et al., 1995) ou o Benzoato de estradiol
(BÓ

et

al., 2002). Em trabalho recente, Sá Filho et al. (2005) avaliaram a

administração de 2 mg de BE no momento da inserção do implante auricular
contendo 3mg de Norgestomet (Crestar, Intervet, Brasil) ou do dispositivo
intravaginal de progesterona (CIDR; Pfizer, Brasil) em novilhas Bos indicus. O
intervalo entre o tratamento e a emergência da nova onda folicular não foi
influenciado pelo tratamento com CRESTAR (2,9±0,1 dias) ou com CIDR (3,1±0,1
dias). Em outro recente estudo (SÁ FILHO et al., 2006; in press) avaliaram o efeito
do BE ou de duas diferentes doses de VE no momento e na sincronização da
emergência da onda folicular em vacas e novilhas Bos indicus tratadas com
implante auricular de Norgestomet. Foi observado efeito significativo de
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tratamento, no entanto, não foi observada interação entre tratamento e categoria
animal (vaca ou novilha) para o intervalo e dispersão do momento da indução da
emergência da nova onda de crescimento folicular.
Estudos recentes avaliaram a necessidade do uso da progesterona
injetável no início do tratamento com dispositivo intravaginal de progesterona
(DIB) em vacas Nelore (Bos indicus). Martins et al. (2005) observaram maior
sincronização na emergência e atraso no dia de início da onda de crescimento
folicular quando se utilizou a associação progesterona injetável mais BE
(4,2±0,1a.y) que em animais que receberam somente BE no início do tratamento
com dispositivos intravaginais novos (3,1±0,2b.x) ou reutilizados (2,8±0,2b.x;
usados uma vez). Este estudo concorda com o descrito para fêmeas Bos taurus
(MORENO et al., 2001). Em outro estudo Sá Filho et al., (2005a) testaram o efeito
de diferentes doses (2 ou 3 mg) e/ou momentos (Dia 0 ou Dia 1) da aplicação de
BE ou a associação de BE mais progesterona injetável no início do tratamento
com dispositivo intravaginal de progesterona (Dia 0) em vacas Nelore. O
tratamento com BE+P4 no Dia 0, apresentou melhor sincronização da emergência
da onda de crescimento folicular (4,0±0,0 ab,y) que os tratamentos com apenas BE
(2mg no D0= 3,6±0,2b, x; 2mg no D1= 4,3±0,2

a,x

; 3mg no D0= 4,0±0,2

ab,x

e 3mg

no D1 4,2±0,3 a, x). Portanto, pode-se concluir que o tratamento com Benzoato de
estradiol associado a progesterona injetável no início do tratamento promove
menor dispersão do momento do início da emergência da nova onda folicular.

2.6

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM PROGRAMAS DE
SUPEROVULAÇÃO

Mesmo com a possibilidade do controle da onda de crescimento folicular
para o início do tratamento superovulatório, o momento da inseminação artificial
continua dependente da detecção do estro. A manifestação do estro em Bos
indicus apresenta grande variabilidade devido principalmente a peculiaridades
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como: curto período de aceitação de monta e alta incidência de cios noturnos (BO
et al., 2003), o que aumenta a possibilidade de erros na detecção e dificulta a
programação prévia da data da colheita dos embriões. Sendo assim, diversos
estudos têm procurado avaliar a possibilidade do controle farmacológico da
ovulação, com o objetivo de viabilizar a inseminação artificial em tempo fixo de
fêmeas Bos indicus superovuladas (NOGUEIRA et al., 2002; ZANENGA et al.,
2003; BARUSELLI et al., 2003).
Em vacas Nelore, Nogueira et al. (2003) demonstraram a possibilidade da
inseminação artificial em tempo fixo em vacas Bos indicus superovuladas. Neste
estudo os autores utilizaram durante os protocolos de superovulação dispositivo
intravaginal de P4 (CIDR), que foi removido 36 horas após a administração da
PGF2α (P-36) e a ovulação induzida 12 horas após a remoção do dispositivo (48h
após a PGF2α) utilizando LHp (Lutropin-V, Bioniche Animal Health, Canadá). As
ovulações ocorreram entre 24 e 36 h após o tratamento com LHp e as
inseminações em tempo fixo foram realizadas 12 e 24 h após o LHp.
Zanenga et al. (2003) delinearam um experimento para avaliar a retirada
antecipada do dispositivo de P4 em vacas Nelore superovuladas e inseminadas
em tempo fixo (IATF). Para isso, foram utilizadas dez vacas Nelores mantidas a
pasto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, divididas ao acaso em dois
tratamentos. As doadoras foram superovuladas utilizando delineamento “crossover”, e o tratamento foi invertido após 35 dias. No primeiro grupo (P24) o CIDR foi
retirado 24 horas após a aplicação da PGF2α, administrada juntamente com a
sexta dose de FSH. Administrou-se 25 mg de LHp (Lutropin, Vetrepharm, Canadá)
48 horas após a PGF2α. O segundo grupo (P36) recebeu protocolo semelhante ao
do primeiro, exceto a retirada do CIDR, que foi realizada 36 horas após a
administração de PGF2α. Todas as doadoras foram inseminadas 12 e 24 horas
após o LH. Sete dias após o tratamento com LH foram realizadas a colheita e a
classificação dos embriões.
Os resultados são sugestivos de que a retirada do dispositivo de
progesterona 24 ou 36 após a administração de PGF2α, seguido da indução da
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ovulação com LH (48h após a PGF2α) com a IATF 12 e 24 horas após o LH é um
protocolo viável para programas de superovulação e transferência de embriões em
Bos indicus, eliminando a necessidade de detecção de estro e possibilitando a
programação precisa das atividades de sincronização, de colheita e transferência
dos embriões.
2.7

EFEITO DA ASSOCIAÇÃO DE PROGESTERONA INJETÁVEL AO
BENZOATO

DE

ESTRADIOL

NO

INÍCIO

DO

PROTOCOLO

DE

SUPEROVULAÇÃO

Como discutido anteriormente, o tratamento com Benzoato de estradiol
associado a progesterona injetável no início do tratamento com dispositivo
intravaginal de progesterona promove menor dispersão do momento da
emergência da nova onda folicular em fêmeas Bos indicus (MARTINS et al., 2005;
SÁ FILHO et al., 2005;). Nasser et al. (1993) obtiveram maior número de folículos
recrutados e maior taxa de ovulação quando o tratamento superovulatório foi
realizado um dia antes ou no dia de início da emergência da onda de crescimento
folicular que os tratamentos realizados um ou dois dias após o início da onda.
Neste sentido, estudos adicionais deverão ser realizados para avaliar o efeito da
associação

entre

início

da

onda

folicular

e

o

início

do

tratamento

superestimulatório em doadoras Nelore.

2.8

SUPEROVULAÇÃO

NA

PRIMEIRA

ONDA

DE

CRESCIMENTO

FOLICULAR

Nasser et al. (1993) utilizando novilhas Bos taurus, demonstraram que é
possível obter satisfatória resposta superovulatória na primeira onda de
desenvolvimento folicular, iniciando o tratamento superovulatório próximo ao pico
endógeno de FSH, responsável pelo recrutamento folicular. A idéia de se utilizar à
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primeira onda em relação ás outras ondas de crescimento folicular durante o ciclo
estral é que o dia do estro e da ovulação poderiam ser determinados de maneira
mais consistente para prever a emergência da onda e o início do tratamento
superovulatório. Adams et al. (1994) comparam a resposta à superovulação
durante a primeira e a segunda onda de crescimento folicular em novilhas Bos
taurus e verificaram resultados equivalentes entre os grupos no número de
estruturas recuperadas (5,2 ± 0,7 vs 5,1 ± 0,8) e no número de embriões
fertilizados (2,8 ± 0,6 vs 3,0 ± 0,6).
Recentemente Nasser et al. (2003) avaliaram a utilização da primeira
onda de crescimento folicular para a superovulação de vacas Nelore (Bos indicus).
Objetivou-se comparar a eficiência dessa metodologia com os protocolos que
utilizam associação de estrógeno e progesterona para induzir a emergência de
uma nova onda de crescimento folicular. Avaliou-se também, a necessidade do
tratamento com progesterona durante a superovulação na primeira onda de
crescimento folicular. Diferentemente do primeiro trabalho de superovulação na
primeira onda de crescimento folicular (Nasser et al., 1993) os animais dessa
investigação tiveram a ovulação induzida por LH exógeno.
Pode-se concluir que é possível superovular vacas Nelore na primeira
onda de crescimento folicular, desde que suplementadas com progesterona
exógena durante o tratamento superovulatório. Estes resultados discordam dos
encontrados anteriormente por Nasser et al. (1993) em Bos taurus, que não
empregaram suplementação exógena com progesterona durante o tratamento
superovulatório e obtiveram resultados comparáveis ao protocolo tradicional. Os
dados indicam que possivelmente exista diferença na resposta superovulatória
entre Bos taurus e Bos indicus.
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2.9

USO DE DIFERENTES DOSES DE FSH PARA SUPEROVULAÇÃO

Dentre as diferenças fisiológicas e comportamentais entre Bos indicus e
Bos taurus destaca-se a reduzida capacidade para secreção de LH e maior
sensibilidade de vacas Bos indicus a gonadotrofinas exógenas (RANDEL, 1984)
Em um experimento realizado por Baruselli et al. (2003), objetivou-se
avaliar a resposta superovulatória de vacas Nelore a diferentes doses de FSH
(Folltropin-V, Vetrepharm, Canadá), foram utilizados 23 animais tratados com 3
diferentes doses (100, 133, ou 200mg) durante o protocolo de superovulação com
inseminação artificial em tempo fixo (P24). Empregou-se o delineamento
experimental “cross-over” para se evitar o efeito individual na resposta aos
tratamentos. Os resultados para embriões transferíveis foram respectivamente 7,7
± 7,4; 5,6 ± 4,1 e 6,5 ± 7,7 para os grupos 100, 133 e 200 mg.

CAPÍTULO I
Protocolo de Superovulação
com IATF em Bos taurus
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1.

EXPERIMENTO

1:

PRODUÇÃO

DE

EMBRIÕES

DE

VACAS

HOLANDESAS A DIFERENTES PROTOCOLOS DE SUPEROVULÇÃO
COM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO
1.1

HIPÓTESE
A hipótese do presente experimento é de que o atraso na remoção do

dispositivo de progesterona e na administração de LH aumenta a produção de
embriões em vacas Bos taurus submetidas ao protocolo de superovulação com
inseminação artificial em tempo fixo.
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1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

•

Adequar o protocolo de superovulação com inseminação artificial em
tempo fixo para vacas Holandesas (Bos taurus) de alta produção.

1.2.2 Objetivos Específicos

•

Acompanhar

a

resposta

superovulatória

de

vacas

holandesas

submetidas à remoção do dispositivo intravaginal de progesterona e à
administração de LH em diferentes momentos;
• Avaliar a sincronização da ovulação dos diferentes protocolos;
• Avaliar a produção de embriões nos diferentes protocolos;
• Avaliar a correlação entre o número de folículos recrutados no início da
onda de crescimento folicular, a resposta superovulatória e a produção
de embriões nos diferentes protocolos.
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1.3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

Animais

Foram utilizadas 16 vacas da raça Holandesa, puras de origem (PO, Figura
1), com idade e peso médios, respectivamente, de quatro anos e meio e 530 kg,
paridas a no mínimo há 100 dias e com produção leiteira diária média de 32,0±4,5
kg.

Figura 1 - Rebanho de vacas Holandesas da Escola Agrotécnica Federal de
Muzambinho utilizadas no experimento

3.2

Instalações e Manejo Nutricional

Os animais, pertencentes à Unidade de Educação e Produção UEP –
Zootecnia III da Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, sul de Minas Gerais,
foram mantidos sob as mesmas condições de ambiente e alimentação, em
sistema de confinamento “Loosing House”, recebendo dieta total balanceada de
acordo com as exigências de manutenção e produção, fornecidas pelo NRC
(2001).
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3.3

Protocolos de sincronização para superovulação e inseminação
artificial em tempo fixo

Os animais foram tratados no dia -1 (D-1) com dispositivo intravaginal
contendo P4 (DIB®, 1 g de P4, SYNTEX, Buenos Aires, Argentina) e 2 mg de
benzoato de estradiol (RIC BE®, SYNTEX, Buenos Aires, Argentina) intramuscular
um dia após a inserção do dispositivo (D0). As vacas foram submetidas a
tratamento para superovulação com FSHp – Hormônio Folículo Estimulante (FOLLTROPIN-V® , Bioniche, Bellenville, Ontário, Canadá), com 200mg por
animal, diluídas em 20 ml de solução fisiológica, de modo a receber a dose em 2
injeções diárias, uma pela manhã e outra no período da tarde, em doses
decrescentes, durante quatro dias, a partir do dia 4 do protocolo, totalizando oito
aplicações, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Protocolo de superovulação com 200mg de FSH em vacas holandesas
Dia do protocolo

Manhã (7:00 horas)

Tarde (19:00 horas)

4

20% da dose total de FSH

20% da dose total de FSH

5

15% da dose total de FSH

15% da dose total de FSH

6

10% da dose total de FSH

10% da dose total de FSH

7

5% da dose total de FSH

5% da dose total de FSH

No D6 os animais receberam duas aplicações de 0,15 mg de Dcloprostenol (PGF; manhã e tarde; PROLISE® ARSA, Buenos Aires, Argentina).
Nas vacas do grupo P24/LH48 o dispositivo foi retirado 24 h após a aplicação de
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PGF e foram administrados 25 mg de LH (LUTROPIN-V® , Bioniche, Bellenville,
Ontário, Canadá) 48 h após a aplicação de PGF (Figura 2). No grupo P36/LH48 o
dispositivo foi removido 36 h após a aplicação de PGF e 25 mg de LH foram
administrados 48 h após a aplicação de PGF (Figura 3). Os animais do grupo
P24/LH60 tiveram os dispositivos retirados 24 h após a aplicação de PGF e
receberam 25 mg de LH 60 h após a aplicação de PGF - (Figura 4). Nas vacas do
grupo P36/LH60 os dispositivos foram retirados 36 h após a aplicação de PGF e a
administração de 25 mg de LH ocorreu 60 h após a aplicação de PGF (Figura 5).
Todas as vacas do experimento foram inseminadas com sêmen proveniente do
mesmo touro da raça Holandesa e da mesma partida (7H5255 Na-Lar Elton
Kenneth - ET, partida nº071201 – Select Sires Inc., Madson, USA).
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Figura 2 -
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Grupo P24/LH48: Retirada do dispositivo 24 h após a administração
de PGF e aplicação de LH 48 h após a administração de PGF
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D0
(M)

D10
U.S.

D15
(M)
U.S.

Grupo P36/LH48: Retirada do dispositivo 36 h após a administração
de PGF e aplicação de LH 48 h após a administração de PGF
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Grupo P24/LH60: Retirada do dispositivo 24 h após a administração
de PGF e aplicação de LH 60 h após a administração de PGF
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Grupo P36/LH60: Retirada do dispositivo 36 h após a administração
de PGF e aplicação de LH 60 h após a administração de PGF
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3.4

Avaliações ultra-sonográficas

Foram realizados exames ultra-sonográficos (Pie Medical FALCO 100®,
Netherlands) no D4 para mensuração da quantidade de folículos no início da onda
de crescimento folicular e do D7 ao D10 (a cada 12 h) para avaliação da dinâmica
folicular e determinação do momento das ovulações e no D15 para quantificar os
corpos lúteos formados para a determinação da taxa de ovulação.

3.5

Colheitas de embriões

Os embriões foram colhidos 6,5 dias após a primeira inseminação
artificial, utilizando-se o método trans-cervical, através de flush uterino. O meio de
colheita utilizado foi o DPBS - Flush® (NUTRICEL – Campinas, Brasil), o meio de
cultivo dos embriões usado foi o Holding ENCARE® (TECNOPEC, São Paulo,
Brasil). As estruturas foram quantificadas para efetivação do cálculo da taxa de
recuperação. Os embriões viáveis classificados de acordo com os padrões de
morfologia estrutural da IETS (IETS, 1998). Aferiu-se a quantidade de embriões
transferíveis (graus 1, 2 e 3) e quantidade de embriões congeláveis (graus 1 e 2)
por tratamento.

3.6

Delineamento Experimental e Análise Estatística

Os animais (n=16) foram divididos em quatro grupos experimentais
(delineamento cross-over 2x2 - dois tempos de retirada do dispositivo contendo P4
X dois tempos de aplicação do LH). Todos os animais foram submetidos a todos
os tratamentos, objetivando evitar efeitos individuais no resultado. Realizaram-se
as análises de interações estatísticas para avaliação dos efeitos principais de cada
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fator. As medidas de tendência central (média ± epm) foram analisadas pelo teste
de média. As comparações entre proporções foram realizadas pelo teste de Quiquadrado. As correlações entre variáveis foram analisadas com o proc CORR do
SAS. Foi utilizada a correlação de Spearman devido à característica não
paramétrica dos dados. Empregou-se para as análises o programa estatístico SAS
for Windows (SAS, 2000).
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4

RESULTADOS

Os resultados dos grupos experimentais estão apresentados na tabela 2.
Não houve interação entre os tratamentos. Assim, foram avaliados os efeitos
principais para os tratamentos P24 vs P36 e LH48 vs LH60. Não foram
observadas diferenças tanto para o momento da retirada do dispositivo de P4
quanto para o momento da administração de LH para as seguintes variáveis: taxa
de ovulação; taxa de recuperação; estruturas totais; embriões degenerados
(p>0,05). No entanto, foram observadas diferenças estatísticas para as variáveis:
embriões Grau 1; embriões transferíveis; embriões congeláveis (p≤0,05). Houve
efeito do momento da administração de LH (LH60) no número embriões Grau 1,
transferíveis e congeláveis. Quanto à remoção do dispositivo de P4 não foi
verificado nenhuma diferença significativa entre os tratamentos para as variáveis
analisadas.

Tabela 2

Efeito do tempo de permanência do dispositivo intravaginal contendo progesterona (P4-24 ou 36 horas) e do
momento da aplicação do LH (48 ou 60 horas) após a aplicação de prostaglandina em vacas Holandesas de
alta produção superovuladas, Muzambinho, MG, 2005.
Variáveis analisadas

Grupos Experimentais

Interações

P24LH48

P24LH60

P36LH48

P36LH60

12

12

12

11

Número de folículos (D4)

14,0±1,8

13,5±1,4

13,8±0,8

Número de folículos >8mm (LH)

10,2±1,3

13,2±2,9

Número de corpos lúteos (D15)

5,6±1,4

Taxa de ovulação (%)

Grupos

Replicas

12,4±1,5

0,7342

0,8617

8,8±1,2

13,6±3,3

0,7009

0,8486

7,2±1,9

5,4±1,1

8,8±1,9

0,5692

0,7550

49,7±8,3

50,0±8,1

56,5±7,0

65,7±6,7

0,5623

0,2018

Taxa de recuperação (%)

63,7±9,4

71,5±6,7

65,2±9,5

74,6±8,8

0,9263

0,6091

Total de estruturas

4,0±1,2

4,8±1,3

3,6±0,9

6,5±1,5

0,3935

0,7080

Embrião grau 1

1,9±0,6

2,9±1,1

1,3±0,5

5,3±1,1

0,0913

0,4210

Embrião grau 2

0,4±0,2

0,6±0,3

0,7±0,4

0,6±0,3

0,7376

0,4896

Embrião grau 3

0,1±0,1

0,2±0,1

0,3±0,2

0,4±0,2

0,9201

0,4558

Embriões degenerados

1,0±0,3

0,8±0,2

1,0±0,5

0,1±0,1

0,2653

0,3657

Embriões transferíveis

2,4±0,8

3,7±1,1

2,2±0,7

6,3±1,4

0,1641

0,4435

Embriões congeláveis

2,3±0,8

3,5±1,1

1,9±0,7

5,9±1,3

0,1587

0,3591

Intervalo entre 1a e ultima ovulação

17,5±3,7

15,6±3,1

17,5±3,0

6,5±1,9

0,1402

0,4202

Número observações
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Tabela 3 -

Efeito do tempo de permanência do dispositivo intravaginal contendo progesterona (P4-24 ou
36 horas) e do momento da aplicação do LH (48 ou 60 horas) após a aplicação de
prostaglandina em vacas Holandesas de alta produção superovuladas, Muzambinho, MG,
2005 (EFEITOS PRINCIPAIS).

Variáveis analisadas

Efeitos Principais
P4

Efeitos
LH

P24

P36

LH48

LH60

24

23

24

23

Número de folículos (D4)

13,8±1,1

13,1±0,8

13,9±1,0

Número de folículos >8mm (LH)

11,7±1,6

11,1±1,8

Número de corpos lúteos (D15)

6,4±1,1

Taxa de ovulação (%)

P4

LH

Vaca

Replica

13,0±1,0

------

------

------

0,016

9,5±0,9

13,4±2,1

------

0,053

0,0131

0,003

7,0±1,1

5,5±0,9

8,0±1,3

------

0,088

0,0282

------

49,9±5,7

60,9±4,8

53,1±5,3

57,5±5,4

------

------

------

------

Taxa de recuperação (%)

67,4±5,8

69,9±6,4

64,4±6,5

73,1±5,5

------

------

------

0,050

Total de estruturas

4,4±0,9

5,0±0,9

3,8±0,7

5,7±1,0

------

------

------

------

Embrião grau 1

2,4±0,6

3,2±0,7

1,6±0,4

4,0±0,8

------

0,004

------

------

Embrião grau 2

0,5±0,2

0,7±0,2

0,5±0,2

0,6±0,2

------

------

------

------

Embrião grau 3

0,1±0,1

0,3±0,1

0,2±0,1

0,3±0,1

------

------

------

------

Embriões degenerados

0,9±0,2

0,6±0,3

1,0±0,3

0,5±0,1

------

------

------

------

Embriões transferíveis

3,0±0,7

4,1±0,9

2,3±0,5

4,9±0,9

------

0,007

------

------

Embriões congeláveis

2,9±0,7

3,8±0,8

2,1±0,5

4,7±0,9

------

0,007

------

------

Intervalo 1a e ultima ovulação (h)

16,6±2,4

12,0±2,1

17,5±2,3

10,9±2,0

------

0,047

------

------

Número observações
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Gráfico 1 -

Distribuição das ovulações de acordo com o momento da
administração do LH (48 ou 60 após a PGF) em vacas Holandesas
de alta produção (Bos taurus) superovuladas e inseminadas em
tempo fixo

No gráfico 1 está apresentado o número total de ovulações de acordo com
o momento do tratamento com LH. Foi observado maior sincronização das
ovulações quando as doadoras foram submetidas aos tratamentos com aplicação
do LH 60 horas após a administração de PGF (p≤0,05).
Entretanto, os diferentes momentos de remoção do dispositivo de P4 não
influenciaram a distribuição das ovulações, como pode ser melhor visualizado no
gráfico 2.
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Gráfico 2

Distribuição das ovulações de acordo tempo de permanência do
dispositivo de progesterona (24 ou 36 após PGF) em vacas
Holandesas de alta produção (Bos taurus) superovuladas e
inseminadas artificialmente em tempo fixo

A distribuição das ovulações nos diferentes grupos experimentais está
apresentada na figura 6.
Quando foram analisadas todas as doadoras, o número de folículos no
início do tratamento superovulatório foi positivamente correlacionado com o
número de folículos no momento do LH, o número de CL no dia da colheita dos
embriões (D15) e o número total de estruturas (Tabela 4). No entanto, essa
correlação não foi verificada quando analisada por grupo experimental (Tabela 5).
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Figura 6 -

48 60 72 84 96 108 120
hs após PGF

Distribuição das ovulações após a administração de PGF nos diferentes
grupos experimentais - Muzambinho – MG, 2005

Tabela 4. Correlação e nível de significância da correlação para o número de folículos no D4, número de folículos no
momento do LH, número de CL no D15 e número de estruturas coletadas em vacas Holandesas.

Número de folículos no D4
Número de folículos no momento
do LH
Número de CL no D15

Número de folículos no
momento do LH

Número de CL no D15

Total de estruturas

0,32
0,0265

0,34
0,0210

0,26
0,0721

---

0,90
<,0001

0,81
<,0001

---

---

0,92
<,0001

60

Tabela 5. Correlação e nível de significância da correlação para o número de folículos no D4, número de folículos no momento do LH,
número de CL no D15 e número de estruturas coletadas em vacas Holandesas de acordo com o grupo experimental.
Número de folículos no momento do LH

Número de
folículos no
D4
Número de
folículos no
momento do
LH
Número de
CL no D15

Número de CL no D15

Total de estruturas

P24LH4
8

P24LH60

P36LH48

P36LH60

P24LH48

P24LH60

P36LH48

P36LH60

P24LH48

P24LH60

P36LH48

P36LH
60

0,33099
0,2933

0,42857
0,1645

-0,0816
0,8011

0,52791
0,0951

0,56283
0,0568

0,41031
0,1852

-0,1277
0,6924

0,57640
0,0634

0,41994
0,1741

0,25618
0,4216

0,11072
0,7319

0,4490
0,1659

0,93265
<,0001

0,85081
0,0005

0,96992
<,0001

0,75714
0,0044

0,92064
<,0001

0,56073
0,0579

0,9305
<,0001

0,95189
<,0001

0,93962
<,0001

0,75364
0,0046

0,8871
0,0003

---

---

---
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3

DISCUSSÃO

No presente estudo, o atraso na indução da ovulação com administração do
LH 60 horas após a PGF aumentou o número de embriões transferíveis,
congeláveis, além de aumentar o número de embriões de qualidade 1. Associado
a este fato, foi observado também maior sincronização das ovulações. No entanto,
não se verificou efeito do momento da remoção do dispositivo intravaginal de
progesterona sobre as variáveis analisadas.
Corroborando com estes resultados, Rodrigues et al. (2005) utilizaram
quarenta vacas da raça Holandesa, tratadas com 1 ou 2 implantes de
Norgestomet associados a administração intramuscular de 3 mg de benzoato de
estradiol e 100 mg de P4 no Dia 0. O tratamento superovulatório com FSH foi
iniciado no dia 4 e a aplicação de PGF (dose) ocorreu no Dia 6, uma dose de
manhã e outra à tarde. Os implantes de progestágeno foram removidos no período
da tarde no Dia 7 (P36) e a aplicação de GnRH ocorreu no Dia 8 de manhã (Grupo
GnRH 48 horas após PGF) ou de tarde (Grupo GnRH 60 horas após a PGF). As
inseminações ocorreram 12 e 24 horas após a aplicação do GnRH. O grupo
GnRH 60 horas apresentou menor número de folículos anovulatórios (>10mm) no
dia da colheita dos embriões (D15). Entretanto, diferentemente dos resultados do
presente experimento, não foi observada diferença significativa com relação ao
número de embriões transferíveis (3,05±0,89 vs 3,80±1,22) e congeláveis
(1,50±0,52 vs 2,95±1,04) quando o tratamento com GnRH foi realizado com atraso
de 12 horas, embora o grupo GnRH 60 horas tenha apresentado vantagem
numérica.
O presente experimento utilizou delineamento experimental cross-over na
tentativa de diminuir o efeito de doadora na resposta aos tratamentos. Também,
empregou-se apenas uma partida de sêmen de um único reprodutor para evitar o
efeito do sêmen no resultado. Esse modelo estatístico pode ter aumentado a
acurácia, indicando diferenças que não foram detectadas no estudo de Rodrigues
et al. (2005).
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Respostas superovulatórias inconsistentes foram associadas a ovulações
prematuras durante tratamento com FSH, as quais originariam um CL prematuro,
que por sua vez, secreta baixos níveis de progesterona prejudicando a liberação
pré-ovulatória de LH.

Além disso, a assincronia no crescimento folicular foi

observada em fêmeas superovuladas. Vos et al. (1995) observaram que apenas
25% dos folículos estimulados por FSH exógeno seriam capazes de ovular no
momento do pico pré-ovulatório de LH endógeno. Isto ocorre provavelmente
devido a grande variação nos diâmetros foliculares. Alguns folículos maiores
podem induzir a liberação endógena de LH em um momento em que boa parte
dos demais folículos (particularmente os de menor diâmetro) ainda não possui
condições de responder ao estímulo do LH com maturação folicular e ovulação.
Essas observações, em parte, corroboram com os resultados deste estudo, de
que o tratamento antecipado com LH poderia diminuir a eficiência da
superovulação. Ainda, o protocolo de sincronização da emergência folicular e a
permanência do dispositivo de P4 até o final do tratamento com FSH poderia
padronizar o crescimento dos folículos e evitar liberação prematura do pico préovulatório de LH.
Os

resultados

do

presente

experimento

são

semelhantes

aos

apresentados por D'Occhio et al. (1998), no qual, pela administração de LH 60
horas após a PGF, foi possível visualizar maior produção de embriões
transferíveis (p=0,01) e embriões congeláveis (p=0,01).
Houve

menor

dispersão

entre

as

ovulações,

portanto

maior

sincronização, quando as doadoras foram submetidas ao tratamento com indução
da ovulação 60 horas após a PGF (p=0,05). Verifica-se que fêmeas Bos indicus
atingem a divergência folicular com diâmetro inferior a fêmeas Bos taurus (6,3mm;
GIMENES et al., 2005 para Bos indicus e 8,5mm; GINTHER et al., 1996 para
Bos taurus). Em novilhas Nelore a capacidade ovulatória do folículo dominante
após a administração de 25mg de LHp começa a partir de 7 a 8,4mm (30%; 3/9).
Verificou-se aumento linear na taxa ovulatória quando o folículo alcança o
diâmetro de 8,5mm a 10mm (80,0%; 8/10) e >10mm (90%; 9/10; GIMENES et al.,
2005a). Estes resultados diferem dos obtidos por Sartori et al. (2001) que
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verificaram capacidade ovulatória somente após os folículos atingirem 10mm de
diâmetro em Bos taurus. Desta forma, acredita-se que o atraso da administração
do LH proporcionou tempo adicional para o crescimento dos folículos aumentando
o número de folículos no momento do tratamento com LH. Além disso, supõem-se
que os folículos tenham adquirido maior capacidade ovulatória, demosntrado pela
tendência de aumento do numero de CL no grupo tratado com LH 60 h após a
PGF(P=0,08)
Bó et al. (2006) trabalhando com vacas da raça Red Angus e Brangus,
adotaram protocolos semelhantes aos descritos no presente experimento, porém o
indutor de ovulação utilizado foi o GnRH. As doadoras foram divididas de acordo
com a condição corporal em quatro tratamentos (fatorial 2x2 – GnRH 48 e 60
horas após a PGF e retirada do dispositivo intravaginal de P4 24 e 36 horas após
a PGF). Estes autores também não observaram diferença significativa em relação
ao tempo de permanência do dispositivo intravaginal de P4 sobre a taxa de
ovulação e disperção das ovulações. Entretanto houve menor intervalo entre as
ovulações no grupo que recebeu a aplicação de GnRH 60 horas após a PGF,
quando a remoção do dispositivo de P4 ocorreu 36 horas após a PGF(P<0,05).
Este fato também foi observado no presente estudo, no qual o atraso na aplicação
do LH também proporcionou menor disperção das ovulações (10,9±2,0hs e
17,5±2,3hs, respectivamente para LH 60 e LH48 h após PGF). O trabalho de Bó
et al. (2006) também discute que o atraso no indutor de ovulação em doadoras
Bos

taurus

aumenta

a

sincronização

da

ovulação

após

o

tratamento

superovulatório e melhora a produção de embriões, semelhantemente ao
observado nesse estudo.
No presente estudo foi verificado correlação positiva no número de
folículos no início do tratamento superovulatório com a eficiência do protocolo de
transferência de embriões. Esses dados corroboram com os de Romero et al.
(1991) que encontraram correlações positivas entre o número de pequenos
folículos no início do tratamento superovulaório e a resposta superovulatória. No
entanto, no presente experimento não se verificou correlações positivas quando
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essa análise foi realizada por grupo experimental. Esse resultado pode ser devido
ao pequeno número de animais por grupo experimental.
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6

CONCLUSÕES

A hipótese de que o atraso na administração de LH aumenta a produção
de embriões em Bos taurus foi aceita. No entanto, não foi confirmada a hipótese
de que o atraso na retirada do dispositivo intravaginal de progesterona aumenta a
produção de embriões.
Dentro dos objetivos propostos é possível concluir que:
•

Houve aumento do número de folículos > 8mm no momento do
tratamento com LH nas vacas tratadas com LH 60 horas após a
administração de PGF.

• As vacas tratadas com LH 60 horas após a PGF apresentaram maior
sincronização das ovulações.
• O tratamento com LH 60 horas após PGF aumentou a produção de
embriões transferíveis e congeláveis, além de aumentar o número de
embriões grau 1.
•

Não houve efeito significativo do momento da retirada do dispositivo de
progesterona sobre as variáveis analisadas.

•

Houve correlação significativa e positiva entre o número de folículos no
início do tratamento superovulatório, o número de folículos no momento
da aplicação de LH, o número de corpos lúteos no dia da colheita e o
número total de estruturas.

CAPÍTULO II
Protocolo de Superovulação
com IATF em Bos indicus
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1.

EXPERIMENTO 1: MOMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE LH EM VACAS
NELORE (Bos indicus) SUPEROVULADAS E INSEMINADAS EM TEMPO
FIXO

1.1

HIPÓTESE

A hipótese deste experimento é de que o atraso na administração de LH
aumenta a produção de embriões em vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e
inseminadas em tempo fixo.
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1.2

OBJETIVOS

•

Acompanhar a dinâmica folicular de fêmeas bovinas da raça Nelore
(Bos indicus) após a administração de LH, em diferentes momentos (48
ou 60 h após a administração de LH);

•

Avaliar a produção de embriões nos diferentes protocolos;

•

Avaliar a correlação entre o número de folículos presentes no início do
tratamento, a resposta superovulatória e a produção de embriões nos
diferentes protocolos.
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1.3

MATERIAIS E MÉTODOS

1.3.1 Animais

Foram utilizadas 20 vacas da raça Nelore (Bos indicus, Figura 7), puras de
origem (PO), com idade e peso médios, respectivamente, de cinco anos e,
550±32,2 kg e paridas a um intervalo mínimo de 70±19,5 dias.

Figura 1 - Rebanho de vacas Nelore da Fazenda Pouso Alegre utilizadas no
experimento

1.3.2 Instalações e Manejo Nutricional

Os animais eram pertencentes à Fazenda Pouso Alegre, localizada no
município de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, foram mantidos sob as
mesmas condições de ambiente e alimentação, em sistema extensivo, recebendo
suplementação mineral ad libitum em cocho coberto, de acordo com as exigências
de manutenção e produção, fornecidas pelo NRC (2001).
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1.3.3 Protocolos para superovulação com inseminação artificial em tempo
fixo

As doadoras (n=20) foram divididas em dois grupos de acordo com o
momento da aplicação de 25 mg de LH [48 horas (G-LH48) ou 60 horas (G-LH60)
após a administração de prostaglandina]. Adotou-se o delineamento experimental
cross-over para evitar a influência individual dos animais sobre os resultados. As
vacas receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (1 g P4; DIB®,
Syntex, Argentina) no Dia -1 e 2 mg de Benzoato de estradiol (BE; RIC BE®,
Syntex, Argentina) no Dia 0. A superovulação foi induzida com FSH-p (100mg de
Folltropin-V®, Bioniche, Canadá) em 8 doses decrescentes de 12/12 horas, a partir
do Dia 4 (Tabela 1, capítulo 1, pág. 47). No Dia 6, administrou-se 150 µg de
PGF2α (D-cloprostenol; Prolise® Syntex, Argentina). Os dispositivos de P4 foram
retirados 24 horas após a administração da PGF2α. Nas vacas do grupo LH 48 a
administração de LH (25mg de LH, Lutropin-V®, Bioniche, Canadá) foi realizada 48
horas após a PGF, conforme demonstrado na figura 1, enquanto que as doadoras
do grupo LH6após a PGF, de acordo com o descrito na figura 2. Foram realizadas
duas inseminações 12 horas e 24 horas após a aplicação do LH. Foram mantidos
os acasalamentos para cada vaca em todas as réplicas do experimento.
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U.S. – acompanhamento do desenvolvimento folicular por ultra-sonografia.

Figura 2 -

Grupo LH48: Retirada do dispositivo 24 h após a administração de
PGF e aplicação de LH 48 h após o tratamento com PGF
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U.S. – acompanhamento do desenvolvimento folicular por ultra-sonografia.

Figura 3 -

Grupo P24/LH60: Retirada do dispositivo 24 h após a administração
de PGF e aplicação de LH 60 h após o tratamento com PGF
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1.3.4 Avaliações ultra-sonográficas

No dia do início do tratamento superovulatório (D4) foram quantificados os
folículos > 3mm. Foram realizados exames ultra-sonográficos (Pie Medical FALCO
100®, Netherlands) do D7 ao D10 (a cada 12 h) para avaliação da dinâmica
folicular e determinação do momento das ovulações e no D15 para quantificar os
corpos lúteos formados para a determinação da taxa de ovulação.

1.3.5 Colheitas de embriões

Empregou-se a mesma metodologia apresentada no experimento 1 do
capítulo 1.

1.3.6 Delineamento Experimental e Análise Estatística

Os animais (n=20) foram divididos em dois grupos experimentais. Todos
os animais foram submetidos a todos os tratamentos possíveis (delineamento
“cross-over”), objetivando evitar efeitos individuais no resultado. Foram realizadas
as devidas análises de interações estatísticas para avaliação dos efeitos principais
de cada fator analisado. As variáveis foram analisadas por ANOVA, a
homogeneidade das variâncias (dispersão do momento das ovulações), pelo teste
de Bartlett e a comparação das proporções pelo teste de Qui-quadrado. As
correlações entre variáveis foram analisadas com o proc CORR do SAS. Foi
utilizada a correlação de Spearman devido à característica não paramétrica dos
dados. Empregou-se para as análises o programa estatístico SAS for Windows
(SAS, 2000). Adotou-se o nível de significância de 5%.
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1.4

RESULTADOS

Neste experimento não se verificou interação entre replica e tratamento.
Não foi observada diferença estatística (P > 0,05) nas seguintes variáveis
analisadas para LH48 e LH60: número de folículos >8mm no momento do LH,
taxa de ovulação, taxa de recuperação e estruturas não fertilizadas. No entanto,
para as seguintes variáveis verificou-se diferença estatisticamente significativa (P
< 0,05): intervalo entre a primeira e a última ovulação ,estruturas totais, embriões
degenerados, embriões transferíveis e embriões congeláveis, os dados podem
ser melhor observados na tabela 1.
Tabela 1 -

Efeito do momento da aplicação do LH (48 ou 60) após a aplicação
de prostaglandina em vacas Nelore . Poços de Caldas, MG, 2006.

Efeitos Principais

Efeitos Valor P (teste F)

Aplicação LH

Número de observações
Folículos > 8 mm D8 (LH)

LH48

LH60

20

20

Tratamento

Vaca Réplica x Tratamento

12,5±1,5

9,4±1,0

0,11

0,001

0,88

9,1±1,4

6,0±0,7

0,08

0,01

0,49

Taxa de ovulação (%)

71,0±4.2

64,6±4.0

0,33

0,23

0,29

Taxa de recuperação (%)

87,1±3.1

88,2±3.1

0,74

0,41

0,28

Total estruturas

7,5±1.0

5,1±0.5

0,05

0,006

0,25

Embriões transferíveis

6,2±1.0

3,1±0.5

0,004

0,02

0,49

Embriões congeláveis

5,9±0.9

2,5±0.5

0,002

0,04

0,46

Estruturas não fertilizadas

0,7±0.3

0,6±0.2

0,63

0,51

0,17

Embriões degenerados

0,6±0.3

1,5±0.3

0,008

0,05

0,44

Intervalo entre a 1a e a
última ovulação (h)

15,0±2.1

21,0±1.7

0,02

0,04

1,00

CL D15 (colheita embriões)
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Teste Bartlett (P=0.05)
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Gráfico 1 -

Distribuição das ovulações de acordo com o momento da
administração do LH (48 ou 60 após a PGF) em vacas Nelore (Bos
indicus) superovuladas e inseminadas em tempo fixo

O gráfico 1 demonstra a distribuição das ovulações ocorridas de acordo
com o momento da aplicação do LH. Foi observado maior sincronização das
ovulações quando as doadoras foram submetidas aos tratamentos com aplicação
do LH 48 horas após a administração de PGF (p≤0,05).
Quando foram analisadas todas as doadoras, o número de folículos no
início do tratamento superovulatório foi positivamente correlacionado com o
número de folículos no momento do LH, o número de CL no dia da colheita dos
embriões (D15) e o número total de estruturas (Tabela 2). Essa correlação foi
também significativa quando a análise foi realizada por grupo experimental
(Tabela 3).

Tabela 2. Correlação e nível de significância da correlação para o número de folículos no D4, número de folículos no momento do
LH, número de CL no D15 e número de estruturas coletadas em vacas Nelore.
Número de folículos no

Número de CL no D15

Total de estruturas

0,76

0,78

0,77

<,0001

<,0001

<,0001

0,89

0,88

<,0001

<,0001

momento do LH
Número de folículos no D4
Número de folículos no
momento do LH
Número de CL no D15

-----

---

0,97
<,0001
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Tabela 3. Correlação e nível de significância da correlação para o número de folículos no D4, número de folículos no momento do
LH, número de CL no D15 e número de estruturas coletadas em vacas Nelore de acordo com o grupo experimental.

Número de folículos no
D4
Número de folículos no
momento do LH
Número de CL no D15

Número de folículos no
momento do LH
P24LH48
P24LH60
0,90
0,47
<,0001
0,04
-----

Número de CL no D15

Total de estruturas

P24LH48
0,84
<,0001

P24LH60
0,67
0,0011

P24LH48
0,81
<,0001

P24LH60
0.58
0.0068

0,89
<,0001

0,85
<,0001

0,87
<,0001

0,82
<,0001

0,96
<,0001

0,92
<,0001

---
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1.5

DISCUSSÃO

Neste experimento, o atraso de 12 hs na indução da ovulação com 25 mg
de LH proporcionou diminuição na produção de estruturas totais, embriões
transferíveis

e

embriões

congeláveis,

além

de

aumento

dos

embriões

degenerados. Verificou-se, também menor sincronização das ovulações.
Estudos demonstraram a possibilidade da inseminação artificial em tempo
fixo em vacas Bos indicus superovuladas. Neste estudo, Nogueira et al., 2003
utilizaram durante os protocolos de superovulação dispositivo intravaginal de P4
(CIDR), o qual foi removido 36 horas após a administração da PGF (P-36). A
ovulação induzida 12 horas após a remoção do dispositivo (48h após a PGF)
utilizando LHp (Lutropin-V, Bioniche Animal Health, Canadá). Os autores
verificaram que as ovulações ocorreram entre 24 e 36 h após o tratamento com
LHp e as inseminações em tempo fixo foram realizadas 12 e 24 h após o LHp. De
forma semelhante, no presente experimento, no grupo LH 48 horas após a PGF,
90% das ovulações ocorreram entre 24 e 36 horas após a administração de LH.
No grupo LH 60 h após a PGF foi observado maior dispersão ente as ovulações
(P=0,02), o que pode ter contribuído para a diminuição da eficiência desse
protocolo.
Em outro experimento para avaliar o momento da retirada do dispositivo
de P4 em vacas Nelore superovuladas e inseminadas em tempo fixo (IATF),
utilizou-se dez vacas Nelores. As doadoras foram superovuladas utilizando
delineamento “cross-over”, e os tratamentos foram realizados com intervalo de 35
dias. No primeiro grupo (P24) o CIDR foi retirado 24 horas após a aplicação da
PGF2α, administrada juntamente com a sexta dose de FSH. Administrou-se 25 mg
de LHp 48 horas após a PGF2α. O segundo grupo (P36) recebeu protocolo
semelhante ao do primeiro, exceto a retirada do CIDR, que foi realizada 36 horas
após a administração de PGF2α. Todas as doadoras foram inseminadas 12 e 24
horas após o LH. Sete dias após o tratamento com LH. Os resultados de embriões
transferíveis para o P24 e o P36 foram respectivamente 9,3 ± 7,5 e 10,3 ± 5,9
(p>0,05), o que sugere que a retirada do dispositivo de progesterona 24 ou 36
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após a administração de PGF2α, seguido da indução da ovulação com LH (48h
após a PGF2α) com a IATF 12 e 24 horas após o LH é um protocolo viável para
programas de superovulação e transferência de embriões em Bos indicus,
eliminando a necessidade de detecção de estro e possibilitando a programação
precisa das atividades de sincronização, de colheita e transferência dos embriões
(ZANENGA et al., 2003).
Em outro estudo Nogueira et al. (2000) trabalhando com vacas Nelore,
avaliou os efeitos de se atrasar o pico endógena de LH sobre o número de
embriões transferíveis. O pico de LH foi suprimido pelo tratamento com agonista
de GnRH (Deslorelin, Peptech Saúde Animal Pty Limited, Sydney, a Austrália) ou
por um dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR-B ®, 1.9 g de progesterona,
InterAg, Hamilton, Nova Zelândia) e ovulação foi induzida pela administração
exógena de LH (25 mg, im, Lutropin, Vetrepharm, Ontário, o Canadá). O LH foi
administrado 48 h ou 60 h após o tratamento com PGF. As vacas Nelore foram
distribuídas aleatoriamente em quatro grupos experimentais: controle (n=18), P48
(n=18), P60 (n=18) e D60 (n=18). As vacas do grupo controle receberam um
dispositivo de CIDR-B e benzoato de estradiol em momento aleatório do ciclo
estral (Dia -5). A superovulação com FSHp (Folltropin-V, dose total = 200 mg,
duas vezes por dia, durante 4 dias sucessivos) teve início no Dia 0. Quarenta
oito horas depois do início do tratamento com FSH (Dia 2), foi administrada PGF e
12 h depois o CIDR foi removido. Todos os animais foram inseminados 10, 20, 30
e 40 h depois de ocorrência do cio. As vacas dos grupos P48 e P60 receberam o
mesmo tratamento do grupo controle, com exceção do CIDR-B que foi removido
48 h (Grupo P48) ou 60 h (Grupo P60) depois de administração de PGF. As vacas
receberam 25 mg de LHp ao mesmo tempo de remoção de CIDR-B (Dia 4 manhã
ou tarde, respectivamente para grupos P48 e P60), e foram inseminadas 10 e 20 h
após. Os animais do grupo D60 receberam um implante na orelha (SC) contendo
6 mg de Deslorelin (Dia - 7) e o mesmo tratamento superovulatório descrito acima
(iniciado em Dia 0). Sessenta horas após a injeção de PGF, a ovulação foi
induzida com LH e os animais foram inseminados 10 e 20 h depois. Os autores
concluíram que não houve diferença significativa na produção de embriões
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transferíveis entre os tratamentos (P>0,05), embora tenha sido observada
vantagem numérica em favor do G P48 em relação aos grupos P 60 e D60
(7,17±1,08; 5,78±1,34; 5,06±1,79 respectivamente). Esses resultados corroboram
com o presente estudo que apontam maior eficiência quando do tratamento LH 48
h após a administracao de PGF.
Como verificado em vacas holandesas no Capítulo 1 desse trabalho, nas
doadoras Nelore do presente estudo também foi observada correlação positiva
entre o número de folículos no início do tratamento superovulatório e a eficiência
do protocolo de transferência de embriões. Fato este já observado por Romero et
al., (1991) que encontraram correlações positivas entre o número de pequenos
folículos no início do tratamento e a resposta superovulatória. Nas doadoras
Nelore do presente estudo as correlações foram mais significativas do que em
doadoras holandesas. Esse relato pode ser explicado pela diferença na fisiologia
reprodutiva entre Bos taurus e Bos indicus Existem evidências de que o sistema
IGF difere entre esses grupos genéticos. Estudos realizados com vacas Brahman
foram sugestivos de que esses animais apresentam maiores concentrações
plasmáticas de IGF-I (Simpson et al., 1994, Alvarez et al., 2000) e menores
concentrações de FSH quando compadas com vacas Angus (Alvarez et al., 2000).
Alguns autores levantaram a hipótese de que o maior número de folículos
presentes no ovário de Bos indicus pode ser devido à elevada concentração de
IGF-I, mesmo na presença de baixos níveis de FSH (Bó et al., 2003). Essa
diferença nas concentrações de FSH e de IGF-I pode explicar a maior
sensibilidade ao tratamento superovulatório em doadoras Bos indicus (Barros e
Nogueira, 2001) e explicar em parte a maior correlação encontrada no presente
experimento.
Os resultados desse experimento são indicativos de que em Bos indicus a
aplicação do LH 48 horas após a administração de PGF não só aumentou a
produção de embriões transferíveis (p=0,004), como também, induziu maior
sincronização entre as ovulações (p=0,02), do que a aplicação de LH 60 horas
após a PGF.
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1.6

CONCLUSÕES

A hipótese de que o atraso na administração de LH aumenta a produção de
embriões em vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e inseminadas em tempo
fixo foi rejeitada.
Dentro dos objetivos propostos é possível concluir que:
•

A aplicação de LH 48 horas após a administração de PGF promoveu
redução do intervalo entre a primeira e a última ovulação

•

A aplicação de LH 48 horas após a injeção de PGF aumentou o número
de estruturas totais, o número de embriões transferíveis e congeláveis,
além de diminuir o número de embriões degenerados.

•

Verificou-se correlação positiva e significativa entre o número de
embriões no início do tratamento superovulatório e o número de
folículos no momento do LH, o número de CL no dia da colheita e o
número total de estruturas em todos os grupos experimentais.
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2

EXPERIMENTO 2 : EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE PROGESTERONA
INJETÁVEL NO INÍCIO DO PROTOCOLO DE SINCRONIZAÇÃO PARA
SUPEROVULAÇÃO COM INSEMINAÇÃO EM TEMPO FIXO EM VACAS
NELORE (Bos indicus)

2.1

HIPÓTESE

A hipótese do presente estudo é de que o tratamento intramuscular com
benzoato de estradiol associado à progesterona no início do protocolo sincroniza
mais eficientemente a emergência da nova onda de crescimento folicular e
aumenta a produção de embriões em vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e
inseminadas em tempo fixo.
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2.2

OBJETIVOS

•

Acompanhar a dinâmica folicular e a produção de embriões de fêmeas
bovinas da raça Nelore submetidas ou não à administração de
progesterona injetável no início do protocolo de superovulação.
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2.3

MATERIAIS E MÉTODOS

2.3.1 Animais
Foram utilizadas 10 vacas da raça Nelore (Bos indicus, figura 4) , puras de
origem (PO), com idade e peso médios, respectivamente, de cinco anos e,
540±44,3 kg e paridas a um intervalo mínimo de 100±19,6 dias.

Figura 4 -

Rebanho de vacas Nelore da Agropecuária Agropeva utilizadas no
experimento

2.3.2 Instalações e Manejo Nutricional

Os animais eram pertencentes a Agropeva Empresa Agrícola , localizada
no município de Uberaba, triângulo mineiro, foram mantidos sob as mesmas
condições de ambiente e alimentação, em sistema extensivo, recebendo
suplementação mineral ad libitum em cocho coberto, de acordo com as exigências
de manutenção e produção, fornecidas pelo NRC (2001).
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2.3.3 Protocolos para superovulação com inseminação artificial em tempo
fixo

As doadoras foram divididas em dois grupos: Grupo Benzoato de estradiol
associado a Progesterona injetável (G-BE+P4, Figura 5) ou Grupo Benzoato de
estradiol (G-BE, Figura 6). Adotou-se o delineamento experimental cross-over,
para evitar a influência da variação individual nos resultados. Os animais do GBE+P4 receberam no Dia 0 um dispositivo intravaginal de progesterona (1 g P4;
DIB®, Syntex, Argentina), 2 mg de Benzoato de estradiol

(BE;

RIC

BE®,

Syntex, Argentina) e 50 mg de progesterona injetável (Syntex, Argentina). As
vacas do G-BE receberam um dispositivo intravaginal de P4 associado a 2 mg de
BE. A superestimulação folicular foi induzida com FSH-p (133mg de FolltropinV®,Bioniche, Canadá) em 8 doses decrescentes de 12/12 horas, a partir do Dia 4.
No Dia 6, administrou-se 150µg de PGF2α (D-cloprostenol; Prolise® Syntex,
Argentina). Os dispositivos de P4 foram retirados 36 horas após a administração
de PGF2α, e o LH (25mg de LH, Lutropin-V®, Bioniche, Canadá) aplicado 48 horas
após a PGF2α (12 h após o último FSH). Foram realizadas duas inseminações
artificiais 12 e 24 horas após o LH. A colheita dos embriões foi realizada no Dia
15.
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U.S. – acompanhamento do desenvolvimento folicular por ultra-sonografia.

Figura 5 -

Grupo BE: Aplicação de benzoato de estradiol no Dia 0
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U.S. – acompanhamento do desenvolvimento folicular por ultra-sonografia.

Figura 6 -

Grupo BE+P4: Aplicação benzoato de estradiol associado a P4 no
Dia 0
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2.3.4 Avaliações ultra-sonográficas

Foram realizados exames ultra-sonográficos (SCANER 200, Pie Medical,
Holanda) com intervalos de 12 horas a partir do momento da inserção do
dispositivo até a emergência da nova onda de crescimento folicular. Também,
foram realizados exames ultra-sonográficos com intervalos de 12 horas a partir do
momento da administração do LH até 72 horas após, com intuito de avaliar o
número de folículos aptos à ovulação (> 8 mm) e no D15 para quantificar os
corpos lúteos formados para a determinação da taxa de ovulação.

2.3.5 Colheitas de embriões

Empregou-se a mesma metodologia apresentada no experimento 1 do
capítulo 1.

2.3.6 Delineamento Experimental e Análise Estatística

Os animais (n=10) foram divididos em dois grupos experimentais. Todos
os animais foram submetidos a todos os tratamentos possíveis (delineamento
“cross-over”), objetivando evitar efeitos individuais no resultado. As variáveis
foram analisadas por ANOVA, a homogeneidade das variâncias (dispersão do
momento das ovulações), pelo teste de Bartlett e a comparação das proporções
pelo teste de Qui-quadrado. Adotou-se nível de significância de 5%. Não foram
observadas interações. O programa estatístico utilizado foi o SAS for Windows.
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2.4

RESULTADOS

Não foram observadas interações, sendo os efeitos dos tratamentos BE+P4
e BE: emergência da onda folicular (P > 0,05), variação do dia de emergência
folicular (P = 0,06), número de folículos > 8mm no momento do LH (P > 0,05) taxa
de ovulação (P > 0,05), intervalo entre a primeira e a última ovulação (P > 0,05),
estruturas totais (P > 0,05), embriões degenerados (P > 0,05), embriões
transferíveis (P > 0,05) e embriões congeláveis (P > 0,05), conforme o
demonstrado na tabela 4.

Tabela 4 - Efeito da associação de progesterona injetável com Benzoato de
estradiol no início do tratamento de sincronização de emergência de
onda de crescimento folicular em vacas Nelore (Bos indicus)
superovuladas e inseminadas em tempo fixo. Uberaba – MG, 2006

Efeito Valor P

BE

BE+P4

(n=10)

(n=10)

Emergência da onda folicular (dia)

3,6±0,2

4,0±0,1

0,10

0,29

Variação da emergência folicular (dia)

2,5-4,5

3,5-4,5

0,06

__

Número de folículos >8mm (LH)

18,5±1,1

16,2±1,4

0,21

0,39

Número de corpos lúteos (D15)

12,4±0,9

11,1±1,1

0,44

0,81

Taxa de ovulação (%)

68,1±4,7

69,1±3,6

1,00

0,18

Taxa de recuperação (%)

72,5±8,7

75,5±8,9

0,70

0,06

Total de estruturas

9,2±1,2

7,7±0,8

1,15

0,25

Estruturas não fertilizadas

1,2±0,2

0,9±0,3

0,21

0,25

Embriões degenerados

0,8±0,2

0,6±0,2

0,45

0,44

Embriões transferíveis

7,2±1,1

6,2±0,6

0,10

0,29

Embriões congeláveis

6,3±1,0

5,1±0,7

0,16

0,52

33,6±1,6

32,4±1,8

0,59

0,26

a

Intervalo entre 1 e ultima ovulação (h)

(Teste F)
Tratamento

Vaca
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A fim de ilustrar a dispersão do início da onda de crescimento folicular os
dados foram agrupados no Gráfico 2. Verificou-se tendência estatística (P=0,06)
para maior sincronização do início da onda de crescimento folicular no grupo
tratado com BE+P4 no Dia 0.

70
60
50
40
%

BE + P4
BE

30
20
10
0
2,5

3

3,5

4

4,5

Dias após Inserção do Dispositivo de P4

Gráfico 2 -

Distribuição do momento do início da onda de crescimento folicular
de acordo com o tratamento no início do protocolo de sincronização
(BE+P4 vs. BE) em vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e
inseminadas em tempo fixo
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Gráfico 3 -

Distribuição das ovulações de acordo com o tratamento no início do
protocolo de sincronização (BE+P4 vs. BE) em vacas Nelore (Bos
indicus) superovuladas e inseminadas em tempo fixo

No Gráfico 3 está apresentada a distribuicao das ovulações conforme o
tratamento. Não se verificou diferenças entre os grupos.
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2.5 DISCUSSÃO

O estudo da dinâmica folicular indicou tendência de maior sincronização
da emergência da onda de crescimento folicular (P=0,06) no grupo tratado com
progesterona injetável associada ao benzoato de estradiol (BE), quando
comparado ao grupo que recebeu somente BE. Porém, este achado não
influenciou a eficiência do protocolo de superovulação com IATF em doadoras
Nelore.
O método farmacológico mais empregado para a sincronização de início
de onda

de crescimento folicular é a associação de estrógeno com

progesterona/progestágenos (BÓ et al., 1993; 1995). Estudos recentes indicaram
que o uso da progesterona injetável no início do tratamento com dispositivo
intravaginal de progesterona (DIB) sincroniza mais eficientemente a onda de
crescimento folicular em vacas Nelore (Bos indicus). Martins et al. (2005)
observaram, de forma semelhante ao ocorrido neste trabalho, maior sincronização
na emergência e atraso no dia de início da onda de crescimento folicular quando
se utilizou a associação progesterona injetável mais BE (4,2±0,1a.y) que em
animais que receberam somente BE no início do tratamento com dispositivos
intravaginais novos (3,1±0,2b.x) ou reutilizados (2,8±0,2b.x; usados uma vez). Este
estudo apresentou resultados semelhantes aos descritos para fêmeas Bos taurus
(MORENO et al., 2001).
Em outra investigação Sá Filho et al. (2005a) testaram o efeito de
diferentes doses (2 ou 3 mg) e/ou momentos (Dia 0 ou Dia 1) da aplicação de BE
ou a associação de BE e progesterona injetável no início do tratamento com
dispositivo intravaginal de progesterona (Dia 0) em vacas Nelore. O tratamento
com BE+P4 no Dia 0 apresentou melhor sincronização da emergência da onda de
crescimento folicular (4,0±0,0

ab,y

) que os tratamentos com apenas BE (2mg no

D0= 3,6±0,2b, x; 2mg no D1= 4,3±0,2a,x; 3mg no D0= 4,0±0,2ab,x e 3mg no D1
4,2±0,3

a, x

). Nos resultados do presente experimento não se verificou atraso do

início da onda de crescimento folicular (P=0,10; 3,6±0,2 para G BE vs. 4,0±0,1
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para G BE+P4). No entanto, houve tendência de variação da emergência folicular
ser menor para o grupo tratado com progesterona (p=0,06). Entretanto, como era
esperado, este fato não influenciou o momento da ovulação, a taxa de ovulação e
a produção embrionária. Esses dados não corroboram com os estudos de Nasser
et al. (1993), que verifiram maior eficiência da superovulação quando o tratamento
é realizado no início da onda de crescimento folicular.
Pode-se supor que a sincronização da emergência folicular com o
tratamento somente com BE no Dia 0 do protocolo seja suficiente para eficiente
superestimulação ovariana.
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2.6

CONCLUSÕES

A hipótese de que o tratamento intramuscular com benzoato de estradiol
associado à progesterona no início do protocolo sincroniza mais eficientemente a
emergência da nova onda de crescimento folicular e aumenta a produção de
embriões em vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e inseminadas em tempo
fixo foi rejeitada.
Dentro dos objetivos propostos é possível concluir que:
•

O tratamento com progesterona injetável no dia 0 não aumentou a
eficiência do protocolo de superovulação em doadoras Nelore.
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3

EXPERIMENTO 3: EFEITO DO NÚMERO DE INSEMINAÇÕES EM
VACAS NELORE (Bos indicus) SUPEROVULADAS E INSEMINADAS EM
TEMPO FIXO

3.1

HIPÓTESE

Como ocorre pequena dispersão das ovulações com uso de protocolo de
sincronização em vacas Nelore superovuladas, a hipótese do presente
experimento é de que o emprego de uma inseminação artificial em tempo fixo não
compromete a produção de embriões.
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3.2

OBJETIVOS

•

Avaliar a produção de embriões em doadoras Nelore que receberam
uma

ou duas inseminações em protocolos de superovulação com

inseminação artificial em tempo fixo.
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3.3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.3.1 Animais

Foram utilizadas 10 vacas da raça Nelore (Bos indicus, Figura 7), puras de
origem (PO), com idade e peso médios, respectivamente, de cinco anos e, 550 kg
e paridas a um intervalo mínimo de 70±18,4 dias.

Figura 7 -

Doadoras Nelore da Fazenda VR Santana utilizadas no experimento.

3.3.2 Instalações e Manejo Nutricional

Os animais eram pertencentes à Fazenda VR Santana, localizada no
município de Cassilândia, Bolsão do Matogrosso do Sul, foram mantidos sob as
mesmas condições de ambiente e alimentação, em sistema extensivo, recebendo
suplementação mineral ad libitum em cocho coberto, de acordo com as exigências
de manutenção e produção, fornecidas pelo NRC (2001).

97
Capítulo II –Materiais e Métodos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3 Protocolos para superovulação com inseminação artificial em tempo
fixo

As doadoras foram divididas homogeneamente em dois grupos: G-1IATF
(Figura 8) e G-2IATF (Figura 9). Os animais receberam um dispositivo intravaginal
de progesterona (P4; DIB®, Syntex, Argentina) associado a 2 mg de benzoato de
estradiol (BE; Ric BE®, Syntex, Argentina) no Dia 0. A superestimulação folicular
com FSHp (133mg, Folltropin®, Bioniche, Canadá) teve início no Dia 4 (8 doses
decrescentes de 12/12 horas). No dia

6,

administrou-se

uma

dose

de

®

PGF2α (Prolise , Syntex,
Argentina). Os dispositivos de P4 foram removidos 36 horas após a aplicação de
PGF2α e o LH (25 mg de LH, Lutropin-V®, Bioniche, Canadá) foi aplicado 48 horas
após a PGF2α (12h após o último FSH). No G-2IATF as vacas receberam 2
inseminações 12 e 24 horas após o tratamento com LH. As vacas do G-1IATF
receberam apenas 1 inseminação 16 horas após a aplicação do LH. Todas as
vacas do experimento foram inseminadas com uma única partida de sêmen.
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Figura 8 -

Grupo 1IATF: 16 horas após a aplicação do LH
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Figura 9 -

Grupo 2IATF: Inseminações 12 e 24 horas após LH

D15
(M)
U.S.
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3.3.4 Avaliações ultra-sonográficas

Foram realizados exames ultra-sonográficos (SCANER 200, Pie Medical,
Holanda) com intervalos de 12 horas a partir do momento da inserção do
dispositivo até a emergência da nova onda de crescimento folicular. Também,
foram realizados exames ultra-sonográficos com intervalos de 12 horas a partir do
momento da administração do LH até 72 horas após, com intuito de avaliar o
número de folículos aptos à ovulação (> 8 mm), a taxa de ovulação e o momento
das ovulações e no D15 para quantificar os corpos lúteos formados para a
determinação da taxa de ovulação.

3.3.5 Colheitas de embriões

Empregou-se a mesma metodologia apresentada no experimento 1 do
capítulo 1.

3.3.6 Delineamento Experimental e Análise Estatística

Os animais (n=10) foram divididos em dois grupos experimentais. Todos
os animais foram submetidos a todos os tratamentos possíveis (delineamento
“cross-over”), objetivando evitar efeitos individuais no resultado. As variáveis
foram analisadas por ANOVA, a homogeneidade das variâncias (dispersão do
momento das ovulações), pelo teste de Bartlett e a comparação das proporções
pelo teste de Qui-quadrado. Adotou-se nível de significância de 5%. Não foram
observadas interações e o programa estatístico utilizado foi o SAS for Windows.

100
Capítulo II –Resultados----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4

RESULTADOS

Não foram observadas interações entre os tratamentos e as réplicas. Não
houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para todas as
variáveis analisadas. Os dados estão ilustrados na Tabela 5.
Tabela 5 –

Efeito do número de inseminações na eficiência de programas de
superovulação com inseminação artificial em tempo fixo em vacas
Nelore (Bos indicus), Fazenda VR Santana, Cassilândia-MS
Efeitos Principais
Número de Inseminações
1 IATF

Número de observações

10

2IATF

Efeitos Valor P (teste F)

10

Folículos > 8 mm D8 (LH)

16.2±1.4

14.8±1.2

0.20

CL D15 (colheita embriões)

10.5±1.3

9.2±0.7

0,23

Tx ovulação (%)

63.8±3.8

64.2±4.3

0,94

Tx recuperação (%)

80.5±4.4

77.6±4.8

0,74

Total estruturas

8.2±0.9

7.2±0.8

0,35

Embriões transferíveis

4.3±0.7

4.2±0.6

0,91

Embriões congeláveis

2.9±0.6

2.8±0.4

0,89

Estruturas não fertilizadas

0.6±0.2

0.8±0.2

0,57

Embriões degenerados

3.3±0.9

2.2±0.3

0,36

32.4±1.8

33.6±1.6

0,61

a

Intervalo entre a 1 e a
última ovulação

101
Capítulo II –Resultados----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 IATF

2 IATF
1IATF

70

LH

60
50
40
%

1 IATF
2 IATF

30
16 hs

20
12 hs

24 hs

10
0
48 hs

60 hs

72 hs

84 hs

96 hs

108 hs

120 hs

horas após PGF

Gráfico 4 -

Distribuição das ovulações de acordo com o momento da
administração do LH para os dois grupos experimentais (1ou 2 IATF)
em vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e inseminadas em
tempo fixo.

O gráfico 4 demonstra o número total de ovulações ocorridas de acordo
com o momento da administração do LH.
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3.5

DISCUSSÃO

Neste

experimento,

as

vacas

do

grupo

G-2IATF

receberam

2

inseminações 12 e 24 horas após o tratamento com LH. As vacas do G-1IATF
receberam apenas 1 inseminação 16 horas após a aplicação do LH. Não foram
identificadas diferenças para nenhuma das variáveis analisadas, entre elas
principalmente, estruturas totais, embriões transferíveis, embriões congeláveis e
estruturas não fertilizadas.
Os resultados do Experimento 1 deste Capítulo mostram que em Bos
indicus a aplicação do LH 48 horas após a administração de PGF não só
aumentou a produção de embriões transferíveis (p=0,004), como também, induziu
maior sincronização entre as ovulações (p=0,02).
Essa boa taxa de sincronização das ovulações provavelmente foi o que
possibilitou a utilização de uma única IATF no presente estudo, uma vez que
empregou-se o mesmo protocolo. Neste trabalho, o intervalo entre a primeira e a
última ovulação foi de 32,4±1,8 e 33,6±1,6 horas para o grupo 1 IATF e 2 IATF
respectivamente. Alguns trabalhos com bovinos relatam a capacidade dos
espermatozóides em manter viabilidade pós-descongelação por até 36 horas no
trato

reprodutivo da fêmea, sendo que, esta viabilidade está relacionada ao

volume e principalmente à concentração espermática (ANDERSON et al., 2004).
Considerando que a viabilidade média do sêmen descongelado é de 24
horas, acredita-se que uma única inseminação artificial foi capaz de cobrir o
período em que ocorreram 89% das ovulações, o que provavelmente proporcionou
o resultado semelhante entre os tratamentos com relação a produção de embriões
viáveis.
Outro fato de relevância é apresentado por Baruselli et al., 2007, que
sugerem diferença na taxa de fertilidade entre diferentes touros utilizados em
programas de IATF. Touros que possuem sêmen com baixa capacidade
fecundante, seja ela de origem congênita ou adquirida, podem não proporcionar
os mesmos resultados encontrados neste experimento.
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De acordo com os resultados obtidos pode-se observar que não houve
diferença significativa na produção de embriões viáveis quando se utilizou 1 ou 2
inseminações em doadoras Nelore superovuladas e inseminadas em tempo fixo.
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3.6

CONCLUSÕES

A hipótese de que o emprego de uma inseminação artificial em tempo fixo
não compromete a produção de embriões foi aceita.
Dentro dos objetivos propostos é possível concluir que:
•

Não houve diferença na produção de embriões com o emprego de uma
ou duas IATFs em doadoras Nelore superovuladas.
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4

CONSIDERAÇÕES GERAIS

De acordo com os resultados apresentados nesta dissertação pode-se
inferir que manejos reprodutivos distintos sejam aplicados para Bos indicus e Bos
taurus, especialmente quanto ao momento de aplicação do indutor de ovulação
em protocolos de superovulação com uso da inseminação artificial em tempo fixo.
Embora o tratamento com progesterona injetável no início do protocolo de
sincronização tenha apresentado tendência

em sincronizar de forma mais

eficiente a emergência da nova onda de crescimento folicular, não foi observado
efeito desse tratamento na produção e na qualidade embrionária em vacas Nelore
superovuladas e inseminadas em tempo fixo.
Não houve diferença significativa na produção de embriões viáveis
quando se utilizou 1 ou 2 inseminações em doadoras Nelore superovuladas e
inseminadas em tempo fixo, porém é importante sempre considerar a qualidade do
sêmen utilizado em programas de superovulação com emprego de protocolos que
utilizem inseminação artificial em tempo fixo.
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