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RESUMO 

 

 

VIEIRA, L. M. Fatores associados à produção e à sobrevivência embrionária em 

programas de superovulação e transferência de embriões em fêmeas da raça Holandesa 

em clima tropical. [Factors associated to embryo production and survival in superovulation 

and embryo transfer programs in Holstein females raised in tropical climate]. 2013. 96 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

 

A alta variabilidade na resposta aos tratamentos superovulatórios e na produção de embriões 

tem sido relacionada a causas multifatoriais. Além disso, são restritas as informações que 

relacionam fatores correlatos ao embrião à concepção. Dessa forma, o objetivo do presente 

estudo foi avaliar a influência de variáveis relacionadas às doadoras (categoria animal e 

época do ano de produção do embrião) na eficiência de programas de superovulação (SOV), 

assim como na eficiência reprodutiva de receptoras em programas de transferência de 

embrião. Foram avaliados dados de 1.562 protocolos de SOV (609 em vacas em lactação e 

953 em novilhas da raça Holandesa) e 4.076 transferências de embrião (receptoras 

Holandesas em lactação). A taxa de SOV (número de doadoras com dois ou mais CL) foi 

semelhante entre novilhas e vacas em lactação (89,7 vs. 91,9%, respectivamente; P = 0,26). A 

época do ano, também, não influenciou a taxa de SOV (época quente = 89,3% vs. época não 

quente = 92,2%; P = 0,09). Doadoras lactantes apresentaram maior número de CL (10,6 ± 0,6 

vs. 7,5 ± 0,4; P < 0,0001), de estruturas recuperadas (7,6 ± 0,6 vs. 4,6 ± 0,4; P < 0,0001) e 

taxa de recuperação (77,6 vs. 58,7%; P < 0,0001) que novilhas. Doadoras superovuladas na 

época quente apresentaram menor número de CL (8,3 ± 0,5 vs. 9,7 ± 0,5; P = 0,03), de 

estruturas recuperadas (5,3 ± 0,5 vs. 6,7 ± 0,5; P = 0,04) e taxa de recuperação (65,7 vs. 72,3 

%; P = 0,007) que doadoras superovuladas na época não quente. A taxa de fertilização (47,9 

vs. 82,4%; P < 0,0001), de embriões viáveis (31,5 vs. 67,4%; P < 0,0001) e embriões viáveis 

grau I e II (15,4 vs. 42,1%; P < 0,0001) foram inferiores em doadoras lactantes. 

Semelhantemente, inferiores taxas de embriões viáveis (44,6 vs. 54,0%; P = 0,002) e 

embriões viáveis grau I e II (21,4 vs. 32,8%; P < 0,0001) foram verificadas durante a época 

quente do ano. No entanto, a queda na taxa de embriões grau I e II durante a época quente foi 

mais acentuada em doadoras lactantes (21,7 e 10,7%), quando comparada à observada em 

novilhas (46,2 e 38,1%; P = 0,02). Apesar da época do ano não ter influenciado a taxa de 

fertilização (época quente = 64,9 vs. época não quente = 70,0%; P = 0,07), foi observado 



 

relação negativa com a temperatura máxima média durante os 15 dias do protocolo de SOV 

(P = 0,006). A taxa de embriões viáveis também se mostrou negativamente relacionada com a 

temperatura máxima durante os 15 dias do protocolo de SOV (P = 0,03). O número de 

embriões viáveis foi semelhante entre as categorias (novilhas = 3,8 ± 0,3 vs. vacas em 

lactação = 3,3 ± 0,4; P = 0,16), porém foi inferior quando produzido durante a época quente 

(2,8 ± 0,3 vs. 4,4 ± 0,4; P = 0,03). A taxa de concepção dos embriões oriundos de doadoras 

em lactação foi maior aos 31 (36,0 vs. 30,7%; P = 0,001) e aos 45 dias de gestação (28,3 vs. 

23,1%; P = 0,001). No entanto, a categoria da doadora não influenciou a perda gestacional 

(novilhas = 18,2% vs. vacas em lactação = 16,6%; P = 0,49). Ainda, as taxas de concepção 

aos 31 dias (30,5 vs. 31,7%: P = 0,47) e aos 45 dias (25,3 vs. 25,1%; P = 0,94) e perda 

gestacional (17,4 vs. 22,1%; P = 0,07) das receptoras não diferiram conforme a época de 

produção dos embriões, época quente e não quente, respectivamente. Também não foi 

verificado diferença nas taxas de concepção aos 31 dias (31,5 vs. 30,5%: P = 0,66) e aos 45 

dias (25,1 vs. 25,4%; P = 0,89) e perda gestacional (18,4 vs. 16,5%; P = 0,49) das receptoras 

conforme a época de transferência dos embriões, época quente e não quente, respectivamente. 

Porém, a taxa de concepção aos 31 (P = 0,02) e aos 45 dias (P = 0,02) tiveram relação 

negativa com a média da temperatura máxima entre o estro e a TE. Em conclusão, apesar das 

doadoras em lactação apresentarem maior resposta superovulatória, as novilhas apresentaram 

semelhante número de embriões viáveis, porém maior taxa de embriões viáveis. A resposta 

ao tratamento superovulatório e a produção de embriões foram inferiores durante a época 

quente do ano. Embriões originados de doadoras Holandesas lactantes apresentaram maior 

taxa de concepção aos 31 e aos 45 dias de gestação do que embriões originados de novilhas. 

Apesar da época do ano não influenciar na taxa de concepção e na perda gestacional, 

verificou-se relação negativa da temperatura máxima entre o estro e a TE na taxa de 

concepção. 

 

Palavras-chave: Doadoras Holandesa. Superovulação. Produção in vivo de embriões. 

Transferência de embriões. Estresse térmico. 



 

ABSTRACT 

 

 

VIEIRA, L. M. Factors associated to embryo production and survival in superovulation 

programs and embryo transfer in Holstein females raised in tropical climate. [Fatores 

associados à produção e a sobrevivência embrionária em programas de superovulação e 

transferência de embriões em fêmeas da raça Holandesa em clima tropical]. 2013. 96 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

 

The high variability in the response to superovulatory treatments and embryo production has 

been related to multifactorial causes. Furthermore, there are restricted data that correlates 

factors related to the embryo to the conception. Thus, the objective of the present study was to 

evaluate the influence of variables related to donors (animal type and season of embryo 

production) in the efficiency of superovulation (SOV) programs and reproductive 

performance of dairy cows submitted to embryo transfer. We evaluated data from 1,562 SOV 

protocols (609 in lactating Holstein cows and 953 in heifers) and 4,076 embryo transfers 

(lactating Holstein recipient). The SOV rate (number of donor with two or more CL) was 

similar among lactating cows and heifers (89.7 vs. 91.9%, respectively; P = 0.26). Also, the 

season did not influence the SOV rate (warm season = 89.3% vs. not warm season = 92.2%; P 

= 0.09). Lactating donor had higher number of CL (10.6 ± 0.6 vs. 7.5 ± 0.4; P <0.0001), of 

recovered structures (7.6 ± 0.6 vs. 4.6 ± 0.4; P <0.0001) and recovery rate (77.6 vs. 58.7%; P 

<0.0001) than heifers. Donors superovulated during warm season had fewer number of CL 

(8.3 ± 0.5 vs. 9.7 ± 0.5; P = 0.03), of recovered structures (5.3 ± 0.5 vs. 6, 7 ± 0.5; P = 0.04) 

and recovery rate (65.7 vs. 72.3%; P = 0.007). The fertilization rate (47.9 vs. 82.4%; P 

<0.0001), viable embryos rate (31.5 vs. 67.4%; P <0.0001) and embryos grade I and II rate 

(15.4 vs. 42.1%; P <0.0001) were lower in lactating donor. Similarly, lower viable embryos 

rate (44.6 vs. 54.0%; P = 0.002) and embryos grade I and II rate (21.4 vs. 32.8%; P <0.0001) 

were observed during the warm season. However, the decrease in the embryos grade I and II 

rate during the warm period was more pronounced in lactating donors (21.7 and 10.7%) 

compared to that observed in heifers (46.2 and 38.1%; P = 0.02). Although the season did not 

influence fertilization rate (warm season = 64.9 vs. not warm season = 70.0%, P = 0.07), it 

was observed a negative relationship with the average maximum temperature during the 15 

days of the SOV protocol (P = 0.006). The viable embryos rate was also negatively correlated 

with the maximum temperature during the 15 days of the SOV protocol (P = 0.03). The 



 

number of viable embryos was similar between categories (heifers = 3.8 ± 0.3 vs. lactating 

cows = 3.3 ± 0.4; P = 0.16), but was lower when produced during the warm season (2.8 ± 0.3 

vs. 4.4 ± 0.4; P = 0.03). The conception rate of embryos from lactating donors was higher at 

31 (36.0 vs. 30.7%; P = 0.001) and at 45 days of pregnancy (28.3 vs. 23.1%; P = 0.001). 

However, the donor category did not influence pregnancy loss (heifers = 18.2% vs. lactating 

cows = 16.6%; P = 0.49). Still, the recipients conception rate at 31 days (30.5 vs. 31.7%; P = 

0.47) and at 45 days of pregnancy (25.3 vs. 25.1%; P = 0.94) and pregnancy loss (17.4 vs. 

22.1%; P = 0.07) did not differ according to the embryo production season; warm and not 

warm season, respectively. Also,no difference was verified in recipients conception rates at 31 

days (31.5 vs. 30.5%; P = 0.66) and at 45 days (25.1 vs. 25.4%; P = 0.89) and pregnancy loss 

(18.4 vs. 16.5%; P = 0.49) according to the embryo transfer season; warm and not warm 

season, respectively. However, conception rate at 31 (P = 0,02) and 45 days (P = 0.02) had a 

negative relationship with the average maximum temperature between estrus and TE. In 

conclusion, despite the lactating donors had higher superovulatory response, heifers presented 

similar number of viable embryos, but higher viable embryos rate. The superovulatory 

response and the embryo production were lower during the warm season. Embryos from 

lactating Holstein donors had higher conception rate at 31 and 45 days of gestation than 

embryos from heifers. Although the season did not influence the conception and pregnancy 

loss rates, there was a negative relationship between average maximum temperature during 

estrus and TE and conception rate. 

 

Keywords: Holstein donors. Superovulation. In vivo embryo production. Embryo transfer. 

Heat stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, com 

aproximadamente 212,8 milhões de bovinos (IBGE, 2012), ocupando a segunda e quinta 

posições no ranking mundial de produção de carne e leite, respectivamente (EMBRAPA, 

2011; FAO, 2012). Do total de bovinos, 20% (42 milhões) são representados pelo rebanho 

leiteiro brasileiro, e desses, 23 milhões são vacas ordenhadas anualmente (IBGE, 2012). 

Apesar da magnitude do rebanho, a produção brasileira anual de leite é de 32 milhões de 

litros, com produtividade de 1.400 L de leite/vaca/ano, comparado com 9.600 do rebanho 

americano, atualmente o maior produtor de leite do mundo (EMBRAPA, 2011).  

Ainda, considerando que o consumo populacional nacional foi de 149 litros/per 

capta/ano (DBO, 2011) e o Brasil exportou 250.000 t de equivalente em leite em 2011, houve 

a necessidade de importação de 1.000.000 t de leite para atender a demanda nacional 

(BRASIL, 2012). O resultado foi o déficit de US$ 463,4 milhões na balança comercial de 

lácteos no ano em questão (BRASIL, 2012). No entanto, apesar da baixa produtividade do 

rebanho brasileiro, o Brasil tem sido destaque como país com capacidade para aumetar o 

fornecimento de alimentos. A pecuária brasileira apresenta-se em ascensão e o aumento na 

produtividade está diretamente relacionado aos avanços tecnológicos na área de reprodução 

animal e melhoramento genético do rebanho. 

Dentre os avanços biotecnológicos mais utilizados estão a inseminação artificial (IA), 

IA em tempo fixo (IATF), superestimulação e produção in vivo de embriões (SOV), aspiração 

e produção in vitro de embriões (FIV) e a transferência de embriões (TE) e TE em tempo fixo 

(TETF). Nesse contexto, visto a necessidade de intensificar a produção no setor agropecuário, 

estas biotécnicas estão sendo incorporadas na rotina das fazendas comerciais visando 

melhorar a eficiência reprodutiva e produtiva dos rebanhos brasileiros. 

A SOV-TE tem sido uma das principais técnicas de reprodução aplicadas para acelerar 

o ganho genético, consequentemente a produtividade dos rebanhos. Nos últimos anos, a 

produção in vivo de embriões apresentou aumento de 4,25%, com 732.862 embriões viáveis 

produzidos em 2011 (IETS, 2012). Entretanto, apesar da técnica possuir mais de 20 anos de 

aplicação (LINDSELL; MURPHY; MAPLETOFT, 1986), a eficiência do método tem se 

mantido constante nos últimos anos (6,2 embriões viáveis por coleta; IETS, 2012).  

Em rebanhos leiteiros, embora a SOV-TE seja empregada há vários anos, a 

variabilidade na resposta aos tratamentos superestimulatórios têm sido importante limitação 



I n t r o d u ç ã o                                                        P á g i n a  | 19 

do processo (MAPLETOFT; BÓ, 2012). A causa da variabilidade na resposta à SOV em 

vacas de leite é tida como multifatorial. Dentre os principais fatores, é possível citar estresse 

térmico, categoria animal, número de partos, dias em lactação, produção de leite, composição 

do leite e ainda, efeito de indivíduo (LEE et al., 2012; SENEDA; MARINHO, 2012). 

Além da variabilidade na resposta encontrada nos programas de SOV-TE, nos últimos 

50 anos, tem-se observado redução na fertilidade conforme o aumento da produção de leite. 

As vacas de alta produção apresentam estro de duração reduzida e menor taxa de concepção 

(SANGSRITAVONG et al., 2002; WILTBANK et al., 2006). Entretanto, apesar da produção 

de leite ser importante fator da redução da fertilidade dessas fêmeas, a causa também tem sido 

considerada multifatorial e dentre os fatores estão a ciclicidade, balanço energético, categoria 

animal, estresse térmico, número de partos, dieta e enfermidades, principalmente no peri-parto 

(EVANS; WALSH, 2012). 

Estudos evidenciaram que quando programas de TE são implantados em rebanhos 

leiteiros maiores taxas de concepção são obtidas, principalmente durante os meses quentes do 

ano (RODRIGUES et al., 2004b; RODRIGUES et al., 2007a; CHEBEL; DEMÉTRIO; 

METZGER, 2008; VASCONCELOS et al., 2011b). Outra importante estratégia tem sido a 

utilização da técnica de TE em vacas repetidoras de serviço (RODRIGUES et al., 2004b; 

RODRIGUES et al., 2007b), ou seja, fêmeas com três ou mais IA que não se tornaram 

gestantes. 

Dessa forma, visto que as características reprodutivas têm baixa herdabilidade 

(TIEZZI et al., 2011), a aplicação de biotecnologias da reprodução parece ser uma estratégia 

para contornar a queda da fertilidade no rebanho leiteiro. Portanto, além do ganho genético 

agregado ao rebanho, a utilização de programas de SOV seguidos de TE pode amenizar a 

baixa fertilidade das vacas de leite de alta produção, observada principalmente durante 

períodos de estresse térmico (AMBROSE et al., 1999; AL-KATANANI; HANSEN, 2002).  

O aprimoramento dos programas de SOV-TE pode contribuir para o aumento da 

aplicação dessa biotecnologia nos rebanhos leiteiros e colaborar para o aumento da 

produtividade nacional. Portanto, são necessários mais estudos para melhor compreensão das 

causas de variação ao tratamento supervulatório e à concepção das receptoras de embriões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CICLO ESTRAL E DINÂMICA FOLICULAR EM BOVINOS 

 

 

Ciclo estral define-se como sendo modificações cíclicas na fisiologia e morfologia dos 

órgãos reprodutivos da fêmea, assim como no perfil dos hormônios relacionados. A fêmea 

bovina é poliéstrica anual (MIES FILHO, 1977) e possui ciclo estral com duração média de 

21 dias, sendo semelhante entre fêmeas zebuínas e taurinas (VACA et al., 1985; SIROIS; 

FORTUNE, 1988; BARROS; FIGUEIREDO; PINHEIRO, 1995). Nesse intervalo, o processo 

contínuo de sequência de eventos fisiológicos e endocrinológicos que envolvem o 

crescimento e a atresia dos folículos antrais é conhecido por dinâmica folicular (PIERSON; 

GINTHER, 1984; BORGES et al., 2004). 

A teoria das ondas foliculares foi proposta por meio de estudos histológicos de ovários 

obtidos de abatedouros (RAJAKOSKI, 1960). O autor sugeriu a existência de duas ondas de 

crescimento de folículos antrais durante o ciclo estral, cada uma delas apresentando um 

folículo pré-ovulatório. Estudos posteriores comprovaram a teoria e que cada ciclo possuía 

duas a quatro ondas de crescimento folicular (PIERSON; GINTHER, 1988; SAVIO et al., 

1988; SIROIS; FORTUNE, 1988). Ainda, com a ultrassonografia, foi possível compreender a 

dinâmica folicular mediante a relação do tempo e os eventos endocrinológicos e morfológicos 

das estruturas ovarianas no decorrer do ciclo estral (SIROIS; FORTUNE, 1988; GINTHER; 

KASTELIC; KNOPF, 1989a; ADAMS et al., 1992a; 1992b). 

O ciclo estral pode ser dividido em duas fases: 1. fase folicular, que se inicía com a 

regressão do corpo lúteo (CL) e estende-se até a ovulação; e 2. fase luteínica, que compreende 

o período de atividade do CL, período de produção de progesterona (IRELAND; MURPHEE; 

COULSON, 1980; HAFEZ, 1995). A primeira onda de crescimento folicular, denominada 

fase de recrutamento, é caracterizada pela presença de folículos antrais (3 a 5 mm) 

responsivos a gonadotrofinas (GINTHER et al., 2003). Essa etapa está associada à elevação 

das concentrações plasmáticas do hormônio folículo estimulante (FSH), sendo o crescimento 

folicular dependente do FSH (ADAMS et al., 1992b).  

A divergência folicular ocorre ao redor do terceiro dia após o recrutamento, momento 

em que o folículo dominante (FD) atinge diâmetro folicular de 8,5 mm em fêmeas Bos taurus 

(GINTHER et al., 1996) e 6,2 mm em Bos indicus (GIMENES et al., 2008). A divergência 
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folicular é caracterizada pela contínua taxa de crescimento do FD e declínio nas taxas de 

crescimento dos demais folículos, denominados subordinados (GINTHER et al., 2001). As 

altas concentrações de estradiol e inibina produzidas pelo FD provocam diminuição das 

concentrações plasmáticas de FSH a níveis basais e por mecanismo de retroalimentação 

negativa no eixo hipotalâmico-hipofisário interrompem o crescimento dos folículos 

subordinados (FSH-dependentes). No entanto, o FD adquire receptores para o hormônio 

luteinizante (LH) nas células da granulosa e passa a responder com crescimento contínuo 

(GARVERICK; ZOLLERS; SMITH, 1992). 

O fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-I) é responsável pela proliferação 

celular, sensibilização das células do folículo ao FSH e LH e esteroidogênese (SPICER; 

ALPIZAR; ECHTERNKAMP, 1993; 1995). Dessa forma, considerando-se que o FD possui 

maior concentração de IGF-I livre, consequentemente maior biodisponibilidade de receptores 

de FSH, o FD apresenta maior ação das gonadotrofinas para estimulação do crescimento e 

diferenciação folicular, resultando no estabelecimento da dominância (RIVERA et al., 2001; 

RIVERA; FORTUNE, 2001).  

Com ausência de secreção contínua dos andrógenos produzidos pelo FD ocorre 

diminuição da produção de estradiol e aumento da secreção de LH, iniciando-se o período de 

dominância. No entanto, 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; KASTELIC; KNOPF, 

1989b; ADAMS et al., 1992b). Esse evento pode ocorrer de uma a três vezes em um mesmo 

ciclo estral (GINTHER; KASTELIC; KNOPF, 1989a; BARROS; FIGUEIREDO; 

PINHEIRO, 1995). 

O processo de crescimento e de atresia folicular permanece enquanto o CL mantiver-

se funcional, inclusive durante a gestação (GINTHER; KASTELIC; KNOPF, 1989a; 

GINTHER et al., 1996; THOMPSON et al., 2011). Quando não há cópula, fecundação ou o 

reconhecimento materno da gestação, determinado pela produção de interferon-γ pelo 

concepto, ocorre o processo de luteólise (THATCHER et al., 2001). A ocorrência de luteólise 

nessa fase do ciclo estral determina que o FD presente será o folículo ovulatório (GINTHER; 

KASTELIC; KNOPF, 1989a). O folículo ovulatório aumenta a produção e concentração de 

estrógeno, resultando na ativação do mecanismo de retroalimentação positiva para secreção 

do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), com consequente pico de LH que promove 
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a ovulação (STOCK; FORTUNE, 1993). Por fim, uma vez desencadeado o processo de 

ovulação, uma nova onda de crescimento folicular se estabelece. 

 

 

2.2  PROTOCOLOS DE MANIPULAÇÃO DA ONDA DE CRESCIMENTO 

FOLICULAR PARA SUPEROVULAÇÃO 

 

 

As fêmeas bovinas tem como característica fisiológica do ciclo estral, o crescimento 

de um grupo de folículos antrais, dos quais apenas um torna-se dominante e adquire 

capacidade ovulatória, ou seja, é uma espécie mono ovular. No entanto, com os avanços no 

conhecimento sobre a manipulação hormonal do ciclo estral, a suplementação com 

gonadotrofinas exógenas possibilitou a indução do crescimento de mais de um folículo 

dominante, e consequentemente, a ovulação de dois ou mais folículos ovulatórios. Essa 

técnica foi denominada superovulação (SOV) ou múltipla ovulação.  

No início, os protocolos de SOV eram baseados na administração de gonadotrofina 

coriônica equina (eCG) no período da regressão natural do CL. Com a introdução da 

prostaglandina F2α (PGF2α), o início dos tratamentos com gonadotrofinas tornou-se mais 

flexível (revisado por MAPLETOFT; BÓ, 2012). No entanto, estudos evidenciaram que a 

resposta superovulatória é superior quando os tratamentos de gonadotrofinas são iniciados na 

segunda onda de crescimento folicular (DONALDSON, 1984; LERNER et al., 1986; 

LINDSELL; MURPHY; MAPLETOFT, 1986; PIERSON; GINTHER, 1987; SAVIO et al., 

1991; NASSER et al., 2011; RIVERA et al., 2011), mais precisamente no momento da 

emergência da segunda onda folicular (ADAMS et al., 1992b; NASSER et al., 1993; ADAMS 

et al., 1994). Ainda, sabendo-se do elevado número de folículos dominantes com produção 

ativa de estradiol, alguns pesquisadores incorporaram uma fonte de progesterona (P4) ao 

protocolo, evitando que as doadoras antecipassem a expressão de estro (revisado por 

MAPLETOFT; BÓ, 2012). 

Com os avanços na manipulação do ciclo estral foi possível determinar o momento da 

emergência da nova onda de crescimento folicular, permitindo que o estímulo superovulatório 

fosse realizado sem prévia detecção do estro (BARUSELLI et al., 2006; BÓ et al., 2006; 

BARUSELLI et al., 2011; MARTINS et al., 2012). Atualmente, existem vários métodos para 

sincronização do momento da emergência da onda de crescimento folicular, dentre eles: 1. 

ablação dos maiores folículos (BERGFELT et al., 1997; BARACALDO et al., 2000); 2. 
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ovulação induzida por GnRH (KOHRAM et al., 1998b) e 3. associação de P4/progestágenos e 

estradiol (BÓ et al., 1993; 1994; 1995; 1996). Quando os dois primeiros métodos são 

utilizados, a emergência da nova onda ocorre um a dois dias após o procedimento 

(PURSLEY; MEE; WILTBANK, 1995; BERGFELT et al., 1997; KOHRAM et al., 1998a; 

KOHRAM et al., 1998b). Enquanto com o método de associação P4 e E2 a emergência da 

nova onda de crescimento folicular ocorre quatro dias após a administração dos fármacos (BO 

et al., 1995; BARUSELLI et al., 2011). 

No entanto, vale ressaltar que as taxas de ovulação após a administração de GnRH em 

dia aleatório do ciclo estral tem alta variabilidade (PURSLEY; MEE; WILTBANK, 1995; 

COLAZO et al., 2009). Essa variação da resposta ao GnRH torna a resposta ao tratamento de 

superestimulação inconsistente, visto que, a ocorrência da ovulação é necessária para 

emergência de nova onda de crescimento folicular (MARTINEZ et al., 1999). 

Por outro lado, o tratamento com P4/progestágeno associado ao estradiol suprime a 

liberação do hormônio folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH), resultando em atresia 

dos folículos na fase inicial da onda de crescimento folicular. Uma vez que o estradiol foi 

metabolizado, o FSH restabelece sua liberação e ocorre a emergência de uma nova onda de 

crescimento folicular (BO et al., 1995). Portanto, devido à eficiente sincronização da 

emergência de um nova onda de crescimento folicular, o método de associação 

P4/progestágeno e estradiol está sendo muito utilizado (revisado por MAPLETOFT; BÓ, 

2012), exceto nos Estados Unidos, Nova Zelândia e alguns países da União Européia onde a 

comercialização de estrógenos não é permitida. 

Outra etapa importante do protocolo de superovulação é a superestimulação dos 

folículos. Visto que o FSH possui meia vida curta (aproximadamente cinco horas), são 

necessárias duas aplicações diárias durante quatro ou cinco dias consecutivos para induzir a 

superestimulação em fêmeas bovinas (LOONEY et al., 1981; MONNIAUX; CHUPIN; 

SAUMANDE, 1983; DONALDSON, 1984; BARROS; NOGUEIRA, 2005; BARUSELLI et 

al., 2006). No entanto, estudos realizados em fêmeas Bos indicus reportaram semelhante 

resposta superovulatória e produção de embriões em doadoras superovuladas com três ou 

quatro aplicações de FSH, comparado com o tratamento convencional (MARTINS et al., 

2008). 

Outro hormônio utilizado para superovulação é a eCG, visto a sua atividade nos receptores de 

FSH e LH (STEWARD; ALLEN; MOOR, 1976; LICHT et al., 1979; MURPHY; 

MARTINUK, 1991), vários pesquisadores relataram ação benéfica quando as duas últimas 

dose de FSH foram substituídas por doses de eCG (BARROS et al., 2008; REANO et al., 
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2009; MATTOS et al., 2011). No entanto, a eficiência da eCG nos protocolos de SOV 

permanece controversa (BARUSELLI et al., 2008; VIEIRA et al., 2010). 

Novas pesquisas têm se direcionado ao desenvolvimento e associação de fármacos 

com eficiência similar ou superior aos existentes, porém que viabilizam programas de SOV 

com manejos reduzidos. A administração da eCG, em dose única, para tratamentos 

superestimulatórios apresentou resultados semelhantes aos observados após o tratamento 

convencional (oito aplicações) em fêmeas taurinas e zebuínas (MARTINS et al., 2006b; 2007; 

BARUSELLI et al., 2008). Os últimos estudos têm focado na associação do FSH a um 

diluente (ácido hialurônico) com mecanismo de liberação lenta, para induzir a 

superestimulação com aplicações reduzidas de gonadotrofinas (BÓ et al., 2010). 

Recentemente, várias pesquisas que testaram a administração de dose única de FSH 

(TRÍBULO et al., 2011a; BÓ; TRÍBULO; MAPLETOFT, 2012) ou a dose de FSH 

subdividida em duas aplicações (TRÍBULO et al., 2011b; BÓ; TRÍBULO; MAPLETOFT, 

2012) demonstraram resultados semelhantes quando comparados ao tratamento convencional 

de oito aplicações durante quatro dias. 

Após a superestimulação exógena, a inseminação artificial (IA) é normalmente 

realizada 12 e 24 h após o início do estro (revisado por MAPLETOFT; STEWARD; ADAMS, 

2002). Em 2005, Barros e Nogueira desenvolveram o protocolo P-36 para fêmeas Bos indicus, 

que dispensa a necessidade de detecção de cio. O P-36 consiste na remoção do dispositivo de 

P4/progestágeno 36 h após a administração da primeira PGF2α e a ovulação é induzida 12 h 

mais tarde com a administração de LH. Visto que a ovulação ocorre 24 a 36 h após aplicação 

do LH (NOGUEIRA; BARROS, 2003), as IA em tempo fixo são realizadas 12 e 24 h após 

tratamento, eliminando a necessidade de detecção do estro.  

Diferentemente das fêmeas zebuínas (BARUSELLI et al., 2006; MARTINS et al., 

2006a) e das novilhas taurinas (dados não publicados
1
), estudos com fêmeas Bos taurus em 

lactação indicaram maior número de embriões congeláveis quando a fonte de P4 foi removida 

36 h após a PGF2α e o indutor de ovulação administrado 24 h mais tarde, ao invés de 12 h 

(MARTINS, 2005; RODRIGUES et al., 2005; BÓ et al., 2006; BARUSELLI et al., 2011; 

MARTINS et al., 2012).  

Apesar da evolução, a eficiência da produção de embriões tem se mantido constante 

nos últimos anos (6,2 embriões viáveis por coleta; IETS, 2012). Portanto, estudos adicionais 

são necessários para promover novos avanços na eficiência da técnica, minimizando a alta 

variabilidade da resposta entre e dentre indivíduos (KAFI; MCGOWAN, 1997; LEE et al., 

2012). 
1 

RODRIGUES, C.A., VIEIRA, L.M., BARUSELLI, P.S. Efeito do atraso na aplicação do indutor de ovulação em protocolos de SOV 

de novilhas holandesas.2011. 
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2.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A RESPOSTA SUPEROVULATÓRIA E A 

PRODUÇÃO DE EMBRIÕES 

 

 

2.3.1 Categoria animal 

 

 

O sucesso da implantação de qualquer biotecnologia em uma criação bovina é 

dependente do conhecimento da fisiologia dos animais. Apesar de pertencerem ao mesmo 

gênero (Bos), as fêmeas bovinas taurinas (Bos taurus taurus) e zebuínas (Bos taurus indicus) 

apresentam peculiaridades fisiológicas reprodutivas (GINTHER et al., 1996; BÓ; 

BARUSELLI; MARTINEZ, 2003; CARVALHO et al., 2008; GIMENES et al., 2008; 

SARTORI; BARROS, 2011a).  

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 crescimento folicular por ciclo estral 

(SAVIO et al., 1988; SIROIS; FORTUNE, 1988; GINTHER; KASTELIC; KNOPF, 1989a; 

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 (RHODES; DE'ATH; ENTWISTLE, 1995; FIGUEIREDO et al., 1997). 

Em geral, as fêmeas taurinas apresentam menor número de folículos antrais com 

diâmetro de 3-5 mm no momento da emergência de nova onda de crescimento folicular 

(GINTHER et al., 1996; ALVAREZ et al., 2000), comparado com fêmeas zebuínas 

(BURATINI JR. et al., 2000). Outras diferenças evidentes são o maior diâmetro do folículo 

dominante no momento da divergência folicular (SARTORI et al., 2001; GIMENES et al., 

2008), maior diâmetro máximo do folículo dominante (CARVALHO et al., 2008; SARTORI 

et al., 2010) e maior diâmetro do folículo dominante com capacidade ovulatória (SARTORI et 

al., 2001; CARVALHO et al., 2008; GIMENES et al., 2008) observados em fêmeas taurinas 

quando comparados com os fêmeas zebuínas (SARTORI; BARROS, 2011b). Ainda, fêmeas 

Bos taurus geralmente apresentam estro de duração mais longa comparado as fêmeas Bos 

indicus (MIZUTA, K., 2003; revisado em BÓ; BARUSELLI; MARTINEZ, 2003), exceto as 

vacas de alta produção de leite (WILTBANK et al., 2006). 
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Dessa forma, sabendo-se que o diâmetro do folículo ovulatório e o volume do corpo 

lúteo são positivamente correlacionados (SARTORI; ROSA; WILTBANK, 2002; 

BARUSELLI et al., 2003), o volume do corpo lúteo de fêmeas taurinas, principalmente de 

vacas em lactação, é maior quando comparado ao de fêmeas zebuínas (SARTORI et al., 2004; 

CARVALHO et al., 2008). Estas diferenças na dinâmica fisiológica ovariana entre Bos taurus 

e Bos indicus, provavelmente são as principais razões para o grande sucesso de programas de 

produção de embriões in vitro no rebanho zebuíno. 

Além das diferenças entre raças, é importante ressaltar as diferenças existentes entre as 

categorias animais (novilhas e vacas) do mesmo grupo genético, principalmente em raças 

leiteiras. Assim como apresentado anteriormente, de acordo com as pesquisas, as novilhas 

taurinas apresentam diâmetros foliculares inferiores (SARTORI et al., 2004; WOLFENSON 

et al., 2004) quando comparados aos das vacas lactantes, consequentemente, o volume do 

corpo lúteo também é menor (SARTORI; ROSA; WILTBANK, 2002; 2004). 

Entretanto, apesar de apresentarem estruturas ovarianas menores (folículo dominante e 

corpo lúteo), quando dosagens hormonais foram realizadas, constatou-se que novilhas 

taurinas da raça leiteira apresentam maior pico de estradiol e maiores concentrações de 

progesterona (SARTORI; ROSA; WILTBANK, 2002) quando comparadas com vacas 

lactantes. Possivelmente, vacas em lactação, por apresentarem maior folículo dominante e 

maior corpo lúteo, também possuem maior produção de hormônios esteróides. No entanto, o 

alto clearance, devido a sua alta taxa de ingestão de matéria seca, reduz esses níveis 

hormonais (SANGSRITAVONG et al., 2002; VASCONCELOS et al., 2003; WILTBANK et 

al., 2006) em vacas em lactação comparadas às novilhas. Ainda, o dia da emergência da nova 

onda de crescimento folicular após início do protocolo de sincronização (implante de P4 e 

estradiol) pode variar entre categoria animal e tipo de estradiol utilizado (SÁ FILHO et al., 

2011). 

Além das diferenças entre raças e categoria animal, a variação individual reflete-se em 

grande variabilidade entre doadoras na produção de embriões. Em programas de 

superovulação, apenas 30% das vacas produzem 70% dos embriões, e 25% das vacas tratadas 

não produzem embrião (SENEDA; MARINHO, 2012).  

Uma vez conhecidas as peculiaridades entre raças e categorias animais, tornou-se 

essencial o desenvolvimento e a adaptação de protocolos de sincronização para 

superovulação. Um vez estabelecido o protocolo para superovulação com inseminação 

artificial em tempo fixo (BARROS; NOGUEIRA, 2005), vários estudos foram realizados para 

adequar a dose de FSH superestimulante (SON et al., 2007), o momento da retirada da fonte 
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de progesterona (MARTINS, 2005; 2012) e da indução das múltiplas ovulações (BÓ et al., 

2006; MARTINS et al., 2012; dados não publicados
1
) de acordo com cada categoria animal.  

Apesar da evolução dos tratamentos de superovulação e produção de embrião, a 

eficiência da técnica tem se mantido constante. Com a utilização dos protocolos atuais, 

pesquisadores relataram taxa de fecundação inferior em vacas em lactação quando comparado 

à novilhas (56,8 vs. 71,6%; (SARTORI; BASTOS; WILTBANK, 2010). Entretanto, outros 

autores afirmam não ser diferente a taxa de fecundação entre essas categorias (LEROY et al., 

2005; SALES et al., 2008). Com relação a produção de embriões, as novilhas taurinas púberes 

têm obtido em média 4,5 a 5,1 embriões viáveis por coleta, representando 55,0 a 73,5% do 

total de estruturas recuperadas (AX et al., 2005; LEROY et al., 2005; SALES et al., 2008; 

SARTORI; BASTOS; WILTBANK, 2010). Com relação às doadoras em lactação o número 

de embriões viáveis por colheita possui maior variação (3,1 a 6,1), resultando em taxa de 

embriões viáveis de 42,0 a 53,0% do total de estruturas recuperadas (LEROY et al., 2005; 

SALES et al., 2008; SARTORI; BASTOS; WILTBANK, 2010). 

Ainda, dados da literatura reportaram semelhante número de estruturas recuperadas 

em doadoras lactantes e novilhas, porém, menor proporção de embriões viáveis (LEROY et 

al., 2005; SALES et al., 2008) e maior número de oócitos não fecundados em vacas lactantes 

(SALES et al., 2008; SARTORI; BASTOS; WILTBANK, 2010). Dessa forma, mais estudos 

são necessários para reduzir a variabilidade da resposta e aumentar a eficiência dos protocolos 

de superovulação e produções de embrião, principalmente em doadoras da raça Holandesa. 

 

 

2.3.2 Estresse térmico 

 

 

O estresse térmico é definido como a tensão exercida pelos componentes do ambiente 

térmico sobre organismo, determinando reação fisiológica proporcional à intensidade do 

estímulo aplicado e à capacidade de compensação do organismo (SILVA, 2000; HANSEN, 

2009). O objetivo dessas modificações é adaptar o indivíduo à nova situação de estresse 

(LAY; WILSON, 2001). O animal em estresse térmico reduz o consumo de ração, a 

produtividade e a reprodução (SARTORI et al., 2002; AMBROSE; GOVINDARAJAN; 

GOONEWARDENE, 2006; COLLIER; DAHL; VANBAALE, 2006; TORRES-JÚNIOR et 

al., 2008; HANSEN, 2009; UDOMPRASERT; WILLIAMSON, 1987).  

1 
RODRIGUES, C.A., VIEIRA, L.M., BARUSELLI, P.S. Efeito do atraso na aplicação do indutor de ovulação em protocolos de 

SOV de novilhas holandesas.2011. 
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Dentre os efeitos mais importantes do estresse térmico, está a alteração na função do 

eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal. O estresse agudo ou crônico resulta no atraso ou 

bloqueio do padrão pulsátil de LH, secreção de estradiol reduzida, pico de LH retardado, e 

ovulação tardia ou inexistente (HUSZENICZA et al., 1998; DOBSON et al., 2001). Portanto, 

as alterações em resposta ao estresso térmico estão diretamente relacionadas à eficiência 

reprodutiva de fêmeas bovinas. 

No caso das vacas de leite (Bos taurus), a situação de estresse térmico não se limita a 

climas quentes, uma vez que vacas em lactação em regiões com temperaturas entre 25 e 28 °C 

já foram diagnosticadas com hipertermia (BERMAN et al., 1985; SARTORI et al., 2002). A 

zona de conforto térmico para animais Bos taurus é entre 0 e 16 
o
C, enquanto que para os 

zebuínos é entre 10 e 27 
o
C (PEREIRA, 2005) 

Além da diferença entre raças, vacas taurinas em lactação são mais sensíveis ao 

estresse térmico do que novilhas (BADINGA et al., 1985; SARTORI et al., 2002; FERREIRA 

et al., 2011). As vacas em lactação além da produção de leite possuem maior consumo de 

matéria seca, consequentemente, maior produção de calor (BERMAN et al., 1985; BERMAN, 

2005). Entretanto, apesar de mais resistente, a exposição de novilhas da raça Holandesa ao 

estresse térmico aumentou a proporção de embriões anormais e de oócitos não fecundados 

(PUTNEY et al., 1989), além de reduzir a produção in vitro de embriões (FERREIRA et al., 

2011) em relação as novilhas mantidas em termoneutralidade. 

A temperatura ambiental, corporal e uterina estão diretamente relacionadas a taxa de 

concepção, principalmente durante a maturação final dos oócitos e desenvolvimento 

embrionário precoce (THATCHER et al., 1974; PUTNEY; DROST; THATCHER, 1988; 

PUTNEY et al., 1989; EALY et al., 1994; KRININGER; STEPHENS; HANSEN, 2002; 

MOGHADDAM; KARIMI; POOYANMEHR, 2009). Dessa forma, o desempenho de 

doadoras de embrião produzidos in vivo pelo método de superovulação está diretamente 

relacionado a temperatura ambiental.  

Estudos in vitro reportaram que quando o estresse térmico ocorre no primeiro dia de 

desenvolvimento embrionário, as doadoras de embriões apresentam menor quantidade de 

embriões viáveis, além de maior proporção de embriões com atraso no desenvolvimento 

(EALY et al., 1994; PAULA-LOPES et al., 2002). Outros autores reportaram que durante os 

períodos quentes do ano, as doadoras apresentam menor taxa de fecundação (CHEBEL; 

DEMÉTRIO; METZGER, 2008), principalmente fêmeas em lactação (SARTORI et al., 

2002).  
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Ainda, a intensidade dos efeitos deletérios do estresse térmico são dependentes do 

estágio do embrião, sendo os embriões de duas a quatro células mais sensíveis por não terem 

o mecanismo de apoptose induzida pelo estresse ativado (PAULA-LOPES; HANSEN, 2002). 

Outro mecanismo de proteção em resposta ao estresse térmico é a expressão transitória de 

genes para a produção de proteínas de estresse ou choque térmico (heat shock ou heat stress 

proteins; Hsps), evitando a desnaturação proteica. Essas proteínas previnem a formação de 

agregados proteicos não específicos e auxiliam na aquisição da conformação nativa das 

proteínas (RICHTER; HASLBECK; BUCHNER, 2010). O aumento dos níveis de Hsps 

sintetizada em resposta a condições moderadas de estresse são a base para essa resistência 

(LINDQUIST, 1986). 

 

 

2.3.3 Lactação 

 

 

A lactação, processo fisiológico que tem início após o parto, consiste na síntese, 

armazenamento e secreção do leite pela glândula mamária. Uma vez iniciada a lactação, a 

prioridade do organismo animal passa a ser a produção de leite. Portanto, quanto maior a 

capacidade de produção de leite da vaca, maior será a necessidade de substratos e energia para 

glândula mamária. A lactação bovina é caracterizada por uma curva, a qual apresenta pico de 

produção entre 60 e 100 dias de lactação. A partir desse momento a produção tende a 

decrescer (KAWASHIMA et al., 2012). 

As vacas em lactação com alta produção de leite possuem alta incidência de 

anormalidades reprodutivas: 1. Maior diâmetro do folículo ovulatório; 2. Menor duração do 

estro; 3. Variação no momento da ovulação; 4. Maior incidência de múltipla ovulação; 5. 

Taxa de concepção reduzida; e 6. Maior probabilidade de se tornar repetidora de serviço 

(SARTORI et al., 2002; 2004; LOPEZ; SATTER; WILTBANK, 2004b; WILTBANK et al., 

2006; RODRIGUES et al., 2012). A alta incidência de múltipla ovulação resulta em aumento 

da incidência de gestações gemelares, e consequentemente, maior intervalo parto-concepção, 

menor taxa de concepção e, maior taxa de perda embrionária tardia ou aborto (ANDREU-

VÁZQUEZ et al., 2012). 

A alta produção de leite depende da alta ingestão de matéria seca, e consequentemente, 

induz alto metabolismo hepático (SANGSRITAVONG et al., 2002). O alto metabolismo 

acarreta rápida degradação dos hormônios esteróides (WOLFENSON et al., 1997; WILSON 
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et al., 1998; SANGSRITAVONG et al., 2002; WILTBANK et al., 2006), reduzindo as 

concentrações circulantes, e consequentemente, alterando as funções reprodutivas. Além da 

produção de leite propriamente dita, existem outros fatores relacionados a lactação que 

interferem na fisiologia reprodutiva, como número de partos e dias em lactação (ISOGAI; 

SHIMOHIRA; KIMURA, 1993; KONIG et al., 2007). 

Considerando os fatores relacionados à lactação e a resposta ao tratamento 

superovulatório, os resultados da literatura ainda são bastante contraditórios. Alguns autores 

relatam que a resposta ao tratamento superestimulatório não está correlacionada aos níveis de 

produção de leite (CHEBEL; DEMÉTRIO; METZGER, 2008; LEE et al., 2012). 

Contrariamente, outros autores verificaram correlação negativa entre esses variáveis (KONIG 

et al., 2007). Assim como a produção de leite, autores reportaram que os dias em lactação não 

estão relacionados com a resposta ao protocolo de superovulação e a produção de embriões 

(LEE et al., 2012). No entanto, outros autores relataram redução no número de embriões 

recuperados de doadoras com mais de 461 dias em lactação (ISOGAI; SHIMOHIRA; 

KIMURA, 1993). 

Outro parâmetro para avaliação da resposta ao protocolo de superestimulação é o 

número de partos da doadora. Alguns autores (LERNER et al., 1986) já demonstraram que a 

taxa de fertilização, a qualidade dos embriões e o número de embriões transferíveis 

diminuíram com o aumento da idade da doadora. Por outro lado, nenhuma diferença foi 

encontrada para essa variável nos estudos de Lee et al. (2012). 

Estudos recentes relataram que o alto teor de gordura no leite está diretamente 

associado com a alta taxa de embriões degenerados (KONIG et al., 2007; LEE et al., 2012). 

Entretanto, os teores de proteína não foram correlacionados com a resposta ao protocolo de 

superovulação (KONIG et al., 2007). Ainda, baixos níveis de proteína degradável na ração 

foram associados à maior taxa de fertilização e embriões transferíveis em doadoras 

Holandesas (BLANCHARD et al., 1990). O alto teor de proteína na dieta animal acarreta 

queda do pH uterino e consequentemente danos à produção e desenvolvimento embrionário 

(FERGUSON; CHALUPA, 1989). Portanto, a relação proteína/gordura, associada ao nível de 

nitrogênio ureico do leite, foram apontadas como parâmetro de avaliação e seleção de 

doadoras com maior número de embriões transferíveis por coleta (LEE et al., 2012). 
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2.4 FATORES QUE INFLUENCIAM A TAXA DE CONCEPÇÃO DE RECEPTORAS 

HOLANDESAS LACTANTES 

 

 

Nos últimos 50 anos, tem-se observado redução na fertilidade conforme o aumento da 

produção de leite. Concomitantemente à seleção de animais altamente produtivos, houve 

redução na eficiência reprodutiva dos animais (LABEN et al., 1982; DE VRIES; 

VEERKAMP, 2000; LUCY, 2001; WASHBURN et al., 2002; 2005; 2007). Pesquisas em 

vários países relataram decréscimo na taxa de concepção na ordem de vacas em lactação 0.5 a 

1% ao ano (BUTLER; SMITH, 1989; BEAM; BUTLER, 1999; ROYAL et al., 2000a; 

2000b). Ainda, foi observado aumento no número de inseminações por concepção (1,75 para 

3,0) nos último anos (LUCY, 2001; MEE; ROSS; DILLON, 2004). No entanto, visto que as 

características reprodutivas têm baixa herdabilidade (TIEZZI et al., 2011), a aplicação de 

biotecnologias da reprodução parece ser uma estratégia para contornar a queda da fertilidade 

no rebanho leiteiro. 

Fêmeas com alta produção de leite possuem altas concentrações sanguíneas de 

somatotropina e prolactina (BONCZEK et al., 1988), fatores que estimulam a lactação. No 

entanto, esses animais apresentam baixas concentrações de insulina (KAWASHIMA et al., 

2012), hormônio diretamente relacionado ao desenvolvimento dos folículos, do corpo lúteo e 

à esteroidogênese (EINSPANIER et al., 1990; MCARDLE et al., 1991; ARMSTRONG et al., 

2001; GONG, 2002; 2003; SHIMIZU et al., 2008). Apesar das modificações hormonais 

promoverem maior produção de leite, as mesmas tornam a fêmea mais propensa a distúrbios 

fisiológicas (NEBEL; MCGILLIARD, 1993). 

Assim como a técnica de IA (DEMETRIO et al., 2007), a eficiência da TE também é 

influenciada pelas características produtivas da lactação (VASCONCELOS et al., 2006). Os 

autores mostraram que quanto maior a produção de leite, menor a probabilidade das 

receptoras tornarem-se gestantes e maior a probabilidade de perda embrionária tardia. Ainda, 

quanto maior os dias em lactação da receptora de embrião, maior a probabilidade da fêmea 

tornar-se gestante. Contrariamente, outros pesquisadores não observaram efeito de produção 

de leite na taxa de concepção de receptoras Holandesas lactantes (CHEBEL; DEMÉTRIO; 

METZGER, 2008). 

Entretanto, apesar da produção de leite ser importante fator da redução da fertilidade 

dessas fêmeas, a causa de comprometimento da reprodução tem sido considerada 

multifatorial. Dentre os fatores, estão a ciclicidade, balanço energético, estresse térmico, 
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número de partos, dieta e enfermidades, principalmente no peri-parto (HANSEN; 

ARÉCHIGA, 1999; GRÖHN; RAJALA-SCHULTZ, 2000; LUCY, 2001; MOREIRA et al., 

2001; CARTMILL et al., 2001a; KADZERE et al., 2002; SANTOS et al., 2004a). 

O reduzido desempenho reprodutivo de vacas taurinas em lactação também tem sido 

diretamente relacionado ao efeito deletério do estresse térmico sobre o desenvolvimento 

embrionário (AMBROSE et al., 1999; HANSEN; ARÉCHIGA, 1999). A diminuição da 

fertilidade durante os períodos quentes do ano também é tida como problema multifatorial 

(THATCHER et al., 2001). A hipertermia compromete a função celular em vários tecidos do 

trato reprodutivo da fêmea (WOLFENSON et al., 1995; HANSEN et al., 2001). O estresse 

térmico compromete a dinâmica folicular ovariana (BADINGA et al., 1993) incluindo: 

capacidade de dominância (WOLFENSON et al., 1995); codominância folicular (SARTORI 

et al., 2004; TORRES-JÚNIOR et al., 2008) e ciclo estral com menor duração (MONTY; 

WOLFF, 1974). Ainda, o estresse térmico acarreta em menor concentração circulante de 

hormônios esteróides (WOLFENSON et al., 1997; WILSON et al., 1998), menor proporção 

de animais que demonstram o estro (THATCHER et al., 1986) e menor secreção endometrial 

de proteínas (THATCHER et al., 2001) .  

Nesse contexto, a transferência de embriões (TE) tornou-se importante ferramenta para 

o manejo reprodutivo dos rebanhos leiteiros. Inicialmente, o tratamento superestimulatório 

associado à TE tinha como objetivo acelerar a disseminação de animais geneticamente 

superiores (LOHUIS, 1995). Atualmente, a técnica tornou-se uma estratégia importante para 

amenizar os efeitos deletérios do estresse térmico sobre a fertilidade (DROST et al., 1994; 

RUTLEDGE, 2001; AL-KATANANI; HANSEN, 2002; RODRIGUES et al., 2007a; 

STEWART et al., 2011) e ainda, melhorar a eficiência reprodutiva em vacas repetidoras de 

serviço (RODRIGUES et al., 2004b; 2007b; 2010). 

A taxa de concepção pós IA é extremamente influenciada pela temperatura ambiental 

(SARTORI et al., 2002; AMBROSE; GOVINDARAJAN; GOONEWARDENE, 2006; 

KADOKAWA, 2007; UDOMPRASERT; WILLIAMSON, 1987), atingindo 10,0 a 20,0% 

durante os meses mais quentes do ano (WOLFENSON; ROTH; MEIDAN, 2000; RENSIS; 

SCARAMUZZI, 2003; RODRIGUES et al., 2007a). No entanto, quando a técnica de 

transferência de embrião é implementada, maiores taxas de concepção são obtidas, 

principalmente durante o período quente do ano (40,0%; DEMETRIO et al., 2007; 

RODRIGUES et al., 2007a; CHEBEL; DEMÉTRIO; METZGER, 2008). Com relação às 

vacas repetidoras de serviço, a diferença na taxa de concepção após IA (17,9%) ou TE 
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(41,7%) é bastante expressiva, sendo ainda maior durante o período quente (IA: 10,0 e TE: 

39,0%; RODRIGUES et al., 2007b).  

Por fim, de acordo com o modelo estatístico de MCMILLAN (1998), apenas 50 a 70% 

dos embriões e das receptoras possuem potencial suficiente para se desenvolverem e 

manterem a gestação até o momento do parto. O mesmo autor afirma que as variações 

existentes na taxa de concepção de receptoras de embrião se deve, principalmente, a variações 

na receptora e não na competência do embrião. Entretanto, estudos adicionais são necessários 

para elucidar o potencial de influência da origem do embrião na taxa de concepção das 

receptoras. 
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3 HIPÓTESES 

 

 

3.1 RESPOSTA SUPEROVULATÓRIA E PRODUÇÃO DE EMBRIÕES DE 

NOVILHAS E VACAS EM LACTAÇÃO DA RAÇA HOLANDESA DURANTE 

DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO 

 

 

 A resposta ao protocolo de superovulação e a produção de embriões são 

menores em vacas Holandesas em lactação, comparado com novilhas (Figura 1); 

 A resposta ao protocolo de superovulação e a produção de embriões são 

menores durante os meses mais quentes do ano, tanto em vacas lactantes quanto em novilhas 

Holandesas (Figura 1); 

 O efeito da elevada temperatura ambiental durante os meses quentes do ano 

afeta de maneira mais significativa a resposta ao protocolo de superovulação e a produção de 

embriões em vacas em lactação do que novilhas (Figura 1). 

 

 

3.2 TAXA DE CONCEPÇÃO DE RECEPTORAS HOLANDESAS EM LACTAÇÃO 

APÓS TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES ORIUNDOS DE NOVILHAS E VACAS EM 

LACTAÇÃO DA RAÇA HOLANDESA DURANTE DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO 

 

 

 A taxa de concepção das receptoras é menor quando os embriões são oriundos 

de doadoras Holandesas em lactação, comparado aos embriões de doadoras novilhas (Figura 

1); 

 A taxa de concepção das receptoras é menor quando os embriões são 

produzidos durante os meses quentes do ano (Figura 1); 

 O efeito da elevada temperatura ambiental durante a produção de embriões 

afeta de maneira mais acentuada a taxa de concepção das receptoras quando os embriões são 

oriundos de doadoras lactantes, comparada aos embriões de doadoras novilhas (Figura 1). 
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Figura 1 - Modelo hipotético da resposta ao protocolo de superovulação e taxa de concepção de embriões produzidos durante duas épocas do ano (quente e 

não quente), considerando a categoria da doadora. 
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4 OBJETIVO 

 

 

Para testar as hipóteses, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência de 

variáveis relacionadas às doadoras de embrião (categoria animal e época do ano de produção 

do embrião) na resposta superovulatória, assim como na taxa de concepção das receptoras em 

programas de SOV-TE em fêmeas da raça Holandesa 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 FAZENDA E ANIMAIS 

 

 

O estudo avaliou dados de 1.562 protocolos de superovulação (609 em vacas em 

lactação e 953 em novilhas da raça Holandesa) e de 4.076 fêmeas que receberam um embrião 

fresco ou congelado (vacas em lactação). Os procedimentos foram realizados em duas 

propriedades de produção leiteira, localizadas no município de Descalvado (Fazenda Santa 

Rita) e Franca (Fazenda Petrópoles), ambas no estado de São Paulo. Foram utilizados 36 

touros para realização das inseminações artificiais em tempo fixo dos protocolos de SOV. Os 

dados foram coletados durante os anos de 2007 a 2010, sendo todas as técnicas realizadas 

pelo mesmo médico veterinário (Tabela 1). 

As vacas em lactação permaneceram em sistema confinado tipo Free-stall, enquanto 

as novilhas foram mantidas a pasto, recebendo suplementação de acordo com o manejo das 

propriedades. As fêmeas em lactação eram ordenhadas três vezes ao dia, com intervalo de 

aproximadamente oito horas e apresentaram produção média de 25,8 ± 7,6 (doadoras) e 23,5 

± 5,8 L de leite por dia (receptoras), durante o protocolo de SOV e a TE, respectivamente. 

Ainda, as vacas em lactação receberam 500 mg de somatotropina bovina recombinante (bST; 

Boostin
®
, MSD Saúde Animal, Brasil) a cada 12 dias, assim como, as demais fêmeas em 

lactação das propriedades.  

Ambas as categorias, lactantes e novilhas, receberam dietas balanceadas a base de 

silagem de milho e concentrado de milho e soja, suficientes para atingir ou exceder os 

requerimentos nutricionais mínimos das respectivas categorias (NRC, 2001).  
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5.2 AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS 

 

 

Os meses do ano foram agrupados em época quente, meses de novembro e dezembro e 

janeiro a maio, e época não quente, os meses de junho a outubro (Tabela 1). Tal agrupamento 

foi baseado no comportamento da taxa de concepção após IA ao longo dos meses do ano 

observado na Fazenda Santa Rita (Figura 2). 

Os dados de temperatura máxima foram registrados na Fazenda Santa Rita no período 

de 2007 a 2010, por meio de termômetro de bulbo seco. A temperatura máxima ali colhida foi 

utilizada para análise retrospectiva das condições climáticas, conforme proposto por García-

Ispierto et al. (2007). 

Também foi considerado para a análise a média das temperaturas máximas durante os 

15 dias e entre os dias sete e dez do protocolo de SOV, sendo o último correspondente ao 

período de crescimento folicular final até o momento da ovulação. Ainda, a média da 

temperatura máxima dos sete dias que antecederam o dia da TE também foi calculada. 
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        Tabela 1 - Estatística descritiva relacionada à produção de embriões. 

Itens Número de protocolos de SOV 

   

Total de protocolos de SOV 1.562 

Fazenda  

 A 1.354 

 B 208 

Ano  

 2007 272 

 2008 503 

 2009 374 

 2010 413 

Categoria animal (doadora)  

 Novilha  953 

 (época quente/não quente) (354/599) 

 Vaca em lactação 609 

 (época quente/não quente) (270/339) 

Época do ano da produção do embrião  

 Época quente  624 

 (novilha/vaca em lactação) (354/270) 

 Época não quente 938 

 (novilha/vaca em lactação) (599/339) 

Touros  36 
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Figura 2 - Taxa de concepção de vacas Holandesas em lactação submetidas a IA (n = 39.393) de 

acordo com os meses do ano. Os meses do ano foram agrupados em época quente (novembro e 

dezembro e janeiro a maio) e época não quente (junho a outubro). Dados referentes aos anos de janeiro 

de 2006 a março de 2012 da Fazenda Santa Rita. 

 

 

 

5.3 PROTOCOLO DE SUPEROVULAÇÃO DAS DOADORAS 

 

 

Em dia aleatório do ciclo estral (D0), as doadoras receberam implante auricular de 

norgestomet [um implante para novilhas (3 mg) e dois para vacas em lactação (6 mg); 

Crestar
®
, MSD Saúde Animal, Brasil], Benzoato de Estradiol (BE, 2,0 mg; Gonadiol

®
, MSD 

Saúde Animal, Brasil) e Progesterona injetável (P4, 50 mg; Afisterone
®
, Hertape Calier, 

Brasil). Concomitantemente ao início do tratamento (D0), todas as doadoras receberam uma 

dose de complexo vitamínico e aminoácidos (Aminopool
®
, Aminogel, Brasil) e uma infusão 

intrauterina de Cefapirina (Metricure
®
, MSD Saúde Animal, Brasil). 

No D4 iniciou-se o tratamento superestimulatório por meio da administração de doses 

decrescentes do hormônio folículo estimulante (FSH, 250 UI para novilhas e 500 UI para 

vacas em lactação; Pluset®, Hertape Calier, Brasil) a cada 12 h, durante três dias (D4 a D6). 

No D6, juntamente com a quinta e sexta dose de FSH, os animais receberam uma dose de 

Prostaglandina F2α (PGF2α, 0,53 mg cloprostenol sódico; Ciosin
®
, MSD Saúde Animal, 

Brasil). No D7 foi administrado gonadotrofina coriônica equina (eCG, 400 UI para novilhas e 

500 UI para vacas em lactação; Folligon
®
, MSD Saúde Animal, Brasil) pela manhã e os 
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implantes foram removidos no período da tarde. O hormônio liberador de gonadotrofinas 

(GnRH, 0,25 mg de gonadorelina; Fertagyl
®
, MSD Saúde Animal, Brasil) foi administrado 12 

e 24 h após a remoção do implante para novilhas e vacas em lactação, respectivamente. As 

inseminações artificiais foram realizadas 12 e 24 h após o GnRH e a coleta dos embriões seis 

dias e meio após a primeira IA (Figura 3; RODRIGUES et al., 2005; MATTOS et al., 2011; 

MARTINS et al., 2012; RIGOGLIO et al., 2012).  

Imediatamente antes das coletas, as doadoras foram avaliadas via palpação retal para 

avaliar a presença e quantidade de corpo lúteo (CL). A coleta só foi realizada em animais que 

possuíam dois ou mais CL.  
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Figura 3 – Programas de superovulação (SOV) com inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em 

doadoras Holandesas lactantes (A) e novilhas (B) e receptoras Holandesas em lactação. 
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5.4 PRODUÇÃO, CONGELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÃO 

 

 

Os programas para produção, congelamento e transferência de embrião foram 

conduzidos por uma empresa brasileira de transferência de embriões (SAMVET - São Carlos, 

São Paulo, Brasil). Todos os procedimentos foram realizadas pelo mesmo médico veterinário. 

Os embriões recuperados (n = 4.076) foram mantidos em placas de cultura de células 

contendo solução de manutenção TQC 
®

 (AB Tecnologia, Nutricell, Brasil). As estruturas 

recuperadas foram avaliadas com auxílio de esteriomicrocópico (SMZ 645, Nikon, Japão) 

com aumento de 50 vezes. Inicialmente, as estruturas foram classificadas em fertilizadas 

(embriões viáveis ou degenerados) ou não fertilizadas. Ainda, os embriões viáveis foram 

classificados de acordo com o estágio de desenvolvimento (mórula, blastocisto, blastocisto 

inicial e blastocisto expandido) e sua qualidade (Grau 1: massa celular esférica, simétrica, 

homogênea e com pelo menos 85% da massa intacta; Grau 2: massa celular com moderadas 

irregularidades de conformação e cor e com pelo menos 50% da massa intacta; e Grau 3: 

massa celular com consideráveis irregularidades de conformação e cor e com pelo menos 25% 

da massa intacta) de acordo com o Manual da Sociedade Internacional de Transferência de 

Embriões (ROBERTSON; NELSON, 1998).  

Os embriões frescos foram envasados, posteriormente às classificações, em palhetas 

de 0,25 mL (IMV, França) e mantidos em temperatura ambiente (25 
◦
C) até o momento da 

transferência. Os embriões congelados foram submetidos ao processo de congelamento com 

etileno glicol TQC 
®
 (AB Technology, Nutricell, Brasil), utilizando-se uma máquina de 

congelamento automático (TK 2000
®
, programa P1-01, BOV/E/O1; TK e Nutricell, Brasil). 

Ao final do processo, as palhetas (0,25 mL, IMV, França) foram transferidas para botijões 

com nitrogênio líquido (-196 
◦
C), onde foram armazenadas até o momento da transferência do 

embrião. Para descongelar os embriões, as palhetas foram removidas do nitrogênio líquido, 

mantidas em temperatura ambiente durante 10 segundos e imersas em água a 25 
◦
C por mais 

10 segundos. Todos os embriões foram transferidos pelo método não cirúrgico para o corno 

uterino ipsilateral ao CL. 
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5.5  MANEJO REPRODUTIVO DAS RECEPTORAS 

 

 

Foram utilizadas como receptoras para os embriões vacas em lactação com mais de 

150 dias em lactação ou aquelas consideradas como “repeat breeders” (três ou mais serviços 

prévios). As receptoras forma submetidas a protocolo de sincronização ou observação de 

estro, previamente estabelecidos (RODRIGUES et al., 2010), para posterior transferência de 

embrião. O protocolo de sincronização para TE compreendia a inserção de um implante 

auricular de norgestomet e BE (2 mg) no D0. No D8, o implante foi removido e administrado 

400 UI de eCG, 0,530 mg de PGF2α e 1 mg de Cipionato de Estradiol (CE). A TE foi 

realizada no D17 do protocolo (receptoras sincronizadas) ou no D6, D7 ou D8 pós observação 

do estro (Figura 3). Imediatamente antes da TE, todas as receptoras foram avaliadas por meio 

de palpação retal para verificar a presença, tamanho e quantidade (1 e ≥ 2) de CL, sendo que 

apenas os animais com pelo menos um CL receberam embrião (HANZEN et al., 2000).  

A classificação do tamanho do CL foi realizada por meio da palpação retal (HANZEN 

et al., 2000; YOSHIDA et al., 2012) seguindo os critérios utilizados pelo médico veterinário 

(volume CL:volume ovário): 1 = quando o CL ocupava 75% do volume do ovário; 2 = 

quando o CL ocupava 50% do volume do ovário; e 3 = quando o CL ocupava 25% do volume 

do ovário. Ainda, para classificação do tamanho do CL a sincronia doadora-receptora foi 

considerada (SPELL et al., 2001). Todos os embriões foram transferidos pelo método não 

cirúrgico para o corno uterino ipsilateral ao CL. Ainda, imediatamente após a transferência do 

embrião, todas as receptoras receberam 0,1 mg de GnRH (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Estatística descritiva relacionada à sobrevivência embrionária. 

Itens Número de TE 

 

Total de TE 4.076 

Fazenda  

 A 4.030 

 B 46 

Ano  

 2007 787 

 2008 951 

 2009 1.007 

 2010 1.331 

Origem do embrião  

 Novilha  2.314 

 (época quente/não quente de produção) (596/1.718) 

 Vaca em lactação 1.762 

 (época quente/não quente de produção) (576/1.186) 

Época do ano da produção do embrião  

 Época quente  1.172 

 (novilha/vaca em lactação) (596/576) 

 Época não quente 2.904 

 (novilha/vaca em lactação) (1.718/1186) 

 

Embrião fresco/congelado  

 Fresco 2.279 

 Congelado 1.797 

 

Itens Número de TE 

 

Estágio embrionário
1  

 Mórula 2.224 

 Blastocisto inicial 983 

 Blastocisto 760 

 Blastocisto expandido 109 

Grau de qualidade embrionária
1 

 

 Grau I 662 

 Grau II 2.202 

 Grau III 1.212 

Número de CL (receptora)  

 1 3.750 

 ≥ 2 326 

Tamanho do CL (receptora)
2 

 

 Categoria I 2.249 

 Categoria II 1.676 

 Catogoria III 151 

Época do ano da TE  

 Época quente  2.012 

 (novilha/vaca em lactação) (1.205/807) 

 Clima não quente 2.064 

 (novilha/vaca em lactação) (1.109/955) 

   

 

1 Classificação de acordo com o Manual da IETS (ROBERTSON; NELSON, 1998); 2 Categoria 1: CL ocupa 75% do volume do ovário; Categoria 2: 50% e Categoria 3: 25%. 
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5.6 DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO 

 

 

O diagnóstico de gestação foi realizado aos 24,5 ± 6,5 dias após a TE (31,5 ± 6,5 dias 

após estro presumido; TC31) por ultrassonografia transretal (Aloka SSD 500, transdutor 

linear 5 MHz, Tokyo, Japão). A prenhez foi caracterizada pela presença de uma vesícula 

embrionária com um embrião viável (presença de batimentos cardíacos). A gestação foi 

confirmada aos 38,5 ± 6,5 dias após a TE (45,5 ± 6,5 dias após estro presumido; TC45) por 

palpação retal. A confirmação da prenhez foi caracterizada pela presença de uma assimetria 

entre os cornos uterinos, detecção da vesícula amniótica e palpação do alanto-córium. A taxa 

de concepção foi calculada com base na proporção de vacas prenhes aos 31 e 45 dias de 

gestação com relação ao número de fêmeas que receberam um embrião. Ainda, a perda 

gestacional foi calculada com base na proporção de vacas não gestantes aos 45 dias com 

relação ao número de vacas prenhes aos 31 dias de gestação. 

 

 

5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram analisados utilizando o procedimento GLIMMIX do SAS 9.2 

(Statistical Analysis Software, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) e as variáveis foram 

caracterizadas como distribuição Poisson ou Binomial. As variáveis independentes incluídas 

no modelo utilizado para análise da produção de embriões foram fazenda, ano da produção 

dos embriões, categoria animal da doadora, época do ano da produção dos embriões, interação 

categoria animal da doadora e época do ano de produção dos embriões, e média da 

temperatura máxima durante os 15 dias e entre o dia sete e dez do protocolo de SOV. As 

variáveis resposta foram taxa de superovulação (número de doadoras com dois ou mais CL / 

número total de doadoras submetidas ao protocolo de SOV), número de CL no momento da 

coleta, número de estruturas totais recuperadas, taxa de recuperação (número de estruturas 

totais recuperadas / número total de CL no momento da coleta), taxa de fertilização (número 

de embriões viáveis e degenerados / número de estruturas totais recuperadas), número e taxa 

de embriões viáveis (número de embriões viáveis / número de estruturas totais recuperadas), 

taxa de embriões grau I e II (número de embriões grau I e II / número de estruturas totais 
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recuperadas) e taxa de embriões degenerados (número de embriões degenerados / número de 

estruturas totais recuperadas). 

Foram considerados efeitos aleatórios, animal dentro de fazenda e época do ano de 

produção dentro de ano quando a taxa de superovulação e o número de CL no momento da 

coleta foram avaliados. Para análise do número de estruturas totais recuperadas, taxa de 

recuperação, taxa de fertilização, número e taxa de embriões viáveis, taxa de embriões grau I 

e II e taxa de embriões degenerados os efeitos aleatórios foram animal dentro de fazenda, 

época do ano dentro de ano e touro dentro de fazenda. 

Para a análise da taxa de concepção e perda gestacional das receptoras foram incluídos 

no modelo inicial os efeitos de categoria animal da doadora, época do ano de produção, 

interação categoria animal da doadora e época do ano de produção, temperatura máxima 

média entre o D7 e D10 do protocolo de SOV, estágio e qualidade do embrião, estado do 

embrião (fresco ou congelado), tamanho e quantidade do CL da receptora, época do ano da 

transferência do embrião, interação categoria animal da doadora e época do ano da 

transferência do embrião e média da temperatura máxima dos sete dias que antecederam a 

transferência de embrião. Foram considerados efeitos aleatórios animal dentro de fazenda, 

época do ano dentro de ano e touro dentro de fazenda, quando a taxa de concepção e perda 

gestacional foram analisadas. Para a análise das variáveis binomiais, foi utilizado o modelo 

“backward stepwise regression”, e as variáveis explanatórias foram sequencialmente 

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

No modelo final para análise da concepção aos 30 dias foram mantidos os efeitos de 

categoria animal da doadora, qualidade do embrião, tamanho e quantidade de CL e média da 

temperatura máxima dos sete dias que antecederam a transferência de embrião. Para análise 

aos 45 dias foram mantidos os efeitos categoria animal da doadora, qualidade do embrião, 

estado do embrião (fresco ou congelado), tamanho e quantidade de CL da receptora e média 

da temperatura máxima dos sete dias que antecederam a transferência de embrião. Por fim, 

para análise da perda gestacional entre 30 e 45 dias de gestação foram mantidos no modelo 

final efeitos de época do ano de produção, média da temperatura máxima entre o D7 e D10 do 

protocolo de SOV, qualidade do embrião e estado do embrião (fresco ou congelado). 

Foi, também, determinada a associação entre a média da temperatura máxima dos sete 

dias que antecederam a transferência de embrião e a probabilidade de concepção aos 30 e 45 

dias, assim como perda gestacional. As curvas de regressão logística foram obtidas utilizando 

os coeficientes gerados pelo artifício “interactive data analyses” do programa estatístico SAS 
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e da fórmula y = exp (α × x + b) / [1 + exp (α × x + b)], onde: y = probabilidade de sucesso de 

concepção ou perda gestacional; exp = exponencial, α = inclinação da equação logística; b = 

intercepto da equação logística; x = média da temperatura máxima dos sete dias que 

antecederam a transferência de embrião em graus celsius. 

Os resultados foram apresentados pela média ajustada obtida pelo LS Means. Valores 

de P < 0,05 foram considerados como significantes. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 RESPOSTA SUPEROVULATÓRIA E PRODUÇÃO DE EMBRIÕES DE 

NOVILHAS E VACAS HOLANDESAS EM LACTAÇÃO DURANTE DIFERENTES 

ÉPOCAS DO ANO 

 

 

No geral, 88,7% das doadoras submetidas ao protocolo de superovulação (SOV) 

responderam com dois os mais corpos lúteos no momento da coleta de embriões. A média do 

total de CL foi 9,3 ± 0,2, com 7,1 ± 0,2 estruturas totais recuperadas, resultando em 68,6% de 

taxa de recuperação. Do total de estruturas recuperadas, 64,4% eram estruturas fertilizadas 

(4,6 ± 0,1). No entanto, apenas 54,1% das estruturas recuperadas eram embriões viáveis (3,8 

± 0,1 embriões viáveis por coleta) e 10,3% (0,7 ± 0,04) eram embriões degenerados. Com 

relação aos efeitos de fazenda e ano da coleta de embrião, dentre todas as variáveis analisadas, 

apenas o número de CL no momento da coleta foi diferente entre os anos (P = 0,04). 

A taxa de SOV (número de doadoras com dois ou mais CL por protocolo de SOV) foi 

semelhante entre novilhas (89,7%) e vacas em lactação (91,9%, P = 0,26; Tabela 3). A época 

do ano também não influenciou a taxa de SOV (época quente = 89,3% vs. época não quente = 

92,2%, P = 0,09; Tabela 3). Ainda, doadoras lactantes apresentaram maior número de CL 

(10,6 ± 0,6 vs. 7,5 ± 0,4; P < 0,0001) que novilhas (Figura 4 A). E menor número de CL foi 

obtido em doadoras superovuladas na época quente do ano (8,3 ± 0,5 vs. 9,7 ± 0,5, P = 0,03; 

Figura 5 A). Não houve interação categoria e época do ano de produção do embrião para 

nenhuma das variáveis previamente citadas (P > 0,05; Tabela 3). 
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Tabela 3 – Taxa de superovulação (SOV), total de corpo lúteo (CL) no dia da coleta de embriões, total de estruturas recuperadas, taxa de recuperação, número 

e taxa de estruturas fertilizadas, número e taxa de embriões viáveis, número e taxa de embriões grau I e II e número e taxa de embriões degenerados de 

doadoras de diferentes categorias (novilha e vaca em lactação) submetidas ao protocolo de SOV com inseminação artificial em tempo fixo durante duas 

épocas do ano (quente e não quente). Dados apresentados como porcentagem e média ± erro padrão médio. 

 Novilha Vaca em lactação Valor de P 

 
Não quente 

(n = 599) 
Quente 
(n = 354) 

Não quente 
(n = 339) 

Quente 
(n = 270) 

Categoria Época 
Categoria* 

Época 

Taxa SOV (%)
a 

92,5
 

86,1
 

91,9
 

91,9 
 

0,26 0,09 0,05 

Total CL (n) 8,1 ± 0,5
 

6,8 ± 0,4
 

11,3 ± 0,7
 

9,8 ± 0,7
 

< 0,0001 0,03 0,94 

Total estruturas (n) 5,2 ± 0,5 4,1 ± 0,4 8,5 ± 0,7 6,7 ± 0,7 < 0,0001 0,04 0,45 

Taxa Recuperação (%)
b 

64,1 53,1 79,3 76,4 < 0,0001 0,007 0,18 

Estruturas fertilizadas (n) 5,1 ± 0,3 3,7 ± 0,4 5,5 ± 0,4 3,8 ± 0,5 0,45 0,03 0,55 

Taxa de Fertilização (%)
c 

83,1 81,6 52,4 43,2 < 0,0001 0,07 0,27 

Embriões viáveis (n)
 

4,4 ± 0,4 3,2 ± 0,4 4,3 ± 0,5 2,4 ± 0,4 0,16 0,03 0,10 

Taxa embriões viáveis (%)
d
 69,5 65,2 37,8 25,8 < 0,0001 0,002 0,11 

Embriões grau I e II (n) 1,9 ± 0,2
Aa 

1,6 ± 0,2
Bx 

1,6 ± 0,7
Xa 

0,8 ± 0,1
Yy 

< 0,0001 0,03 < 0,0001 

Taxa de embriões Grau I e II (%)
e
 46,2

Aa 
38,1

Bx
 21,7

Xb
 10,7

 Yy
 < 0,0001 < 0,0001 0,02 

Embriões degenerados (n) 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,8 ± 0,2 0,7 ± 0,1 0,0006 0,14 0,67 

Taxa embriões degenerados (%)
f 

9,6 11,9 8,6 11,1 0,49 0,06 0,88 
a
 Taxa de SOV: n

o
 de doadoras com dois ou mais CL / n

o
 de protocolos de SOV; 

b
 Taxa de recuperação: n

o
 de estruturas recuperadas / n

o 
de CL no momento da coleta; 

c 
Taxa 

de fertilização: número de estruturas fertilizadas / número total de estruturas recuperadas; 
d
 Taxa de embriões viáveis: n

o 
de embriões viáveis / n

o
 total de estruturas 

recuperadas; 
e 
Taxa de embriões Grau I e II: n

o
 de embriões graus I e II / n

o
 total de estruturas recuperadas; 

f
.Taxa de embriões degenerados: n

o
 de embriões degenerados / n

o
 

total de estruturas recuperadas. Letras maiúsculas diferentes 
(A e B / X e Y)

 na mesma linha diferem dentro da mesma categoria (P < 0,05) e letras minúsculas diferentes 
(a e b / x e 

y)
na mesma linha diferem dentro na mesma época do ano (P < 0,05). 
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Figura 4 – Número de corpo lúteo (CL) no dia da coleta de embriões (A), total de estruturas recuperadas (B) e taxa de recuperação (C) de doadoras novilhas e 

vacas em lactação submetidas ao protocolo de superovulação com inseminação artificial em tempo fixo. Dados apresentados como média ± erro padrão médio 

e porcentagem. 
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Figura 5 – Número de corpo lúteo (CL) no dia da coleta de embriões (A), total de estruturas recuperadas (B) e taxa de recuperação (C) de doadoras 

Holandesas submetidas ao protocolo de superovulação com inseminação artificial em tempo fixo durante duas épocas do ano (quente e não quente). Dados 

apresentados como média ± erro padrão médio e porcentagem. 
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Taxa semelhante de SOV foi reportada em doadoras lactantes por Chebel; Demétrio; 

Metzger (2008) e ainda, assim como o presente estudo, os autores não encontraram diferença 

na taxa de SOV quando o protocolo foi aplicado durante a época quente ou não quente do 

ano. O número de CL encontrados entre as categorias, também, está de acordo com dados 

encontrados na literatura para doadoras da raça Holandesa (LEROY et al., 2005; MARTINS 

et al., 2012). 

A resposta aos protocolos de superestimulação é influenciada pelo número de folículos 

que respondem aos estímulos e o número de ovulações. Em doadoras novilhas a falha na 

ovulação de alguns folículos tem sido discutida com base no tamanho dos folículos (menor 

diâmetro folicular) no início do tratamento com hormônio folículo estimulante (FSH). E o 

reduzido diâmetro folicular pode inviabilizar a maturação completa dos folículos 

superestimulados (D'OCCHIO; JILLELLA; LINDSEY, 1999), com consequente redução na 

taxa de ovulação ao final do protocolo.  

Além do tamanho dos folículos, a concentração de progesterona durante as aplicações 

de FSH tem sido negativamente correlacionada com o número de folículos que atingem o 

estágio com capacidade ovulatória, taxa de ovulação e número de CL no momento da coleta 

de embriões (EL-SHERRY et al., 2010; KAFI; MCGOWAN, 2012). El-Sherry et al. (2010) 

sugerem que essa redução da resposta superovulatória em ambientes com concentrações de 

progesterona elevada pode estar relacionada à supressão dos pulsos de hormônio luteinizante 

– LH (STOCK; FORTUNE, 1993). Estudos iniciais realizados em cabras e vacas Holandesas 

reportaram que altas concentrações de progesterona podem suprimir a liberação do hormônio 

do crescimento – GH (YONEZAWA et al., 2005; EL-SHERRY et al., 2010), com 

consequente redução nas concentrações circulantes do fator de crescimento semelhante a 

insulina - IGF-I (CUSHMAN et al., 2001). Estudos in vitro reportaram que reduzidas 

concentrações de GH, resultaram em aumento na incidência de apoptose nas células da 

granulosa (SIROTKIN; MAKAREVICH, 1999). E o IGF-I está relacionado a proliferação 

celular (SPICER; ALPIZAR; ECHTERNKAMP, 1993), a sensibilização das células do 

folículo ao FSH e LH (SPICER; ECHTERNKAMP, 1995) e consequentemente ao 

crescimento folicular (CHASE JR et al., 1998).  

Dessa forma, visto que novilhas apresentam maiores concentrações de progesterona do 

que vacas em lactação (SANGSRITAVONG et al., 2002; SARTORI et al., 2004), as 

superiores concentrações de progesterona podem justificar a menor reposta superovulatória 

em doadoras novilhas. Ainda, vale ressaltar que a dose de FSH utilizada no protocolo de 

doadoras novilhas foi inferior ao utilizado em vacas em lactação. Dessa forma, a dose do FSH 
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também pode ter influência na resposta superovulatório entre as categorias. Estudos 

constataram que adequada resposta superovulatória e produção de embriões em fêmeas Bos 

indicus são obtidas com doses de FSH 25 a 30% inferiores às doses utilizadas em fêmeas Bos 

taurus (LEWIS, 1992). 

Outro fator importante é o fato das doadoras lactantes terem recebido 500 mg de 

somatotropina bovina recombinante (bST) a cada 12 dias, como tratamento de rotina adotado 

pela fazenda. Um experimento realizado em fêmeas não lactantes reportou maior número de 

CL em fêmeas tratadas com estradiol e bST e maior número de estruturas totais recuperadas 

em fêmeas tratadas apenas com bST (CUSHMAN et al., 2001). As fêmeas que receberam 

bST apresentaram maiores concentrações de GH e IGF-I, hormônios considerados essenciais 

para o desenvolvimento folicular pré-antral e antral (WANDJI; PELLETIER; SIRARD, 1992; 

LIU et al., 1998). 

O efeito negativo do estresse térmico na resposta superovulatória de doadoras de 

embrião pode estar relacionado às alterações das células foliculares. Em experimento 

realizado em camundongos foi observado que as células da granulosa apresentam menor 

expressão de receptores de gonadotrofinas, maior suscetibilidade à apoptose e ainda, reduzida 

atividade esteroidogênica durante períodos de estresse térmico (SHIMIZU et al., 2005). 

Ainda, ROTH et al. (2001) observaram que exposição a altas temperaturas ambientais está 

associada a degeneração celular (células da teca e granulosa) em fêmeas bovinas, fator que 

pode comprometer a resposta superovulatória durante as épocas quentes do ano. 

Doadoras lactantes apresentaram maior número de estruturas recuperadas (7,6 ± 0,6 

vs. 4,6 ± 0,4; P < 0,0001) que novilhas (Figura 4 B). E menor número de estruturas 

recuperadas (5,3 ± 0,5 vs. 6,7 ± 0,5; P = 0,04) foi observado em doadoras superovuladas na 

época não quente (Figura 5 B). Também não houve interação categoria e época do ano de 

produção do embrião para número de estruturas recuperadas (P = 0,45; Tabela 3). 

Altos níveis de progesterona (≥ 4,6 ng·mL
-1

) tenderam a diminuir o total de estruturas 

recuperadas e o número de embriões transferíveis em doadoras novilhas (KAFI; 

MCGOWAN, 2012), assim como observado na resposta superovulatória (EL-SHERRY et al., 

2010). Portanto, as maiores concentrações de progesterona observadas em doadoras novilha 

(SARTORI et al., 2004) pode, também, estar relacionada com o menor número de estruturas 

recuperadas nessa categoria. Ainda, uma vez comprometida a resposta superovulatória, o 

número de estruturas recuperadas também é reduzido como consequência. No entanto, outros 

pesquisadores não observaram diferença no total de estruturas recuperadas entre vacas 

lactantes e novilhas (HASLER, 2006; SALES et al., 2008). 
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Doadoras lactantes apresentaram maior taxa de recuperação (77,6 vs 58,7%; P < 

0,0001) que novilhas (Figura 4 C). Ainda, menor taxa de recuperação foi observada em 

doadoras superovuladas durante a época quente do ano, comparado com doadoras 

superovuladas na época não quente (65,7 vs. 72,3 %, P = 0,007; Figura 5 C). Não houve 

interação categoria e época do ano de produção do embrião para nenhuma taxa de 

recuperação (P = 0,18; Tabela 3).  

Em animais que apresentam grande resposta superovulatória, com mais de 20 

ovulações, verificou-se que existe perda na taxa de recuperação de embriões (SHAW et al., 

1995). Os autores discutem e sugerem que pode existir um comprometimento no transporte 

dos oócitos devido ao grande número de folículos pré-ovulatórios no ovário, os quais 

interferem na orientação espacial do infundibulum. Estudos realizados em búfalas 

superestimuladas constataram que altas concentrações de estradiol estão negativamente 

relacionadas com a taxa de recuperação, provavelmente devido ao estímulo do peristaltismo 

reverso e consequente perda de estruturas na cavidade abdominal (MISRA et al., 1998). 

Dessa forma, a menor taxa de recuperação pode estar relacionada com as superiores 

concentrações de estradiol relatadas em novilhas após ovulação única (SARTORI et al., 

2004). Outro fator importante é o estágio de desenvolvimento dos órgões reprodutivos, que 

são menores em novilhas quando comparado com vacas em lactação. Os animais com menor 

tracto reprodutivo podem apresentar  menor capacidade de capitação dos oócitos. Ainda, o 

menor volume uterino pode dificultar a recuperação das estruturas embrionárias durante a 

lavagem uterina.   

Inferior taxa de recuperação também foi observada quando os protocolos de 

superovulação foram realizados durante os meses quentes do ano. Esses resultados são 

suportados por dados da literatura que reportaram efeitos negativos do estresse térmico na 

qualidade oocitária (AL-KATANANI; PAULA-LOPES; HANSEN, 2002b), com consequente 

comprometimento da taxa de recuperação dos oócitos (TORRES-JÚNIOR et al., 2008). 

A taxa de fertilização foi inferior em doadoras lactantes (47,9 vs. 82,4%, P < 0,0001; 

Figura 6), corroborando dados da literatura (SARTORI et al., 2002; PEIPPO et al., 2010). 

Essa menor taxa de fertilização em vacas em lactação pode estar associada a: 1. maior 

produção de calor, dificultando a termoregulação do animal (BERMAN et al., 1985; AL-

KATANANI; WEBB; HANSEN, 1999); e 2. maior dano oxidativo, visto que a atividade 

antioxidante das células está negativamente relacionada com a idade do animal (RANI; 

PANNEERSELVAM, 2001). Dessa forma, ambos os fatores podem estar prejudicando a 
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qualidade oocitária e o ambiente uterino, consequentemente, a capacidade de fecundação e 

desenvolvimento embrionário inicial.  

Ainda, doadoras lactantes ou novilhas superovuladas apresentaram menor 

porcentagem de espermatozóides acessórios por estrutura não fecundada e/ou embrião 

degenerado (5 a 41%; HAWK AND TANABE, 1986; SAACKE et al., 1998; DALTON et al., 

2000; SARTORI ET AL., 2004) quando comparadas a vacas e novilhas não superovuldas (18 

a 42 espermatozóides acessórios na zona pelúcida por embrião/estrutura não fecundada; 

SARTORI et al., 2002),. Portanto, esses resultados são indicativos de que o processo de 

superovulação interfere negaticamente na taxa de fertilização. 

 

Figura 6 – Taxa de fertilização após protocolo de superovulação com inseminação artificial em tempo 

fixo de doadoras novilhas e vacas em lactação da raça Holandesa. Dados apresentados como 

porcentagem.  
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Apesar da época do ano não ter influenciado a taxa de fertilização (época quente = 

64,9 vs. época não quente = 70,0%, P = 0,07; Tabela 3), foi observado menor número de 

estruturas recuperadas durante o período quente do ano (3,7 ± 0,4 vs. 5,3 ± 0,3, P = 0,03; 

Figura 7). Ainda, a taxa de fertilização apresentou relação negativa com a temperatura 

máxima média durante os 15 dias do protocolo de SOV (P = 0,006). Outros autores 

observaram menor taxa de fertilização em doadoras Holandesas durante a época quente do 
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ano (SARTORI et al., 2002; CHEBEL; DEMÉTRIO; METZGER, 2008). Visto que Sartori et 

al. (2002) reportaram presença de espermatozóides acessórios nas estruturas não fecundadas, 

os mesmos sugeriram que a falha na fertilização pode estar relacionada a problemas ligados a 

qualidade e maturação oocitária (LENZ et al., 1983; RIVERA; HANSEN, 2001b) durante 

períodos quentes do ano (AL-KATANANI; PAULA-LOPES; HANSEN, 2002b; FERREIRA 

et al., 2011; GENDELMAN; ROTH, 2012). 

 

Figura 7 – Número de estruturas fertilizadas após protocolo de superovulação com inseminação 

artificial em tempo fixo de doadoras Holandesas durante duas época do ano (quente e não quente). 

Dados apresentados como porcentagem.  
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O número de embriões viáveis foi semelhante entre as categorias (novilhas = 3,8 ± 0,3 

vs. vacas em lactação = 3,3 ± 0,4; P = 0,16; Tabela 3), assim como observado por Peippo et 

al. (2009). Contrariamente, SALES et al. (2008) observaram menor número de embriões 

viáveis em doadoras lactantes, comparado com novilhas. No entanto, o número de embriões 

viáveis foi inferior durante a época quente (2,8 ± 0,3 vs. 4,4 ± 0,4, P = 0,03; Tabela 3), 

independentemente da categoria da doadora, corroborando os dados observados por Chebel; 

Demétrio; Metzger (2008). O número de embriões viáveis grau I e II apresentou-se inferior 

em doadoras lactantes superovuladas durante a época quente do ano (P < 0,0001; Tabela 3). 

Ainda, superior número de embriões degenerados foi observado em vacas em lactação 

comparado com novilhas (0,8 ± 0,1 vs. 0,5 ± 0,1; P = 0,0006; Tabela 3). 

A taxa de embriões viáveis (31,5 vs. 67,4%, P < 0,0001; Figura 8 A) e embriões grau I 

e II (15,4 vs. 42,1%, P < 0,0001; Tabela 3) foram inferiores em doadoras lactantes, 
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corroborando os achados da literatura (SARTORI et al., 2002; LEROY et al., 2005; SALES et 

al., 2008). Semelhantemente, inferiores taxas de embriões viáveis (44,6 vs. 54,0%, P = 0,002; 

Figura 8 B) e embriões grau I e II (21,4 vs. 32,8%, P < 0,0001; Tabela 3) foram verificadas 

durante a época quente do ano. No entanto, a queda na taxa de embriões grau I e II durante a 

época quente foi mais acentuada (P = 0,02) em doadoras lactantes (de 21,7% para 10,7%), 

quando comparada à observada em novilhas (de 46,2% para 38,1%). Ainda, a taxa de 

embriões viáveis também se mostrou negativamente relacionada com a temperatura máxima 

durante os 15 dias do protocolo de SOV (P = 0,03). A temperatura máxima média entre o dia 

sete e dez do protocolo de SOV não alterou nenhuma das variáveis resposta analisadas (P > 

0,05). 

 

Figura 8 – Taxa de embriões viáveis após protocolo de superovulação em (A) duas categorias de 

animais (novilha e vaca em lactação) e (B) durante duas épocas do ano (quente e não quente). Dados 

apresentados como porcentagem. 

 

 

Assim como o estradiol, reduzidas concentrações de progesterona também têm sido 

relatadas em vacas em lactação (SARTORI et al., 2004; WILTBANK et al., 2006), 

comprometendo o desenvolvimento embrionário inicial (MANN; LAMMING, 1999). Além 

das reduzidas concentrações hormonais, vacas em lactação tendem a possuir maior 

concentração de radicais livres, quando comparadas com novilhas (CHAVES et al., 2000). 

Dessa forma, considerando que concentrações excessivas de radicais livres são tóxicas para o 
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MENEZO, 2001), a menor eficiência do mecanismo antioxidante das células de vacas 

lactantes pode justificar a menor proporção de embriões viáveis e de embriões grau I e II. 

Como observado no presente estudo, a produção de embriões em programas de 

superovulação é geralmente reduzida durante as estações quentes (ALFUJAIRI; 

ALIBRAHIM; ELNOUTY, 1993), assim como o desenvolvimento embrionário é 

comprometido (PUTNEY; DROST; THATCHER, 1988). Dados da literatura comprovaram 

que a exposição a altas temperaturas ambientais está associada a degeneração celular (células 

da teca e granulosa), oócitos de menor qualidade, menor taxa de fertilização, 

comprometimento do desenvolvimento embrionário e ainda, menor taxa de concepção 

(EALY; DROST; HANSEN, 1993; WOLFENSON; ROTH; MEIDAN, 2000; ROTH et al., 

2001; PAULA-LOPES; HANSEN, 2002; SARTORI et al., 2002; AL-KATANANI; PAULA-

LOPES; HANSEN, 2002b; CHEBEL et al., 2004; SHIMIZU et al., 2005; DEMETRIO et al., 

2007). Dessa forma, os efeitos negativos da lactação e da idade associados aos efeitos 

deletérios do estresse térmico podem justificar a queda mais acentuada na taxa de embriões 

grau I e II durante a época quente em doadoras lactantes, comparado com doadoras novilhas. 
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6.2 TAXA DE CONCEPÇÃO DE RECEPTORAS HOLANDESAS EM LACTAÇÃO 

APÓS TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES ORIUNDOS DE NOVILHAS E VACAS 

HOLANDESAS EM LACATÃO DURANTE DUAS ÉPOCAS DO ANO 

 

 

6.2.1 EFEITO DA CATEGORIA ANIMAL DA DOADORA E DA ÉPOCA DE 

PRODUÇÃO DOS EMBRIÕES 

 

 

No geral, foi verificado taxa de concepção aos 31 dias de gestação de 31,0% (n = 

4.076) e aos 45 dias de 25,3% (n = 4.076), com perda gestacional entre 31 e 45 dias de 18,3% 

(n = 1.513) após TE em receptoras Holandesas lactantes. 

A taxa de concepção dos embriões oriundos de doadoras em lactação foi maior aos 31 

(36,0 vs. 30,7%, P = 0,001; Figura 9 A) e aos 45 dias de gestação (28,3 vs. 23,1%, P = 0,001; 

Figura 9 A). No entanto, a categoria da doadora não influenciou a perda gestacional (novilhas 

= 18,2% vs. vacas em lactação = 16,6%, P = 0,49; Figura 9 A). Ainda, as taxas de concepção 

aos 31 dias (época quente = 30,5 vs. época não quente = 31,7%: P = 0,47) e aos 45 dias 

(época quente = 25,3 vs. época não quente = 25,1%; P = 0,94) e perda gestacional (época 

quente = 17,4 vs. época não quente = 22,1%; P = 0,07) das receptoras não diferiram conforme 

a época de produção dos embriões (Figura 9 B). Não houve interação categoria e época do 

ano de produção do embrião para taxa de concepção aos 31 (P = 0,55) e aos 45 dias de 

gestação (P = 0,63) e perda gestacional (P = 0,36; Tabela 4). Também não foi verificado 

diferença nas taxas de concepção aos 31 dias (31,5 vs. 30,5%: P = 0,66) e aos 45 dias (25,1 

vs. 25,4%; P = 0,89) e perda gestacional (18,4 vs. 16,5%; P = 0,49) das receptoras conforme a 

época de transferência dos embriões, época quente e não quente, respectivamente. Porém, as 

taxas de concepção aos 31 (P = 0,02) e aos 45 dias (P = 0,02) tiveram relação negativa com a 

média da temperatura máxima entre o cio observado/estimado e a TE (Figura 10). A média da 

temperatura máxima entre o D7 e D10 do protocolo de SOV não alterou a taxa de concepção 

aos 31 (P = 0,56) e aos 45 dias (P = 0,77) e perda gestacional (P = 0,10).   
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Figura 9 - Taxa de concepção aos 31 (TC31) e 45 dias (TC45) e perda gestacional de receptoras 

Holandesa em lactação após transferência de embriões oriundos de (A) vacas raça Holandesa em 

lactação ou novilhas e (B) após transferência de embriões produzidos durante duas épocas do ano 

(quente e não quente). Dados apresentados como porcentagem.  

 

 

 

Tabela 4 - Taxa de concepção aos 31 (TC31) e 45 dias (TC45) e perda gestacional de receptoras 

Holandesas em lactação após transferência de embriões oriundos de doadoras da raça Holandesa de 

duas categorias animais (novilha e vaca em lactação) e durante duas épocas do ano (quente e não 

quente). Dados apresentados como porcentagem (%). 

 Doadoras de embrião 
Valor de P 

 Novilha Vaca em lactação 

 Não quente Quente Não quente Quente Categoria Época Categ*Época 
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(1.718) 

29,2 

(596) 
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22,5 
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Figura 10 - Probabilidade de concepção (A) aos 31 (n = 4.076) e (B) aos 45 dias (n = 4.076) de 

gestação após transferência de embrião de acordo com a média da temperatura máxima durante os sete 

dias que antecederam a TE [Concepção aos 31 dias = 0,2059 – 0,0249 * temp max média durante os 

sete dias que antecederam a TE (P = 0,02); Concepção aos 45 dias = - 0,0161 – 0,0296 * temp max 

média durante os sete dias que antecederam a TE (P = 0,02)]. 

 

 

A taxa de concepção das receptoras que receberam embriões originados de doadoras 

lactantes foi superior a taxa observada após transferência de embriões originados de doadoras 

novilhas, rejeitando a hipótese inicial do presente estudo. Chebel; Demétrio; Metzger (2008) e 

Maillo et al.(2012) não verificaram diferença na taxa de concepção entre embriões oriundos 

de doadoras lactantes ou não lactantes. Dentre os fatores que conduziram à elaboração da 

hipótese inicial dessa pesquisa, os efeitos da produção de leite e do estresse térmico sobre a 

fertilidade foram os principais. No entanto, o presente estudo constatou que, 

aproximadamente, 75% das doadoras lactantes estavam no terço final da lactação (acima de 

180 dias), com produção média de 25,8 ± 7,6 L de leite por dia. De acordo com 

VASCONCELOS et al. (2011b), animais com baixa produção (< 35 Kg·dia
-1

) são mais 

resistentes aos efeitos deletérios do estresse térmico do que vacas de alta produção, o que 

poderia explicar em parte os resultados inesperados encontrados nesse estudo. Entretanto, são 

poucos os estudos que analisaram o efeito da categoria da doadora de embrião na taxa de 

concepção de receptoras após transferência de embriões, o que dificulta maiores especulações. 

Um dos fatores que também pode estar associado a melhor taxa de concepção de 

embriões oriundos de vacas lactantes seria o fato de que tais fêmeas receberam 500 mg de 

somatotropina bovina recombinante (bST) a cada 12 dias durante os períodos de coleta. 

Guzella et al. (2012) reportaram maior taxa de concepção de embriões oriundos de doadoras 
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tratadas com duas doses de bST durante o protocolo de superovulação. Estudos anteriores 

demonstraram que o tratamento com bST aumenta a fertilidade de vacas de leite cíclicas e 

lactantes inseminadas em tempo fixo (MOREIRA et al., 2000; 2001; ALBUQUERQUE et al. 

2012), assim como fêmeas consideradas subférteis (MORALES-ROURA et al., 2001).  

Os efeitos positivos da bST na fertilidade de vacas em lactação são correlacionados 

aos efeitos positivos do GH e IGF-I na fertilização e no desenvolvimento embrionário 

(MOREIRA et al., 2002a; 2002b). O IGF-I pode aumentar o crescimento folicular e a 

produção de estradiol (WEBB et al., 2004), melhorar o ambiente uterino (WATHES et al., 

2003) e aumentar a taxa de crescimento embrionária inicial (BLOCK et al., 2007). Ainda, 

estudo in vitro com células da hipófise (ovelhas) tratadas com 10nM de IGF-I reportaram 

estímulo da secreção basal de LH (ADAM et al., 2000). 

O ambiente uterino desempenha papel essencial na determinação da qualidade e 

desenvolvimento do embrião (RIZOS et al., 2002), sendo as concentrações de progesterona 

(DISKIN; MORRIS, 2008; LONERGAN, 2011) e IGF (LEROY et al., 2008) fatores 

essenciais para sobrevivência embrionária e manutenção da gestação (SARTORI; BASTOS; 

WILTBANK, 2010; WALSH; WILLIAMS; EVANS, 2011). Dessa forma, considerando o 

menor impacto dos fatores adversos relacionados às doadoras em lactação (AMBROSE et al., 

1999; HANSEN; ARÉCHIGA, 1999; GRÖHN; RAJALA-SCHULTZ, 2000; HANSEN et al., 

2001; LUCY, 2001; AL-KATANANI; HANSEN, 2002; FERREIRA et al., 2011; 

KAWASHIMA et al., 2012), possivelmente os embriões oriundos das doadoras lactantes, por 

terem sido coletados no dia sete do ciclo estral, foram capazes de alcançar valores 

semelhantes ou superiores aos embriões oriundos de novilhas Holandesas.  

Ainda, todas as doadoras foram submetidas a protocolo de superovulação com indução 

de ovulação para inseminação artificial em tempo fixo. O tratamento para indução da 

ovulação ao final do tratamento superovulatório evita o crescimento prolongado de folículos. 

Animais de alta produção apresentam efeitos negativos da elevada metabolização hepática da 

progesterona e do estrógeno, que promovem aumento da pulsatilidade de LH, com atraso do 

pico de LH e da ovulação, comprometendo a qualidade do oócito (WILTBANK et al., 2011). 

Estudos recentes em vacas de leite de alta produção reportaram maiores taxas de concepção 

em vacas inseminadas após protocolos de IATF do que após a detecção de cio (CERRI et al., 

2004; STRICKLAND et al., 2010). Dessa forma, o emprego dos indutores de ovulação em 

protocolos de sincronização pode evitar ovulações atrasadas e comprometimentos na 

qualidade dos oócitos. Esses resultados podem explicar, parcialmente, o fato do presente 
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estudos não ter observado efeito negativo da produção de leite nas taxas de concepção de 

embriões oriundos de doadoras em lactação. 

A temperatura ambiente e retal estão correlacionadas (SARTORI et al., 2002). Além 

disso, estudos anteriores demonstraram que o aumento da temperatura ambiente ou corporal 

reduz a taxa de concepção de vacas Holandesas lactantes após IA (HANSEN; ARÉCHIGA, 

1999; DEMETRIO et al., 2007; BALOGH et al., 2012) ou TE (VASCONCELOS et al., 2006; 

DEMETRIO et al., 2007). Dessa forma, contrariamente a hipótese inicial e diferentemente de 

resultados encontrados por outros autores (PUTNEY; DROST'; THATCHER, 1989; 

RODRIGUES et al., 2007a; CHEBEL; DEMÉTRIO; METZGER, 2008; FREITAS et al., 

2010), no presente estudo não foi observado efeito de época do ano de produção dos embriões 

nas taxas de concepção e perda gestacional de receptoras após TE. No entanto, dados da 

literatura já reportaram taxas de concepção (LOPES et al., 2007) e perda gestacional 

(HUMBLOT, 2001) semelhantes após IA entre diferentes épocas do ano (quente e fria). 

Ainda, uma possível causa da semelhante taxa de concepção em ambas as épocas do 

ano de produção dos embriões seria pelo fato da sutil diferença observada entre as 

temperaturas máximas médias das épocas do ano definidas na região do presente estudo (33,3 

± 5,4 
o
C durante a época quente e 30,6 ± 5,4 

o
C durante a época não quente) o que leva, 

provavelmente, a estresse térmico em ambas as épocas analisadas.  

Apesar da época do ano da coleta e/ou transferência dos embriões não terem 

apresentado efeito na taxa de concepção após TE, as temperaturas máximas médias entre o 

estro/estro estimado e a TE das receptoras correlacionaram-se negativamente com a 

probabilidade de concepção aos 31 e 45 dias de gestação. Tais resultados corroboram o 

descrito por Demétrio et al. (2007). Esses dados são suportados por estudos que avaliaram o 

efeito do estresse térmico no desenvolvimento embrionário inicial (EALY; DROST; 

HANSEN, 1993; PAULA-LOPES; HANSEN, 2002). Os autores verificaram maior redução 

no número total de células por embrião (PAULA-LOPES; HANSEN, 2002) e atraso no 

desenvolvimento embrionário de doadoras submetidas ao estresse térmico até o terceiro dia de 

desenvolvimento (EALY; DROST; HANSEN, 1993). Portanto, a intensidade dos efeitos 

deletérios do estresse térmico são dependentes do estágio do embrião, sendo os embriões de 

duas a quatro células mais sensíveis por não terem o mecanismo de apoptose induzida pelo 

estresse ativado (PAULA-LOPES; HANSEN, 2002). 

Outro fator diretamente relacionado ao período entre o estro e a TE (7 dias) ou os sete 

dias após IA é a concentração de progesterona (LAMMING; ROYAL; , 1999; MANN; 

LAMMING, 2001; INSKEEP, 2004; STRONGE et al., 2005; MCNEILL et al., 2006; 
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CLEMENTE et al., 2009a). Clemente et al. (2009b) constataram que a elevada concentração 

de progesterona nesse período está diretamente relacionado a qualidade do ambiente uterino, 

visto que os autores observaram embriões maiores no 16
o
 dia de desenvolvimento após TE em 

receptoras previamente tratadas com implante de P4. Portanto, considerando que o estresse 

térmico pode comprometer a produção de esteróides (WOLFENSON et al., 1997; WILSON et 

al., 1998), possivelmente as altas temperaturas estão afetando tanto o desenvolvimento inicial 

no caso das doadoras (EALY; DROST; HANSEN, 1993; PAULA-LOPES; HANSEN, 2002), 

quanto a receptividade uterina à gestação das receptoras (CLEMENTE et al., 2009a; FORDE 

et al., 2009). 

Além dos eventos pós ovulação, é importante ressaltar a influência da qualidade 

oocitária entre diferentes épocas do ano no sucesso reprodutivo dessas fêmeas. Durante a 

época de estresse térmico, oócitos coletados de vacas (AL-KATANANI; PAULA-LOPES; 

HANSEN, 2002b; GENDELMAN; ROTH, 2012) ou novilhas Holandesas (FERREIRA et al., 

2011) resultaram em menor taxa de clivagem e desenvolvimento a estágio de blastocisto, 

quando comparados aos oócitos colhidos durante épocas de estresse térmico reduzido. 

Reduzida taxa de desenvolvimento a estágio de blastocisto também foi evidenciado quando 

doadoras de embrião da raça Gir foram introduzidas em câmaras climáticas por 28 dias 

(TORRES-JÚNIOR et al., 2008). Ainda, considerando que a foliculogênese tem duração 

média de 90 dias (FAIR, 2003), mesmo após a retirada do estresse térmico (sistemas 

climatizados), oócitos de fêmeas Holandesas não lactantes permaneceram com reduzidas 

taxas de clivagem e de blastocisto (AL-KATANANI; PAULA-LOPES; HANSEN, 2002b; 

TORRES-JÚNIOR et al., 2008), mostrando o comprometimento do oócito em estágio anterior 

ao do folículo antral. 

Além da influência da temperatura ambiental na taxa de concepção (DEMETRIO et 

al., 2007), outros autores também reportaram efeitos deletérios do estresse térmico sobre a 

perda gestacional (AL-KATANANI; HANSEN, 2002; DEMETRIO et al., 2007; FREITAS et 

al., 2010). No entanto, no presente estudo não foi verificado efeito da época do ano e da 

temperatura ambiental sobre a perda gestacional das receptoras de embrião.  

Dessa forma, os dados são indicativos de que o efeito da época de produção do 

embrião é mais evidente na resposta à superovulação e na produção embrionária do que na 

taxa de concepção da receptora. Provavelmente, a semelhante taxa de concepção entre as 

épocas do ano está relacionada a uma pré-seleção, com a qual apenas os embriões mais 

resistentes ao estresse térmico atigem o sétimo dia de desenvolvimento em condições viáveis 

e com capacidade de levar uma gestação a termo.  
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6.2.2  EFEITOS RELACIONADOS AO EMBRIÃO E À RECEPTORA HOLANDESA 

EM LACTAÇÃO 

 

 

A qualidade embrionária está diretamente relacionada com a taxa de concepção aos 31 

(Grau I = 37,8%
a
, Grau II = 34,0%

a
 e Grau III = 28,4%

b
; P < 0,0001) e 45 dias de gestação 

(Grau I = 30,7%
a
, Grau II = 25,3%

b
 e Grau III = 21,3%

c
; P < 0,0001; Figura 11 A), 

corroborando outros relatos da literatura (HASLER, 2001; SPELL et al., 2001; CHEBEL; 

DEMÉTRIO; METZGER, 2008). No entanto, a perda gestacional não foi influenciada pela 

qualidade embrionária (Grau I = 15,8%, Grau II = 21,8% e Grau III = 21,8%; P = 0,08; Figura 

11 A).  

Não foi observado efeito de estágio de desenvolvimento embrionário na taxa de 

concepção aos 31 (P = 0,26) e aos 45 dias de gestação (P = 0,68) e perda gestacional (P = 

0,34) das receptoras (Figura 11 B), corroborando dados observados na literatura (HASLER, 

2001; SPELL et al., 2001; LEE et al., 2012). 

Quando o embrião foi transferido a fresco, sem prévio congelamento, as receptoras 

apresentaram superior taxa de concepção aos 45 dias de gestação (27,2 vs. 24,1%, P = 0,04; 

Figura 11 C) e menor taxa de perda gestacional (17,2 vs. 22,3%, P = 0,02; Figura 11 C). 

Resultados semelhantes foram relatados na literatura (SPELL et al., 2001; RODRIGUES et 

al., 2004a; RODRIGUES et al., 2007c; CHEBEL; DEMÉTRIO; METZGER, 2008). A 

redução na taxa de concepção e o aumento na perda gestacional após transferência de 

embriões congelados pode estar relacionado às injúrias causadas durante o processo de 

congelamento (PEREIRA; MARQUES, 2008). 
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Figura 11 - Taxa de concepção aos 31 (TC31) e 45 dias (TC45) e perda gestacional de receptoras Holandesa em lactação após transferência de embriões de 

diferentes qualidades (A), estágios de desenvolvimento (B) e submetidos a criopreservação (fresco ou congelado; C). Dados apresentados porcentagem. 
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Por fim, receptoras com CL da categoria 1 (maior tamanho), apresentaram maior taxa 

de concepção aos 31 dias de gestação (Categoria 1 = 37,4%
a
, Categoria 2 = 34,1%

b
 e 

Categoria 3 = 28,5%
b
, P = 0,02; Figura 12 A). No entanto, o número de CL no momento da 

TE não alterou a taxa de concepção aos 31 (1CL = 35,8% vs. ≥2CL = 30,8%; P = 0,08) e aos 

45 dias de gestação (1CL = 27,8% vs. ≥2CL = 23,5%; P = 0,10) e a perda gestacional (1CL = 

18,2% vs. ≥2CL = 18,1%; P = 0,97, Figura 12 B). Tais resultados são suportados por dados da 

literatura que demonstraram correlação positiva entre o volume do CL, a concentração de 

progesterona circulante no momento da TE e taxa de concepção (BARUSELLI et al., 2003; 

2010). Ainda, o presente estudo reconfirmou que a avaliação do CL com precisão, 

previamente a TE, é uma técnica eficiente para seleção de receptoras (YOSHIDA et al., 

2012), podendo ser utilizada na rotina dos programas de TE. 

 

Figura 12 - Taxa de concepção aos 31 (TC31) e 45 dias (TC45) e perda gestacional de receptoras 

Holandesa em lactação após transferência de embriões de acordo com o tamanho (A) e número do 

corpo lúteo da receptora (B). Dados apresentados como porcentagem. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo não confirmaram a hipótese de que a resposta ao 

protocolo de superovulação e a produção de embriões são menores em vacas Holandesas em 

lactação, comparado com novilhas. Porém, foi confirmado que a resposta ao protocolo de 

superovulação e a produção de embriões são menores durante os meses mais quentes do ano, 

tanto em vacas lactantes quanto em novilhas Holandesas. Ainda, a hipótese de que o efeito da 

elevada temperatura ambiental durante os meses quentes do ano afetaria de maneira mais 

significativa a resposta superovulatória e a produção de embriões em vacas em lactação do que 

novilhas foi parcialmente confirmada. 

As hipóteses de que a taxa de concepção das receptoras é menor quando os embriões 

são oriundos de doadoras Holandesas em lactação ou produzidos durante os meses quentes do 

ano não foram confirmadas. Ainda, não foi confirmada a hipótese de que o efeito da elevada 

temperatura ambiental durante a produção de embriões afeta de maneira mais acentuada a taxa 

de concepção das receptoras quando os embriões são oriundos de doadoras lactantes. 

Portanto, com base nos resultados do presente estudo pode-se concluir que:  

- apesar das vacas lactantes apresentarem maior resposta superovulatória, as novilhas 

apresentaram semelhante número de embriões viáveis, porém maior taxa de embriões viáveis; 

- a resposta ao tratamento superovulatório e a produção de embriões foram inferiores 

durante a época quente do ano; 

- a taxa de recuperação foi superior em vacas em lactação do que em novilhas. Ainda, 

verificaram-se inferiores taxas nas épocas quentes do ano; 

- a taxa de fertilização foi inferior em vacas em lactação do que em novilhas. Ainda, 

verificou-se redução do número de estruturas fertilizadas nas épocas quentes do ano; 

- a queda do número e taxa de embriões grau I e II durante os meses quentes do ano foi 

mais acentuada em vacas em lactação do que novilhas; 

- a taxa de estruturas fertilizadas e de embriões viáveis apresentaram relação negativa 

com a temperatura máxima durante os 15 dias do protocolo de SOV; 

- embriões originados de vacas lactantes apresentaram maior taxa de concepção do que 

embriões oriundos de novilhas;  

- apesar da época de produção do embrião não influenciar a taxa de concepção e a perda 

gestacional, verificou-se relação negativa da temperatura máxima entre o estro e o momento da 

TE na taxa de concepção. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

 

Visto que a dose de FSH utilizada para superovular novilhas é inferior à utilizada para 

vacas em lactação e o número de embriões viáveis recuperados por coleta é semelhante, os 

dados do presente estudo sugerem maior eficiência na superovulação de novilhas. No entanto, 

a taxa de concepção dos embriões oriundos de novilhas parece ser inferior às taxas de 

embriões de vacas lactantes, minimizando o efeito positivo da produção de embriões de 

novilhas. Estudos prospectivos adicionais são necessários para confirmar tais informações e 

os possíveis mecanismos endócrinos e bioquímicos envolvidos (Figura 13). 

Os resultados reafirmaram a baixa eficiência dos tratamentos superovulatórios quando 

realizados durante a época quente do ano, sugerindo melhora nas condições de ambiência 

(conforto térmico) ou intensificação desses programas nas épocas de temperaturas amenas. 

No entanto, apesar do reduzido número de embriões viáveis produzidos no período quente do 

ano, o presente estudo sugere que a época de produção do embrião não interfere no sucesso 

reprodutivo da receptora. Ou seja, embriões viáveis produzidos durante a época quente do 

ano, podem resultar em taxas de concepção semelhantes quando comparados aos embriões 

produzidos durante a época não quente. Dessa forma, estratégias devem ser estabelecidas para 

melhorar os índices de sobrevivência embrionária durante a primeira semana de 

desenvolvimento do embrião. No entanto, futuras pesquisas são necessários para avaliar os 

mecanismos endócrinos, bioquímicos e moleculares envolvidos nesse período (Figura 14). 

A taxa de concepção da receptora de embrião não foi influenciada pela época do ano 

de produção e de transferência do embrião, provavelmente pelas condições climáticas da 

região na qual o experimento foi desenvolvido, onde elevadas temperaturas são registradas 

durante todo o ano. No entanto, a temperatura ambiental entre o estro e o momento da TE 

influenciou negativamente a taxa de concepção das receptoras, indicando a importância do 

controle do conforto térmico e da ambiência para melhorar a taxa de concepção após a 

transferência de embriões. 
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Figura 13 - Modelo hipotético dos possíveis fatores envolvidos na resposta ao protocolo de superovulação e taxa de concepção de embriões produzidos a partir 

de vacas em lactação e novilhas. 

 



C o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  e  i m p l i c a ç õ e s  p r á t i c a s                                                         P á g i n a  | 72 

 

 
 

 

Figura 14 - Modelo hipotético dos possíveis fatores envolvidos na resposta ao protocolo de superovulação e taxa de concepção de embriões produzidos 

durante a época quente do ano, considerando a categoria da doadora. 
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Por fim, os dados são indicativos de que o efeito da época de produção do embrião é 

mais evidente na resposta à superovulação e na produção embrionária do que na taxa de 

concepção da receptora. Entretanto, apesar da taxa de concepção ser semelhante entre 

receptoras com embriões produzidos durante diferentes épocas do ano, maior número de 

fêmeas gestantes é obtido nos programas de SOV desenvolvidos durante a época não quente 

(1,6 vs. 1,0 gestação por protocolo de SOV), visto que, a produção de embriões viáveis é 

superior durante esse período. 
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