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RESUMO  

Os índices reprodutivos e produtivos da pecuária bovina leiteira brasileira estão 
abaixo do desejável, e a elevação na produção de leite nas últimas décadas 
ocorreu, em parte, mais pela expansão das áreas exploradas e o aumento do 
efetivo de rebanho que pelo real incremento na produtividade. O 
desenvolvimento e a aplicação de biotécnicas reprodutivas são condições 
indispensáveis para a melhoria na eficiência reprodutiva, e especialmente para 
os ruminantes domésticos, técnicas como a Inseminação Artificial e 
Transferência de Embriões vêm sendo utilizadas com sucesso. Outras 
biotécnicas como a produção in vitro de embriões, clonagem e transgenia, 
contribuem para acelerar o melhoramento genético, pois incluem a utilização 
de animais provados e com características desejáveis superiores, mas 
apresentam resultados inferiores em termos de produção.  A principal meta do 
programa de TE é a superovulação, cujo objetivo é obter, após administração 
de hormônios exógenos, elevado número de embriões viáveis por doadora pelo 
aumento do número de oócitos liberados, possibilitando a transferência dos 
embriões obtidos após a inseminação artificial para o trato reprodutivo de 
receptoras para completarem a gestação. As fêmeas bovinas nascem com 
mais de 100.000 oócitos nos folículos ovarianos, mas pelas vias naturais, 
apenas 0,01% de produtos viáveis podem ser gerados, ou seja, um número 
próximo a dez descendentes em toda sua vida reprodutiva. Uma das soluções 
propostas para esse problema foi o desenvolvimento da produção in vitro (PIV) 
de embriões bovinos, uma importante biotécnica de reprodução assistida, a 
qual permite a interação do espermatozóide com o oócito fora do trato 
reprodutivo feminino, com a formação de um novo indivíduo. Embora essas 
biotécnicas sejam utilizadas em muitos rebanhos tanto de leite quanto de corte, 
a eficiência de um programa de PIV está limitada, entre outros fatores, pela 
taxa de recuperação de oócitos, pela variação individual na resposta ovariana 
aos tratamentos para estimular o amadurecimento e ovulação de um número 
grande de folículos, requerendo estudos para avaliar o efeito da associação 
entre início da onda folicular e o início do tratamento superestimulatório 
principalmente em animais de origem leiteira.  
 
Palavras-chave: oócitos, embrião, leite, folículo, biotécnicas 
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ABSTRACT 

 
The reproductive and productive index of dairy cattle in Brazil are below the 

desirable rates, and, in recent decades, the increase in milk production 

occurred, partly, more because of the expansion of explored areas and the 

increase of herds than due to an effective productive increment. The 

development and application of reproductive biotechnologies are essential 

conditions for improving reproductive efficiency, especially for domestic 

ruminants, and techniques such as artificial insemination and embryo transfer 

have been successfully used. Other biotechnologies such as in vitro embryo 

production, cloning and genetic modification help to accelerate genetic 

improvement, because they include animals with superior desirable traits, 

although the results in terms of production are not so good. The main goal of an 

embryo transfer program is to obtain a high number of viable embryos per 

donor, after exogenous hormones administration, by increasing the number of 

oocytes released, enabling the embryo transfer to recipient cows in order to 

complete the gestation. Cows are born with more than 100,000 oocytes in 

ovarian follicles, but by natural via, only 0.01% of viable products can be 

generated, or a number close to 10 calves throughout their reproductive life. 

One of the proposed solutions to this problem was the development of in vitro 

production (IVP) of bovine embryos, a major biotech assisted reproduction, 

which allows the interaction of sperm with oocyte outside the female 

reproductive tract. Although these biotechnologies are used in many dairy and 

beef herds, efficiency of an IVP program is limited, among other factors, 

because of the oocyte recovery rates and the individual variation of ovarian 

response to FSH treatment, requiring more studies to evaluate the association 

between follicular waves and superstimulatory treatments, mainly in dairy 

animals. 

Keywords: oocyte, embryo, follicle, biotech 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os índices reprodutivos e produtivos da bovinocultura leiteira brasileira 

estão muito abaixo do desejável, e a elevação na produção de leite nas últimas 

décadas ocorreu, em parte, muito mais pela expansão das áreas exploradas e 

o aumento do efetivo de rebanho que por um real incremento na produtividade. 

Quanto mais maximizada for a produção, utilizando biotecnologias como 

inseminação artificial, sincronização estral, transferência de embriões e 

fecundação in vitro, tanto maior será a exigência para a eficiência produtiva 

ótima (NEVES et al., 2002). 

Durante os últimos anos, a pecuária no Brasil sofreu um enorme ganho 

de volume e produtividade. A aplicação de técnicas modernas de produção, 

incluindo as biotecnologias ligadas à reprodução animal, contribuiu para que o 

país fosse classificado como o maior detentor do rebanho comercial de bovinos 

do mundo, o maior exportador mundial de carne bovina (SERAPIÃO, 2008) e, 

ainda ser o primeiro país do mundo em número de embriões bovinos 

produzidos in vitro (PAVÃO, 2009). 

Do ponto de vista econômico, o desempenho reprodutivo é um dos 

principais focos da pecuária (SILVA, 2008). Assim, a utilização de 

biotecnologias da reprodução é alternativa para aumentar os índices 

reprodutivos de um rebanho bovino (RUBIN, 2006). 

O desenvolvimento e a aplicação de biotécnicas reprodutivas são 

condições indispensáveis para a melhoria na eficiência reprodutiva, e 

especialmente para os ruminantes domésticos. Técnicas como a Inseminação 

Artificial (IA) e Transferência de Embriões (TE) vêm sendo utilizadas com 

sucesso. Outras biotécnicas como a produção in vitro de embriões, clonagem e 

transgenia, contribuem para acelerar o melhoramento genético, pois incluem a 

utilização de animais provados e com características desejáveis superiores, 

mas apresentam ainda resultados inferiores em termos de produção.  
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Segundo THIBIER (2007), mais de 670.000 embriões produzidos in 

vivo foram transferidos em todo o mundo, dos quais aproximadamente metade 

foi transferido a fresco e metade congelados. Em contrapartida, cerca de 

292.000 embriões produzidos in vitro (PIV) foram transferidos no mesmo ano, 

dos quais cerca de 75% foi transferida a fresco. O fato da fêmea Bos taurus 

indicus produzir dezenas de oócitos em um único procedimento de aspiração 

folicular, numa relação direta com o número de folículos (PONTES et al., 2009) 

elevou o Brasil à liderança mundial na produção in vitro de embriões. 

Adicionalmente, com o advento de novas tecnologias para a utilização de 

fármacos na área reprodutiva, mais especificamente os hormônios, é possível 

incrementar os índices reprodutivos dos rebanhos de corte e de leite utilizando-

se a hormonioterapia para programas de inseminação artificial e 

superestimulação ovariana em animais de elevado valor genético (KOZICKI et 

al., 2005). 

Dentre as biotecnologias utilizadas, a Transferência de Embrião (TE) e 

a Fertilização in vitro (FIV), possibilitam o aumento dos índices reprodutivos em 

fêmeas, intensificando a seleção de animais. A utilização dessas biotecnologias 

e seus desenvolvimentos são essenciais para aumentar a eficiência produtiva 

dos rebanhos (REICHENBACH et al., 2002).  

A TE consiste em obter embriões de uma fêmea doadora e transferí-

los para fêmeas receptoras com a finalidade de completar o período de 

gestação. Sua importância básica para a produção animal está na possibilidade 

de uma fêmea produzir um número de descendentes muito superior ao que 

seria possível fisiologicamente, durante sua vida reprodutiva (REICHENBACH 

et al., 2002). A TE oferece uma série de vantagens para a seleção zootécnica 

com conseqüente reflexo sobre a produção animal, tais como, seleção de mães 

de touros para inseminação, aumento do número de descendentes de animais 

geneticamente superiores, redução do intervalo entre gerações e aumento da 

velocidade do melhoramento (ANDRADE et al., 2002). 

A principal meta do programa de TE é a superovulação, cujo objetivo é 

obter, após administração de hormônios exógenos, elevado número de 

embriões viáveis por doadora pelo aumento do número de oócitos liberados, 

possibilitando a transferência dos embriões obtidos após a inseminação 
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artificial para o trato reprodutivo de receptoras para completarem a gestação 

(RUMPF et al., 2000).  

Segundo DODE (2006), as fêmeas bovinas nascem com mais de 

100.000 oócitos nos folículos ovarianos, mas pelas vias naturais, apenas 

0,01% de produtos viáveis podem ser gerados, ou seja, um número próximo a 

dez descendentes em toda sua vida reprodutiva.  

Uma das soluções propostas para esse problema foi o 

desenvolvimento da produção in vitro (PIV) de embriões bovinos, uma 

importante biotécnica de reprodução assistida, a qual permite a interação do 

espermatozóide com o oócito fora do trato reprodutivo feminino, com a 

formação de um novo indivíduo (MARTIN, 2007). O processo envolve as 

etapas de colheita e maturação in vitro (MIV) dos oócitos, fertilização in vitro 

(FIV) e o cultivo in vitro (CIV) de zigotos e estruturas embrionárias fora do útero 

animal, ao contrário da clássica transferência de embriões (GONÇALVES et al., 

2002). 

A técnica de produção in vitro tem sido utilizada nos diferentes 

segmentos da reprodução assistida humana e animal. Inicialmente essas 

técnicas foram empregadas somente na pesquisa fundamental como 

instrumento para estudar fenômenos fisiológicos relacionados aos gametas 

femininos e masculinos, permitindo assim o maior entendimento das fases de 

crescimento, maturação e fecundação de oócitos, além da capacitação 

espermática e desenvolvimento embrionário precoce (CALADO et al., 2001).  

Embora essas biotécnicas sejam utilizadas em muitos rebanhos tanto 

de leite quanto de corte, a eficiência de um programa de PIV está limitada, 

entre outros fatores, pela taxa de recuperação de oócitos, pela variação 

individual na resposta ovariana aos tratamentos para estimular o 

amadurecimento e ovulação de um número grande de folículos. Requerendo 

estudos para avaliar o efeito da associação entre início da onda folicular e o 

início do tratamento superestimulatório, principalmente em animais de origem 

leiteira.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Estrutura ovariana    

   

Os ovários são órgãos pares do sistema reprodutor feminino, com 

localização e tamanho variando entre as espécies (ALVES et al., 2008), tendo 

nos bovinos, em média 3,0 a 4,5 cm de comprimento e 1,5 a 2,0 cm de largura, 

com coloração rósea clara (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1995). 

Segundo MARIANI (2009), os ovários são os órgãos primários para a 

reprodução na fêmea, exatamente como os testículos no macho, e podem ser 

considerados de natureza endócrina e citogênica (produtora de células), já que 

produzem hormônios que são absorvidos diretamente pela corrente sanguínea, 

e também, óvulos que são expelidos por estas glândulas. 

O folículo unidade morfofuncional do ovário, é uma estrutura altamente 

organizada e constituída basicamente pelo oócito. Sua função é proporcionar 

um ambiente ideal para o crescimento, maturação oocitária e produção de 

hormônios (ALVES et al., 2008). 

Segundo GONÇALVES et al. (2002), o oócito no interior do folículo 

está rodeado de células da granulosa, formando o complexo cumulus oocitos 

(CCO). O conjunto de células próximas da zona pelúcida (ZP), que estão em 

íntimo contato com o oócito por junções intercomunicantes é denominada 

corona radiata, e está circundado por células foliculares e demarcado por uma 

membrana basal que os separa do estroma ovariano. 

A população folicular ovariana é bastante heterogênea. De acordo com 

os aspectos morfológicos, os folículos podem ser divididos em: 1) folículos pré-

antrais ou não cavitários, que abrangem os folículos primordiais, primários e 

secundários e 2) folículos antrais ou cavitários, compreendendo os folículos 

terciários (subordinados e dominantes), de Graaf ou pré-ovulatório (MARTINS 

et al., 2008). 
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Os folículos primordiais se encontram em estádio de quiescência 

(repouso) e são compostos de um oócito imaturo circundado por uma única 

camada de células somáticas (pré-granulosa) de forma achatada. Os folículos 

primários são constituídos de um oócito em crescimento circundado por uma 

camada de células da granulosa de formato cubóide, não possuindo células 

tecais diferenciadas e podendo apresentar uma ZP em formação. Os folículos 

secundários são caracterizados por um oócito inteiramente circundado por uma 

ZP e a presença de pelo menos duas camadas de células da granulosa de 

forma cubóide. Ao contrário dos folículos primordiais, os folículos primários e 

secundários são considerados folículos em estádio inicial de crescimento 

(MARIANI, 2009). 

Os folículos terciários são constituídos por um oócito circundado pela 

corona radiata e células do cumulus que conectam o oócito às células da 

granulosa, além das células tecais e uma cavidade contendo líquido folicular. 

Os folículos pré-ovulatórios apresentam todos os componentes presentes nos 

folículos terciários, contudo o oócito apresentar-se-á no estádio final do 

desenvolvimento. De toda a população folicular presente no ovário, apenas 

cerca de 0,01% destes atingirá a ovulação, enquanto os demais folículos 

sofrem um processo degenerativo ou apoptótico conhecido por atresia, durante 

o desenvolvimento folicular (MAX et al., 2004). 

 

 

2.2 Ciclo estral 

 

A fisiologia do ciclo estral é complexa e depende da perfeita interação 

entre o sistema nervoso central, sistema endócrino e os órgãos genitais. O 

hipotálamo, estrutura localizada centralmente na base do cérebro possui 

núcleos responsáveis pela secreção de hormônios reguladores de 

gonadotrofinas (GnRH), os quais são liberados de forma pulsátil ligando-se, 

posteriormente aos receptores da hipófise. Por conseguinte dá-se início a 

síntese e a liberação, também pulsátil, dos hormônios de natureza 

glicoprotéica, denominados hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio 

luteinizante (LH) (MORAES et al., 2002; JAINUDEEN & HAFEZ, 2004). O FSH 
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secretado pelo lobo anterior da hipófise promove crescimento folicular e 

hiperplasia nas células da granulosa e teca interna nos ovários, enquanto o LH 

induz a maturação e ovulação dos folículos, produção de estrógenos pela teca 

interna e luteinização desta e da granulosa com desenvolvimento do corpo 

lúteo (GRUNERT & GREGORY, 1989). 

O ciclo estral em bovinos apresenta duração média de 21 dias e é 

definido como o intervalo transcorrido entre dois estros, no qual ocorre uma 

série de alterações hormonais, morfológicas e comportamentais (MOREIRA et 

al., 2002; ALBUQUERQUE et al., 2004; JAINUDEEN & HAFEZ, 2004). Pode 

ser dividido em duas fases distintas: a fase folicular ou estrogênica 

caracterizada pelo pró-estro e estro culminando com a ovulação e a fase 

luteínica ou progesterônica constituída pelo metaestro e diestro finalizando-se 

com a luteólise (MACMILLAN & BURKE, 1996; MORAES et al., 2002; 

ALBUQUERQUE et al., 2004). Segundo ALBUQUERQUE et al. (2004), o estro 

é comumente denominado de dia zero do ciclo estral. Dura entre 12 e 24 horas 

na vaca, variando entre as raças e inicia em sincronia ao pico de LH, 

resultando em dois fenômenos independentes: a luteinização das células da 

granulosa e teca e a ruptura do folículo ovulatório. Em seguida ocorre a 

ovulação e posterior formação do corpo lúteo (MORAES et al., 2002). 

JAINUDEEN & HAFEZ (2004) descreveram que, em se tratando de ovário, 

esse período do ciclo estral é caracterizado pela elevada secreção de 

estrógeno (E2) dos folículos pré-ovulatórios. 

De acordo com MORAES et al. (2002), os sinais de estro ocorrem logo 

antes da ovulação, devido ao aumento de estradiol na circulação. Os elevados 

níveis de estrógeno, na fase inicial do estro, sinalizam o hipotálamo para inibir 

o feedback negativo estimulando a liberação cíclica de GnRH (feedback 

positivo) (ALBUQUERQUE et al., 2004). Nessa fase a fêmea apresenta vulva 

edemaciada, mucosa vaginal hiperêmica, descarga de muco vaginal claro e 

elástico, inserção da cauda arrepiada, lordose, inquietude, há formação de 

grupo de animais e finalmente, quando montada, fica imóvel. Para MORAES et 

al. (2002) e ALBUQUERQUE et al. (2004), o sinal mais característico e 

confiável da ocorrência do estro é quando a fêmea aceita a monta sem reagir. 
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2.2.1 Fase folicular ou estrogênica 

 

Durante o ciclo estral, o crescimento dos folículos ovarianos, em 

bovinos, ocorre em um padrão denominado ondas de crescimento folicular. 

Normalmente há a emergência de duas ou três ondas de crescimento 

folicular (ADAMS et al., 1992; BO et al.; 1994; BINELLI, 2001). De acordo com 

MORAES et al. (2002) e ALBUQUERQUE et al. (2004), este crescimento 

folicular ocorre sob baixas concentrações plasmática de progesterona (P4) e 

alta pulsatibilidade de LH. Uma onda de folículos emerge entre os dias um e 

três após o estro. São geralmente em torno de 10 a 50 folículos neste grupo 

com o tamanho de dois a três milímetros de diâmetro cada. Nos dias 

subsequentes parte desses folículos cresce para quatro a seis milímetros, 

sendo que dois a cinco folículos maiores do grupo continuarão a crescer, 

enquanto que os outros regridem (MOREIRA et al., 2002). Para DISKIN et al. 

(2002), cada onda de crescimento folicular divide-se na fase de recrutamento, 

seleção, dominância e atresia ou ovulação. 

No momento em que ocorre a lise do corpo lúteo (CL), as 

concentrações de progesterona declinam favorecendo o aumento transitório 

das concentrações plasmáticas de FSH, caracterizando assim a fase de 

recrutamento ou emergência (ADAMS et al., 1992). Consequentemente, ocorre 

o crescimento do folículo (MORAES et al., 2002; ALBUQUERQUE et al., 2004) 

até em torno do oitavo dia após o estro, com emergência da segunda onda de 

crescimento folicular reiniciando o processo (BÓ et al., 1994; MOREIRA et al., 

2002). A taxa de seleção é semelhante para todos os folículos recrutados, no 

entanto, na fase de seleção um folículo passa a apresentar maior taxa de 

crescimento e torna-se dominante e outros entram em atresia (GINTHER et al., 

2001; DISKIN et al., 2002). A fase de regressão ocorre após o décimo dia, para 

fêmeas que apresentam duas ondas de crescimento folicular, sendo que na 

existência de três ondas têm-se do sétimo ao oitavo dia para regressão 

(SILCOX et al., 1993; BO et al., 1994). 
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2.2.2 Fase luteínica ou progesterônica 

 

A fase luteínica é caracterizada pela formação do CL ovariano, 

resultante do rompimento de um folículo ovulatório e pela presença de maiores 

concentrações plasmáticas de progesterona. Condição esta, que leva ao 

crescimento e atresia dos folículos ovarianos devido à diminuição da 

pulsatibilidade e ausência do pico de LH, ou seja, pulsos de LH com alta 

frequência e baixa amplitude (MORAES et al., 2002; ALBUQUERQUE et al., 

2004). 

Conforme BINELLI et al. (2001); MORAES et al. (2002); 

ALBUQUERQUE et al. (2004) e JAINUDEEN e HAFEZ (2004) à medida que 

vai ocorrendo a luteinização das células foliculares e formação do corpo lúteo, 

as estruturas foliculares, que até então secretavam estrógeno, passam a 

secretar progesterona, hormônio este, essencial para a ciclicidade normal da 

vaca (BÓ et al., 2000). Segundo ALBUQUERQUE et al. (2004) nesta fase a 

fêmea não aceita mais a monta, o cérvix apresenta-se fechado, o muco 

produzido é viscoso e não flui mais pela comissura vulvar. Os autores ainda 

acrescentam que no primeiro e segundo dia do metaestro podem ocorrer 

sangramentos uterinos, que se atribui à queda nos níveis de estrógeno. Para 

BÓ et al. (2000), durante a fase de secreção de progesterona ocorrem 

aumentos periódicos de FSH, o qual estimula a emergência de ondas 

foliculares. 

O diestro, que começa no dia seis do ciclo estral, dura entre dez e 14 

dias, sendo a fase mais longa do ciclo na vaca. Nesta fase o corpo lúteo 

continua a se desenvolver atingindo o máximo de seu crescimento e produção 

de progesterona, que impede a onda gonadotrófica de completar a maturação 

de folículos presentes no ovário, em função do crescimento folicular pós 

ovulatório, sobrevindo a atresia dos mesmos. O útero continua com sua 

musculatura relaxada, o endométrio mostra-se espessado com glândulas 
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hipertrofiadas. O cérvix permanece fechado com muco denso e viscoso, a 

vagina apresenta-se com as mucosas pálidas e secas (ALBUQUERQUE et al., 

2004). 

Caso o concepto esteja presente entre os dias 14 e 17 e ocorra 

secreção adequada de interferon, não ocorrerá a liberação de prostaglandinas 

(PGF2α) e a progesterona continuará a ser secretada para manter a gestação 

(ALBUQUERQUE et al., 2004; JAINUDEEN & HAFEZ, 2004). Caso não haja 

fecundação ou a produção de interferon for comprometida nesse período, a 

PGF2α será liberada com conseqüente luteólise, liberação e queda dos níveis 

plasmáticos de progesterona proporcionando condições favoráveis para um 

novo crescimento folicular e ovulação (OKUDA et al., 2002). 

O entendimento dos mecanismos básicos sobre a fisiologia da 

reprodução e a interação com outros sistemas fornecem embasamento para se 

discutir e aplicar os diferentes métodos biotécnicos reprodutivos disponíveis, 

dentre os quais se destaca a transferência de embriões. 

  

 

2.3 Foliculogênese 

 

A função primária de um folículo ovariano de mamíferos é a liberação 

de um oócito apto a ser fertilizado. A foliculogênese pode ser definida como a 

formação de folículos maduros, pré-ovulatórios, a partir de uma reserva de 

folículos primordiais (SPICER & ECHTERNKAMP, 1986). 

Este processo consiste em crescimento do ovócito, diferenciação de 

uma camada de células granulosas (planas) e de uma camada celular (teca 

interna) para fora da membrana basal (GREENWALD & TERRANOVA, 1988). 

Da reserva de folículos primordiais, formada durante a vida fetal ou 

logo após o nascimento, alguns folículos crescem continuamente durante a 

vida do animal, ou pelo menos até a reserva se exaurir. Quando um 

determinado folículo deixa essa reserva, ele cresce até a ovulação ou até que 

ocorra a sua degeneração, o que acontece com a maioria dos folículos (HAFEZ 

& HAFEZ, 2004). 
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O início e a regulação do desenvolvimento folicular pré-antral são 

predominantemente conduzidos por fatores produzidos localmente (MCNATTY 

et al., 1999). O oócito tem um papel ativo na coordenação da proliferação e 

diferenciação das células da granulosa ao seu redor (GILCHRIST, 2004). A 

comunicação intercelular é proporcionada por processos citoplasmáticos trans-

zonais (TZP), que são extensões das células da granulosa que penetram 

através da zona pelúcida e atingem a membrana do oócito. Este tipo de 

comunicação, entre o oócito e células somáticas, parece ser regulada durante 

o desenvolvimento, uma vez que às TZPs retraem quando o folículo atinge o 

estágio pré-antral, o que se acredita ser, pelo menos em parte, um efeito da 

ação do FSH (ALBERTINI et al, 2001). 

O passo seguinte na foliculogênese é a formação do antro, por meio 

da coalescência de pequenas gotas de fluido folicular, secretadas pelas células 

da granulosa. O número de folículos antrais ou terciários depende do nível de 

gonadotrofinas. Uma percentagem inferior a 1% dos folículos se desenvolverá 

até a fase pré-ovulatória, sendo que os outros sofrerão um processo de atresia 

ou regressão (RIVERA, 1993). 

 

 

2.3.1 Recrutamento e seleção de folículos ovarianos  

 

O folículo ovariano é uma unidade fisiológica equilibrada cujas 

estruturas e funções dependem de fatores extracelulares, como as 

gonadotrofinas e um complexo sistema de interações intrafoliculares (HAFEZ & 

HAFEZ, 2004). 

O fluido folicular possui constituintes específicos, como esteróides, e 

glicoproteínas sintetizadas pelas células da parede folicular. Em folículos 

antrais grandes, o fluido folicular contém concentrações marcadamente 

elevadas de 17β estradiol na fase folicular e progesterona com a aproximação 

da ovulação (HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

Uma elevação nas concentrações plasmáticas de FSH estimula o 

recrutamento folicular e a emergência da onda folicular (ADAMS, 1992; 

FORTUNE, 1994). Em espécies monovulatórias, ou seja, que ovulam apenas 



 

 

11  

um oócito, um folículo é selecionado do grupo de recrutados e adquire 

capacidade ovulatória, enquanto os folículos subordinados entram em atresia. 

O folículo selecionado é conhecido como folículo dominante e desempenha um 

papel ativo na supressão do crescimento dos subordinados pela secreção de 

estradiol e inibina (GINTHER et al., 1996). Em bovinos os folículos podem 

atingir o diâmetro de 8 mm independentemente do suporte de LH, mas o 

crescimento além de 9 mm requer LH endógeno ou FSH exógeno (GONG et 

al., 1996). A aquisição de receptores de LH pelas células da granulosa é 

essencial para a maturação folicular. 

A partir dos primeiros estudos ultra sonográficos, que datam de 

meados da década de 80, este desenvolvimento sincrônico de grupos de 

folículos em determinados períodos do ciclo estral é denominado de onda 

folicular (PIERSON & GINTHER, 1984). Segundo KNOPF et al., (1989), tem 

sido demonstrado que mais de 95% dos ciclos estrais são constituídos de duas 

ou três ondas foliculares. Essas variações no número de ondas de cada ciclo 

podem ocorrer em função de vários fatores, como dieta, manejo, fotoperíodo, 

pós-parto imediato, etc (GINTHER et al., 1996). 

Em um determinado momento do ciclo, ocorre o recrutamento de um 

grupo de folículos primordiais para iniciar o crescimento (fase de recrutamento), 

dentre estes recrutados um é selecionado (fase de seleção), este selecionado 

se destaca e cresce mais rapidamente que os outros (fase de dominância) com 

a conseqüente atresia dos demais folículos da onda. Uma nova onda se inicia 

somente quando o folículo dominante da onda anterior ovula ou inicia o 

processo de atresia. O folículo dominante entra em atresia, quando há altos 

níveis de progesterona presentes (diestro ou gestação), e uma nova onda tem 

inicio (HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

A determinação do número de ondas por ciclo vai influenciar no 

tratamento superovulatório, que deve começar no início de uma onda de 

desenvolvimento folicular, antes do estabelecimento da dominância, para que 

forneça resultados satisfatórios (BARUSELLI, 2004). 

 

2.4 Dinâmica folicular 
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Apesar da enorme quantidade de informações produzidas durante as 

últimas décadas, o entendimento completo dos mecanismos controladores do 

desenvolvimento folicular, ainda não foi atingido. A regulação do 

desenvolvimento folicular é complexa e envolvem fatores endócrinos, 

parácrinos e autócrinos, que são orquestrados de maneira estágio-específica a 

fim de controlar vários processos incluindo proliferação e diferenciação de 

células foliculares, esteroidogênese, angiogênese/vascularização, 

remodelagem da membrana basal e matriz extracelular e atresia/apoptose 

(WEBB et al., 2003; ACOSTA & MIYAMOTO, 2004; FORTUNE et al., 2004). 

O ovário tem duas funções principais. A primeira é a produção cíclica 

de oócitos fertilizáveis. A segunda é a produção de hormônios esteróides, em 

proporções balanceadas. O folículo é a estrutura ovariana que permite ao 

ovário desenvolver suas duas funções: a gametogênese e a esteroidogênese 

(HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

Segundo MCMILLAN & THATCHER (1991) e FIGUEIREDO et al. 

(1996), conhecendo a dinâmica folicular, pode-se aumentar a eficiência 

reprodutiva com a utilização de fármacos, principalmente, em programas de 

inseminação artificial ou de transferência de embriões. 

 

 

2.4.1 Controle da dinâmica folicular  

 

Nos últimos dez anos foram desenvolvidos alguns métodos para 

controlar o início da onda  de  crescimento  folicular  em  bovinos.  Entre estes  

se  pode  citar métodos  mecânicos, como  remoção  física  do  folículo  

dominante (BERGFELT  et  al., 1994,  1997;  MARTINEZ  et  al.,  2000)  e  

métodos  farmacológicos  como  o  GnRH (PURSLEY et al., 1995) ou a 

associação de estrógeno e progesterona/progestágenos  (BÓ  et  al.,  1993,  

1995).  Estes métodos têm sido empregados com êxito para promover o início 

da onda de crescimento folicular em intervalo de tempo conhecido. 

Em novilhas Bos taurus taurus x Bos taurus indicus, BARUSELLI et 

al., (2003) observaram  que  a  aplicação  de  GnRH  em  momentos  aleatórios  

do  ciclo  estral induz  a ovulação  em  apenas  45,7%  (16/35)  das  fêmeas. Em 
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outro trabalho BARUSELLI  et  al., (2004), colocaram em questão o uso do 

GnRH em novilhas Bos taurus indicus, justamente por apresentarem baixas 

taxas de ovulação. 

Em Bos taurus indicus, o tratamento eletivo para a indução da 

emergência da nova onda de crescimento folicular é a associação de estradiol 

(E2) e progesterona (P4). A eficiência desta associação tem sido descrita em 

diversos trabalhos em fêmeas Bos taurus taurus (BÓ et al., 1991, 1993, 1994, 

1995; MARTINEZ et al., 2000; COLAZO et al., 2003, 2005).  CARVALHO 

(2004) estudou o efeito do tratamento com estradiol e progesterona na 

emergência da onda folicular em novilhas Bos taurus indicus e Bos taurus 

taurus mantidas  nas  mesmas condições de manejo. Não se observou 

diferença no intervalo entre o tratamento com benzoato de estradiol e a 

emergência folicular entre Bos indicus, Bos taurus indicus e Bos taurus taurus.  

Entretanto, novilhas Bos taurus indicus apresentaram maior número de 

folículos recrutados no início da onda de  crescimento  folicular  que novilhas 

Bos taurus taurus, sugerindo maior  resposta  superestimulatória  ovariana  ao 

tratamento com gonadotrofinas em fêmeas Bos taurus indicus. 

Diferentes tipos de ésteres de estradiol, incluindo o Benzoato de 

estradiol (BE), Valerato de estradiol (VE) e Cipionato de estradiol (CE) estão 

disponíveis comercialmente na América do Sul. Todos estes ésteres são 

capazes de induzir a regressão de folículos antrais quando administrados na 

presença de elevadas concentrações de progesterona (BÓ  et  al.,  1995).  O 

Valerato de estradiol e o Cipionato de estradiol apresentam meia vida mais 

longa, resultando na indução de uma nova onda folicular mais tardia e menos 

sincronizada (BÓ et al., 1995; COLAZO et at., 2003; COLAZO et al.,2005) 

que o 17β estradiol (BÓ et al., 1995) ou o Benzoato de estradiol (BÓ et al.,  

2002).   

SÁ FILHO et al. (2005) avaliaram a administração de 2 mg de BE no  

momento da inserção do implante auricular contendo 3mg de Norgestomet   

(Crestar®, Intervet, Brasil) ou do dispositivo intravaginal de progesterona  

(CIDR®;  Pfizer,  Brasil)  em  novilhas  Bos  taurus indicus. O intervalo entre o 

tratamento e a emergência da nova onda folicular não foi influenciado pelo 

tratamento com CRESTAR® (2,9±0,1 dias) ou com CIDR (3,1±0,1 dias). Em 

outro recente estudo SÁ FILHO et al., (2006) avaliaram o efeito do BE ou de 
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duas diferentes doses de VE no momento e na sincronização da emergência 

da onda folicular em vacas e  novilhas Bos taurus indicus  tratadas com 

implante auricular de Norgestomet®. Foi observado efeito significativo de 

tratamento, no entanto, não foi observada interação entre tratamento e 

categoria animal (vaca ou novilha) para o intervalo e dispersão do momento da 

indução da emergência da nova onda de crescimento folicular. 

Estudos recentes avaliaram a necessidade do uso de progesterona 

injetável no início do tratamento com dispositivo intravaginal de progesterona 

(DIB) em vacas Nelore (Bos taurus indicus). MARTINS et al. (2005) 

observaram maior sincronização na emergência e atraso no dia de início da 

onda de  crescimento folicular quando se utilizou a associação progesterona 

injetável   mais BE (4,2 mg) que em animais que receberam somente BE no 

início do tratamento com dispositivos intravaginais novos (3,1mg) ou 

reutilizados (2,8 mg usados uma vez), concordando com o descrito para 

fêmeas Bos taurus taurus (MORENO et al., 2001). Em outro estudo, SÁ FILHO 

et al., (2005) testaram o efeito de diferentes doses (2 ou 3 mg) e/ou momentos 

(Dia 0 ou Dia 1) da aplicação de BE ou a associação de BE mais progesterona 

injetável no início do  tratamento com dispositivo intravaginal de progesterona 

(Dia 0) em vacas Nelore. O tratamento com BE+P4 no Dia 0, apresentou 

melhor sincronização da emergência da onda de crescimento folicular (4,0mg) 

que os tratamentos com apenas BE (2mg no D0). Portanto, pode-se concluir 

que o tratamento com Benzoato de estradiol associado à progesterona injetável 

no início do  tratamento  promove menor dispersão do momento do início da 

emergência da nova onda folicular. 

 

 

2.4.2 Fatores que afetam a reposta superestimulatória 

 

A variabilidade na resposta das doadoras aos tratamentos 

superovulatórios com as gonadotropinas continua a ser um dos maiores 

problemas em programas comerciais de TE (MAPLETOF et al., 2002; 

NOGUEIRA et al., 2002, BARROS et al., 2004). Esta variação individual ao 

tratamento superovulatório foi também relatada em vacas Nelore (Bos taurus 
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indicus) utilizando delineamento experimental “cross over” (BARUSSELI et al., 

2003). Os autores descrevem efeito significativo (p<0,05) de doadora no 

número de corpos  lúteos  (CLs) no dia da colheita, na taxa de recuperação, 

no total de estruturas recuperadas e no número de  embriões  transferíveis  e 

congeláveis,  indicando  que  a  doadora foi a  principal fonte de variação dos 

resultados. 

DONALDSON (1992) demonstrou que apesar do cumprimento de 

todos os requisitos, a resposta superovulatória resulta em muitas variações. 

Um estudo que envolveu 1263 doadoras, mostraram que somente 68% das 

fêmeas induzidas a superovulação produziram embriões transferíveis. A 

superovulação é a etapa menos previsível dentro da técnica de transferência 

de embriões, sendo vários os fatores que influenciam os resultados, e mesmo 

quando praticamente não ocorreu nenhuma alteração de uma superovulação 

para outra, em um mesmo animal, os resultados podem ser diferentes.  

A resposta ovariana também está  relacionada  aos  diferentes  

protocolos superovulatórios,  bem  como  o  tipo,  partida  ou  dose  total  de  

gonadotrofina  e  do momento do início do tratamento. Existem outros 

importantes fatores que podem influenciar a resposta superovulatória, tais 

como, a condição nutricional, idade, histórico reprodutivo, estação do ano e 

condição ovariana no momento do início do tratamento (KAWAMATA, 1994; 

YAAKUB et al., 1999; MAPLETOFT et al., 2002). 

No protocolo tradicional de superestimulação ovariana, o tratamento 

com gonadotrofinas é iniciado na metade do ciclo estral (oito e doze dias após 

ovulação). Esta metodologia apresenta algumas dificuldades por requerer a 

detecção do “cio base” para o início do tratamento superovulatório. Essa 

característica pode afetar a eficiência dos protocolos de superestimulação 

ovariana (MAPLETOFT et al., 2002). 

Diversos estudos têm demonstrado a importância do momento do 

início do tratamento superovulatório e o início da onda de crescimento 

folicular. A ausência do folículo dominante no início do tratamento com 

gonadotrofinas, aumenta a eficiência dos programas de superestimulação 

ovariana (ADAMS et al., 1994; MAPLETOFT et al., 2002).  NASSER et al. 

(1993) obtiveram maior número de folículos recrutados e maior taxa de 

ovulação quando o tratamento superovulatório foi realizado um dia antes ou no 
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dia de início da emergência da onda de crescimento folicular que os 

tratamentos realizados um ou dois dias após o início da onda. 

Sendo assim, alternativas para o controle da emergência  da  onda  de 

crescimento folicular em momentos aleatórios do ciclo estral, sem a 

necessidade de  detecção  do  estro  para  o  estabelecimento  do  “cio  base”,  

podem  facilitar  o manejo   de   doadoras,   bem   como   possivelmente   

aumentar   a   eficiência  dos programas de transferência de embriões em 

rebanhos zebuínos e taurinos. 

 

 

2.5 Sincronização do cio  

 

A observação diária de cio e IA tem sido uma prática utilizada com 

muita freqüência nas granjas leiteiras. Como a duração média de cio em 

novilhas holandesas é de 11 horas e Jersey de 14 horas (NEBEL et al., 1997), 

recomenda-se checar cio por 30 minutos pelo menos duas vezes ao dia, com 

intervalo de 12 horas (DRANSFIELD et al., 1998). Após a detecção de cio, 

pode-se inseminar seguindo o sistema Trimberger (1948), também conhecido 

como regra a.m.- p.m. (cio na manhã = IA à tarde; cio à tarde = IA de manhã) 

ou, baseado em estudos mais recentes, pode-se observar cio duas vezes ao 

dia e inseminar apenas em um período do dia, sem que haja comprometimento 

da fertilidade, contanto que o sêmen utilizado seja de boa qualidade (NEBEL et 

al., 1994; SARTORI et al., 2002). Por exemplo, as novilhas detectadas em cio 

pela manhã, são inseminadas na mesma manhã e aquelas detectadas em cio à 

tarde, são inseminadas na manhã seguinte.  

Programas de sincronização de cio têm sido usados com muita 

eficácia em novilhas leiteiras, principalmente por facilitarem o manejo dos 

animais sem, entretanto, comprometerem significativamente sua fertilidade. 

Além disso, através da sincronização, as novilhas são inseminadas, e 

conseqüentemente emprenham mais cedo, gerando lucro para o produtor. 

Aplicações de prostaglandina F2α (PGF2α) ou seus análogos com intervalos 

de 11 a 14 dias são muito utilizadas devido ao baixo custo e eficiência 

satisfatória. Em novilhas espera-se que sejam detectados o cio entre dois e 

sete dias após a injeção. Há, entretanto, a necessidade de que as fêmeas 
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estejam ciclando (presença de corpo lúteo (CL) e pelo menos no sexto dia do 

ciclo estral para que a aplicação de PGF2α tenha efeito (MOMONT & SEGUIN, 

1984).  

Outra alternativa na sincronização de novilhas é a utilização de 

dispositivos intravaginais ou implantes auriculares impregnados com 

progesterona por sete a doze dias. O uso de implantes de P4 ou progestágeno, 

além de sincronizar o estro com maior precisão nas novilhas, induz ciclicidade 

e previne a ocorrência de ciclo curto nas novilhas acíclicas (ausência de CL) 

após IA. O estro se manifesta após 48 a 96 horas da sua retirada, sendo que 

uma melhor sincronização pode ser obtida quando se administra PGF/análogo 

no dia anterior ou no momento da retirada (GONSALVES et al., 2002). 

Programas de IATF também têm sido empregados no manejo 

reprodutivo de novilhas e são utilizados principalmente em situações em que 

não se deseja ou não há condições adequadas de observação de cio. Para que 

o protocolo de IATF seja eficiente, há a necessidade da sincronização da onda 

folicular, regressão do CL e indução de ovulação de um folículo maduro ao final 

do protocolo. Os protocolos mais utilizados em novilhas são alterações do 

protocolo Ovsynch (PURSLEY et al., 1995) e baseiam-se em aplicações de 

estrógeno (E2) ou GnRH associado à colocação de implante de progestágeno 

no início, aplicação de PGF2α próximo ou no momento da remoção do implante 

e indução de ovulação com E2 ou GnRH após a remoção do implante. A IA é 

realizada em todos os animais, em momento pré-determinado e sem 

observação de cio.  

Diversos protocolos têm sido utilizados para nivelar ou mesmo 

estimular o desenvolvimento das ondas foliculares. Dentre eles, os protocolos 

utilizando os progestágenos (P4) e Benzoato de Estradiol (BE) associados ou 

não ao eCG ou FSH, podendo ser usados em estágios aleatórios do ciclo estral 

e não é necessário observação de estro. É feita desta maneira, a Transferência 

de embrião em tempo fixo (TETF), após a identificação do CL. Com esse 

procedimento, existe a possibilidade de aumentar as respostas 

superovulatórios das novilhas em relação aos tratamentos (BARREIROS et al., 

2004). 
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2.6 Superovulação de bovinos 

 

O objetivo do tratamento superovulatório em bovinos é o de obter o 

número máximo de embriões fertilizados e transferidos com alta probabilidade 

de ocorrência de prenhêz (MAPLETOFT et al., 2002). 

Existem diversos protocolos de superovulação, utilizando o cio natural 

ou em qualquer fase do ciclo estral. No cio natural inicia-se o tratamento 

superovulatório entre oito a 12 dias após a manifestação do estro, coincidindo 

com o início da segunda onda folicular. Realizam-se oito aplicações de FSH 

com intervalos de 12 horas, para aumentar o recrutamento dos folículos. No 

terceiro dia da superovulação realizam-se duas aplicações de prostaglandina 

com o intuito de promover luteólise, para que haja redução da progesterona e 

conseqüente pico de LH, ocorrendo assim a ovulação (BO, 2002). 

JAUME & CAMPOS (1991) usaram quarenta animais mestiços 

Holandês X Zebu para comparar o efeito superovulatório do eCG com extrato 

de hipófise de cavalo (HAP). A metade dos animais recebeu 200UI de PMSG, e 

a outra metade uma injeção de 70mg de HAP durante três dias consecutivos. 

Quarenta e oito horas após o início do tratamento os animais receberam 25mg 

de prostaglandina F2α. 

O estabelecimento da atividade cíclica ovariana na puberdade é 

importante para a formação e liberação dos gametas, assim como para que 

ocorra a maturidade sexual (STANBENFELDT & EDQVIST, 1996). 

 

 

2.6.1 Superovulação na primeira onda de crescimento folicular 

 

NASSER et al. (1993) utilizando novilhas Bos taurus taurus, 

demonstraram que é possível obter satisfatória resposta superovulatória na 

primeira onda de desenvolvimento folicular, iniciando o tratamento 

superovulatório próximo ao pico endógeno de FSH, responsável pelo 

recrutamento folicular. A idéia de se utilizar a primeira onda em relação às 

outras ondas de crescimento folicular durante o ciclo estral é que o dia do estro 

e da ovulação poderia ser determinado de maneira mais consistente para 
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prever a emergência da onda e o início do tratamento superovulatório. ADAMS  

et  al. (1994) comparam a  resposta à superovulação durante a primeira e a 

segunda onda de crescimento  folicular em novilhas Bos taurus e verificaram 

resultados equivalentes entre os  grupos  no  número  de estruturas  

recuperadas  (5,2  ±  0,7  vs  5,1  ±  0,8)  e  no  número  de  embriões 

fertilizados (2,8 ± 0,6 vs 3,0 ± 0,6). 

Em outro estudo, NASSER et al. (2003) avaliaram a utilização da 

primeira onda de crescimento folicular para a superovulação de vacas Nelore 

(Bos taurus indicus). Objetivou-se comparar a eficiência dessa metodologia 

com os protocolos que utilizam associação de estrógeno e progesterona para 

induzir a emergência  de uma  nova  onda  de  crescimento  folicular. Também 

avaliaram a necessidade do tratamento com progesterona durante a 

superovulação na primeira onda de crescimento folicular.  Diferentemente do 

primeiro trabalho de superovulação na primeira onda de crescimento folicular 

(NASSER  et  al.,  1993) os  animais dessa investigação tiveram a ovulação 

induzida por LH exógeno. 

NASSER (2003) relata que é possível superovular vacas Nelore na 

primeira onda de crescimento folicular, desde que suplementadas com 

progesterona exógena durante o tratamento superovulatório. Estes resultados 

discordam dos encontrados anteriormente por NASSER  et  al.  (1993)  em  

Bos  taurus taurus, que não empregaram suplementação exógena com 

progesterona  durante o tratamento superovulatório e obtiveram resultados 

comparáveis ao protocolo  tradicional. Os dados indicam que possivelmente 

exista diferença na resposta superovulatória entre Bos taurus taurus  e Bos 

taurus indicus. 

 

 

2.6.2 Efeito da associação de progesterona injetável ao benzoato de  

estradiol no início do protocolo de superovulação 

 

O tratamento com benzoato de estradiol associado a progesterona 

injetável no início do tratamento com dispositivo intravaginal de progesterona 

promove menor dispersão do momento da emergência da nova onda folicular 
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em fêmeas Bos taurus indicus (MARTINS et al., 2005; SÁ FILHO et al., 2005). 

NASSER et al. (1993) obtiveram maior número de folículos recrutados e maior 

taxa de ovulação quando o tratamento superovulatório foi realizado um dia 

antes ou no dia de início da emergência da onda de crescimento folicular  que  

os  tratamentos  realizados  um  ou  dois  dias  após  o  início  da  onda.  

2.7 Produção in vitro de embriões 

 

2.7.1 Histórico da PIV                    

 

Pesquisadores interessados no estudo de aspectos relacionados à 

reprodução e ao desenvolvimento de organismos superiores iniciaram os 

primeiros ensaios com a finalidade de estabelecer metodologias que 

permitissem a manipulação de embriões (ANDREOTI, 2007). 

Assim, em 1800, foi observada pela primeira vez, a fecundação de um 

oócito de estrela do mar com posterior formação da primeira célula do futuro 

embrião. Os invertebrados marinhos foram objeto das primeiras pesquisas 

porque, ao contrário dos mamíferos, a fecundação ocorre externamente ao 

sistema reprodutor da fêmea. Nos mamíferos, somente no ano de 1929, surgiu 

o primeiro relato sobre a possibilidade de se cultivar embriões de coelhos 

desde os primeiros estádios de clivagem (GONÇALVES et al., 2002). 

Porém, as dificuldades relativas à compreensão das necessidades 

nutricionais e as limitações impostas pelas características físico-químicas dos 

meios utilizados para cultivar esses embriões, consistiam em barreiras técnicas 

a serem superadas (ANDREOTI, 2007). 

No século XX, com o avanço da química, que permitiu a produção de 

meios de melhor qualidade, a embriologia passou por progressos significativos, 

com profundos reflexos no sucesso de coleta e cultivo de embriões. Na década 

de 50 uma nova formulação para os meios de cultura, que passaria a ser 

utilizada tanto na coleta quanto no cultivo dos embriões foi proposta por 

WESLEY WHITTEN. Ele desenvolveu um meio utilizando uma solução de 

KREBS-RINGER BICARBONATO, suplementada com albumina sérica bovina, 

o qual foi capaz de promover as clivagens de um embrião de camundongo com 

uma célula até o estádio de blastocisto. E ainda na década de 50, juntamente 
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com WHITTEN, RALPH BRINSTER iniciou uma linha de pesquisa para 

determinar quais as necessidades nutricionais de um embrião em cultura e, 

durante o processo, desenvolveu a técnica da cultura de embriões em 

microgotas utilizada atualmente em vários laboratórios no mundo, tanto na área 

animal, quanto humana (GALLUPO, 2007). 

Essas novas condições de cultura, apesar de muito simples, permitiram 

a expansão do desenvolvimento da técnica de PIV de embriões (GALLUPO, 

2007). Em 1959 obteve-se o nascimento do primeiro mamífero (coelho) gerado 

a partir dessa técnica. No final dos anos 70, vários outros relatos da obtenção 

de PIV seguida de nascimentos de filhotes saudáveis de camundongos e ratos 

foram registrados. Em 1978, na Inglaterra STEPTOE e EDWARDS 

estabeleceram marco na história da PIV no mundo, o nascimento de Louise 

Brown, o primeiro bebê humano proveniente de um oócito fecundado in vitro 

(ALVARENGA, 2005). 

           Segundo GALUPPO (2007), em relação aos animais de produção, 

apenas na década de 70 é que surgiram os primeiros relatos sobre MIV e FIV 

de oócitos bovinos, no inicio dos anos 80 constatava-se o nascimento do 

primeiro animal dessa espécie. A PIV de embriões bovinos sofreu grande 

projeção ainda no final da década de 80, verificando que essa técnica poderia 

ser integralmente realizada sob condições artificiais. Essa biotécnica tem sido 

muito difundida e utilizada em diversos países, devido a seu potencial de 

aplicação, e também pela sua expressividade tanto para a ciência básica 

quanto para a aplicada. 

No Brasil, os primeiros produtos de PIV foram obtidos em 1994 

utilizando oócitos imaturos, sêmen descongelado e sistemas de cultivo. Esta 

evolução tornou-se possível em função de progressos realizados na definição 

de condições de cultivo apropriadas (MARTINEZ & SOUZA, 2007). 

 

 

2.7.2 Situação Atual da PIV no Brasil 
 

A PIV é uma biotécnica consolidada, com expressivo número de animais 

nascidos por este procedimento (SENEDA et al., 2004). Atualmente, o Brasil é 
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o primeiro país do mundo em número de embriões bovinos produzidos in vitro 

(PAVÃO, 2009). 

A compilação dos dados referentes à produção e transferência de 

embriões bovinos no mundo em 2007, apresentados pela Sociedade 

Internacional de Transferência de Embriões no final de 2008, confirmou a 

tendência de aumento na participação do Brasil na produção de embriões PIV. 

No mercado de embriões FIV, o país consolidou uma liderança absoluta, 

respondendo por mais de 85% do total mundial. O crescimento da atividade até 

2007 foi refletido não apenas no número de embriões produzidos e 

transferidos, mas também no número de laboratórios em atividade (incluindo a 

abertura de filiais no exterior), no mercado de insumos, serviços, treinamento e 

na demanda por pesquisa para melhoria dos resultados da biotécnica. O 

avanço da FIV no Brasil também criou uma polarização no mercado mundial de 

embriões bovinos, com a América do Norte (EUA e Canadá) dominando a 

produção in vivo (52,2%), e a América do Sul (Brasil) dominando a produção in 

vitro (VIANA, 2009). 

 Segundo VAGARO et al. (2008), o cenário nacional da produção in vitro 

de embriões deve continuar a crescer nos próximos anos, devido 

particularmente à pecuária de corte, em especial pela produção de matrizes de 

raças zebuínas. A produção de embriões em gado de leite deve também 

apresentar um crescimento, porém mais modesto que o observado nas raças 

de corte. 

SENEDA et al. (2004) afirmaram que não há uma expectativa de 

grandes modificações na forma atual de produção in vitro de embriões. A 

técnica está estabilizada e os principais desafios encontram-se em minimizar 

as flutuações nos resultados obtidos, padronizar os meios utilizados e ampliar o 

conhecimento a respeito da compreensão dos mecanismos envolvidos na 

ativação genética durantes as primeiras fases do desenvolvimento embrionário.  

 

 

2.7.3 Colheita dos oócitos                
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Segundo WATANABE et al. (1999), a recuperação de oócitos é a base 

do programa de fertilização in vitro. Todo o sistema de PIV envolve a 

manipulação e preparo destas estruturas para gerar condições favoráveis à 

fertilização do gameta feminino e desenvolvimento de um embrião de 

qualidade.  

Os oócitos bovinos podem ser obtidos in vitro a partir da punção folicular 

ou dissecação folicular (quando o número de ovários é reduzido, pois o 

processo é trabalhoso), em ovários provenientes de abatedouros ou, in vivo, 

por laparoscopia ou aspiração folicular transvaginal guiada por ultra-sonografia. 

A colheita in vitro de oócitos provenientes de abatedouros é geralmente 

efetuada por meio de punção folicular com agulha acoplada a uma seringa ou 

bomba de vácuo e, in vivo, através de uma agulha acoplada a uma bomba de 

vácuo, guiada por ultra-sonografia transvaginal (SPÍNDOLA JÚNIOR, 2005). 

Nos trabalhos em que os ovários são provenientes de abatedouros, 

normalmente são transportados em solução salina a 0,9% de NaCl aquecida a 

30-35°C. O tempo de transporte entre a obtenção dos ovários e o início da 

colheita varia entre grupos de pesquisa, mas não parece afetar a viabilidade 

dos oócitos quando realizado no período de até 3 horas (GONÇALVES et al., 

2002). 

 

 

2.7.4 Avaliação morfológica dos oócitos 
 
 

O oócito pode ter seu potencial de maturação, fecundação e capacidade 

de desenvolvimento embrionário avaliado pela aparência do CCO. 

Morfologicamente, os oócitos de melhor potencial de viabilidade devem 

apresentar ooplasma homogêneo com granulações finas, de coloração marrom 

e completamente envolvidas por camadas de células do cumulus dispostas de 

forma compacta (GONÇALVES et al., 2008). 

A presença e aparência das células do cumulus do oócito são de 

fundamental importância para o sucesso da maturação do oócito. Segundo 

CORRÊA (2006), melhores resultados de maturação, fecundação e de 

desenvolvimento embrionário são alcançados na presença desse tipo celular. A 
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classificação morfológica do oócito, em qualidade I, II, III e IV também leva em 

consideração estes parâmetros relacionados com as células do cumulus. 

 
 

2.7.5 Maturação in vitro de oócitos 
 
 

Os oócitos, assim que retirados dos folículos ovarianos, não se 

encontram ainda aptos para sofrerem fecundação normal e desenvolvimento 

embrionário inicial, sendo necessário passarem por uma série de modificações 

estruturais e bioquímicas no núcleo (maturação nuclear) e citoplasma 

(maturação citoplástica) para adquirirem tais capacidades, que em seu 

conjunto são denominadas de maturação oocitária (GONÇALVES et al., 2002). 

Os oócitos encontram-se no interior de folículos ovarianos e são 

formados em ovários de fêmeas mamíferas durante a vida fetal. A população 

destes folículos ovarianos é muito vasta em todos os mamíferos e foi estimada 

em 130.000 para bovinos de raça européia e 70.500 para zebuínos. Durante a 

ovogênese os oócitos de mamíferos permanecem retidos no estádio de 

diplóteno da prófase da primeira divisão meiótica, desde a vida fetal até pouco 

antes da ovulação. A retomada da meiose pode ser mediada por um estímulo 

hormonal in vivo que tem início após o pico pré-ovulatório de LH durante o 

estro. Porém, a simples retirada do oócito do contato com as células foliculares 

já é suficiente para que haja o reinício do processo de maturação nuclear. 

Portanto, quando os oócitos são aspirados dos folículos ovarianos 

(normalmente entre 2,0 e 6,0 mm de diâmetro) para serem utilizados na PIV, 

eles ainda são imaturos e necessitam sofrer o processo de MIV. Essa é 

realizada cultivando os oócitos, logo após a aspiração do folículo, em meio de 

maturação, com temperatura e atmosfera apropriada, por um período de 22 a 

24 horas (DODE & RUMPF, 2002). 

A maturação envolve mudanças nucleares e citoplasmáticas que devem 

ocorrer simultaneamente e que conferem aos oócitos a capacidade de serem 

fecundados, descondensarem a cabeça do espermatozóide, formar os 

prónúcleos e terem desenvolvimento embrionário normal (DODE et al., 2000). 

Os eventos nucleares envolvem reorganização da rede de microtúbulos, 

rompimento do envoltório nuclear, condensação dos cromossomos e 
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progressão para metáfase I, anáfase I, telófase I, expulsão do primeiro 

corpúsculo polar e retenção no estádio de metáfase II (CHA & CHIAN, 1998). 

No que se refere ao citoplasma, ocorre reprogramação na síntese 

protéica, mudança na atividade da proteína quinase ativada por mitógenos 

(MAPK) e do fator promotor da maturação (MPF), bem como no 

desenvolvimento dos mecanismos de liberação de Ca++, e aquisição da 

capacidade de descondensar a cabeça do espermatozóide (SALAMONE et al., 

2001). Ainda durante esse período, ocorrem mudanças na organização 

citoplasmática, tais como um contínuo desenvolvimento dos estoques de 

lipídios, redução do aparelho de Golgi, aparecimento de vários ribossomos 

adjacentes aos cromossomos, rearranjo das mitocôndrias e alinhamento dos 

grânulos corticais próximos à membrana plasmática (DIELEMAN et al., 2002). 

O aumento no estoque de lipídios pode estar associado à formação de um pool 

de energia essencial para o oócito suportar o desenvolvimento após a 

fecundação. 

Outro evento que ocorre na maturação é a expansão das células do 

cumulus que circundam os oócitos. Essas são células da granulosa 

especializadas, que estão metabolicamente associadas entre si e com o oócito. 

Projeções celulares das células do cumulus atravessam a zona pelúcida e 

formam pequenas junções com o oócito (gap). Essas junções são a única 

entrada de substâncias ou estímulos no plasma. No oócito imaturo elas estão 

muito compactadas e, durante a maturação, iniciam a secreção de ácido 

hialurônico, que se deposita entre elas separando-as e causando a expansão 

dessas células 

A ligação metabólica vai diminuindo gradativamente à medida que a 

expansão aumenta (WARSSAMAN & ALBERTINI, 1994), sugerindo que a 

presença dessas células seria essencial no período inicial da maturação 

(DODE et al., 2000). 

A maturação representa o estádio final da preparação do oócito para a 

fecundação, portanto as mudanças estruturais e bioquímicas que ocorrem 

durante esse período são necessárias para que esse processo seja completo. 

Entretanto, para que isso ocorra, o oócito precisa ter competência meiótica, 

que é adquirida progressivamente durante a fase final do crescimento oocitário. 

Essa competência se refere à capacidade do oócito de completar a divisão 
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meiótica, descondensar a cabeça do espermatozóide, formar os pró-núcleos e 

suportar o desenvolvimento embrionário subseqüente (WARSSAMAN & 

ALBERTINI, 1994). Oócitos competentes necessitam ter estoques de fatores 

importantes, como proteínas ou mRNA estável, que deverão ser utilizados 

durante a maturação, fecundação e início do desenvolvimento embrionário 

(CHA & CHIAN, 1998). 

Tendo em vista que os oócitos maturados in vitro, quando comparados 

aos in vivo, apresentam menores taxas de blastocisto após a fecundação e o 

cultivo in vitro (TAKAGI et al., 2001), pode-se supor que a maturação ainda 

continua sendo um problema na PIV, sendo que, vários fatores podem afetar o 

sucesso da maturação oocitária, entre eles podemos citar a morfologia do 

complexo cumulus oócitos (CCOs), as condições de maturação e a 

competência do oócito (GONÇALVES et al., 2002). 

A morfologia dos CCOs tem sido correlacionada com as taxas de 

blastocistos, a redistribuição das mitocôndrias e o conteúdo de ATP dos 

oócitos, os quais diferem entre os considerados morfologicamente bons e ruins. 

Nos oócitos imaturos morfologicamente superiores, as mitocôndrias aparecem 

distribuídas de forma uniforme na periferia do citoplasma. Após a maturação, 

aparecem como grupos maiores localizados não só na periferia, mas também 

na porção mais central do citoplasma, o que não ocorre nos oócitos 

considerados inferiores (STOJKOVIC et al., 2001). Da mesma forma, o 

conteúdo de ATP em oócitos imaturos é maior nos morfologicamente 

superiores, havendo uma correlação positiva entre a concentração de ATP do 

oócito e o número total de células dos embriões produzidos. Esses fatores, 

entre outros, podem ser responsáveis pela diferença na capacidade de 

desenvolvimento desses oócitos (DODE & ADONA, 2001). 

Além das características morfológicas, as condições de cultivo afetam 

drasticamente a maturação. A presença de hormônios, substâncias 

antioxidantes, fatores de crescimento, temperatura e atmosfera gasosa, são 

alguns fatores que têm sido relatados como responsáveis por muitos dos 

problemas que ocorrem durante a maturação (CHA & CHIAN, 1998). 

Em bovinos, o crescimento do oócito está completo quando os folículos 

atingem em torno de 2,0 mm de diâmetro e, nesse estádio, alguns oócitos já 

estão competentes para se desenvolver in vitro. No entanto, no processo de 
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MIV, os oócitos possuem apenas 24 horas para finalizar todo seu processo de 

maturação e são provenientes de folículos de 2,0 a 6,0 mm. Se compararmos 

com a situação in vivo, folículos desse diâmetro levariam alguns dias até 

chegarem ao estádio pré-ovulatório. Esse período que corresponde ao de 

dominância folicular, é eliminado no cultivo in vitro. É possível que os vários 

processos pelos quais os oócitos passam durante esse período, possam afetar 

a competência dos oócitos utilizados para PIV, já que nesses, o período final 

da foliculogênese não ocorre (DODE & ADONA, 2001; DIELEMAN et al., 2002). 

Visando superar essa situação várias tentativas têm sido feitas, 

utilizando agentes fisiológicos e farmacológicos, para reter os oócitos imaturos 

em meiose (DODE et al., 1999; ADONA et al., 2000). Essa retenção do núcleo, 

por um determinado período antes da retomada da meiose daria aos oócitos 

uma maior oportunidade para que as mudanças citoplasmáticas necessárias à 

maturação pudessem ocorrer. Entretanto, até o momento, nenhuma melhora 

na produção de embriões tem sido obtida quando os oócitos são retidos até 24 

horas após a aspiração (DODE & ADONA, 2001). 

Mesmo após a rigorosa seleção de oócitos e o uso de condições de 

cultivo adequadas, a taxa de produção de embriões viáveis ainda é o dobro em 

oócitos maturados in vivo quando comparados com os maturados in vitro (VAN 

de LEEMPUT et al., 1999). Portanto, o folículo de origem parece ser vital para 

conferir aos oócitos o ambiente necessário para atingir a completa competência 

para o desenvolvimento. Essa hipótese foi confirmada por BLONDIN et al. 

(2002), que utilizaram diferentes protocolos hormonais antes da aspiração 

guiada por ultrassonografia (OPU) e obtiveram oócitos mais competentes, 

aumentando o número de embriões produzidos na PIV. 

Uma grande variedade de meios tem sido utilizada para maturação in 

vitro de oócitos, todavia a maioria das equipes utiliza como meio base o TCM 

199 com sais de EARLE. Esse meio é modificado conforme a rotina de cada 

laboratório. Geralmente é adicionada L-glutamina, bicarbonato de sódio, 

HEPES, piruvato de sódio e hormônios. Em relação aos hormônios, é usual a 

utilização do LH ou do FSH ou ainda a combinação dessas gonadotrofinas. Há 

controvérsias quanto à real necessidade desses hormônios e quanto às 

concentrações a serem utilizadas, porém a maioria dos resultados demonstra 

que a adição de gonadotrofinas ao meio de maturação de oócitos aumenta a 
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capacidade de fecundação e melhora o posterior desenvolvimento embrionário 

(GONÇALVES et al., 2002). O fluido sintético de oviduto (SOF) também pode 

ser utilizado na maturação in vitro (MIV), porém seu uso é mais preconizado 

para cultivo embrionário. 

Modificações desse meio dependem dos protocolos de cada laboratório, 

que pode ser uma suplementação com fonte energética (glicose e piruvato), 

fonte protéica, soro fetal bovino (SFB) (DODE & RODOVALHO, 2002). 

O processo de maturação in vitro de oócitos bovinos pode ser feito com 

TCM 199 ou com meio Ham's F10. Entretanto, esses meios sem 

suplementação não suportam altos níveis de maturação oocitária, necessitando 

de uma suplementação com soro. O uso do soro nos meios de maturação 

aumenta a concentração protéica e de fatores de crescimento, que previnem o 

endurecimento da zona pelúcida, aumentando assim a capacidade de 

fecundação dos oócitos, tendo sido utilizado na proporção de 10% a 20% do 

volume total do meio (GONÇALVES et al., 2002). 

As células do cumulus possuem um papel essencial nas primeiras horas 

de maturação (MERTON et al., 2003) e protegem o oócito de estresse oxidativo 

durante este processo (YUAN et al., 2003). As células do cumulus estão 

intimamente ligadas ao oócito. Durante a fase de maturação, são secretados 

hormônios endógenos e fatores promotores produzidos pelo oócito que 

estimulam a síntese de ácido hialurônico pelas células do cumulus, induzindo a 

sua expansão (GONÇALVES et al., 2002). 

Alguns fatores de crescimento foram relatados como responsáveis no 

incremento da produção de embriões bovinos, tais como o peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP), devido ao retardamento da maturação citoplasmática sem 

alterar a maturação nuclear (BEKER et al., 2000); fator de crescimento de 

epiderme (EGF), dentre outros (VAN de LEEMPUT et al., 1999). 

Para se obter sucesso na maturação de oócitos é necessário também 

que o meio esteja com o pH, a osmolaridade e a composição iônica adequada; 

a temperatura da estufa de maturação deve estar ideal (38,5 a 39oC); e a 

tensão de CO2 e O2, importantes para que a maturação ocorra com sucesso 

(GONÇALVES et al., 2002).  

Uma das grandes diferenças entre o ambiente in vivo e o in vitro é a 

tensão de oxigênio, visto que a tensão de oxigênio no oviduto e no útero é 
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menor do que a utilizada nos sistemas de cultivo embrionário in vitro (VAN 

SOOM et al.,2002). Tem sido demonstrado que a diminuição na tensão de 

oxigênio de 20% para 5% aumenta a taxa de desenvolvimento embrionário in 

vitro em várias espécies (TAKASHI et al., 2001). A mistura gasosa mais 

utilizada em meios definidos sem soro e sem células é 5% de CO2, 5% de O2 e 

90% de N2 (GONÇALVES et al., 2002). 

 

 

2.7.6 Preparação espermática  

 

 

2.7.6.1 Métodos de separação espermática para a fecundação in vitro  

 

A técnica de seleção de espermatozóides é aplicada rotineiramente para 

a realização da fecundação in vitro, uma vez que os espermatozóides se 

encontram congelados, e no processo de criopreservação alguns 

espermatozóides sofrem danos celulares (CORRÊA, 2006).  

A técnica ideal para separação espermática deve ser rápida, simples, de 

baixo custo, capaz de recuperar a maioria dos espermatozóides móveis, não 

resultar em alterações espermáticas, remover substâncias tóxicas e bioativas, 

espermatozóides mortos e outras células, incluindo microorganismos, 

permitindo o processamento de grandes volumes de sêmen, além de permitir o 

controle da concentração e volume final da suspensão espermática (MARTIN, 

2007). 

 Segundo GONÇALVES et al. (2002), as técnicas mais utilizadas para a 

separação de espermatozóides vivos dos demais componentes do sêmen e 

dos crioprotetores são o gradiente de percol, swim up e o lavado espermático. 

O gradiente de percol proporciona maior recuperação de 

espermatozóides móveis quando comparado com o swim up, entretanto a 

qualidade e viabilidade dos espermatozóides recuperados é semelhante em 

ambos os métodos (CORRÊA, 2006). Já a técnica de lavagem do sêmen, 

processo onde não ocorre seleção espermática, não tem sido muito utilizada, 
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pois se verifica menor produção de blastocistos quando comparada às demais 

técnicas (ADONA et al., 2000). 

No processo de separação espermática com o percol, o sêmen é 

centrifugado através da passagem por diferentes gradientes para permitir a 

separação dos espermatozóides vivos dos demais constituintes do sêmen, 

baseado na diferença de densidade. O percol é composto por partículas de 

sílica coloidal coberto com polivinilpirrolidona, preparado em diferentes 

concentrações para formar um gradiente necessário de separação espermática 

(GONÇALVES et al., 2002). 

 Talvez mais importante que a seleção dos espermatozóides seja a 

capacitação destas células, porque somente o espermatozóide capacitado tem 

habilidade de ligar-se à zona pelúcida (ZP) do oócito, pois somente ele 

consegue sofrer reação acrossômica (RA) (CORRÊA, 2006). 

 

 

2.7.6.2 Capacitação espermática        

 

Os espermatozóides de mamíferos, imediatamente após a ejaculação, 

não são capazes de fecundar os oócitos, sendo necessária sua passagem pelo 

trato genital feminino, para que ocorra a capacitação espermática estimulada 

pela ação das glicosaminaglicanas (SÁ et al., 2005).   

       A capacitação provoca desestabilização da membrana plasmática dos 

espermatozóides pela remoção de algumas proteínas, sem modificações 

morfológicas, mas bioquímicas, resultando em uma hiperativação espermática 

(GONÇALVES et al., 2008). Hiperativação ou motilidade hiperativada, é 

definida como o padrão de movimento flagelar apresentado pelo 

espermatozóide no sítio de fertilização (GABALDI et al., 2002). 

             A capacitação espermática é um processo sem o qual não pode 

ocorrer a RA, pré-requisito para a realização da fecundação. A RA é um 

processo de exocitose em que ocorre a fusão da membrana plasmática do 

espermatozóide com a membrana acrossomal externa, liberando enzimas 

acrossomais e permitindo que o espermatozóide atravesse a ZP e se fixe ao 

oócito (BALLAROTTI, 2003). 
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Atualmente a heparina é a glicosaminoglicana mais eficiente para induzir 

a capacitação espermática e, conseqüentemente, a RA in vitro (SÁ et al., 

2005).  Ela possui um papel preponderante no processo da fecundação, visto 

que, com a sua ligação ao espermatozóide, observa-se extensa formação de 

sítios de ligação para receptores de ZP (MARTINEZ & SOUZA, 2007). In vitro é 

a heparina que desencadeia a capacitação dos espermatozóides, finaliza a 

reação acrossômica e permite a penetração na ZP (MENDES et al., 2003). 

Existe variação individual entre touros quanto à concentração de 

heparina necessária para a capacitação espermática. A concentração ideal de 

heparina varia de 2 a 100 μL/mL de meio, dependendo do touro e do processo 

de separação espermática utilizado (GONÇALVES et al., 2002). Segundo 

MENDES et al. (2003),  a concentração mais eficiente utilizada nos diferentes 

processos e para diferentes touros, está em torno 10 μL de heparina/mL de 

meio. No entanto é adequado, sempre que possível, determinar a concentração 

ideal para o sêmen que vai ser utilizado na rotina do laboratório. 

A adição dos aminoácidos penicilamina, hipotaurina e epinefrina (PHE) 

ao meio capacitante tem sido utilizada pela maioria dos laboratórios com a 

finalidade de aumentar a atividade espermática e facilitar a sua penetração, 

melhorando os índices de fecundação (PALMA, 2001; GONÇALVES et al., 

2002). 

 

 

2.7.7 Fecundação in vitro (FIV)      

 

A fecundação resume os eventos relacionados à união dos gametas 

masculinos e femininos para formação de um novo indivíduo. Esses eventos 

iniciam-se pela passagem do espermatozóide através das diferentes camadas 

celulares e acelulares que circundam o oócito, culminado com a penetração no 

citoplasma, formação dos pró-núcleos feminino e masculino e singamia 

(PALMA, 2001). 

Com o auxilio da enzima hialuronidase, encontrada na membrana 

plasmática do gameta masculino, os espermatozóides atravessam a camada 

de células do cumulus, que estão embebidas em ácido hialurônico. O 
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movimento de hiperativação permite a migração dos gametas masculinos em 

direção à ZP. Uma vez alcançada a ZP, o espermatozóide liga-se a uma 

proteína que induzirá a RA, ocorrendo então fusão das membranas 

cromossômicas e exocitose do conteúdo do acrossoma. Na passagem do 

espermatozóide pela membrana plasmática (ou vitelina) do oócito no momento 

da fecundação, iniciam-se intensas reações locais para ativação do oócito e 

bloqueio aos demais espermatozóides. A ativação faz com que o oócito retome 

sua atividade metabólica e conclua a segunda divisão meiótica (MII), com a 

expulsão do 2º corpúsculo polar. Segue-se, então, a descondensação da 

cromatina haplóide dos gametas feminino e masculino, ocorrendo formação e 

aposição dos pró-núcleos masculino e feminino. Depois, dissolução da 

membrana nuclear, condensação dos cromossomos e ordenamento em um 

plano equatorial (singamia) até o fim da mitose (PALMA, 2001). 

Para a obtenção de resultados satisfatórios na FIV, é necessário que os 

oócitos tenham sofrido uma maturação completa e que os espermatozóides 

tenham sido adequadamente preparados (MENDES et al., 2003). Além do 

método utilizado para preparação do sêmen e do tempo de incubação, outros 

fatores podem afetar a taxa de fecundação tais como a dose inseminante, a 

interação touro-vaca e a diferença entre touros na capacidade de fecundar e 

produzir embriões. A variação individual de touros é um dos principais fatores 

que interferem na FIV e produção de embriões. Portanto, é necessário testar os 

touros antes de seu uso na FIV de oócitos de diferentes doadoras 

(WATANABE et al., 1999). 

O processo de FIV (espermatozóide e oócito) é realizado por um período 

de 18 a 22 horas, em temperatura de 38,5°C, atmosfera com 5% de CO2 em ar 

e umidade a 95%. O meio mais utilizado nesta etapa da PIV é o FERT-TALP 

(CORRÊA, 2006). 

 

 

2.7.8 Cultivo in vitro de embriões 
 
 

O cultivo embrionário, realizado logo após o período de FIV é 

fundamental para o sucesso na produção in vitro (PIV) de embriões bovinos. O 

sistema empregado nessa etapa deve proporcionar condições adequadas para 
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as primeiras clivagens, ativação do genoma embrionário e conseqüente 

desenvolvimento até o estádio de blastocisto, visando a transferência para as 

receptoras. Atualmente, diversos sistemas vêm sendo empregados com 

sucesso, todos eles tentando mimetizar ao máximo as condições uterinas. No 

entanto, a tuba uterina e o útero apresentam várias alterações no decorrer do 

desenvolvimento embrionário, o que os torna um sistema muito complexo e de 

difícil reprodução in vitro (DODE et al., 1999). 

Após a fecundação in vitro, os embriões são transferidos para o cultivo 

embrionário onde permanecem por um período de sete dias, até atingirem o 

estágio de blastocisto, quando, então, podem ser transferidos para o útero de 

fêmeas receptoras que levarão a gestação a termo (DODE & RUMPF, 2002). 

O cultivo in vitro de embriões requer um sistema que suporte 

desenvolvimento embrionário. O co-cultivo com células somáticas era essencial 

para se obter taxas aceitáveis de desenvolvimento embrionário. Entretanto, 

com o desenvolvimento do meio SOF, que foi criado baseado na constituição 

do fluído do oviduto de bovinos, foi eliminada a necessidade de co-cultivo, visto 

que, nesse meio, os zigotos se desenvolvem com boas taxas sem a presença 

de células somáticas (WATSON, 2000). Esse meio, contudo, requer uma 

atmosfera de 5% de O2, a qual difere da utilizada para a MIV e FIV.  

Estudos têm demonstrado, entretanto, que o meio SOF pode ser 

utilizado com alta tensão de oxigênio, desde que as células do cumulus 

remanescentes no zigoto após a FIV sejam mantidas (DODE & MATTOS, 

2002). Esses resultados sugerem que as células do cumulus facilitariam o 

crescimento embrionário por retirarem substâncias tóxicas, diminuindo o 

estresse oxidativo. Condições de cultivo in vitro normalmente aumentam a 

produção de radicais livres, pois os embriões estão mais expostos à luz e a 

altas concentrações de O2, afetando a taxa de desenvolvimento embrionário.  

Comparando os embriões produzidos in vitro e os produzidos in vivo, foi 

observado que eles diferem em várias características, tais como, aspectos 

morfológicos, aspectos metabólicos, alterações cromossômicas, número de 

células e expressão de mRNA específicos (VANSOOM et al., 1996; VIUFF et 

al., 1999, 2000).  

Estas diferenças possivelmente determinam o começo de uma série de 

problemas que levam a uma redução na eficiência da técnica (FARIN et al., 
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2001). Os embriões PIV apresentam maior vacuolização, menor número de 

células, menor densidade de mitocôndrias, maior densidade de lipídios 

(CROSIER et al., 2001) e junções incompletas entre as células do botão 

embrionário e do trofoblasto (FARIN et al., 2001). A maior densidade de lipídios 

observada nesses embriões sugere que eles retiram mais lipídios do meio de 

cultivo ou que seu metabolismo estaria alterado. Em estudo utilizando a técnica 

de hibridação in situ por fluorescência (FISH) para avaliar poliploidias, foi 

observado que 72% dos embriões produzidos in vitro eram mixoplóides e que, 

apesar da mixoploidia ocorrer também em embriões in vivo, ocorre com maior 

freqüência nos in vitro e em estágios mais precoces do desenvolvimento 

(VIUFF et al., 1999). Além disso, a poliploida somente foi observada nos in vitro 

e não nos in vivo (VIUFF et al., 2000, 2001). 

Muitos desses problemas são devidos ao processo de maturação, mas 

que se manifestam no desenvolvimento embrionário, visto que o número de 

células e as alterações cromossômicas, por exemplo, são diferentes quando os 

embriões PIV são produzidos a partir de ovócitos maturados in vivo e in vitro 

(VANSOOM et al., 1996; VIUFF et al., 2000; VIFF et al., 2001). 

Na PIV, cerca de 30% a 50% dos ovócitos inseminados chegam ao 

estádio de blastocisto e os índices de gestação estão em torno de 35% 

(DAYAN et al., 2000). As maiores perdas no desenvolvimento embrionário 

ocorrem nos estádios de oito para 16 células (ativação do genoma do embrião) 

e pós-transferência, em torno dos dias 14 e 15 da gestação. Quando embriões 

PIV ou in vivo foram transferidos no sétimo dia pós-inseminação e recuperados 

no dia 17 da gestação, foi observado que a degeneração e a perda embrionária 

foram maiores nos embriões PIV (FARIN et al., 2001). Esse período coincide 

com o reconhecimento materno da prenhez, o qual depende de um sinal 

enviado pelo embrião, a produção de interferon tau (IFN-τ) ao organismo 

materno. De fato tem sido demonstrado que embriões PIV secretam 

quantidades menores de IFN-τ do que os in vivo, sendo que quanto pior a 

qualidade morfológica do embrião menor a secreção (STOJKOVIC et al., 

1999). 

Além do sistema de cultivo usual, outros métodos estão sendo propostos 

com vistas a aumentar as taxas de produção de blastocisto e os índices de 

gestação. Entre eles pode-se citar o sistema de meio seqüencial, em que é 
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realizado uma perfusão para introduzir mudanças na composição do meio de 

cultivo. Essas mudanças são determinadas de acordo com as mudanças nos 

requerimentos dos embriões em diferentes estádios de desenvolvimento 

(THOMPSON, 1995). O cultivo em micro-câmara usando um sistema 

microfluídico proporciona um ambiente mais próximo do sistema in vivo, do que 

do sistema estático de micro-gotas. Além disso permite a utilização de meio 

sequencial com mudança gradual sem movimentar os embriões (BEEBE et al., 

2002). 

O oviduto é o local onde ocorre a fecundação e é também onde inicia-se 

o desenvolvimento embrionário. Essa porção do trato reprodutivo tem sido 

usada com sucesso na produção in vitro de embriões de várias espécies. Tanto 

que, inicialmente, o cultivo de embriões totalmente in vitro só foi possível com a 

utilização de um sistema de co-cultivo com células do oviduto. Posteriormente, 

GORDON (1994) mostrou que era possível o uso de diversos tipos de células 

somáticas, pois elas também são capazes de proporcionar um ambiente onde 

os embriões possam se desenvolver até o estádio de blastocisto. As principais 

células somáticas empregadas no sistema de co-cultivo de embriões, além das 

células do oviduto, são: células de rim de macaco (VERO), células do cumulus 

oócitos e células da granulosa (GONÇALVES et al., 2002). 

Acredita-se que o mecanismo benéfico da presença das células e/ou das 

proteínas do soro seria a retirada de substâncias embriotóxicas do meio de 

cultivo, tais como os radicais livres, íons de amônia, dentre outros, além de 

terem a capacidade de produzir fatores embriotróficos, auxiliando no 

desenvolvimento dos embriões. Outra vantagem é a proteção contra o estresse 

oxidativo provocado pela condição de cultivo (FATEHI et al., 2005). Entretanto, 

a falta de controle dos fatores produzidos pelas células utilizadas e os 

diferentes níveis de liberação desses fatores (dependendo da fase celular), 

tornam o meio de cultivo indefinido, causando, dessa maneira, uma 

inconstância nos resultados. 

Em níveis atmosféricos o oxigênio é tóxico para a maioria dos tipos 

celulares por aumentar a formação de radicais livres. Os embriões in vivo são 

protegidos dos radicais livres pelo fluido do oviduto, o que não ocorre no 

sistema in vitro. O estresse oxidativo proveniente de alta tensão de oxigênio 

(20%) causa retardo no desenvolvimento dos embriões em sistemas de cultivos 
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convencionais, devido à produção de peróxido de hidrogênio, que lesiona o 

DNA da célula, como relataram TAKAHASHI et al. (2000). 

Os embriões são capazes de se desenvolver em diferentes meios de 

cultivo, desde simples soluções de sais balanceadas até sistemas complexos, 

envolvendo co-cultivo e soro. O TCM 199 é um meio de cultivo complexo 

desenvolvido para o cultivo celular em geral, enquanto que o SOF (fluido 

sintético de oviduto) é classificado como um meio simples, desenvolvido e 

direcionado para a produção de embriões (GONÇALVES et al., 2002). 

WRENZYCKI et al. (2001) utilizaram os dois meios para cultivo embrionário em 

bovinos e não encontraram diferenças nas taxas de clivagem, produção de 

mórulas e blastocistos, porém sugeriram que o uso do SOF proporciona um 

ambiente mais adequado, pois existem diferenças no padrão de expressão de 

genes relacionados à pré-implantação de embriões. Os componentes que 

fazem parte do meio de cultivo interferem na produção e qualidade 

embrionária. Substâncias como lactato e piruvato são essenciais durante a fase 

de clivagem e desenvolvimento inicial do embrião. A glicose, na presença de 

fosfato, atrasa ou para o desenvolvimento embrionário inicial. Porém esse 

carboidrato é fundamental na fase de compactação e de blastocisto (PEREIRA, 

2005). 

 

 

2.8 Princípios básicos da morfologia e desenvolvimento embrionário 

precoce 

 

2.8.1 Avaliação morfológica de embriões  

 

A morfologia das células do complexo cumulus-oócito e o aspecto 

citoplasmático do oócito ao microscópio são considerados como os parâmetros 

mais importantes para o julgamento da qualidade ovocitária e, 

conseqüentemente, de sua aptidão para o desenvolvimento embrionário 

(MARTINEZ & SOUZA, 2007). 
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2.8.2 Classificação de embriões 

 

No processo de classificação leva-se em consideração o aspecto 

morfológico do embrião e as variações que ocorrem no mesmo durante seu 

desenvolvimento iniciaI. De acordo com as normas da Sociedade Internacional 

de Transferência de Embriões a classificação do estágio embrionário é 

realizada da seguinte maneira (STRINGFELLOW & SEIDEL, 1998): 

Mo – Mórula: apresenta-se como uma massa de células com 

separação nítida entre os blastômeros, ocupando quase a totalidade do espaço 

perivitelino (E.P.V.); 

Mc – Mórula Compacta: os blastômeros estão agregados entre si, 

formando uma massa compacta e ocupam 60-70% do E.P.V; 

Bi – Blastocisto Inicial: formação da blastocele e ocorre o início da 

diferenciação entre trofoblasto e botão embrionário. O embrião ocupa 70-80% 

do E.P.V; 

Bl – Blastocisto: evidente diferenciação entre células do trofoblasto e 

do botão embrionário; as células do botão embrionário estão compactas, a 

blastocele é proeminente e o embrião ocupa a totalidade do E.P.V; 

Bx – Blastocisto expandido: o embrião aumenta 1,5 x o seu diâmetro e 

a membrana pelúcida diminuem em 1/3 sua espessura; 

Bn – Blastocisto em Eclosão: o embrião está iniciando o processo de 

saída da membrana pelúcida; 

Be – Blastocisto Eclodido: o embrião está completamente livre da 

membrana pelúcida; ainda é nítida a presença da blastocele; 

 

 

2.8.3 Qualidade dos embriões 

 

Segundo MARTINEZ & SOUZA (2007), a qualidade dos embriões é 

avaliada pelo seu aspecto morfológico, estando relacionada com a viabilidade 

dos mesmos. Os principais parâmetros considerados para avaliação da 

qualidade são formato, simetria, coloração, extrusão celular e integridade da 

ZP. 
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A classificação quanto à qualidade é feita atribuindo-se valores de um 

a quatro conforme STRINGFELLOW & SEIDEL (1998): 

Excelente (1) – Embrião ideal; esférico, com ZP íntegra, simétrico e 

com células de tamanho, coloração e textura uniformes; 

Boa (2) – Apresenta pequenas imperfeições como poucos blastômeros 

e extrusos (células que se soltaram da massa embrionária), formato irregular, 

alteração de cor ou presença de poucas vesículas; 

Regular (3) - Há maior número de imperfeições, com alguns 

blastômeros extrusos, vesiculações algumas células degeneradas; 

Pobre (4) – Existem severas alterações como numerosos blastômeros 

extrusos, degenerados e de tamanhos variados; grande número de vesículas e 

alguma massa embrionária aparentemente viável; 

 

 

2.8.5 Clivagem 

 

Após a singamia, origina-se o zigoto com novo arranjo citoplasmático e 

começa a formação de um novo organismo multicelular com potencial genético 

diferenciado. Nessa fase, tem inicio uma série de divisões mitóticas, por meio 

das quais o zigoto, que possui uma célula com grande volume, se divide em 

novas células nucleadas de menor tamanho até a formação do blastocisto. 

Esse processo é chamado clivagem e as células resultantes da clivagem são 

denominadas de blastômeros (GONÇALVES et al., 2002). 

A clivagem nos mamíferos é do tipo holoblástica rotacional, todavia, 

por existir uma peculiaridade da clivagem nos mamíferos, a primeira divisão 

celular ocorre de forma meridional, enquanto na segunda, uma das células 

sofre divisão meridional e a outra equatorial (GARCIA & FERNANDEZ, 2001). 

Em comparação com a maioria das outras espécies, nos mamíferos a clivagem 

é um processo lento, medido em dias em vez de horas. Nos primeiros 3 a 4 

dias o desenvolvimento progride à velocidade de cerca de uma divisão de 

clivagem por dia  (CARLSON, 1996). 

As clivagens celulares são sincrônicas e obedecem a planos pré-

estabelecidos, de tal modo que após o término de cada clivagem ocorre uma 
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duplicação do número de blastômeros. Todavia, durante a primeira semana do 

desenvolvimento não ocorre aumento do diâmetro embrionário, uma vez que o 

volume dos blastômeros diminui, praticamente pela metade após as clivagens 

e, ao mesmo tempo, ocorre aumento gradual da força de coesão intracelular 

(GARCIA & FERNANDEZ, 2001). 

 

 

2.8.6 Compactação e formação da blastocele 

 

Após o estágio embrionário de 16 células a força de coesão existente 

entre as células aumenta significativamente, contribuindo para o processo de 

compactação embrionária com a conseqüente formação da mórula inicial. Esse 

estádio embrionário é constituído de 13 a mais de 32 blastômeros, sendo 

necessário quatro a cinco dias para sua formação. À medida que ocorrem 

divisões celulares subsequentes, a coesão intracelular é intensificada, tornando 

a massa celular ainda mais compacta para originar o estádio de mórula 

compacta (REINCHENBACH et al., 2002).  

Com a contínua divisão e especialização das células da mórula 

compactada, tem origem o blastocisto inicial. Nessa fase ocorre a formação de 

uma cavidade denominada blastocele. Para a formação da blastocele é 

necessário haver acúmulo de fluido que passa através das células do 

trofoblasto, no interior do embrião. O número de células embrionárias no 

momento da formação do blastocisto varia consideravelmente entre as 

espécies (CARLSON, 1996). Geralmente esse líquido começa a se acumular 

nos estádios avançados de clivagem, sendo 64 células no bovino 

(REINCHENBACH et al., 2002). 

O desenvolvimento da blastocele em conjunto com a proliferação dos 

blastômeros determinam o aumento do diâmetro embrionário e a diminuição do 

E.P.V. Como consequência de sua expansão e devido a sua elasticidade, a ZP 

torna-se delgada e sofre aumento da tensão superficial, culminando com o seu 

rompimento e eclosão da massa celular embrionária. Nesse estádio de 

desenvolvimento o embrião é denominado inicialmente de blastocisto em 
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eclosão e ao ser liberado da ZP rompida passa a ser chamado de blastocisto 

eclodido (CARLSON, 1996). 
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CAPÍTULO 2 - EFEITO DO USO DA PROGESTERONA EXÓGENA NA 
PRIMEIRA ONDA DE CRESCIMENTO FOLICULAR SOBRE A RESPOSTA 
OVARIANA, PRODUÇÃO E QUALIDADE DE EMBRIÕES GIR E 
GIROLANDO 
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RESUMO 

 
Vinte novilhas Gir e 20 Girolando (3/4) com idade entre 28 e 42 meses foram 
sincronizadas (D0) com dispositivos intravaginais contendo 1g de P4 e 
aplicação de  2 mg de BE (IM) . No D5 aplicou-se 500 mg de d-cloprostenol 
(IM), no D9 os dispositivos forma removidos e no D10 todas receberam 12,5mg 
de LH. As novilhas foram divididas aleatoriamente em quatro grupos e super 
estimulação ovariana com FSH foi feita por quatro dias (D12 a D15) se (T1 e 
T2) e com (T3 e T4) o uso de um novo dispositivo intravaginal inserido no 
primeiro dia do tratamento de FSH. No quarto dia de FSH os animais 
receberam 500 mg de d-cloprostenol (IM) e os dispositivos foram removidos. 
No D16 todas as novilhas receberam 25 mg de LH (IM), sbmetidas 
àinseminaçào artificial am tempo fixo (IATF) e os embriões recuperados 6,5 
dias após. O número de folículos no dia da IATF diferiu entre T3 e T4 (17,4 X 
15,5, P <0,05), bem como o número de CL (13,5 X 11,8, P <0,05), taxa de 
recuperação (76.0X 67,0, P <0,05 ), estruturas coletadas (9.7X 8.3, P <0,05), 
qualidade do embrião Grau 1 (3,6 X 0,8, P <0,05), Grau 2 (3,3 X 2,4, P <0,05), 
Grau 3 (1.9 X 1.0, P <0,05), estruturas transferíveis (6.8X3.6, P <0,05) e as 
estruturas congeláveis (4.7x 1.1, P <0,05). Para T1 e T2 não foram observadas 
diferenças (P <0,05) entre o número de CL (12.2X10.6), taxa de ovulação (71,8 
x 62,8), taxa de recuperação (78.7X 65,8), estruturas colhidas (9.2X7.0),  
qualidade de embriões Grau 1 (1,5 X 0,4), Grau 2 (2,7 X 0,7), estruturas 
transferíveis (5.1X1.1) embriões congeláveis (1.9X0.8), estruturas não 
fecundadas (2,8 X 3,5) e embriões degenerados (0,8 X 1,5) . Em conclusão, o 
uso de P4 exógena durante o tratamento de superestimulação com FSH não 
melhora a resposta ovariana quanto ao número de folículos ou CL, mas 
aumenta as taxas de embriões recuperados, transferíveis, congeláveis e 
qualidade embrionária. 
 
Palavras-chave: folículo, superestimulação, qualidade embrionária 
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CHAPTER 2 - EFFECT OF THE USE OF EXOGENOUS PROGESTERONE 
DURING THE FIRST FOLLICULAR GROWTH WAVE ON OVARIAN 
RESPONSE, PRODUCTION AND QUALITY OF EMBRYOS OF GYR AND 
GIROLANDO HEIFERS 

 
ABSTRACT 

 
Twenty Gyr and 20 Girolando (3 / 4) heifers between 28 and 42 months of age 
were synchronized with an intravaginal device containing 1 g of P4 and 2 mg of 
EB (IM) on day 0 (D0). On D5 the heifers received 500 mg d-cloprostenol IM, on 
D9 the devices were removed followed by the administration of 12.5 mg of LH 
on Day 10. Heifers were randomly divided into four groups and ovarian 
superstimulation was performed during four days (from D12 to D15) with a 
fractionated FSH dose, without (T1 and T2) or with (T3 and T4) a new 
intravaginal device inserted on the first day of FSH treatment. On the fourth day 
of FSH animals received 500 mg d-cloprostenol IM, and the devices were 
removed. On D16 all heifers received 25 mg of LH (IM), and embryos were 
recovered 6.5 days after timed artificial insemination (TAI). The number of 
follicles on the TAI day differed between T3 and T4 (17.4 X 15.5, P<0.05), as 
well as the number of CL (13.5 X 11.8, P<0.05), recovery rate (76.0X 67.0, 
P<0.05), structures collected (9.7X 8.3, P<0.05), embryo quality Grade 1 (3.6X 
0,8, P<0.05), Grade 2 (3.3X 2.4, P<0.05), Grade 3 (1.9 X 1.0, P<0.05), 
transferable structures (6.8X3.6, P<0.05) and freezable structures (4.7X 1.1, 
P<0.05). For T1 and T2 there were differences (P<0.05) between number of CL 
( 12.2X10.6), ovulation rate (71.8 X 62.8), recovery rate  (78.7X 65.8), 
structures collected ( 9.2X7.0), quality of embryos Grade 1 (1.5 X 0.4), Grade 2 
(2.7X 0.7), transferable structures (5.1X1.1) freezable embryos (1.9X0.8), not 
fertilized structures (2.8X 3.5) and degenerated embryos (0.8 X 1.5). In 
conclusion, the use of exogenous P4 during the superstimulatory treatment with 
FSH does not improve ovarian response regarding number of follicles or CLs, 
but it increases the embryo recovered, transferable and freezable rates and 
embryo quality. 
 

 
Key-words: follicle, superstimulation, embryo quality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os animais zebuínos (Bos taurus indicus) predominam nas regiões 

tropicais, devido à melhor tolerância ao estresse térmico, maior resistência a 

parasitas e melhor adaptabilidade, quando comparado às raças taurinas (Bos 

taurus taurus) (MEIRELLES et. al., 1999). A maior parte do rebanho leiteiro no 

Brasil são das raças Gir e Girolando, principalmente na região do Brasil 

Central.  

Nos últimos anos a pecuária no Brasil sofreu um enorme ganho de 

volume e produtividade. A utilização de técnicas modernas de produção, dentre 

elas as biotecnologias aplicadas à reprodução animal, contribuiu para que o 

país fosse classificado como detentor do maior rebanho comercial de bovinos 

do mundo, o maior exportador mundial de carne bovina e um dos maiores 

produtores de leite (SERAPIÃO, 2008) e considerado como o primeiro país do 

mundo em número de embriões bovinos produzidos in vitro (PAVÃO, 2009).  

O uso das biotecnologias reprodutivas tem apresentado importância e 

efeito nos programas de melhoramento animal. Inicialmente a inseminação 

artificial e o congelamento do sêmen possibilitaram o uso intensivo de material 

genético masculino, com alterações nas freqüências gênicas das populações. 

Mais recentemente as biotécnicas de superovulação e transferência de 

embriões (produção de embriões in vivo), a sexagem de embriões, a colheita 

de oócitos (OPU - ovum pick-up), a produção de embriões em laboratório (IVP) 

e a fertilização in vitro (FIV) oportunizaram a disseminação de material genético 

da fêmea (LAND & HILL, 1975). 

Os efeitos da utilização das biotecnologias são evidentes, acarretando 

ganhos genéticos muito superiores àqueles obtidos em reprodução natural. 

Isso é importante em espécies de baixa intensidade reprodutiva e longo 

intervalo de gerações, como os bovinos de leite (FERRAZ, 1999). 

Dentre as biotecnologias utilizadas, a produção in vivo de embriões 

bovinos ou transferência de embriões (TE) é a técnica mais utilizada em todo 

o mundo para multiplicar animais de alto valor genético (BÓ  et  al.,  2004).  

THIBIER (2003) relatou aumento de 20% no número de embriões bovinos 

produzidos por múltipla ovulação. Esta tecnologia aumenta o número de 
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descendentes obtidos de doadoras com alto valor genético sendo, portanto, 

utilizada para multiplicar material genético desejável.  

Os programas tradicionais de superovulação apresentam algumas 

limitações como, 1) necessidade de iniciar o tratamento superovulatório em  

momento específico do ciclo estral; 2) necessidade de detecção do cio para 

inseminação das fêmeas superovuladas; 3) baixa consistência na produção de  

embriões  viáveis por doadora; 4) cerca de 20 a 30%  das  doadoras não 

produzem embriões; 5) baixa resposta à superestimulação (BARUSELLI et al., 

2005). 

A variabilidade das respostas superestimulatórias está sendo 

estudada, utilizando diferentes dosagens de gonadotrofinas e mesmo 

associando a outros fármacos endócrinos durante as várias fases do ciclo 

estral. A resposta ao tratamento superestimulatório com gonadotrofinas 

continuam a ser um dos maiores problemas nos programas de transferência de 

embriões em gado leiteiro (ARMSTRONG, 1993; BOLAND & ROCHE, 1993; 

BARROS & NOGUEIRA, 2001, BARUSELLI et al., 2006). 

Buscando solução para este problema, vários tratamentos hormonais 

estão sendo propostos para controlar o crescimento folicular e o momento da 

ovulação durante as várias fases do ciclo estral, a fim de permitir que a 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF) apresente melhores resultados (BÓ 

et al., 2003; BARROS et al., 2004; BARUSELLI et al., 2004). 

O desenvolvimento folicular e a ovulação podem ser manipulados 

farmacologicamente com a finalidade de melhorar programas de 

superestimulação e transferência de embriões bovinos (BARROS & 

NOGUEIRA, 2001; NOGUEIRA et al., 2002; BARUSELLI et al., 2006). 

Neste sentido, este experimento foi desenvolvido com objetivo de 

avaliar a resposta ovariana em novilhas Gir e Girolando na primeira onda de 

crescimento folicular, tratadas com e sem progesterona exógena em relação às 

características de número de folículo no dia da IATF, corpos lúteos, taxa de 

ovulação, estruturas recuperadas, qualidade embrionária, estruturas 

transferíveis, congeláveis, não fecundadas e embriões degenerados. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

2.1  Local e período experimental 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Universidade 

Estadual de Goiás, localizada no município de São Luis de Montes Belos (GO), 

a 120 km de Goiânia (GO).  O período do experimento foi de outubro de 2009 à 

janeiro de 2010. A temperatura média nesses meses variou entre 18,3 a 31,7 

°C, a umidade relativa do ar foi 73% e a precipitação acumulada no período  foi 

de 165,9 mm (INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA, 2010). 

 

 

2.2 Animais e manejo 

 

Foram utilizadas 40 novilhas, 20 da raça Gir e 20 da raça Girolando 

(3/8), com idade entre 28 e 42 meses. Durante o período experimental, os 

animais foram mantidos em pastagem de Brachiaria decumbens e receberam 

suplementação de concentrado com 18% de proteína bruta – PB (2,5kg/dia). A 

suplementação mineral foi feita com misturas comerciais e fornecida ad libitum 

em cochos localizados no pasto, com período de 30 dias de adaptação ao 

manejo e à alimentação durante o período experimental. 

 

2.3 Tratamentos 

 

Todas as novilhas foram previamente submetidas a exame ultra-

sonográfico para detecção de ciclicidade, observando a presença de corpo 

lúteo. Todas as novilhas forma sincronizadas com um dispositivo intravaginal 

(Sincrogest®, Ouro Fino, Cravinhos, SP) contendo 1g de Progesterona (P4) e 2 

mg de Benzoato de estradiol (Sincrodiol®, Ouro Fino, Cravinhos, SP) via 

intramuscular (IM) no Dia 0. No D5 foi aplicado 500 mg de d-cloprostenol 

(Sincrocio® , Ouro Fino, Cravinhos, SP) via IM. No D9 pela manhã foram 
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removidos os dispositivos de P4.  No Dia 10 (manhã), foi administrado 12,5 mg 

de LH (Lutropin®, Bioniche, Canadá ) com a finalidade de nivelar as ondas 

foliculares de todas as novilhas, colocando-as em um mesmo estágio. 

As novilhas foram distribuídas aleatoriamente entre as raças, de 

acordo com os tratamentos:  

T1 – 10 novilhas da raça Gir, sem a utilização da progesterona 

exógena 

T2 - 10 novilhas da raça Girolando, sem a utilização da progesterona 

exógena 

T3 – 10 novilhas da raça Gir, com a utilização da progesterona 

exógena 

T4 – 10 novilhas da raça Girolando, com a utilização da progesterona 

exógena 

A superestimulação das novilhas iniciou-se no D12, 48 horas após a 

aplicação do LH. Todos os animais foram superestimulados com uma dose 

total de 133 mg de FSH (Folltropin®, Bioniche, Canadá.), diluída em 10mL do 

diluidor e dividida em duas aplicações diárias (1,5 mL manhã e 1,0 mL tarde)  

por quatro dias (D12 a D15).  

Nos animais do T1 e T2 não foram administrados dispositivos 

intravaginal durante a superestimulação, seguindo os procedimentos adotados 

nos outros tratamentos. 

Os animais do T3 e T4 receberam um novo dispositivo intravaginal 

(Sincrogest®, Ouro Fino, Cravinhos, SP) no D12, junto com a primeira 

administração de FSH. No último dia de tratamento (D15), junto com as doses 

de FSH foram administradas doses luteolíticas de PGF2α (d-cloprostenol) e 

após a última aplicação foram removidos os dispositivos intravaginais de 

progesterona.  

Todas as novilhas receberam 25mg de LH (D16), 24 horas após o 

último tratamento de FSH, e os embriões foram coletados pelo método não-

cirúrgico e avaliados 6,5 dias após a primeira IATF (D23). 

Os exames ultra-sonográficos dos ovários do experimento foram 

realizados com aparelho Pie medical munido, de transdutor linear de 5,0Mhz. 

Do dia 10 ao dia 12 foram realizadas as avaliações da superfície ovariana, para 

constatação da emergência da primeira onda de crescimento folicular e da 
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ovulação dos possíveis folículos dominantes (FD). No Dia 16 foram 

quantificados os folículos (8mm), para verificar a resposta ao tratamento 

superestimulatório. No dia 23 foi avaliado o número de corpos lúteos para 

determinação da taxa de ovulação. 

 

 

2.4  Inseminação artificial e colheitas de embriões 

 

As novilhas foram inseminadas artificialmente em tempo fixo (IATF) 12 

e 24 horas após o tratamento com LH (D16 tarde e D17 manhã) utilizando 

sêmen convencional de touros da raça Gir.  

Os embriões foram colhidos 6,5 dias após a primeira inseminação 

artificial, utilizando-se o método trans-cervical, através de flush uterino. O meio 

de colheita utilizado foi o DPBS - Flush® (Nutricell – Campinas, SP), o meio de 

cultivo dos embriões usado foi o Holding® (Nutricell – Campinas, SP). 

Após a colheita, o filtro foi encaminhado ao Laboratório de Reprodução 

da UEG, para avaliação das estruturas coletadas. Estas foram quantificadas 

para efetivação do cálculo da taxa de recuperação. Para avaliação das 

estruturas e quantificação foi utilizado um estereomicroscópio. Os embriões 

foram classificados de acordo com os padrões de morfologia estrutural 

recomendado pela IETS (IETS, 1998). Aferiu-se o total de estruturas, a 

quantidade de embriões de grau (1, 2, 3), embriões degenerados, estruturas 

não fecundadas, além de quantificar os embriões transferíveis (embriões de 

ótima a regular morfologia) e quantidade de embriões congeláveis (embriões 

ótimos e/ou com pequenas alterações morfológicas) por tratamento. 

 

 

2.5 Análise Estatística 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema 

fatorial dois por dois. As informações obtidas no trabalho de campo foram 

editadas em planilhas eletrônicas, usando-se os procedimentos disponíveis no 

pacote computacional Microsoft Office 2007. 
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Foram realizadas análises de crítica e consistência dos dados 

(frequências, distribuições de frequências e homogeneidade de variâncias) 

utilizando-se o procedimento Univariate (SAS, 2000). Mediante a utilização do 

programa computacional SAEG (2005), empregaram-se os testes: Lilliefors, 

para determinar se os erros experimentais das variáveis possuíam distribuição 

normal de probabilidades, e o de Bartlett, para determinar se as variáveis 

possuíam homogeneidade de variância dos erros experimentais.  

Após as análises críticas e de consistência dos dados, foram realizadas 

transformações quadráticas ou angulares nas variáveis que não obedeciam ao 

pressuposto de que os erros experimentais deveriam ter distribuição normal de 

probabilidades e homogeneidade de variâncias, ou seja, deveriam possuir uma 

variância comum σ2.  

Foram realizadas análises de variância utilizando-se o método dos 

quadrados mínimos por meio do procedimento GLM (SAS, 2000). As médias 

ajustadas pelo método dos quadrados mínimos foram obtidas através da opção 

(statement) LSMEANS do procedimento GLM, onde optou-se pelo teste de 

Tukey em detrimento do teste t (default). Para as variáveis que mesmo após as 

transformações não obedeciam o pressuposto de distribuição normal e 

homogeneidade de variâncias optou-se por análise não paramétrica usando-se 

o teste H de Kruskal-Wallis, usando-se o pacote computacional WinStat® for 

excel (FITCH, 2006). Para estas análises usou-se o modelo, cuja equação é: 

 

Yij  = µ + Ti + eij 

 

onde: 

Yij é a observação do animal j, pertencente ao i-ésimo tratamento; 

µ é a média geral; 

Ti é o efeito do i-ésimo tratamento; 

eij é o erro aleatório associado a cada observação ij, pressuposto normalmente 

distribuído e independente com média zero e variância σ2. 
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3 RESULTADOS 

 

Na Tabela 1 são apresentados dados referentes à resposta 

superestimulatória na primeira onda de crescimento folicular na presença ou 

ausência da progesterona exógena nas duas raças. 

Foram verificadas diferenças significativas (P<0,05) na resposta 

superestimulatória entre os tratamentos que receberam a progesterona 

exógena (T3 = Gir e T4 = Girolando) em relação aos tratamentos que não 

receberam a progesterona (T1 = Gir e T2 = Girolando) no momento da 

superestimulação.  

A raça Gir apresentou superioridade em relação à raça Girolando, nas 

variáveis número de folículos no dia da IATF (T3 = 17,4 e T4 = 15,5), número 

de CL no dia da colheita dos embriões (T3 = 13,5 e T4 = 11,8), taxa de 

recuperação (T3 = 76,0 e T4 = 67,0), total de estruturas coletadas (T3 = 9,7 e 

T4 = 8,3), qualidade dos embriões, Grau 1 (T3 = 3,6 e T4 = 0,8), Grau 2 (T3 = 

3,3 e T4 = 2,4), Grau 3 (T3 = 1,9 e T4 = 1,0), estruturas transferíveis (T3 = 6,8 

e T4 = 3,6) e estruturas congeláveis (T3 = 4,7 e T4 = 1,1).  

Para os animais que não receberam a progesterona no momento da 

superestimulação verificou-se diferenças (P<0,05) no número de CL no dia da 

colheita dos embriões (T1 = 12,2 e T2 = 10,6), na taxa de ovulação (T1 = 71,8 

e T2 = 62,8), na taxa de recuperação (T1 = 78,7 e T2 = 65,8), no total de 

estruturas coletadas (T1 = 9,2 e T2 = 7,0), na qualidade dos embriões, grau 1 

(T1 = 1,5 e T2 = 0,4), grau 2 (T1 = 2,7 e T2 = 0,7), nas estruturas transferíveis 

(T1 = 5,1 e T2 = 1,1), nos embriões congeláveis (T1 = 1,9 e T2 = 0,8), nas 

estruturas não fecundadas (T1 = 2,8 e T2 = 3,5) e nos embriões degenerados 

(T1 = 0,8 e T2 = 1,5). 

Comparando-se as variáveis na mesma raça (T1 vs T3 e T2 vs T4) em 

relação a resposta com e sem progesterona exógena, verificou-se que na raça 

Girolando as seguintes variáveis diferiram significativamente (P<0.05): número 

de folículos no dia da IATF (T2 = 17,6 e T4 = 15,5), taxa de ovulação (T2 = 

62,8 e T4 71,8), total de estruturas coletadas (T2 = 7,0 e T4 = 8,32), embriões 

grau 2 (T2 = 0,7 e T4 = 2,4),  embriões transferíveis (T2 = 1,1 e T4 = 3,6), 
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estruturas não fecundadas (T2 = 3,5 e T4 = 2,0) e embriões degenerados (T2 = 

1,5 e T4 = 0,9) . Já na raça Gir, foram observadas diferenças significativas 

(P<0,05), no número de CL no dia da colheita dos embriões (T1 = 12,20 e T3 = 

13,55), embriões grau 1 (T1 = 1,5 e T3 = 3,6),  embriões grau 2 (T1 = 2,7 e T3 

= 3,3), embriões grau 3 (T1 = 1,3 e T3 = 1,9),  embriões transferíveis (T1 = 5,1 

e T3 = 6,8), embriões congeláveis (T1 = 1,9 e T3 = 4,7) e estruturas não 

fecundadas (T1 = 2,8 e T3 = 1,3). 
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TABELA 1 - Médias ajustadas pelos quadrados mínimos (µ), desvios padrão (dp) e coeficiente de variação (CV %) das variáveis 
estudadas em transferência de embriões, distribuídas de acordo com os tratamentos - São Luís dos Montes Belos - 
GO, 2009 e 2010. 

*
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa (P<0,05) pelo teste de Tukey. Número de folículos no dia da inseminação 
artificial em tempo fixo (NFDIATF), número de corpos lúteos no dia da coleta de embriões (NCLCOL), taxa de ovulação (TO), taxa de recuperação (TR), total 
de estruturas coletadas (TE), embriões classificados no grau 1 (CEG1), embriões classificados no grau 2 (CEG2), embriões classificados no grau 3 (CEG3), 
embriões transferíveis (ET), embriões congeláveis (EC), estruturas não fecundadas (ENF) e embriões degenerados (ED). 

 
 
 
 

Variáveis 

Parâmetros Estatísticos* 

Tratamento 1  Tratamento 2  Tratamento 3  Tratamento 4 

Média ± dp CV(%)  Média ± dp CV(%)  Média ± dp CV(%)  Média ± dp CV(%) 

NFDIATF 16,64±2,64a,b 15,86  17,61±2,84b 16,11  17,45±1,44b 8,23  15,53±1,85a 11,92 
NCLCOL 12,20±2,05a 16,79  10,64±1,61b 15,17  13,55±1,04c 7,65  11,82±1,02a,b 8,65 

TO 71,80±3,83a 5,34  62,81±4,18b 6,66  75,57±5,27a 6,98  71,83±8,58a 11,94 
TR 78,78±9,83a 12,48  65,84±10,68b 16,22  76,03±5,83a 7,67  67,05±4,58b 6,83 
TE 9,21±1,26a,c 13,72  7,06±1,59b 22,48  9,79±1,26a 12,88  8,32±1,46c 17,60 

CEG1 1,50±0,86a 57,21  0,48±0,39b 82,20  3,67±0,94c 25,64  0,88±0,71a,b 80,48 
CEG2 2,76±0,79a 28,69  0,70±0,56b 79,40  3,38±1,00c 29,62  2,42±0,42a 17,32 
CEG3 1,30±0,48a 36,60  0,83±0,43a 51,61  1,91±1,04b 54,48  1,09±0,54a 50,04 

ET 5,13±0,75a 14,55  1,17±0,94b 80,62  6,84±1,16c 16,91  3,67±0,67d 18,37 
EC 1,97±1,16a 59,16  0,89±0,64b 71,63  4,73±1,32c 27,80  1,13±0,98b 86,67 

ENF 2,80±0,75a 26,66  3,55±0,68b 19,23  1,34±0,69c 51,75  2,02±1,10c 54,50 
ED 0,81±0,39a 48,28  1,51±0,80b 53,12  0,77±0,50a 65,71  0,92±0,65a 70,87 



4 DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, todas as novilhas foram submetidas ao protocolo 

hormonal para sincronizar a primeira onda de crescimento folicular. Para controlar 

a dinâmica folicular e a ovulação em períodos programados, dispensando a 

detecção do estro e exames ultra-sonográficos diários foi utilizado o protocolo que 

combina P4 e BE para sincronização do início da onda de crescimento folicular e 

surgimento do folículo pré-ovulatório, com uma dose exógena de LH para induzir 

a ovulação do folículo dominante dessa onda e favorecer o início de uma nova 

onda de crescimento folicular (BÓ et al., 2002). 

BERGFELT et al., (1997); CALLESEN et al., (1986); CHAGAS et al., 

(2002) descreveram que  o favorecimento de concentrações circulantes de P4 

mais elevadas durante o tratamento superestimulatório ovariano aplicado na 

primeira onda de crescimento folicular está positivamente correlacionado à 

qualidade do embrião, pois o protocolo de superestimulação durante a primeira 

onda é realizado na presença de um CL ainda em crescimento, que produz pouca 

P4 (NASSER et al., 1993). 

NASSER et al. (1993)  utilizando protocolos de SOV na primeira onda de 

crescimento folicular, verificaram melhores resultados quando os tratamentos com 

FSH foram iniciados em momentos próximos à ovulação, período da maior 

concentração de FSH endógeno. ADAMS et al. (1992), relatou que o FSH é  

responsável pela emergência da primeira onda de crescimento folicular. 

O número de folículos no dia da inseminação em tempo fixo (NFDITF) 

diferiu entre os tratamentos, com superioridade para o T2 em relação aos demais 

(n=17,6), o qual diferiu significativamente do T4 (animais Girolando). PETYIM et 

al. (2003), trabalhando com vacas mestiças e BARUSELLI et al. (2004), com 

vacas zebuínas superestimuladas com FSH, obtiveram menor número de folículos 

após a superestimulação que os verificados no presente experimento nas fêmeas 

Gir, tanto para T1 (n=16,6) quanto para T3 (n=17,4). Quanto aos resultados das 

fêmeas tratadas com P4 exógena, pode ser devido à maior sensibilidade dos 

folículos emergentes ao tratamento superestimulatório aplicado em associação 
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com P4 exógena, concordando com PFEIFER et al. (2005), que avaliaram o 

número médio de folículos após a retirada da P4 exógena em vacas mestiças.  

O recrutamento folicular em vacas que recebem P4 exógena pode não 

depender somente da ação do FSH, pois a progesterona determina pulsatilidade 

de LH de baixa freqüência e grande amplitude (CROWE et al., 1998).  A maioria 

dos folículos contados no momento da quantificação folicular, eram de folículos 

antrais maiores que 8 mm, os quais possuem boa influência das gonadotrofinas. 

O efeito da progesterona exógena sobre as concentrações circulantes de 

estradiol (E2) no dia cinco do ciclo estral de vacas taurinas foi estudado por 

STARBUCK & MANN (2010), os quais concluíram que o tratamento com P4 

exógena, utilizando dispositivo intravaginal no início do ciclo, causa rápida queda 

da concentração de E2 presente durante a primeira onda de crescimento folicular, 

e que este declínio ocorre dentro de três horas após a aplicação do implante, 

presumindo que este efeito seja mediado pela inibição do desenvolvimento 

folicular.  

As novilhas do T3 mostraram resultados quantitativamente superiores no 

número de CLs no dia da colheita, taxa de ovulação, número total de estruturas 

colhidas, assim como na qualidade dos embriões, sugerindo melhor capacidade 

de resposta da raça Gir ao tratamento com LH associado a P4 exógena. SPICER 

& ECHTERNKAMP (1986), relataram que baixas taxas de ovulação em novilhas 

Bos indicus podem ser explicadas pela presença de folículos imaturos, os quais 

seriam incapazes de responder ao pico de LH. No entanto, os resultados do T2 

mostram que as novilhas Gir sem P4 exógena tiveram taxa de ovulação (71,8%) 

acima daquelas relatadas previamente para novilhas zebuínas 39,1%, 

CARVALHO (2004).  

No presente trabalho, as melhores taxas de ovulação foram verificadas 

nas novilhas Gir com P4 exógena (T3), seguido das novilhas Girolando com P4 

exógena. CAMPOS (2001), trabalhando com vacas cruzadas e avaliando o efeito 

da superovulação com FSH e o número de embriões obtidos, verificou taxa de 

ovulação de 65,4%. Para CAVALIERI et al. (2002), menores  taxas de ovulação 

em novilhas cruzadas (Bos Indicus X Bos taurus) podem estar associadas à 

presença de folículos de menor diâmetro no momento da retirada do implante de 

P4. Os resultados aqui expostos sugerem que a exposição à P4 exógena durante 
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a primeira onda de crescimento folicular favoreceu a resposta ao FSH em termos 

de folículos selecionados e também a permanência de folículos maduros o 

suficiente para responder ao LH exógeno aplicado no dia 16 tanto nas fêmeas 

zebuínas quanto nas cruzadas. NASSER (2006), trabalhando com doadoras 

zebuínas, não verificou efeito positivo da P4 exógena na taxa de ovulação de 

novilhas zebuínas. 

Os resultados de ADAMS et al. (1994) para fêmeas taurinas são 

semelhantes aos aqui apresentados, mas NASSER (2006), trabalhando com 

novilhas zebuínas, não verificou diferenças nestas variáveis. O número de CLs 

deve refletir a taxa de ovulação e deve se correlacionar positivamente com o 

número total de estruturas colhidas, embora diferenças possam estar presentes 

relacionadas à técnica de colheita destas estruturas. A taxa de ovulação do T2 

(62,81) foi a mais baixa, contrariando os achados de CARVALHO (2004) que 

obteve 84% de taxa de ovulação para novilhas Girolando sem tratamento prévio 

com P4, e de MARQUES et al. (2003), que relataram taxa de ovulação de 80,8% 

para novilhas cruzadas Nelore X Angus.    

Comparando as variáveis NFDIATF, CL e a taxa de ovulação (TO) em 

conjunto, verifica-se que as novilhas do T2, mesmo apresentando maior resposta 

à superestimulação, representada pelo maior NFDIATF, mostrou número de CLs 

e TO inferior aos demais tratamentos, diferindo significativamente dos outros, 

mostrando que a P4 exógena associada ao LH na primeira onda de crescimento 

folicular em novilhas melhora a resposta dos grandes folículos candidatos à 

ovulação, provavelmente por possuírem mais receptores ao LH. 

O total de estruturas recuperadas (TER) foi maior nas novilhas do T3 

(9,8) e T1 (9,2) em relação ao T2 (7,1) e T4 (8,3). Os resultados dessa variável 

mostram que o tratamento com P4 exógena melhoraram as TER mesmo para 

animais da mesma raça. NASSER (2006), trabalhando com doadoras da raça 

Nelore, obteve 8,3 estruturas recuperadas nas fêmeas sem P4 e 9,2 naquelas 

tratadas com P4 exógena, sem diferenças. Esta diferença pode ser explicada pelo 

maior potencial ovulatório das novilhas em relação às vacas, com explicado por 

MALHI & ADAMS (2008), que testaram a resposta de fêmeas velhas e jovens ao 

tratamento superestimulatório com FSH, e verificaram maiores taxas de ovulação 
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nas fêmeas jovens, as quais apresentaram também maior número de folículos 

antrais com diâmetro de 5 mm no início da onda de crescimento.  

Os embriões recuperados foram classificados em Grau 1, 2, 3 e embriões 

degenerados (ED). Houve diferença para todos os graus de classificação dos 

embriões no T3 em relação aos demais. Para EDs, o número no T2 foi 

significativamente maior. Isto pode ter ocorrido pela influencia genética taurina, 

apresentando qualidade inferior das células embrionárias em desenvolvimento. 

CALLESEN et al., (1986) apresentaram resultados semelhantes trabalhando com 

doadoras taurinas, justificando o achado pelo desequilíbrio no balanço endócrino 

entre P4 e LH, causando assincronia da maturação nuclear nos oócitos, 

comprometendo assim a qualidade dos embriões produzidos, impedindo o 

desenvolvimento e levando a maior quantidade de embriões degenerados. A 

qualidade do embrião é mensurada pela morfologia das células, considerando-se 

as variações que ocorrem durante o desenvolvimento inicial, e os principais 

parâmetros para avaliação são o formato, simetria, coloração, extrusão e 

integridade da zona pelúcida (MARTINEZ & SOUZA, 2007). ESPER & BARBOSA 

(1991) verificaram que os embriões zebuínos têm menor área média de 

mitocôndrias, maior área média de lisossomos e menor volume de lipídios em 

blastômeros em relação aos embriões taurinos. FONSECA et al. (2001) 

reportaram a predominância de estádios embrionários mais avançados de 

embriões recuperados de vacas zebuínas superovuladas. 

MARTINS et al. (2005), trabalhando com vacas Nelore com P4 exógena 

obtiveram 4,2  versus 3,4 embriões de qualidade superior (Grau 1) das vacas sem 

P4. MORENO et al. (2001), avaliando a qualidade dos embriões de fêmeas 

cruzadas (Taurus x Indicus) com P4 exógena obtiveram 3,2 embriões Grau 1. 

MARTINS (2007), também utilizando P4 exógena e trabalhando com vacas 

holandesas de alta produção obteve 2,9 embriões Grau 1. Esses dados são 

compatíveis com os obtidos no presente experimento para as novilhas Gir com P4 

exógena, mas superiores aqueles verificados para as novilhas Girolando, tanto 

sem quanto com P4 exógena. Novamente, deve-se considerar o efeito da raça na 

qualidade do embrião obtido. Neste sentido, GOTO et al. (1988) reportaram que 

concentrações de P4 acima de 3,0 ng/ml durante o tratamento superestimulatório 

estão associadas à maior produção de embriões de melhor qualidade, enquanto 
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que doadoras que apresentam P4 abaixo de 3,0 ng/ml produzem menor 

quantidade de embriões viáveis, concluindo que isto pode se ocorrer pela baixa 

capacidade esteroidogênica dos folículos superestimulados, o que compromete a 

competência oocitária, desenvolvendo embriões de qualidade inferior. CHAGAS 

et al., (2002) não constataram efeito positivo da P4 exógena em relação à 

qualidade dos embriões obtidos de vacas Nelore, assim como NASSER (2006).   

Para a variável estruturas transferíveis (ET) considerou-se todos os 

embriões de Grau 1 e aqueles de Grau 2 e 3 com boa morfologia. Quando os 

resultados de ET foram comparados, verificou-se que as novilhas que foram 

superestimuladas com P4 exógena apresentaram maior número desta variável 

(P<0,05), achados semelhantes aos de ADAMS (1994), que comparou o número 

de ETs obtidos após tratamento superestimulatório durante a primeira e segunda 

onda de crescimento folicular em taurinos após uso de P4 exógena. Para 

NASSER (2006), o número de ETs reflete a capacidade de resposta dos folículos 

estimulados pelo tratamento com FSH após a sincronização com BE+P4. O T3 

apresentou o maior número (6,84) de ETs em relação aos demais tratamentos, 

resultado semelhante ao de GOTO et al., (1988) e  assemelhado-se também aos 

resultados obtidos em estudos anteriores com taurinos por CALLESEN et al., 

(1995) com média de quatro a cinco embriões transferíveis por doadora 

superovulada.  

VISINTIN et al. (1999) estudaram diferentes protocolos de superovulação 

com FSH/LH em vacas Nelore, e verificando taxa de 2,76 e 1,81  para ETs nos 

animais com e sem P4 exógena, respectivamente. BORGES et al. (2001) 

obtiveram 11,5 ETs de novilhas cruzadas Holandês X Zebu superovuladas com 

FSH, número bastante superior ao verificado no presente experimento para 

novilhas Girolando (T2 e T4). FONSECA et al., (2001), estudando esta 

característica em vacas Gir obtiveram média de 2,29 ETs por doadora, e PRADO 

et al., (2007), trabalhando com fêmeas Gir Leiteiro e verificando a resposta 

superovulatória ao FSH e a qualidade de ETs obtiveram 5,2 ETs por doadora.  

Os embriões congeláveis (EC) foram classificados como embriões de 

Grau 1 e/ou aqueles com pequenas alterações morfológicas. Para EC houve 

superioridade numérica do T3 em relação aos demais, ou seja, mais EC obtidos 

de novilhas Gir com P4 exógena, refletindo não só a qualidade do embrião 
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produzido in vivo mas também daqueles com características morfológicas que 

permitissem o desafio da criopreservação. Nessa variável não houve interferência 

da progesterona na raça Girolando, ao contrário da comparação dentro da raça 

Gir. VAN DE LEEMPUT et al. (2001), que utilizaram protocolos de superovulação 

com atraso do pico de LH, verificaram diminuição da qualidade embrionária e 

conseqüentemente no número de embriões congeláveis, com alteração do 

desenvolvimento embrionário nos primeiros estágios de divisão celular em virtude 

da redução da atividade secretora das células epiteliais do oviduto. 

Quanto as estruturas não fecundadas (ENF), as novilhas do T1 e T2 

apresentaram o maior número (2,8 e 3,5, respectivamente) em relação aos 

demais tratamentos. Para ARRUDA et al. (2006), um dos aspectos mais 

relevantes que deve ser considerado em um programa de transferência de 

embriões é a qualidade do sêmen, pois as alterações na motilidade, concentração 

e morfologia afetam a fertilização e o desenvolvimento embrionário.  

Considerando que, no presente trabalho utilizou-se sêmen de qualidade 

comprovada, um único doador Gir, e todas as doses da mesma partida, pode-se 

descartar este parâmetro como causa.   

A superestimulação na primeira onda de crescimento folicular ocorre 

junto ao crescimento do CL e conseqüente elevação da concentração de P4, e 

provavelmente sob aumento da freqüência dos pulsos de LH. Um grande número 

de folículos em crescimento na presença de baixa concentração de P4 estaria 

associado a elevadas concentrações de 17β estradiol, alterando o ambiente 

intrafolicular (AHMAD et al., 1995; WEHRMAN et al., 1997). Desta forma, o oócito 

ficaria exposto a elevadas concentrações de estradiol e ao aumento da freqüência 

de LH por um longo período, o que poderia induzir a ativação prematura da 

meiose e a maturação espontânea (rompimento da vesícula germinativa) desses 

oócitos (AHMAD et al., 1995). Assim, após a indução da ovulação com LH 

exógeno, as doadoras superestimuladas poderiam eliminar oócitos 

comprometidos e com baixa capacidade de fertilização (CALLESEN et al., 1986). 

NASSER (2006) em doadoras Nelore encontrou resultados semelhantes aos aqui 

expostos, sugerindo que a baixa concentração de progesterona durante a 

primeira onda de crescimento folicular afeta a maturação oocitária e 

conseqüentemente a fertilização. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 As novilhas superestimuladas com progesterona exógena apresentaram 

maior número de embriões recuperados, embriões de melhor qualidade, 

embriões transferíveis e embriões congeláveis; 

 A raça Gir apresentou superioridade em relação à raça Girolando nas 

variáveis embriões transferíveis e congeláveis 
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CAPÍTULO 3 - QUALIDADE DE OÓCITOS E PRODUÇÃO IN VITRO DE 
EMBRIÕES EM NOVILHAS GIR E GIROLANDO SUPERESTIMULADAS NA 
PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE PROGESTERONA EXÓGENA 
 

RESUMO 
 

Quarenta novilhas, 20 da raça Gir e 20 Girolando(3/8), com idade entre 32 e 46 
meses foram divididas em quatro grupos de tratamento - T/T2, sem e T3/T4 com 
progesterona exógena (P4) durante a superestimulação ovariana. As novilhas 
foram sincronizadas com dispositivo intravaginal contendo 1 g de P4 e 2 mg de 
BE (IM) no D0, receberam  500 mg IM d-cloprostenol no D5, no D9 os dispositivos 
foram retirados e todas as novilhas receberam 12,5 mg de LH no D10. A 
superestimulação ovariana foi realizada com 133 mg de FSH divididos em duas 
aplicações diárias durante quatro dias (D12 a D15). Os animais de T3 e T4 
receberam novo dispositivo intravaginal no D12, com a primeira administração de 
FSH. Em D15 todos os animais receberam 500 mg IM d-cloprostenol, os 
dispositivos foram retirados das novilhas de T3 e T4 e uma nova dose de 25 mg 
de LH (D16) foi aplicada. No D16 foram quantificados os folículos por ultra-
sonografia o procedimento de Ovum Pick-up (OPU) foi realizado. O número de 
folículos no dia da OPU das novilhas da raça Gir tratadas com P4 exógena foi 
maior (P <0,05) quando comparado aos da raça Girolando (19,8 X 13,7), bem 
como o número de oócitos recuperados (14.3X 7,9), número de oócitos 
maturados (8.2X5.0), número de oócitos fertilizados (6.3X 3.8), estruturas clivadas 
(4,3 X 2,7) e o número de blastocistos (2,5 X 1,1). A comparação entre as raças, 
considerando aqueles animais que não receberam P4 exógena (T1 e T2) mostrou 
diferenças (P <0,05) no número de folículos no dia da OPU (15.2 X 11.5), número 
de oócitos (11.0 X 8.1), o número de ovócitos maduros (8.0 X 5.6) e número de 
oócitos fertilizados (5,8 X 3,6). Comparando as variáveis entre novilhas da mesma 
raça (T1 vs T2 vs T3 e T4) e a resposta à P4 exógena, houve diferenças na raça 
Gir (P <0,05) para o número de folículos no dia da OPU (T1XT3, 15,2 e 19,8) e 
número de oócitos recuperados (11.0X14.3). Para Girolando não houve diferença 
(P> 0,05). Em conclusão, a resposta ovariana de novilhas da raça Gir tratadas 
com P4 exógena durante a superestimulação é melhor que em novilhas da raça 
Girolando e permite aumentar o número da produção de embriões in vitro. 
 

Palavras-chave: folículo, resposta ovariana, Zebu, embrião in vitro 
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CHAPTER 3 - QUALITY OF OOCYTES AND IN VITRO PRODUCTION OF 
EMBRYOS OF GIR AND GIROLANDO HEIFERS SUPERSTIMULATED 
WITHOUT OR WITH EXOGENOUS PROGESTERONE 
 
 

ABSTRACT 
 

Forty heifers, 20 Gyr and 20 Girolando (3/8), aged between 32 and 46 months 
were divided into four treatment groups - T/T2, without and T3/T4 with exogenous 
progesterone during ovarian superstimulation. Heifers were synchronized with an 
intravaginal device containing 1 g of P4 and 2 mg of BE (IM) on Day 0, on D5 500 
mg d-cloprostenol IM were injected, and on D9 the devices were removed and all 
heifers received 12.5 mg LH on D10. Ovarian superstimulation was performed 
using 133 mg of FSH divided in two daily applications during four days (D12 to 
D15). The animals of T3 and T4 received a new intravaginal device on D12, with 
the first administration of FSH. On D15 all animals received 500 mg d-cloprostenol 
IM, the new devices were removed from T3 and T4 heifers and a new dose of 25 
mg of LH (D16) was applied. On D16 follicles were quantified by ultrasound and 
the Ovum Pick-up (OPU) procedure was performed. The number of follicles on the 
day of OPU of Gyr heifers treated with exogenous P4 was higher (P <0.05) 
compared to Girolando breed (19.8 X 13.7), as well as the number of recovered 
oocytes (14.3X 7.9), number of matured oocytes ( 8.2X5.0), number of fertilized 
oocytes ( 6.3X 3.8), cleaved structures (4.3X 2.7) and number of blastocysts (2.5x 
1.1). The comparison between breeds, considering the animals which not received 
exogenous progesterone (T1 and T2) showed differences (P <0.05) in the number 
of follicles on the day of OPU (15.2X11.5), number of oocytes (11.0X 8.1), number 
of matured oocytes (8.0X 5.6) and number of fertilized oocytes (5.8x 3.6). 
Comparing the variables among heifers of the same breed (T1 vs T2 vs T3 and 
T4) regarding the response to the exogenous P4, there were differences in the Gyr 
breed (P <0.05) for number of follicles on the day of OPU (T1XT3,15.2 and 19.8) 
and oocytes recovered (11.0X14.3). For Girolando, there were no differences (P> 
0.05). In conclusion, the ovary response of Gyr heifers treated with exogenous P4 
during ovarian superstimulation is better than the response of Girolando heifers, 
which allows the increasing of the number of in vitro embryo production. 
 
Key-words: follicle, ovarian response, zebu, in vitro embryo 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização e o desenvolvimento de biotécnicas reprodutivas são 

condições indispensáveis para o aumento da eficiência reprodutiva. 

Especialmente em ruminantes domésticos, biotécnicas como a IA e TE vêm 

sendo utilizadas com sucesso. Outras biotécnicas estão sendo aperfeiçoadas, 

com resultados inferiores na produção, como a produção in vitro de embriões 

(PIV), clonagem e transgenia. Ambas as biotecnologias contribuem para acelerar 

o melhoramento genético, desde que usem animais superiores nas características 

desejáveis, utilizando animais provados. Portanto as biotecnologias passam a ser 

uma ferramenta muito importante para o melhoramento genético animal. 

Em todo o mundo, mais de 670.000 embriões produzidos in vivo foram 

transferidos, dos quais aproximadamente metade foi transferido a fresco e metade 

congelados. Em contrapartida, cerca de 292.000 embriões PIV foram transferidos 

no mesmo ano dos quais a maioria (aproximadamente 75%) foi transferida a 

fresco (THIBIER, 2007).  

O fato da fêmea Bos taurus indicus produzir dezenas de oócitos em um 

único procedimento de aspiração folicular, numa relação direta com o número de 

folículos (PONTES et al., 2009) elevou o Brasil à liderança mundial na produção 

in vitro de embriões (KOZICKI et al., 2005). 

A produção in vitro de embriões é uma biotécnica de reprodução assistida 

e uma ferramenta para pesquisa de eventos relacionados à maturação e 

fecundação de oócitos, capacitação espermática e desenvolvimento embrionário 

na fase de pré-implantação. Além disso, a PIV é um instrumento de suporte para 

outras biotécnicas como clonagem, transgênese e transferência nuclear.  

Após o nascimento do primeiro bezerro produzido in vitro e os índices de 

blastocistos obtidos ainda estão aquém do desejado, variando entre 20-50% 

(média de 35%). Além da baixa eficiência da técnica, os embriões que 

conseguem se desenvolver in vitro apresenta qualidade inferior aqueles 

produzidos in vivo. Diversos parâmetros são utilizados para avaliar a qualidade 

dos embriões PIV como morfologia, criotolerância, transcrição (mRNA), eclosão in 

vitro e prenhez após a transferência. Entretanto, nenhuma dessas técnicas 

permite uma seleção eficiente que assegure bons índices de prenhez.  
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O aumento da eficiência da PIV está condicionado ao desenvolvimento 

de trabalhos que visem aperfeiçoar e simplificar as condições de cultivo durante 

as várias etapas do processo, principalmente no que se refere à maturação 

citoplasmática e molecular de oócitos obtida in vitro.  

A produção in vitro de embriões bovinos tem sido empregada 

comercialmente com resultados satisfatórios. O processo da maturação in vitro 

possibilita a formação de blastocistos após fecundação e cultivo in vitro. Porém a 

eficiência por oócito maturado in vitro é reduzida quando comparada à maturação 

in vivo em uma vaca cíclica normal, ou mesmo superestimulada. (KRUIP & DEN 

DASS, 1997; FARIN et al., 2001)  

O desenvolvimento de um oócito até um bezerro saudável envolve uma 

série extensa de processos, nos quais cada passo determina o sucesso dos 

estágios seguintes. Sobretudo a produção in vitro de embriões é uma tecnologia 

recente e que certamente está evoluindo na direção de melhores índices 

produtivos e atenuação dos efeitos indesejados.  

Apesar do crescente conhecimento sobre a fisiologia ovariana, bem como 

dos mecanismos de regulação do folículo e seu oócito, (SIRARD & BLONDIN, 

1996) as respostas encontradas são muitos variáveis. 

Até pouco tempo, a aspiração folicular era geralmente realizada em 

momentos aleatórios do ciclo estral. No entanto, a crescente necessidade de 

melhorar a eficiência da técnica e o acréscimo de demanda para situações menos 

favoráveis (animais com menor produção de oócitos) apontam para um 

incremento na utilização de protocolos pré-aspiração (SENEDA et al., 2006). 

Naturalmente, o número de folículos disponíveis para a aspiração folicular 

apresenta considerável variação conforme a fase de crescimento folicular, sendo 

o início da onda o momento mais favorável para a recuperação, pelo maior 

número de folículos e pela melhor eficiência na captação dos oócitos a partir de 

folículos menores (SENEDA et al., 2001). 

Vários protocolos de superestimulação ovariana, com o uso de 

gonadotrofinas (FSH, PMSG ou eCG e r-bST), têm sido estudados visando 

aumentar a eficiência desta técnica (BOLS et al., 1998; PIETERSE et al., 1992; 

DE ROOVER et al., 2005; SENEDA et al., 2005).  
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As vantagens da estimulação folicular parecem óbvias, mais folículos 

resultariam em mais oócitos (DE ROOVER et al., 2005) entretanto, há muitos 

conflitos sobre esta prática. Apesar dos protocolos pré-aspiração promoverem 

aumento de tamanho dos ovários, tornando mais fácil sua manipulação 

(TECHAKUMPHU et al., 2004), e ainda proporcionarem maior número de folículos 

viáveis por aspiração, a eficiência da recuperação dos oócitos diminuiu com o uso 

do FSH ou BST (BOLS  et al., 1998; PIETERSE et al., 1992; WALTON et al., 

1993). Supõe-se que os folículos com diâmetros maiores produzidos por estes 

protocolos poderiam induzir uma menor eficiência da recuperação oocitária devido 

aspectos, tais como, maior pressão intrafolicular, fluido folicular mais viscoso e em 

maior quantidade, o que dificulta a aspiração dos mesmos (SENEDA et al., 2001). 

Protocolos de pré-aspiração também foram desenvolvidos com o objetivo 

de controlar a onda de crescimento folicular. Dentre as formas de controle do 

crescimento folicular, o tratamento com progesterona e estradiol têm sido eficazes 

para promover a atresia dos folículos em desenvolvimento e a emergência de 

uma nova onda folicular três a cinco dias após, devido a ação inibitória destes 

dois hormônios sobre o FSH (BÓ et al., 1994, 2006). Através da administração de 

2 mg de benzoato de estradiol e 50 mg de progesterona no momento da inserção 

do implante de progestágeno foi possível observar a emergência de uma nova 

onda folicular, em média quatro dias (BARUSELLI et al., 2006; MORENO et al., 

2001). Adicionalmente, somente a aspiração folicular também pode controlar o 

crescimento folicular, promovendo a emergência de uma nova onda folicular após 

um a dois dias (BERFELT et al., 1994; CAVALIERI et al., 2001). 

Embora implantes de progestágeno sejam bastante utilizados em 

protocolos prévios à aspiração folicular, o curto período de utilização dos mesmos 

permite o questionamento de sua necessidade. Outro aspecto importante refere-

se à aplicação de PGF2α previamente a aspiração, visando evitar à presença de 

corpo lúteo no momento da aspiração folicular, facilitando desta maneira a 

manipulação dos ovários (SENEDA et al., 2006). 

Neste sentido, este experimento foi desenvolvido com objetivo de 

comparar a qualidade dos oócitos e folículos superestimulados durante a primeira 

onda de crescimento folicular com e sem suplementação exógena de 

progesterona com a produção in vitro de embriões em novilhas Gir e Girolando. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Local e período experimental 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Escola da UEG, localizada no 

município de São Luis de Montes Belos (GO), distante 120 km de Goiânia (GO).  

O período do experimento foi de fevereiro de 2010 a abril de 2010. A temperatura 

média nesses meses variou entre 18,0 a 35,0 °C, a umidade relativa do ar foi 

86,2% e a precipitação acumulada no período foi de 109 mm (INSTITO 

NACIONAL DE METEREOLOGIA, 2010).  

Para realização das etapas de produção in vitro dos embriões, foi 

utilizado o Laboratório de Parasitologia da Escola de Veterinária da UFG em 

Goiânia-GO e o Laboratório de Reprodução Animal da Escola de Zootecnia da 

UEG em São Luis de Montes Belos -GO 

 

2.2 Animais e manejo 

 

Foram utilizadas 40 novilhas, 20 da raça Gir e 20 da raça Girolando (3/8), 

com idade entre 32 meses e 46 meses.  Durante o período experimental, os 

animais foram mantidos em condição padrão de manejo a pasto (Brachiaria 

decumbens) e receberam suplementação de concentrado com 18% de proteína 

bruta – PB - (2,5kg/dia). A suplementação mineral foi feita com misturas 

comerciais e fornecida ad libitum em cochos localizados no pasto. As novilhas já 

estavam adaptadas ao manejo e à alimentação utilizada durante a fase 

experimental 

 

2.3 Tratamentos 

 

Todas as novilhas utilizadas no experimento foram previamente 

submetidas a exame ultra-sonográfico para verificação de ciclicidade observando 

apresença de corpo lúteo. Todas as novilhas foram sincronizadas com um 
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dispositivo intravaginal (Sincrogest® , Ouro Fino, Cravinhos, SP) contendo 1g de 

P4 e administrado via IM 2 mg de Benzoato de estradiol (Sincrodiol®, Ouro Fino, 

Cravinhos, SP) no Dia 0. No D5 foi aplicado 500 mg de d-cloprostenol (Sincrocio®, 

Ouro Fino, Cravinhos, SP) via IM. No D9 pela manhã foram removidos os 

dispositivos de P4, administrado 12,5 mg de LH (Lutropin®, Bioniche, Canadá) no 

Dia 10 (manhã), com a finalidade de sincronizar as ondas foliculares de todas as 

novilhas, colocando-as em um mesmo estágio. 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente entre as raças, de acordo 

com os tratamentos:  

T1 – 10 novilhas da raça Gir, sem a utilização da progesterona exógena 

T2 - 10 novilhas da raça Girolando, sem a utilização da progesterona 

exógena 

T3 – 10 novilhas da raça Gir, com a utilização da progesterona exógena 

T4 – 10 novilhas da raça Girolando, com a utilização da progesterona 

exógena 

A superestimulação das novilhas iniciou-se 48 horas após a aplicação do 

LHp (Lutropin®, Bioniche, Canadá) (D12). Todos os animais foram 

superestimulados com uma dose total de 133 mg de FSH (Fooltropin®, Bioniche, 

Canadá), diluída em 10mL e dividida em duas aplicações diárias (1,5 mL manhã e 

1,0 mL tarde)  por quatro dias (D12 a D15).  

Nos animais do T1 e T2 não foram administrados dispositivos intravaginal 

durante a superestimulação, seguindo os procedimentos adotados nos outros 

tratamentos. 

Os animais do T3 e T4 receberam um novo dispositivo intravaginal 

(Sincrogest®, Ouro Fino, Cravinhos, SP) no D12, junto com a primeira 

administração de FSH. No último dia de tratamento (D15), junto com as doses de 

FSH foram administradas doses luteolíticas de PGF2α (d-cloprostenol), após a 

última aplicação foram removidos os progestágenos dos animais. Todas as 

novilhas receberam 25mg de LH, 24 horas após o último tratamento de FSH 

(D16). 

Os exames ultra-sonográficos ovarianos do experimento foram realizados 

com o aparelho Pie medical, munido de transdutor linear de 5,0Mhz. Do dia 10 ao 

dia 12 foram realizadas as avaliações da superfície ovariana, para constatação da 



 

 

89  

emergência da primeira onda de crescimento folicular e da ovulação dos 

possíveis folículos dominantes (FD). No Dia 16 foram quantificados os folículos 

(8mm), para verificar a resposta ao tratamento superestimulatório.  

 

 

2.4 Aspiração e Fertilização in vitro 

 

O procedimento de OPU (aspiração folicular guiada por ultra-som) foi 

realizado no quinto dia após o inicio da superestimulação (D16). Durante todo o 

experimento, este procedimento foi realizado pelo mesmo Médico Veterinário, 

treinado para a realização da técnica. 

As novilhas foram contidas em brete de segurança, onde se realizou o 

esvaziamento do conteúdo fecal do reto e a higiene da região perineal. Em 

seguida à higiene, os animais foram anestesiados com 2,5  mL  de  cloridrato  de  

lidocaína  (Anestésico L. Pearson®,  Laboratório Pearson, SP), via epidural. 

A OPU foi realizada 12 horas após administração do LH, sendo utilizado 

o aparelho de ultra-sonografia Piemedical (modelo Áquila), equipado com monitor 

e transdutor setorial de 5 MHz inserido no dispositivo-guia  (Handle  WTA®  

Watanabe Tecnologia  Animal, Cravinhos,  SP),  agulha própria para OPU (7 cm 

de comprimento e 18G), sistema longo de recuperação e bomba de vácuo (Santa 

Lidya®, MG). O sistema de recuperação consistiu de manguito de silicone inserido 

dentro de mandril de aço inoxidável, que foi conectado a tubo cônico graduado de 

plástico de 50 mL, no qual o  conteúdo aspirado dos folículos foi recolhido. Dentro 

do sistema de recuperação, foi mantido constantemente fluxo de uma solução 

aquecida a 37ºC, preparada  com  1%  de  soro  fetal  bovino  (MIV-T®, Nutricell, 

Campinas, SP) 

Após a higiene e anestesia, o dispositivo-guia foi introduzido na vagina do 

animal e os ovários localizados. Foram aspirados todos os folículos visíveis (≥ 2 

mm) no monitor do ultra- som dos dois ovários de cada novilha. A pressão de 

aspiração utilizada foi de 78 mmHG (em torno de 12 mL de água/minuto) e o 

conteúdo recuperado foi encaminhado ao laboratório em tubo graduado de 50 mL 

em temperatura entre 36 e 37ºC, para rastreamento e seleção dos CCO. 
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Após a aspiração dos folículos ovarianos, com o auxilio de uma pipeta 

automática de 100 μL, o líquido folicular e meio de transporte estavam contido nos 

tubos de ensaio e foi transferido para placas de petri mantidas em placa 

aquecedora a 37°C. Cada placa recebeu no máximo 4 ml de liquido e meio, para 

a visualização e o isolamento dos oócitos. 

A seleção dos oócitos foi feita com o auxilio de um microscópio 

estereoscópico (NIKON) e uma micropipeta. Todos os oócitos com citoplasma 

homogêneo ou apresentando pequenas irregularidades foram utilizados no 

processo de PIV. 

Após o processo de rastreamento de oócitos viáveis, esses foram 

transferidos para placas de petri previamente preparadas com cerca de 6 gotas 

de meio de maturação (MIV-M®, Nutricell, Campinas, SP) e colocadas em estufa 

de CO2, a temperatura de 38,5º C por 2 horas antes de sua manipulação, para 

equilíbrio  do meio.  Depois de retirada da estufa, a placa de maturação contendo 

o MIV-M repousou sobre uma placa aquecedora para manter a temperatura, 

enquanto os oócitos foram pipetados do meio de transporte. Buscou-se manter 

uma proporção de 10 a 15 oócitos para cada gota de 50 μL de meio. 

Após os oócitos serem devidamente distribuídos entre as gotas da placa 

de maturação, elas foram cobertas por óleo mineral e transferidas para a 

incubadora de cultivo, à temperatura de 38,5°C, com 5% de CO2 e umidade 

saturada a 95%, onde foi mantida por 22 horas para que se realizasse o processo 

de MIV. A classificação seguiu o critério de expansão do cumulus oophorus 

(COCs), e qualidade do citoplasma. 

Para seleção dos espermatozóides utilizou-se o método de gradiente de 

percol. Para obtenção do percol 45%, foram utilizados 1,5 mL de percol 90% e 1,5 

mL de meio de capacitação (Meio de Capacitação®, Nutricell, Campinas, SP) em 

um tubo de ensaio de plástico estéril. 

A preparação do gradiente de percol (45% sobre os 90%) foi realizada da 

seguinte forma: lentamente, com uma micropipeta, colocou-se os 3 mL de percol 

90% no fundo do tubo de ensaio, e depois cuidadosamente depositou-se 3 ml de 

percol 45%. Durante esse processo foi possível observar a elevação da linha do 

gradiente formado entre o percol 90% e 45%. 
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Após a preparação da coluna de percol, uma palheta de 0,5 mL de sêmen 

foi descongelada, através da imersão em água a 36º C durante 1 minuto, sendo 

posteriormente enxugada com papel toalha estéril. Com o auxílio de uma tesoura, 

a ponta da palheta do lado oposto ao do algodão foi cortada, e o sêmen contido na 

palheta foi vagarosamente empurrado com um êmbolo metálico, e depositado na 

superfície da solução a 45%. O tubo foi então submetido à centrifugação durante 

10 minutos, fazendo com que os espermatozóides viáveis migrassem para o fundo 

do tubo formando um pellet. 

Uma pequena quantidade de sêmen da palheta foi colocada sobre uma 

lâmina e coberta por lamínula, para avaliação da motilidade e vigor dos 

espermatozóides. Nesta avaliação o sêmen utilizado apresentou motilidade acima 

40% de, e vigor 2. 

Após 10 minutos o tubo de ensaio foi retirado da centrífuga e, somente o 

pellet de espermatozóides que se formou no fundo foi pipetado e transferido para 

um tubo falcon. 

No tubo de ensaio contendo o restante das células espermáticas, foram 

adicionados 2 mL de meio de capacitação de espermatozóides (Meio de 

Capacitação®, Nutricell, Campinas, SP), e submetido à centrifugação por mais 5 

minutos. Após a centrifugação o sobrenadante que se formou foi pipetado e 

descartado, mantendo os espermatozóides concentrados no fundo do tubo. 

Adicionou-se a este tubo 2 mL de uma solução composta por meio de fecundação 

(FERT®, Nutricell, Campinas, SP), heparina e PHE, homogeneizando-o aos 

espermatozóides com auxílio da própria pipeta. Uma alíquota de 5 μL foi  retirada 

para que se realizasse a avaliação da concentração espermática, e o tubo 

contendo o restante do sêmen foi armazenado em estufa até o momento da 

fertilização. 

Para a avaliação da concentração espermática, foram adicionados 90 μL 

de água destilada à alíquota de 5 μL de sêmen, e todo o volume foi depositado 

em câmara de Neubauer. Com auxílio de microscópio, avaliou-se o campo central 

da lâmina e contou-se os espermatozóides presentes nos quatro cantos e no 

quadrado central. A quantidade de espermatozóides encontrados em cada 

quadrado foi somada, e o total gerado foi multiplicado por 106. 
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Após a separação, os espermatozóides foram diluídos a uma 

concentração final de 1 x 106 espermatozóides viáveis/ml de meio. 

A fecundação in vitro foi realizada em gotas de 50 μl de meio FERT® 

(Nutricell, Campinas, SP), acrescido de 10μg/ml de heparina. Em cada microgota 

foram colocados 10 oócitos já maturados e os espermatozóides preparados na 

concentração de 1 x 106 sptz/ml de meio. Após esse processo as placas de petri 

foram cobertas com óleo mineral, tampadas e levadas para estufa a 38,5°C, com 

5% de CO2 e umidade saturada de 95%, por 22 horas, tempo necessário para 

que a FIV ocorresse. 

Após as 22 horas de FIV os zigotos selecionados quanto à viabilidade 

foram desnudados por pipetagem repetida para a retirada do excesso de células 

do cumulus e espermatozóides, sendo transferidos para uma placa de cultivo 

previamente preparada com gotas de meio (fluido de oviduto sintético) SOF® 

(Nutricell, Campinas, SP).  

A placa contendo o meio SOF e os oócitos fecundados foi armazenada 

em estufa com CO2 a 5%,sob temperatura de 38,5°C. 

Após 48 horas do início do cultivo foi realizada a troca de 50% do volume 

de cada gota onde se encontravam os embriões. Para a suplementação foi 

utilizado 20 μL de SOF. 

O dia da fecundação foi considerado o dia 0 (D0) da FIV. No D2, a placa 

foi avaliada para acompanhar o desenvolvimento embrionário, sendo considerada 

a quantidade de embriões presentes e a determinação da taxa de clivagem. A 

taxa de blastocistos foi avaliada 168 horas (D7) após o início da fecundação. 

 

 

2.5 Análise Estatística 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema 

fatorial dois por dois. As informações obtidas no trabalho de campo foram 

editadas em planilhas eletrônicas, usando-se os procedimentos disponíveis no 

pacote computacional Microsoft Office 2007. 

Foram realizadas análises de crítica e consistência dos dados 

(frequências, distribuições de frequências e homogeneidade de variâncias) 
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utilizando-se o procedimento Univariate (SAS, 2000). Mediante a utilização do 

programa computacional SAEG (2005), empregaram-se os testes: Lilliefors, para 

determinar se os erros experimentais das variáveis possuíam distribuição normal 

de probabilidades, e o de Bartlett, para determinar se as variáveis possuíam 

homogeneidade de variância dos erros experimentais.  

Após as análises críticas e de consistência dos dados, foram realizadas 

transformações quadráticas ou angulares nas variáveis que não obedeciam ao 

pressuposto de que os erros experimentais deveriam ter distribuição normal de 

probabilidades e homogeneidade de variâncias, ou seja, deveriam possuir uma 

variância comum σ2.  

Foram realizadas análises de variância utilizando-se o método dos 

quadrados mínimos por meio do procedimento GLM (SAS, 2000). As médias 

ajustadas pelo método dos quadrados mínimos foram obtidas através da opção 

(statement) LSMEANS do procedimento GLM, onde optou-se pelo teste de Tukey 

em detrimento do teste t (default). Para as variáveis que mesmo após as 

transformações não obedeciam o pressuposto de distribuição normal e 

homogeneidade de variâncias optou-se por análise não paramétrica usando-se o 

teste H de Kruskal-Wallis, usando-se o pacote computacional WinStat® for excel 

(FITCH, 2006). Para estas análises usou-se o modelo, cuja equação é: 

 

Yij  = µ + Ti + eij 

 

onde: 

Yij é a observação do animal j, pertencente ao i-ésimo tratamento; 

µ é a média geral; 

Ti é o efeito do i-ésimo tratamento; 

eij é o erro aleatório associado a cada observação ij, pressuposto normalmente 

distribuído e independente com média zero e variância σ2. 
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3 RESULTADOS 

 

A Tabela 1 mostra os resultados relativos à resposta superestimulatória 

na primeira onda de crescimento folicular na presença ou ausência da 

progesterona exógena, considerando-se o número de folículos puncionados, a 

recuperação de oócitos, o número de oócitos maturados, fertilizados, a taxa de 

clivagem e de blastocistos na produção in vitro de embriões. 

O número de folículos no dia da OPU das novilhas da raça Gir foi 

significativamente superior (P<0.05) em relação àquelas da raça Girolando, (T3 = 

19,8 e T4 = 13,7). Da mesma forma verificou-se diferenças (P<0.05) para o 

número oócito recuperados (T3 = 14,3 e T4 = 7,9), o número de oócitos 

maturados (T3 = 8,2 e T4 = 5,0), no número de oócitos fertilizados (T3 = 6,3 e T4 

= 3,8), e a quantidade de estruturas clivadas (T3 = 4,3 e T4 = 2,7) . 

Quando os resultados foram comparados entre as raças, considerando-

se a exposição ou não à progesterona exógena, foram verificadas diferenças 

(P<0,05) no número de folículos no dia da OPU (T1= 15,2 e T2 = 11,5), no 

número de oócitos recuperados (T1= 11,0 e T2 = 8,06), no número de oócitos 

maturados (T1= 8,0 e T2 = 5,6), oócitos fertilizados (T1= 5,8 e T2 =3,6), na 

quantidade de estruturas clivadas (T3 = 4,5 e T4 = 2,5), e na quantidade 

blastocistos (T3 = 2,5 e T4 = 1,1) 

Comparando as variáveis entre novilhas da mesma raça (T1 vs T3 e T2 

vs T4) em relação a resposta com e sem progesterona exógena, verificou-se 

diferenças significativas na raça Gir (P<0,05) para número de folículo no dia da 

OPU (T1 = 15,2 e T3 = 19,8) e número de oócitos recuperados (T1 = 11,0 e T3 = 

14,3). Para a raça Girolando não foram observadas diferenças (P>0,05) entre 

nenhuma das variáveis estudadas. 
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TABELA 2 - Médias ajustadas pelos quadrados mínimos (µ), desvios padrão (dp) e coeficiente de variação (CV %) das variáveis 
estudadas na produção in vitro de embriões, distribuídas de acordo com os tratamentos - São Luís dos Montes Belos - 
GO, 2010 

*
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa (P<0,05) pelo teste de Tukey. Número de folículos no dia da aspiração 
(NFOPU), oócitos recuperados (OOR), oócitos maturados (OOM), oócitos não maturados (OONM), e blastocistos (BL). 

 

Variáveis 

Parâmetros Estatísticos 

Tratamento 1  Tratamento 2  Tratamento 3  Tratamento 4 

Média ± dp CV(%)  Média ± dp CV(%)  Média ± dp CV(%)  Média ± dp CV(%) 

NFOPU 15,27±4,21a 27,56  11,58±1,19b 10,31  19,81±2,28c 11,53  13,70±3,35a,b 24,45 
OOR 11,02±3,38a 30,65  8,06±1,26b 15,61  14,30±2,54c 17,78  7,98±0,91b 11,44 
OOM 8,05±3,60a 44,76  5,66±1,77b 31,30  8,29±2,25a 27,21  5,06±1,44b 28,50 

OONM 3,33±0,76a 22,90  2,14±0,50b 23,35  4,90±1,43c 29,11  2,87±0,41a 14,14 
CLIVAGEM 4,58±2,33a 50,80  2,59±0,64b 24,79  4,30±1,28a 29,75  2,75±1,08b 39,27 

BL 2,55±1,52a 59,38  1,19±0,68b 56,64  2,39±1,45a 60,66  1,80±1,06a,b 58,71 
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4 DISCUSSÃO 

 

A aspiração folicular transvaginal guiada por ultra-som em fêmeas 

bovinas, em combinação com a maturação e fertilização in vitro pode ser uma 

fonte de embriões, e utilizando essa tecnologia os oócitos podem ser obtidos de 

fêmeas em diferentes fases fisiológicas, como prenhez, e de animais com 

problemas uterinos, mas também é uma alternativa para aumentar a produção de 

novilhas ciclando, especialmente no gado leiteiro.  Para controlar a dinâmica 

folicular e a ovulação em períodos programados, dispensando a detecção do 

comportamento de estro e exames ultra-sonográficos diários, pode-se utilizar 

protocolos de sincronização da onda folicular, utilizando combinações de P4 e BE 

(BO et al., 2002) para sincronização do início da onda e do folículo pré-ovulatório. 

No presente experimento utilizou-se também o LH exógeno para induzir a 

ovulação do folículo dominante dessa onda, favorecendo o início de uma nova 

onda de crescimento folicular, que foi então considerada a primeira para efeito de 

colheita dos oócitos. 

A aspiração folicular foi realizada no final da onda de crescimento, 

verificando-se que o momento foi favorável e não comprometeu o número de 

oócitos aspirados e embriões produzidos. Para alguns grupos de pesquisadores, 

o início da onda é o melhor momento para a aspiração, considerando-se a 

qualidade dos oócitos e o potencial de desenvolvimento embrionário 

(HENDRIKSEN et al., 2004; MACHATKOVA et al., 2004; CASTILHO et al., 2007) 

e pela melhor eficiência de captura dos oócitos a partir de folículos menores 

(SENEDA et al., 2001), mas os resultados aqui apresentados mostram que não 

houve interferência da fase da onda folicular utilizada, visto que o número de 

estruturas recuperadas se encontrava dentro da média para a raça Gir (11,0 para 

T1 e 14,3 para T3), e superiores aos obtidos em fêmeas taurinas por FERREIRA 

(2007), que reportou média de 7,8 estruturas recuperadas por vaca. 

A grande variação na resposta individual ao processo de fertilização in 

vitro (FIV), especialmente em animais com menor produção de oócitos, sinaliza a 

necessidade da utilização de protocolos pré-aspiração folicular. Uma das 

alternativas é aplicar FSH da mesma forma que em um protocolo para produção 

in vivo de embriões para superestimular o crescimento de folículos na primeira 
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onda.  Tanto para as novilhas Gir quanto para Girolando, com e sem P4 exógena, 

a maioria dos folículos apresentava diâmetro acima de 8 mm, já que a aspiração 

folicular foi realizada no final da onda de crescimento folicular, verificando-se 

porém, maior homogeneidade nos diâmetros dos folículos das novilhas que 

receberam a progesterona exógena (T3 e T4).  Isto pode resultar em melhor 

qualidade do oócito recuperado, pois, enquanto ainda está dentro do folículo, 

especialmente naqueles destinados a serem os folículos dominantes, os oócitos 

sofrem alterações significativas que desempenham papel fundamental na 

aquisição de competências para o seu desenvolvimento (RIZOS et al. 2002).      

As fêmeas do T2 foram aquelas com menor número de folículos 

passíveis de aspiração (NFOPU) no dia D16, diferindo significativamente dos 

demais (T1, T3 e T4), e o menor número de oócitos recuperados (OOR) esteve 

presente no T4. Em ambos os grupos as novilhas eram da raça Girolando. 

PFEIFER et al. (2005), trabalhando com animais mestiços (Bos taurus X Bos 

indicus) obtiveram também NFOPU reduzido, assim como de estruturas 

recuperadas, com média de 3,3 oócitos por aspiração/vaca, nas fêmeas não 

tratadas com P4 exógena. Para PFEIFER et al. (2009), a diferença nas taxas de 

recuperação de oócitos entre animais suplementados ou não com P4 exógena 

deve ser atribuída ao número de folículos aspirados, desde que animais que 

recebem P4 exógena ou cujos folículos são aspirados no meio do diestro 

possuem maior população folicular ovariana, tornando a obtenção de oócitos mais 

fácil. PETYIM et al. (2003) também reportaram efeito do número de folículos na 

taxa de recuperação de oócitos, mas VIANA et al. (2003) não detectaram 

associação consistente entre o número de folículos e o número de oócitos 

recuperados. 

O número mais elevado de oócitos maturados (OOM) nas novilhas Gir 

que receberam P4 exógena (T3) confirmam os resultados de NONATO JÚNIOR 

et al., (2004) em animais zebuínos, sugerindo que concentrações mais elevadas 

de progesterona durante os protocolos de superovulação na primeira onda de 

crescimento folicular têm melhor influência nos animais Bos indicus. NONATO 

JUNIOR (2003), ressalta que a utilização de gonadotrofinas tem sido aplicada 

principalmente em vacas de raças européias em virtude dos índices de 

recuperação de estruturas após a punção folicular ser menor nestas raças. 
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Fêmeas Bos indicus apresentam naturalmente maior número de folículos por 

onda, e embora nessas fêmeas o FSH tenha impacto menor no crescimento 

folicular, é possível obter maior número de oócitos para a produção de embriões 

in vitro  (BLASCHI, 2004).  

A associação entre a concentração de progesterona sistêmica e a 

qualidade do oócito foi discutida por PFEIFER et al. (2009), com base nos 

resultados obtidos após tratar vacas Bos taurus taurus X Bos taurus indicus com 

dispositivos intravaginais impregnados com P4, novos e reutilizados, para 

produzir altas e baixas concentrações circulantes de P4, respectivamente. 

VASSENA et al. (2003) relataram melhor qualidade do oócito após a recuperação 

no dia 5 do ciclo estral, quando as concentrações de P4 ainda estavam baixas, 

mas DE WIT et al. (2000) não verificaram diferenças na qualidade dos oócitos 

obtidos durante o início da fase lútea, até 7 dias do ciclo estral ou aquelas 

colhidas entre os dias 8-17 do ciclo. CHAUBAL et al. (2007) não detectaram 

diferenças na qualidade do oócito de vacas com ou sem P4 exógena durante o 

tratamento de superestimulação antes da punção ovariana, e responsabilizaram o 

efeito negativo da supressão da pulsatilidade do LH sobre o desenvolvimento 

folicular e maturação dos oócitos. 

Para PAVLOK et al. (1992) folículos maiores (6mm) contêm oócitos com 

maior potencial para se tornarem blastocisto, enquanto folículos pequenos 

(<3mm) contêm oócitos incompetentes. A influência de fatores de crescimento, 

gonadotrofinas e esteróides sobre o desenvolvimento folicular e o complexo 

cumulus oócitos (MIHM & BLEACH, 2003), e uma forma de avaliar a competência 

do oócito é pelo diâmetro folicular (LEQUARRE et al. 2005), embora folículos com 

diâmetros semelhantes possam ser encontrados em diferentes fases do ciclo, 

mostrando que este método de avaliação não confere boa precisão para avaliar 

as taxas de PIV. 

A capacidade de desenvolvimento embrionário de oócitos obtidos de 

folículos maiores que 5 mm foi questionada por BLONDIN & SIRARD  (1995), 

mas GOODHAND et al. (1999) e SENEDA et al. (2001) verificaram grande 

número de folículos > 5 mm com boa qualidade de oócitos, relatando maior 

facilidade de aspiração do que naqueles menores, e SENEDA et al., (2001) 

relatam não haver diferença na qualidade dos cumulus oophorus  de oócitos de 
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folículos maiores (dominantes) em relação aos menores, ou influência do 

diâmetro do folículo aspirado no desenvolvimento embrionário. Embora vários 

experimentos tenham sido feitos para determinar como e quando as 

concentrações de P4 e a duração do tratamento afetam a fertilidade depois de um 

processo de sincronização (SHAHAM-ALBALANCY et al., 2000), existem poucos 

estudos abordando o efeitos da progesterona sobre a competência do oócito. 

Evidentemente, o ambiente progesterônico e recuperação de oócitos antes da 

seleção do folículo dominante parecem afetar positivamente a qualidade dos 

oócitos e, consequentemente, os resultados de PIV (PFEIFER et al. 2009). 

A superioridade de produção de oócitos em fêmeas de raças zebuínas é 

relatada por NONATO JÚNIOR et al. (2004) e  RUBIN et al. (2004). Resultados 

obtidos por RUBIN et al. (2004) relataram média de 25 oócitos por sessão de 

aspiração folicular. A média de oócitos recuperados por animal no presente 

trabalho foram inferiores às usualmente encontradas em raças zebuínas, mas 

semelhantes às encontradas em animais mestiços. 

CHAGAS et al., (2002) verificaram o efeito da concentração de P4 

durante o tratamento superestimulatório na qualidade dos embriões produzidos in 

vitro, à semelhança do que foi feito no presente experimento, e observaram efeito 

positivo tanto no número de oócitos fertilizados quanto na quantidade de 

blastocistos formados. No presente estudo, porém, o número de blastocistos 

obtidos após FIV para os animais Gir com P4 exógena (T3) foi inferior ao número 

de blastocistos no T1 (sem P4). Por outro lado foi relatado que doadoras para 

programas de transferência de embriões para ovulação múltipla (MOET) 

superovuladas na presença de baixas concentrações de P4 no diestro 

apresentam comprometimento na quantidade e na qualidade dos embriões 

produzidos (BACELAR et al. 2010).  De acordo com GOTO et al. (1988), essa 

baixa eficiência deve-se à baixa capacidade esteroidogênica dos folículos 

superestimulados, o que compromete a competência oocitária.  

Ao comparar os resultados relativos ao número de oócitos recuperados 

entre os grupos, considerando a raça (T1 X T3 e T2 X T4), observa-se que 

novilhas Gir superestimuladas e com P4 exógena apresentaram maior número de 

OOR, mas para a raça Girolando isto não foi verificado. NASSER (2006), 

trabalhando com doadoras Nelore para PIV não observou diferenças entre OOR 
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de fêmeas com ou sem P4 exógena. O número de BLs e a taxa de clivagem (TC) 

não diferiram entre os tratamentos, mas PFEIFER et al (2005), trabalhando com 

vacas mestiças que receberam P4 exógena, relatam maior NFOPU e número de 

OOR em relação àquelas não tratadas.  
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5 CONCLUSÃO  

 

 As novilhas que receberam a progesterona exógena apresentaram o maior 

número de embriões produzidos (oócitos fertilizados) e maior número de 

folículos; 

 As novilhas Girolando superestimulados com FSH em associação exógena 

de progesterona, apresentaram maior número de estruturas clivadas e 

blastocistos, em relação em relação às novilhas Girolando sem a presença 

exógena de progesterona; 

 As novilhas da raça Gir apresentaram maior número de oócitos maturados, 

em relação as novilhas Girolando. 
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CAPITULO 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diversos estudos estão sendo realizados para aperfeiçoar as 

biotecnologias reprodutivas. O Brasil como um dos maiores produtores de leite do 

mundo, está avançando na produção, isso devido à abertura de novas áreas e ou 

mudanças do sistema de produção dos produtores brasileiros. Mas para que os 

resultados sejam alcançados, necessita de melhoria dos sistemas de produção e 

da qualidade do rebanho leiteiro. A maioria do rebanho leiteiro do Brasil, 

principalmente no Brasil Central, são das raças Gir e Girolando, devido sua 

rusticidade e satisfatória produção de leite.  

As biotecnologias reprodutivas são alternativas para aumentar a 

quantidade de animais superiores na raça, essas ferramentas vêm contribuindo 

para que o país aumente anualmente sua produção e sendo classificado como 

um dos maiores emergentes em produtores de leite do mundo. Qualquer sistema 

de produção, por mais simples que seja, segue uma conduta determinada, isso 

faz com as biotecnologias reprodutivas, podem ser uma ferramenta fundamental 

para qualquer propriedade leiteira, independente de tamanho da área e raça 

utilizada. 

Algumas biotecnologias vêm sendo aplicada com resultados satisfatórios, 

dentre elas, a Inseminação Artificial (IA) e Transferência de Embriões (TE). Outras 

biotécnicas como a produção in vitro de embriões, apresentam ainda resultados 

inferiores em termos de resultados.  

As biotecnologias contribuem para aumento do potencial de exploração 

zootécnico de fêmeas de genética superior em um menor período de tempo, uma 

vez que as sessões de aspiração folicular e/ou colheita de embriões podem ser 

realizadas com intervalos curtos, maximizando o potencial da doadora. 

No trabalho realizado observou que as biotecnologias apresentam grande 

variabilidade, sujeita a resultados preocupantes, mas com a utilização da 

progesterona exógena na primeira onda de crescimento folicular, verificou-se 

vários benefícios para as biotécnica, principalmente a FIV, dentre elas: 

 Maior facilidade de manipulação ovariana; 

 Ovários com maior homogeneidade de folículos; 

 Poucos folículos dominantes; 
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A viabilidade econômica da técnica está intimamente relacionada à 

eficiência dos laboratórios. Não apenas com relação à taxa de produção dos 

embriões, mas principalmente com a qualidade do embrião, a capacidade de 

estabelecer gestação, desenvolvimento fetal e placentário normais, obtenção de 

gestações a termo e nascimento de crias saudáveis e viáveis. 

O sucesso das biotecnologias reprodutivas depende de um controle de 

qualidade eficiente, de um profissional qualificado e da utilização correta em dias 

e horas de todos os procedimentos. 

É importante ressaltar que a produção de embriões não é a solução para 

os problemas reprodutivos nas propriedades, mas se o sistema estiver 

funcionando satisfatoriamente, é uma ferramenta fundamental para alcançar, ou 

mesmo, melhorar o potencial genético das fêmeas leiteiras. 

 

 

 

 


