
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA  
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS 
CÂMPUS DE JABOTICABAL 

 
 
 
 

 CONTROLE E ESTIMULAÇÃO DE CRESCIMENTO 
FOLICULAR EM DOADORAS DA RAÇA HOLANDESA PARA 

A PRODUÇÃO in vitro DE EMBRIÕES 
 

 
 

                              Aderson Maurício Ifran 
Médico Veterinário            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014



 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA  
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS 
CÂMPUS DE JABOTICABAL 

 
 
 

CONTROLE E ESTIMULAÇÃO DE CRESCIMENTO 
FOLICULAR EM DOADORAS DA RAÇA HOLANDESA PARA 

A PRODUÇÃO in vitro DE EMBRIÕES 
 

 
 

                              Aderson Maurício Ifran 
          

Orientador: Prof. Dr. Joaquim Mansano Garcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Dissertação apresentada à Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias – 
Unesp, Câmpus de Jaboticabal, como 
parte das exigências para a obtenção 
do título de Mestre em Medicina 
Veterinária, Área de Reprodução 
Animal. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ifran, Aderson Maurício 

I23c Controle e estimulação de crescimento folicular em doadoras da 
raça holandesa para a produção in vitro de embriões / Aderson Maurício 
Ifran. – – Jaboticabal, 2014 

xiii, 50 p. : il. ; 29 cm 

 

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2014 

Orientador: Joaquim Mansano Garcia 
 Banca examinadora: Cesar Roberto Esper, Marcos Brandão Dias 

Ferreira 
Bibliografia 

 

1. Embrião. 2. Produção in vitro. 3. Sincronização. 4. Estimulação.  I. 
Título. II. Jaboticabal-Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. 
 

CDU 619:636.082 
 

Ficha catalográfica elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação – 
Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação - UNESP, Câmpus de Jaboticabal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
DADOS CURRICULARES DO AUTOR 

 
 
 ADERSON MAURÍCIO IFRAN- nascido na cidade de Marília, SP, aos 25 dias 

do mês de maio do ano de 1981. Ingressou no curso de graduação em Medicina 

Veterinária pela Universidade de Marília - UNIMAR em fevereiro de 2006, concluiu o 

curso de graduação em dezembro de 2011. Em março de 2012 iniciou o curso de 

pós- graduação em Medicina Veterinária, nível de mestrado, área de Reprodução 

Animal, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Câmpus de Jaboticabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 À Deus por me amparar nos momentos difíceis, me dar força para superar as 

dificuldades, mostrar os caminhos nas horas incertas e me suprir em todas as 

minhas necessidades.  

 À minha família, a qual amo muito, pelo carinho, paciência e incentivo. 

 Aos meus amigos com que convivo desde a infância e que considero como 

irmãos, verdadeiros companheiros de todas as horas, sempre me apoiando, 

incentivando, aconselhando. 

 Ao meu orientador Prof Dr Joaquim Mansano Garcia, pela oportunidade e 

pela orientação na condução deste trabalho. 

 Aos professores, pelos ensinamentos ministrados e contribuição fundamental 

para meu crescimento profissional. 

 À Universidade de Marília por acreditar no futuro deste projeto e pela sua 

participação que foi fundamental para a realização deste trabalho, em especial aos 

professores Marcílio, Cledson e Fábio; ao veterinário Roberto e aos funcionários 

Décio, Lorival e Zuza. 

  Aos amigos do laboratório Edson, Ivo, Roberta e Isabel que fizeram parte 

desses momentos sempre me ajudando e incentivando.  

  Aos meus colegas de pós-graduação Marina, Guilherme, Rafael e Anelise 

que participaram diretamente deste trabalho e me ajudaram em todos os momentos. 

À Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, campus 

de Jaboticabal, pela estrutura física para a realização deste trabalho. 

Ao professor Gener Tadeu Pereira, pela orientação nas análises estatísticas. 

À CAPES pela bolsa de estudo. 

Por fim, o meu sincero e eterno agradecimento, a todos os animais que 

fizeram parte do meu projeto. 

 

 

 

                                                            



i 
 

 

SUMÁRIO 
 

Página 

LISTA DE ABREVIATURAS ....................................................................................... iv 

RESUMO.................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ............................................................................................................... vii 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................... 3 

2.1 Características Reprodutivas de Fêmeas da Raça Holandesa .......................... 3 

2. 2. Categoria Animal e Reprodução ...................................................................... 5 

2.3  Dinâmica Folicular Ovariana em Bovinos ......................................................... 8 

2.4  Produção in vitro de Embriões ........................................................................ 10 

2.5  Produção in vitro de Embriões Utilizando Sêmen Sexado .............................. 15 

3. HIPÓTESES .......................................................................................................... 18 

4. OBJETIVO ............................................................................................................. 19 

5. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 20 

5.1 Animais, Período Experimental e Local ........................................................... 20 

5.2 Manejo Nutricional ........................................................................................... 21 

5.3 Delineamento Experimental ............................................................................. 21 

5.3 Aspiração Folicular ........................................................................................... 24 

5.4 Produção in vitro de Embriões ......................................................................... 24 

5.3 Análise Estatística ............................................................................................ 26 

6. RESULTADOS ...................................................................................................... 27 

7. DISCUSSÃO ......................................................................................................... 32 



ii 
 

 

8. CONCLUSÃO ........................................................................................................ 36 

9. REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 37 

APÊNDICES .............................................................................................................. 48 

Apêndice 1: PBS Completo .................................................................................... 48 

Apêndice 2: Meio maturação dos oócitos .............................................................. 48 

Apêndice 3: Meio FIV gotas ................................................................................... 48 

Apêndice 4: Solução de Percoll 90% ..................................................................... 49 

Apêndice 5: Meio TL-Sêmen .................................................................................. 49 

Apêndice 6: Meio SOF ........................................................................................... 50 



iii 
 

 

 

 



iv 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

BE = Benzoato de estradiol 

BEN = Balanço energético negativo 

BSA = Albumina Sérica Bovina 

CIV= Cultivo in vitro 

CL = Corpo lúteo 

CO2 = Dióxido de carbono 

DNA = Ácido desoxirribonucleico 

ECC = Escore da condição corporal 

eCG = Gonadotrofina coriônica equina  

E2 = Estradiol 

FCAV = Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária 

FIV = Fecundação in vitro 

FSH = Hormônio folículo estimulante 

g = Grama 

GnRH= Hormônio liberador de gonadotrofinas 

HSOF = Meio fluído sintético de oviduto com tampão Hepes 

IGF-I = Fator do crescimento semelhante à insulina 1 

kg = kilograma 

L = Litro 

LH = Hormônio luteinizante 

m = metro 

M = mol 

mg = Miligrama 

MHz = Mega hertz 

MIV = Maturação in vitro 

mL = Mililitro 

mm = Milímetro 

mM = Milimol 

mmHg = Milímetros de mercúrio 



v 
 

 

n = Número 

BEN= Balanço energético negativo 

NEFA= Ácidos graxos não-esterificados 

ng/mL = Nanograma/Mililitro 

OPU =(ovum pick-up) – Aspiração folicular guiada por ultrassom 

O2 = Oxigênio 

PBS = Solução salina em tampão fosfato 

PGF2α = Prostaglandina F2α 

pH = Potencial Hidrogeniônico 

P4 = Progesterona 

PIVE =Produção in vitro de embrião 

SFB = Soro fetal bovino 

SOF = Meio fluído sintético de oviduto 

SOV = Superovulação 

TCM 199 = Meio de cultivo de tecido 199 

UI = Unidade internacional 

UI/L = Unidade Internacional/Litro 

x = Vezes  
μg = Micrograma 

μL = Microlitro 

μM = Micromol 

% = Porcentagem 

= Igual 

< = Menor 

> = Maior  

°C = Grau Celsius 

 

 
 
 
 
 



vi 
 

 

CONTROLE E ESTIMULAÇÃO DE CRESCIMENTO FOLICULAR EM DOADORAS 
DA RAÇA HOLANDESA PARA A PRODUÇÃO in vitro DE EMBRIÕES 

 
RESUMO – Animais da raça Holandesa, criados nas regiões de clima temperado a 
quente apresentam baixa eficiência quanto ao número, qualidade e competência 
oocitária para a produção in vitro de embriões, em comparação às raças Zebuínas. 
Por outro lado o controle da onda folicular e a estimulação com FSH exógeno pode 
incrementar o número e melhorar a qualidade e competência oocitária para a 
produção embrionária. Com o objetivo comparativo sete novilhas, sete vacas não 
lactantes e sete vacas em lactação foram utilizadas em um delineamento em 
“crossover” foram submetidas a quatro tratamentos: T1 – Aspiração folicular ao 
acaso em dia aleatório do ciclo estral; T2 – Aspiração folicular dois dias após a 
remoção do folículo dominante; T3 - Aspiração folicular 24 horas após remoção do 
folículo dominante e estimulação com dose única de FSH (100 UI para novilhas e 
200 UI para vacas não lactantes ou em lactação) vinte quatro horas antes da 
aspiração folicular; T4 – Aspiração folicular após estimulação e indução do pico de 
LH (inserção de implante de progestágeno, aspiração do folículo dominante e 
estimulação com FSH na dose de 250 UI para novilhas, 500 UI para vacas não 
lactantes e lactantes, subdividas em 8 doses decrescentes, indução de luteólise e 
retirada do implante 36 horas antes do GnRH e aspiração folicular 24 horas após a 
administração de GnRH). Não foi observada diferença estatística entre os 
tratamentos (P>0,05) quando foi avaliada a recuperação de oócitos, no entanto a 
categoria de novilhas obteve melhores resultados e apresentou diferença estatística 
(P<0,05) quando comparada com vacas lactantes e não lactantes, porém não foi 
observada diferença estatística entre as categorias vacas não lactantes ou vacas 
lactantes. Quando os oócitos viáveis foram avaliados, a categoria de novilhas 
apresentou melhor resultado e diferença significativa (P<0,05) em comparação com 
vacas lactantes e não lactantes e não foi observada diferença significativa entre 
vacas não lactantes e lactantes (P>0,05), Em relação aos tratamentos, o tratamento 
1 (T1) diferiu estatisticamente (P<0,05) apresentando resultado inferior aos 
tratamentos 3 (T3) e 4 (T4), no entanto, o tratamento 2 (T2) não diferiu (P>0,05) dos 
demais (T1, T3 e T4).  Não foi observada diferença estatística (P>0,05) entre os 
tratamentos quando foi avaliada a produção de embrião. No entanto a categoria 
animal apresentou diferença estatística (P<0,01) quando comparadas umas com as 
outras. Vacas não lactantes apresentaram resultados superiores quando 
comparadas com novilhas e vacas lactantes, já a categoria de vacas lactantes 
apresentou os piores resultados em comparação com as outras categorias. Conclui-
se que o controle da onda de crescimento folicular e as estimulações hormonais com 
FSH não são suficientes para melhorar a competência oocitária na produção de 
embriões in vitro em vacas Holandesas em lactação. 
 
 
Palavras-chave: embrião, produção in vitro, sincronização, estimulação  
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 CONTROL AND STIMULATION OF GROWTH FOLLICULAR IN DONORS 
HOLSTEIN FOR THE  EMBRYO PRODUCTION in vitro 

 

ABSTRACT – Holstein cows, bred in temperate to hot climate have low efficiency on 
the number, quality and oocyte competence for in vitro production of embryos, 
compared to Zebu breeds. On the other hand the control of follicular wave and 
stimulation with exogenous FSH can increase the number and improve the quality 
and oocyte competence for embryo production. With the comparative goal seven 
heifers, seven non-lactating cows and seven lactating cows were used in a complete 
"crossover" were subjected to four treatments: T1 - Follicular Aspiration randomly at 
any time of the estrous cycle; T2 - Follicular Aspiration two days after removal of the 
dominant follicle; T3 - Follicular Aspiration 24 hours after removal of the dominant 
follicle and stimulation with single dose of FSH (100 IU to 200 IU for heifers and non-
lactating cows or lactating) twenty four hours before follicular aspiration; T4 - 
Follicular Aspiration after stimulation and induction of the LH surge (progestagen 
implant insertion, aspiration of the dominant follicle and FSH stimulation at a dose of 
250 IU to 500 IU for heifers and non-lactating and lactating cows, subdivided in 8 
decreasing doses, induce luteolysis and removal of the implant 36 hours before of the 
GnRH and follicular aspiration 24 hours after GnRH administration). No statistical 
difference between treatments (P>0.05) was evaluated oocyte retrieval was 
observed, however category heifers achieved better results and statistical differences 
(P<0.05) compared with lactating cows and non-lactating, although no statistical 
difference between the categories of non-lactating cows and lactating cows was 
observed. When the viable oocytes were evaluated, the grade of heifers showed 
better results and significant difference (P <0.05) compared with lactating and non-
lactating cows, and no significant difference was observed between non-lactating 
cows and lactating cows (P>0.05). In relation to treatments, treatment 1 (T1) differed 
statistically (P<0.05) showing a lower result in treatments 3 (T3) and 4 (T4), however, 
treatment 2 (T2) did not differ statistically (P>0.05) from other (T1, T3 and T4). No 
statistical difference (P> 0.05) between treatments was observed when we evaluated 
the production of embryo. However animal category showed a statistical difference 
(P<0.01) when compared with each other. Non-lactating cows showed superior 
results compared to heifers and lactating cows, since the category of lactating cows 
showed the worst results in comparison with the other categories. We conclude that 
control of follicular wave and hormonal stimulation with FSH are not enough to 
improve oocyte competence in the in vitro embryo production in lactating Holstein 
cows. 
 
Keywords: embryo, production in vitro, synchronization, stimulation 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de leite ocupando o sexto 

lugar; possui o terceiro maior rebanho mundial com 16. 455. 821 vacas leiteiras com 

produção de 24. 976. 827 litros de leite. No entanto, tem média de produção diária 

por animal de 5,62 litros, ficando entre os mais baixos comparado com outros países 

(ANUALPEC, 2013). 

 Em animais puros da raça Holandesa, o estresse térmico (SANTOS, 2009, 

WOLFENSON; ROTH; MEIDAN, 2000), o balanço energético negativo (BEN) 

(WALSH; WILLIANS; EVANS, 2011) e o aumento do metabolismo de estradiol e 

progesterona (SAGSRITAVONG et al., 2002) são fatores que impedem estes 

animais de manifestar seu potencial genético para a produção leiteira, além de afetar 

a eficiência reprodutiva deste animais (MCMANUS et al., 2008). 

 A categoria animal influencia a eficiência reprodutiva, visto que vacas 

lactantes têm uma maior incidência de falha reprodutiva do que vacas não lactantes 

e novilhas (SARTORI et al., 2004, GUZELOGLU et al., 2001, RIZOS et  al., 2010, 

SARTORI et al., 2002). 

 Sabe-se que a redução do desempenho reprodutivo e as taxas de concepção 

mais baixas de vacas em lactação estão intimamente associadas com a alta 

produção de leite, metabolismo aumentado de esteroides e balanço energético 

negativo (ROTH; INDAR; ARAV, 2008, SAGSRITAVONG et al., 2002, LUCY, 2008, 

FERREIRA et al., 2011). 

 A produção in vitro de embriões é uma biotécnica amplamente utilizada, 

(MIYAUCHI, 2011). Com o seu uso se pode quadruplicar o número de bezerros por 

ano a partir de uma única vaca doadora em comparação com a técnica de MOET 

(DE LEEUW, 2006). Esta biotécnica apresenta inúmeras vantagens quando 

comparada com a IA e MOET (WATANABE et al., 2008). No entanto, o oócito para 

ser fertilizado precisa ser proveniente de um folículo sadio (MIYAUCHI, 2011). 

Porém na OPU, os oócitos são obtidos em diferentes fases do ciclo estral e 

concentrações hormonais que pode afetar a produção embrionária (WIT; WURTH; 

KRUIP, 2000).  
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 Desta forma, protocolos pré-aspiração foram desenvolvidos com o objetivo de 

controlar a onda de crescimento folicular (BACELAR et al., 2010). Vários trabalhos 

são desenvolvidos para incrementar o número e a qualidade oocitária para a 

produção embrionária, pela estimulação com FSH (CHAUBAL et al., 2006, 

CHAUBAL et al., 2007, MIYAUCHI et al., 2010, GOOGHAND et al., 2000).  

 Adicionalmente, a utilização da PIVE associada ao uso de sêmen sexado 

pode trazer vários benefícios (DE VRIES et al., 2008), como produzir animais de um 

sexo desejado para fins de expansão do rebanho, substituição genética rápida e 

ganho econômico (XU; CHAUBAL; DU, 2009), pois além de tornar esta técnica 

economicamente viável, produz grande número de fêmeas com utilização de menor 

quantidade de sêmen (MC CULLOCK et al., 2013, HAYAKAWA et al., 2009, 

PONTES et al., 2010). No entanto, a redução na qualidade dos espermatozoides 

devido a danos durante o processo de separação tem como conseqüência menor 

fertilidade quando comparado com o sêmen convencional (SÁ FILHO et al., 2010). 

 Em vista dos fatos apresentados, o objetivo deste trabalho é avaliar se a 

utilização de protocolos de pré-aspiração resultaria no aumento do número e na 

qualidade oocitária para a PIVE de animais da raça Holandesa com a utilização de 

sêmen sexado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 Características Reprodutivas de Fêmeas da Raça Holandesa 
 

 

 Alguns dos problemas na eficiência reprodutiva de rebanhos leiteiros são 

devido à alta produção de leite em causar, ou pelo menos estar associado, com 

alterações na fisiologia reprodutiva (WILTBANK et al., 2006). O estresse térmico é 

um importante fator que contribui para a baixa fertilidade de vacas leiteiras em 

climas quentes. A alta produção de leite está relacionada ao estresse térmico, pois o 

aumento da ingestão alimentar e da taxa metabólica comprometem os mecanismos 

de termorregulação e a fertilidade (SANTOS, 2009, WOLFENSON; ROTH; MEIDAN, 

2000). 

  O estresse térmico influencia na função ovariana (WILSON et al., 1998) pois, 

o domínio do folículo dominante é suprimido, a capacidade esteroidogênica das 

células da teca e da granulosa também é comprometida. Causa um maior número 

de ondas de crescimento folicular por ciclo estral e fases lúteas mais longas 

(WOLFENSON; ROTH; MEIDAN, 2000).  A secreção de progesterona pelo CL 

também é reduzida durante o estresse térmico, isso se reflete na menor 

concentração plasmática de progesterona. O estresse térmico reduz a concentração 

plasmática de LH e FSH e prejudica a qualidade do oócito e do desenvolvimento do 

embrião aumentando a mortalidade embrionária. Além disso, as altas temperaturas 

comprometem a função do endométrio alterando a sua atividade secretora, o que 

pode levar à interrupção da gestação e estar associado com a baixa taxa de 

concepção (WOLFENSON; ROTH; MEIDAN, 2000, WISE et al., 1988, 

GWAZDAUSKAS, 1985, CHEBEL et al., 2004). 

  Adicionalmente em animais submetidos ao estresse térmico, as 

concentrações de glicose, IGF - I e colesterol são mais baixos, enquanto que as 

concentrações de ácidos graxos não esterificados (NEFA) e uréia são mais elevados 

no sangue e no fluido folicular de animais submetidos ao estresse térmico afetando 

desta forma a qualidade do oócito (SHEHAB -EL - DEEN et al., 2010).  
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 Os oócitos são altamente suscetíveis ao estresse térmico, que causa 

diminuição na taxa de clivagem, produção de blastocisto e redução da expressão de 

genes que envolvem a maturação e o desenvolvimento embrionário (GENDELMAN; 

ROTH, 2012, FERREIRA et al., 2011, EDWARDS et al., 2005, LAWRENCE et al., 

2004, AL-KATANANI; PAULA-LOPEZ; HANSEN, 2002, SILVA et al., 2013, 

SAKATANI et al., 2012). Tal resultado sugere que os danos ao oócito são uma das 

causas para a redução da fertilidade durante o verão em climas quentes (AL-

KATANANI; PAULA-LOPEZ; HANSEN, 2002). 

 O estresse térmico causa um efeito residual sobre a qualidade do oócito, 

diminuindo as taxas de concepção de vacas leiteiras mesmo após o declínio da 

temperatura do verão (ROTH et al., 2002). 

 Além disso, o estresse térmico pode agravar os efeitos do balanço energético 

negativo (BEN) de animais de alta produção, pois reduz o apetite desses animais 

que perdem escore de condição corporal (ECC) pós-parto (RHOADS et al., 2009). O 

balanço energético negativo (BEN) é outro fator que afeta a reprodução de animais 

de alta produção leiteira. Vacas de alta produção leiteira tem suas necessidades 

energéticas aumentadas no período pós-parto devido ao pico de lactação que ocorre 

nas primeiras semanas pós-parto (WALSH; WILLIANS; EVANS, 2011). Uma parte 

desta necessidade é atendida pelo aumento do consumo alimentar, o restante é pela 

mobilização de reservas corporais, resultando em animais com balanço energético 

negativo (GRUMMER, 2007). As alterações metabólicas associadas à mobilização 

de reservas corporais, provavelmente, podem causar danos aos oócitos diretamente 

ou através de alterações do ambiente folicular (WATHES et al., 2007). 

 O balanço energético negativo está associado a alterações na concentração 

sérica do IGF-I (FENWICK et al., 2008, PEDERNERA et al., 2008), aumento do 

tempo da primeira ovulação pós-parto, redução nas taxas de concepção e retomada 

tardia da atividade lútea e da ciclicidade pós-parto  (WATHES et al., 2007, PATTON 

et al., 2007, REKSEN et al., 2001, DE VRIES; VEERKAMP, 2000, DE VRIES et al., 

1999, CANFIELD; SNIFFEN; BUTLER, 1990, SPICER; TUCKER; ADAMS, 1990). 

Os efeitos combinados de todos esses desafios são a redução da fertilidade e da 

produção de leite (ESPOSITO et al., 2014). 
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 O balanço energético negativo suprime a secreção pulsátil de LH, reduz a 

capacidade de resposta do ovário e também reduz a competência funcional do 

folículo e, consequentemente, a maturação oocitária e a capacidade de ovulação 

(DISKIN et al., 2003, LUCY, 2008).  A freqüência de pulsos de LH aumenta à medida 

que os animais entram em balanço energético positivo, sugerindo que o balanço 

energético desempenha um papel importante no controle da atividade reprodutiva 

pós-parto (CANFIELD; SNIFFEN; BUTLER, 1990). 

 Vacas em lactação têm necessidades energéticas maiores do que as vacas 

não lactantes. O alto consumo de alimentos é exigido para atender a essas 

necessidades, o que leva a um aumento dramático no fluxo sanguíneo hepático e 

consequentemente aumenta o metabolismo de estradiol e progesterona 

(SAGSRITAVONG et al., 2002). Isso explica o fato de que vacas com elevada 

produção leiteira ovulam folículos com diâmetros maiores, mas têm menores 

concentrações circulantes de estradiol (LOPEZ; SATTER; WILTBANK, 2004) e 

possuem maior volume de tecido lúteo, mas progesterona circulante reduzida 

(LOPEZ et al., 2005). 

 O envolvimento de estrógeno e progesterona em quase todos os aspectos da 

fisiologia reprodutiva faz com que alterações em seu metabolismo causem várias 

mudanças na reprodução como redução da duração na manifestação do estro, 

aumento da taxa de dupla ovulação, maior ocorrência de cistos foliculares e 

diminuição na taxa de concepção (WILTBANK et al., 2006, WALSH; WILLIANS; 

EVANS, 2011).   

 

2. 2 Categoria Animal e Reprodução 
 
 
 Em relação à influência da categoria animal sobre a reprodução, sabe-se que 

o desempenho reprodutivo de vacas em lactação é multifatorial com associações de 

alterações fisiológicas e endócrinas durante o período de lactação. A duração da 

lactação é altamente desfavorável e relacionada com a fertilidade, o pico de lactação 

provoca uma deficiência moderada da fertilidade como atraso no primeiro serviço, 

menor taxa de concepção, maior repetição de serviços (TIEZZI et al., 2012), maior 
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incidência de falha na ovulação após luteólise e maior ovulações múltiplas do que 

novilhas (SARTORI et al., 2004). A causa de tais alterações está relacionada à 

duração da dominância do folículo ovulatório que tende a ser mais longa em vacas 

lactantes do que em novilhas, às concentrações reduzidas de estradiol durante o 

estro, ao pico de LH pré-ovulatório e à concentração de progesterona do dia 3 ao 16 

do ciclo que são inferiores em vacas lactantes do que novilhas. Os baixos níveis de 

progesterona antes ou depois da IA podem estar envolvidos na baixa fertilidade das 

vacas lactantes (WOLFENSON et al., 2004). 

 A redução do desempenho reprodutivo e as taxas de concepção mais baixas 

de vacas em lactação estão intimamente associadas com a alta produção de leite, 

metabolismo aumentado de esteróides e balanço energético negativo (ROTH; 

INDAR; ARAV, 2008, SAGSRITAVONG et al., 2002, LUCY, 2008, FERREIRA et al., 

2011). 

 O estresse térmico também está associado com a baixa fertilidade de vacas 

lactantes (ROTH; INDAR; ARAV, 2008), pois altera a função ovariana e a 

concentração sérica de estrógeno e progesterona tanto em novilhas como em vacas 

(WILSON et al., 1998). No entanto, Ferreira et al. (2011), observaram que o estresse 

térmico não afetou o número de oócitos recuperados nem a produção de blastócitos 

em novilhas, já em vacas o estresse térmico reduziu estes resultados. Em vacas 

lactantes a severidade do estresse térmico é agravada em comparação com vacas 

não lactantes (GUZELOGLU et al., 2001). A este respeito, foi registrada uma baixa 

taxa de fertilização e baixa proporção na qualidade embrionária de vacas lactantes 

em relação às novilhas durante altas temperaturas do verão, porém, a qualidade 

embrionária durante o inverno também se manteve inferior em vacas lactantes em 

comparação com vacas não lactantes. Isto também pode estar relacionado a 

alterações metabólicas referentes ao balanço energético negativo pós-parto que 

prejudicam os componentes do fluido folicular que por sua vez afeta a competência 

e o desenvolvimento do oócito (SARTORI et al., 2002).  

 A composição do fluido folicular, ou seja, o ambiente intrafolicular, pode ser 

um fator importante que afeta a maturação do oócito e posterior desenvolvimento 

embrionário inicial. Há diferença metabólica, endócrina, e moleculares dentro do 

microambiente dos folículos dominantes em vacas em lactação e novilhas. Estas 
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diferenças podem contribuir para a função ovariana anormal em vacas leiteiras em 

lactação (SANCHES et al., 2014). Sanches et al. (2014), observaram que vacas 

lactantes comparadas com novilhas possuem redução na sinalização de IGF-1 no 

microambiente do folículo dominante devido à redução na concentração plasmática 

e folicular de IGF-1 e menor expressão de proteína plasmática-A, associada à 

prenhez nas células da granulosa. Também demonstraram que os ácidos biliares 

estão presentes no fluido folicular dos bovinos e estão em níveis aumentados nos 

folículos dominantes de vacas em lactação e que isto pode contribuir para a função 

ovariana anormal em vacas leiteiras em lactação. Adicionalmente, Bender et al. 

(2010) observaram que há diferenças metabólicas entre fluido folicular de vacas em 

lactação em comparação com novilhas e que concentrações mais elevadas de 

ácidos graxos saturados encontrados em vacas lactantes pode levar a um impacto 

negativo sobre a maturação do oócito e desenvolvimento embrionário inicial. Rizos 

et al. (2005) obtiveram um maior número de folículos aspirados, oócitos totais e 

maior proporção de oócitos grau 1 e 2 em novilhas do que vacas lactantes da raça 

Holandesa. 

 O oviduto fornece o ambiente favorável para a fecundação e desenvolvimento 

embrionário inicial, a diferença no ambiente do oviduto entre vacas e novilhas pode 

influenciar o desenvolvimento embrionário precoce. O fator de crescimento 

semelhante à insulina é um importante contribuinte para este ambiente 

(SWANGCHAN-UTHAI et al., 2011). Swangchan-Uthai et al. (2011), observaram que 

o oviduto de uma novilha no momento do estro e no início da fase lútea é exposto a 

alta concentração de IGF-I, em contraste, uma vaca em lactação tem menor 

concentração. A taxa de recuperação de embriões produzidos in vitro e transferidos 

para o oviduto de novilhas nulíparas e vacas lactantes com 60 dias pós-parto foi 

significativamente maior em novilhas (80%) do que em vacas lactantes (57%) e, dos 

embriões recuperados, 34% tinham desenvolvido para o estágio de blastocisto em 

novilhas em comparação com 18% em vacas em lactação. Isto sugere que o trato 

reprodutivo da vaca em lactação fornece um ambiente menos favorável para 

suportar o desenvolvimento embrionário precoce do que em novilhas (RIZOS et al., 

2010). Adicionalmente, Leroy et al. (2005), ao comparar a qualidade de embriões 

recuperados de novilhas e vacas lactantes da raça Holandesa após superovulação 
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observou que apenas 13% dos embriões coletados de vacas lactantes foram 

classificados com qualidade excelente em comparação com 62,5% de novilhas e 

apenas 4% dos embriões de vacas lactantes atingiram o estágio de blastocisto em 

comparação com 23,2% de novilhas. Vieira et al. (2014) observaram que doadoras 

não lactantes da raça Holandesa apresentaram maior percentual de 

desenvolvimento in vitro de blastocistos e maior produção de embriões por sessão 

de OPU do que vacas em lactação. 

 Pretheban et al. (2010) analisaram a expressão de genes associados à 

síntese de P4, função anti-apoptose, angiogênese e manutenção lútea, ambos foram 

superiores em novilhas quando comparado com vacas lactantes. Uma maior 

proporção do gene responsável pela apoptose foi encontrado em vacas lactantes. 

Portanto, os genes que regulam fatores angiogênicos, esteroidogênicas e 

luteotrópico são altamente expressos em novilhas em comparação com vacas em 

lactação, enquanto que a apoptose parece ser mais evidente em CL de vacas em 

lactação.  

 Como foi observada, a infertilidade no gado leiteiro é um problema 

multifatorial que pode ser ligado ao desenvolvimento folicular, a qualidade do oócito, 

a fertilização, ao ambiente do trato reprodutivo ou a combinação destes fatores 

(RIZOS et  al., 2010). 

  

2.3 Dinâmica Folicular Ovariana em Bovinos 
 

 

 As fêmeas bovinas são poliéstricas e apresentam o estro com intervalos de 

21 dias.  

 O hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) é produzido pelo hipotálamo 

e atua sobre a hipófise que por sua vez causa a liberação de FSH e LH. O FSH 

estimula o desenvolvimento folicular e juntamente com o LH estimula a produção 

estrogênica. Após a emergência de um grupo de folículos formando uma onda de 

crescimento folicular em resposta a um pico de FSH, os folículos crescem em média 

a uma taxa semelhante e após o desvio folicular um folículo se torna dominante e os 

outros subordinados. O desvio é indicado por um aumento da taxa de crescimento 
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do maior folículo e uma diminuição ou parada nas taxas de crescimento dos outros 

folículos. O maior folículo continua seu crescimento mesmo com níveis baixos de 

FSH ao passo que os outros regridem e se transformam em folículos atrésicos 

(HAFEZ; HAFEZ, 2004, MORAES et al., 2008, GINTHER et al., 2001). 

 Na fase final de desenvolvimento folicular, é observada a expressão de 

receptores de LH na camada de células da granulosa e o folículo dominante torna-se 

ovulatório se a produção de estrógeno é suficiente para estimular o pico pré-

ovulatório de LH. O pico pré-ovulatório de LH é um dos maiores responsáveis pela 

ovulação (HAFEZ; HAFEZ, 2004, MORAES et al., 2008). 

 Após a ovulação, as estruturas que formavam o folículo sofrem alterações 

morfológicas formando o CL, que por sua vez secreta progesterona. A progesterona 

tem como funções preparar o endométrio para a manutenção da prenhez, inibir o 

estro e o pico pré-ovulatório de LH. No animal que não se tornou gestante o 

endométrio produz prostaglandina que por sua vez irá lisar o CL e começará um 

novo ciclo. O ciclo estral pode apresentar 2 a 3 ondas foliculares (BINELLI; 

IBIAPINA; BISINOTTO, 2006). 

 Há particularidades na fisiologia reprodutiva de Bos indicus e de Bos taurus, e 

o conhecimento dessas diferenças é fundamental para o correto emprego de 

biotecnologias da reprodução e para melhorar a eficiência reprodutiva (BARUSELLI; 

GIMENES; SALES, 2007).  

 Foi observado que a duração do estro em Bos taurus de aptidão para corte é 

de 16,3 ± 4,8 horas e o intervalo entre o estro e a ovulação é de 26,1 ± 6,3 horas 

(MIZUTA, 2003). Em fêmeas taurinas há 2 a 3 ondas de crescimento folicular por 

ciclo estral (WOLFENSON et al., 2004, GINTHER; KNOPF; KASTELIC, 1989). O 

desvio folicular ocorre no dia 2,8 após a emergência, o diâmetro do folículo 

dominante é de 8,5 mm e do maior folículo subordinado na divergência é de 7,2 mm 

(GINTHER et al., 1996). 

 Em Bos taurus, os folículos adquirem capacidade ovulatória com 10 mm de 

diâmetro (SARTORI et al., 2001). O diâmetro máximo adquirido pelo folículo 

dominante varia de 13,9 mm para animais com três ondas de crescimento folicular e 

16,5 para animais com duas ondas (GINTHER; KNOPF; KASTELIC, 1989). O 
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diâmetro do CL varia entre 20 e 30 mm (GINTHER; KNOPF; KASTELIC, 1989, 

KASTELIC; BERGFELT; GINTHER, 1990). 

 

2.4  Produção in vitro de Embriões 
 

 

 A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma biotécnica amplamente 

utilizada, essa biotécnica consiste em mimetizar no laboratório o processo de 

maturação, fertilização e desenvolvimento que ocorre fisiologicamente no animal 

através de meios específicos, atmosfera, temperatura e umidade controlada 

(MIYAUCHI, 2011). 

 Comparando as três biotécnicas, com a IA tem-se o resultado de apenas um 

bezerro por vaca/ano; na TE, pode-se obter de 20 a 25 bezerros por vaca/ano; já 

com a PIVE, este número aumenta para 80 a 100 bezerros por vaca/ano (DE 

LEEUW, 2006). 

 A produção in vitro de embriões (PIVE) é considerada a terceira geração de 

biotecnologia da reprodução, após a IA e MOET. Esta biotécnica apresenta como 

vantagem a sua utilização em novilhas pré-púberes, vacas gestantes até o terceiro 

mês, pode ser realizada com intervalo de três a quatro dias, em animais com 

infertilidade adquirida inviáveis para as técnicas de IA e MOET como obstrução ou 

aderência tubárica e em animais que não respondem mais a superovulação 

(WATANABE et al., 2008). 

 Comparando a eficiência da PIVE com a categoria animal, Rizos et al. (2005) 

obtiveram um número maior de folículos aspirados, maior número de oócitos totais, 

de oócitos  grau 1 e 2 em novilhas Holandesas quando comparado com vacas 

lactantes da raça Holandesas. No entanto não houve diferença na taxa de clivagem 

e produção de blastocisto entre as categorias. Camargo et al. (2005) ao comparar a 

categoria animal também não observaram diferença significativa entre novilhas e 

vacas mestiças (Bos indicus) sobre a clivagem, produção e eclosão de blastocisto.  

Diferentemente, Ferreira et al. (2011) observaram que novilhas da raça Holandesa 

apresentaram um maior número de oócitos recuperados, oócitos viáveis, uma maior 
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taxa de clivagem no dia 3, de blastocisto no dia 7 e mais embriões classificados em 

grau 1 do que vacas lactantes da raça Holandesa.  

 O oócito para ser fertilizado precisa ser proveniente de um folículo sadio 

(MIYAUCHI, 2011). Porém na OPU, os oócitos são obtidos em diferentes fases do 

ciclo estral e concentrações hormonais que podem afetar a produção embrionária 

(WIT; WURTH; KRUIP, 2000).  

 O número de folículos disponíveis para a aspiração folicular apresenta 

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). A capacidade de um oócito em se maturar de forma nuclear, 

cioplasmática e molecular está relacionado com a sua origem quanto ao tamanho 

folicular e a configuração da cromatina na vesícula germinativa, sendo os oócitos 

com GV2 e CV3 mais competentes do que os de configuração GV0 e GV1 

(LUCIANO, et al 2014). 

 Quando a aspiração folicular é realizada independente da fase do ciclo estral, 

mais de 85% dos folículos ovarianos são atrésicos. O estágio de desenvolvimento 

do folículo pode ser importante para determinar a qualidade do oócito (CASTILHO; 

ASSIS; GARCIA, 2007; SIRARD et al., 1999).  

 Desta forma, protocolos pré-aspiração foram desenvolvidos com o objetivo de 

controlar a onda de crescimento folicular (BACELAR et al., 2010). Além disso, vários 

trabalhos são desenvolvidos para incrementar o número e a qualidade oocitária para 

a produção embrionária, através da estimulação com FSH (CHAUBAL et al., 2006, 

CHAUBAL et al., 2007, MIYAUCHI et al., 2010, GOOGHAND et al., 2000).  

 Hendriksen et al. (2004) investigaram a capacidade do desenvolvimento de 

oócitos coletados de vacas da raça Holandesa em três fases do desenvolvimento 

folicular dia 2, 5 e 8 após o início de uma nova onda folicular induzida pela aspiração 

do folículo dominante, e observaram que a proporção de oócitos competentes para o 

desenvolvimento de blastocisto foi maior para os dias 2 e 5 do que para dia 8. Isso 

indica que o folículo dominante reduz a capacidade de desenvolvimento de oócitos e 

folículos subordinados numa fase relativamente tardia de dominância. A produção 
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de embriões pode então ser aumentada através da realização da punção folicular 

entre os dias 2-5 do ciclo ou de 2-5 dias após a ablação do folículo dominante. 

 O número de aspirações durante a semana não influencia na quantidade nem 

na qualidade de oócitos e embriões produzidos, conforme observado por RAMOS et 

al. (2010) que ao compararem o número de aspirações (1 ou 2 vezes na semana) 

em novilhas mestiças (Simental x Nelore) não observaram melhora no número e na 

qualidade de oócitos recuperados ou embriões produzidos relacionado com a 

freqüência de aspiração. Chaubal et al. (2006) também não observaram diferença 

entre a freqüência de aspirações durante na semana (1 ou 2) sobre o número de 

folículos aspirados,  oócitos recuperados e blastocistos produzidos. 

 Chaubal et al. (2006) ao compararem a OPU em dia aleatório do ciclo estral 

com sincronização da onda folicular e OPU após 3 dias observaram que quase 

duplicou a produção de blastocisto com a OPU após a sincronização da onda 

folicular. No mesmo trabalho compararam também outros tratamentos, o primeiro 

com remoção do folículo dominante, administração de FSH 36 horas após a 

remoção e OPU 48 horas após o FSH e o segundo tratamento com remoção do 

folículo dominante, administração de FSH 36 horas após a remoção, OPU 30 horas 

após FSH e uma segunda OPU 96 horas após a primeira OPU. No primeiro 

tratamento obtiveram mais folículos, oócitos e embriões durante cada sessão 

mostrando-se mais produtivo e rentável, com potencial apelo comercial.  

 A superestimulação de doadoras da raça Holandesa com FSH nos dias 4 e 5 

após sincronização do ciclo estral antes da OPU aumenta a eficiência da PIVE 

comparado com apenas sincronização do ciclo estral, com aumento no percentual 

de folículos de tamanho médio no momento da OPU, uma maior taxa de produção 

de blastocisto e de embriões  transferíveis por sessão de aspiração (VIEIRA et al., 

2014). 

 A resposta ovariana, número de folículos nos ovários e a qualidade do oócito 

são afetados pelo tipo de gonadotrofina, Sendag et al. (2008) compararam o efeito 

de dois tratamentos hormonais antes da OPU em vacas Holandesas não lactantes. 

No primeiro tratamento foi administrado 3000 UI de eCG 4 dias antes da OPU. No 

segundo tratamento administrou-se 5 dias antes da OPU 500 UI de FSH dividido em 

8 doses decrescentes (4 dias). Em ambos os tratamentos após a utilização de FSH 
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ou eCG, 2 dias anterior a OPU administrou-se prostaglandina e 1 dia anterior a OPU 

GnRH. O número médio de folículos nos ovários foi maior no grupo FSH do que o 

grupo eCG. A proporção dos oócitos de grau I foi maior no grupo de FSH do que no 

grupo de eCG. Da mesma forma, a taxa de oócitos de grau III no grupo de FSH 

foram menores do que no grupo de eCG. Os resultados sugerem que a resposta 

ovariana, número de folículos nos ovários e qualidade dos oócitos são afetados pelo 

tipo de gonadotrofina e que o FSH é melhor alternativa do que eCG para tratamento 

anterior à OPU. 

 O protocolo de sincronização folicular e estimulação com FSH antes da OPU 

é efetivo em aumentar o número de oócitos totais e viáveis em fêmeas Bos taurus.  

Miyauchi (2011) comparou vários tratamentos de pré-aspiração em raças zebuínas e 

taurinas e observou que a quantidade e qualidade de embriões dos tratamentos T2, 

(com administração de benzoato de estradiol e OPU após 4 dias), T3, 

(administração de BE e P4 e OPU 4 dias após) e T4, (administração de BE, P4 e 

FSH 1 dia antes da OPU que ocorreu 4 dias após o início do tratamento) foram 

superiores ao controle (OPU em dia aleatório do ciclo estral). O tratamento 4 

mostrou-se superior aos demais. Em animais taurinos houve maior recuperação de 

oócitos com o tratamento 3 e 4. 

  A administração múltipla de FSH em comparação com a administração única 

aumenta os folículos disponíveis para OPU. Além disso, quando a estimulação do 

ovário, ocorre na ausência de implante de progesterona e seguido por administração 

de LH 6 h antes da OPU, aumenta o número de blastócitos por sessão OPU 

(CHAUBAL et al., 2007). 

 Além da estimulação hormonal com FSH, vários tratamentos hormonais com 

administração de LH ou GnRH são utilizados para produzir oócitos parcialmente 

maturados in vivo, a fim de melhorar o desenvolvimento embrionário após a 

fertilização in vitro (CHAUBAL et al., 2007, BORDIGNON et al., 1997).  

 Ueno (2005) comparou dois protocolos de pré-aspiração folicular em vacas da 

raça Guzerá, em ambos os grupos os animais tiveram o ciclo estral sincronizado 

com dispositivo de P4 (remoção no D9) e BE, cinco dias após a sincronização do 

ciclo estral foi administrado FSH durante 3 dias consecutivos e prostaglandina  no 

D7, a OPU foi realizada 48 horas após a última aplicação de FSH. No grupo 2  além 
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do tratamento com FSH, administrou-se LH 6 horas antes da OPU. No tratamento 2 

(LH) houve um maior número de oócitos recuperados e oócitos de melhor qualidade 

quando comparado com o tratamento 1 (controle), não foi observada diferença na 

taxa de clivagem e na taxa de blastocistos entre os grupos.  

 Bordignon et al. (1997) avaliaram dois protocolos de pré-aspiração folicular 

utilizando novilhas Holandesas, ambos tiveram o folículo dominante aspirado e após 

2 dias iniciou-se a estimulação folicular com FSH (8 doses decrescentes), a 

prostaglandina foi administrada 48 horas após a primeira dose de FSH, e OPU 60 

horas após a administração de prostaglandina. No segundo protocolo foi 

administrado GnRH 34 horas após a prostaglandina. A FIV foi realizada 

imediatamente ou 24h após MIV. A taxa de recuperação de oócitos foi maior para o 

tratamento com GnRH. Oócitos com cumulus expandido do grupo GnRH tinha 

completado maturação meiótica a uma taxa mais elevada do que os controles. 

Nenhuma diferença foi observada quando oócitos com cumulus compacto ou 

expandido foram maturados in vitro por 24 h antes da fertilização. No entanto 

quando foram fertilizados imediatamente após a recuperação oocitária o grupo 

GnRH apresentou uma maior taxa de blastocisto.  

 Chaubal et al. (2007) com o objetivo de aumentar a capacidade de 

desenvolvimento embrionário após a FIV, utilizaram vários protocolos hormonais de 

pré-aspiração folicular em vacas da raça Angus para produzir oócitos parcialmente 

maturados in vivo. No experimento 1, utilizou-se FSH (múltipla contra dose única) e 

administração de LH (sim versus não) 6 h antes da OPU, os tratamentos foram 

realizados na presença do dispositivo de P4. No experimento 2,  durante a 

estimulação do ovário comparou a presença ou ausência do dispositivo de P4, e 

tratamento com LH 6 h antes da OPU (sim versus não).  A administração única, em 

comparação com a múltipla de FSH aumentou os folículos disponíveis para a 

aspiração. Além disso, quando a estimulação do ovário ocorreu na ausência do 

dispositivo de P4 e foi seguido por administração de LH 6 h antes da OPU, 

aumentou o número de blastócitos por sessão de aspiração. 

 Blondin et al. (2002) avaliaram dois protocolos de pré-aspiração em novilhas 

Holandesas. No experimento 1, foi administrado quatro doses de FSH e metade dos 

animais receberam uma injeção de LH 6 h antes da OPU. A OPU foi realizada 33 ou 
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48 h após a última administração de FSH. Durante experimento 2, os animais foram 

superovulados com seis doses de FSH, e em metade das novilhas, foi administrado 

LH 6 h antes de OPU. A OPU foi realizada 48 horas após a última dose de FSH. O 

experimento 1 com OPU 48 h após última dose de FSH resultou em mais folículos 

com 5 a 10 mm de diâmetro quando comparado com OPU após 33 horas. No 

experimento 1 com OPU 33 h após FSH e LH 6h antes da OPU resultou em um 

aumento tanto na percentagem de blastocistos e taxa de produção de embriões nos 

dias 7 e 8. No tratamento 2 não houve diferença entre os tratamentos. 

 

2.5  Produção in vitro de Embriões Utilizando Sêmen Sexado 
 

 

 A citometria de fluxo é um método confiável de separação de 

espermatozóides, no entanto, ainda é lento em relação à exigência de sêmen de 

rebanhos leiteiros comerciais. Espermatozoides são diferenciados com base na 

quantidade de DNA, pois o espermatozóide que carrega o cromossomo X contém 

aproximadamente 3,8% mais DNA do que carrega o cromossomo Y (WEIGEL, 2004, 

GARNER; SEIDEL, 2008). No entanto, a diferenciação sexual causa danos aos 

espermatozóides, comprometendo a motilidade e consequentemente sua função e 

capacidade de fertilização (VAZQUEZ et al. , 2008, CARVALHO et al., 2009). Dados 

os desafios associados com a velocidade de separação dos espermatozóides, o 

número de espermatozóides sexado é geralmente baixo, cerca de dois milhões por 

palheta, que é consideravelmente menor comparado com os vinte milhões de 

espermatozóides por palheta de sêmen convencional (OLYNK; WOLF, 2007). 

 Os efeitos combinados da dose baixa de espermatozóides por palheta e 

reduções na qualidade do espermatozoide devido a danos durante o processo de 

separação, tem resultado em menor fertilidade quando comparado com o sêmen 

convencional (NORMAN; HUTCHISON; MILLER, 2010). Desta forma, o 

fornecimento de sêmen sexado é limitado e dispendioso, assim, utilizá-lo em 

programas de PIVE tem tornado esta técnica economicamente viável, pois, produz 

um grande número de fêmeas com a utilização de uma menor quantidade de sêmen 
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em comparação com a técnica de inseminação artificial (MC CULLOCK et al., 2013, 

HAYAKAWA et al., 2009, PONTES et al., 2010). 

  A utilização da PIVE associada à utilização de sêmen sexado pode trazer 

vários benefícios (DE VRIES et al., 2008), como produzir animais de um sexo 

desejado para fins de expansão do rebanho, substituição genética rápida, manejo do 

rebanho e ganho econômico (XU; CHAUBAL; DU, 2009). 

 Pontes et al. (2010) compararam o rendimento de oócitos a partir de dois 

grupos de raças Bos indicus – Bos taurus e obtiveram com a utilização de 

espermatozóides sexados para produção in vitro de embriões uma taxa de 

blastocisto de 18,7% em vacas Holandesas, 18,9% em vacas Gir e 17,4% em vacas 

Girolanda. 

 Zhang, Lu e Seidel (2003) ao compararem a PIVE utilizando sêmen sexado e 

convencional, observaram diferença significativa entre as técnicas e uma maior taxa 

de clivagem para sêmen convencional do que sexado (69.7 ± 2.8 vs 53.1 ± 3.3). No 

entanto, não houve diferença na taxa de produção de blastocisto com produção de 

20.3 ± 2.2 para o sêmen sexado e 22.3 ± 1.8 para o sêmen convencional. 

Adicionalmente, os autores observaram que há diferença individual de touro para o 

processo de sexagem, observou-se que para alguns touros a taxa de clivagem e 

produção de blastocisto não diferiu entre o sêmen sexado e convencional do mesmo 

indivíduo, isso demostra que os espermatozoides de alguns touros resistem melhor 

ao processo de sexagem. Cebrian-Serrano et al. (2013), também observaram 

diferença significativa e maior taxa de clivagem com sêmen convencional do que 

com sexado e não houve diferença na taxa de blastocisto. 

 LU, Cran e Seidel Júnior (1999) e Wilson et al. (2006) observaram diferença 

significativa na taxa de produção de blastocisto entre sêmen sexado e convencional 

utilizado na PIVE, o sêmen convencional apresentou melhores resultados, mas não 

houve diferença na taxa de clivagem. Blondin et al. (2009) também observaram 

melhores taxas de produção de blastocisto utilizando sêmen convencional na PIVE 

do que sêmen sexado e apresentaram diferença significativa em apenas um dos três 

touros avaliados, no entanto, não observaram diferença na taxa de clivagem entre 

os três touros e os dois tipos de sêmen avaliados. 
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 Underwood et al. (2010), não observaram diferença entre sêmen sexado e 

convencional utilizados na PIVE sobre a taxa de clivagem e produção de blastocisto. 

 Elevadas taxas de blastocistos de boa qualidade pode ser obtida por meio de 

PIVE com espermatozoides sexados na fertilização de oócitos maturados in vivo 

coletados por OPU de vacas Holandesas (MATOBA et al., 2014). 
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3 HIPÓTESES 
 

 

� A categoria Novilha e vaca não lactante da raça Holandesa são mais 

competentes do que vaca em lactação para produzir oócitos e embriões in 

vitro.  

 

� O controle da onda folicular associado com a estimulação de FSH exógeno 

melhora a competência na produção in vitro de oócitos e embriões em 

bovinos da raça Holandesa. 
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4 OBJETIVO 
 

 

 Avaliar a eficiência da sincronização da onda folicular e estimulação exógena 

com FSH na qualidade e competência oocitária de novilha, vaca não lactante e 

lactante da raça Holandesa. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

5.1 Animais, Período Experimental e Local 
 
 
 Foram utilizadas como doadoras para a produção in vitro de embriões 7 vacas 

lactantes com até três partos e todas com mais de 60 dias pós-parto (com média 

produção diária de leite de 32 Kg), 7 vacas não lactantes e 7 novilhas púberes da 

raça Holandesa, ambas não gestantes que tiveram seus folículos ovarianos 

aspirados com intervalo de 21 dias, totalizando quatro aspirações. As aspirações e 

produção in vitro de embriões foram realizadas no período de junho a agosto de 

2013. Os animais de ambas as categorias apresentaram escore de condição 

corporal (ECC) de 3 a 3,5 (em uma escala de 1 a 5).  

 Os dados de temperatura e precipitação durante o período experimental 

foram obtidos na Estação Agrometeorológica de Marília, (CIAGRO, 2014) e 

encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Temperatura e precipitação durante os meses de junho a agosto de 2013 
Período Temperatura 

Média 

Temperatura 

Máxima 

Temperatura 
Mínima 

Precipitação 
Acumulada (mm) 

Junho 19°C 22°C 16°C 139 

Julho 19°C 24°C 14°C 37 

Agosto 20°C 26°C 14°C 0 

 

 

 As aspirações foliculares guiada por ultrasson para a produção in vitro de 

embriões, foram realizadas na Fazenda Experimental Marcelo Mesquita Serva da 

Universidade de Marilia-Unimar e levados para o laboratório de Reprodução Animal 
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da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Jaboticabal, SP, onde os 

embriões foram produzidos. 

  

5.2 Manejo Nutricional 
 

 

 Novilhas e vacas não lactantes eram mantidas em pastagem de Tifton 

85 (Cynodon spp.) com fornecimento de sal e água ad libitum. Para a categoria de 

novilhas além da pastagem era fornecido concentrado com 18% de proteína bruta 

(PB) na quantidade de 2 Kg por animal/dia. 

 Para a categoria de vacas lactantes os animais eram mantidos em sistema 

free-stall com aspersor e ventilação e eram alimentados com silagem de milho, sal 

mineral, água ad libitum e concentrado com 22% de proteína bruta (PB) na 

proporção de 1 Kg de ração para 2,5 Kg de leite. 

 
5.3 Delineamento Experimental 
 

 

 Vacas lactantes (n=7), vacas não lactantes (n=7) e novilhas (n=7) foram 

submetidas aos seguintes tratamentos: 

 Tratamento 1 (T1) n=21: Aspiração folicular ao acaso em dia aleatório do ciclo 

estral. 

  Tratamento 2 (T2) n=21: D0 - Inserção do implante auricular de progestágeno 

(Crestar®, Intervet, Brasil), no D5 ablação do folículo dominante e administração por 

via intramuscular  de 500 µg de cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino, Brasil), 

D7 aspiração folicular e remoção do implante de progestágeno (Crestar®, Intervet, 

Brasil) (Figura 1). 

 Tratamento 3 (T3) n=21: D0- inserção do implante auricular de progestágeno 

(Crestar®, Intervet, Brasil), no D5 ablação do folículo dominante e administração por 

via intramuscular  de 500 µg de cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino, Brasil), 

D6 aplicação de duas doses de FSH  com intervalo de doze horas (100 UI para 
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novilhas e 200 UI para vacas lactantes e não lactantes) e D7 aspiração folicular e 

remoção do implante de progestágeno (Crestar®, Intervet, Brasil) (Figura 1). 

 Tratamento 4 (T4) n=21: D0 - inserção do implante auricular de progestágeno 

(Crestar®, Intervet, Brasil) e ablação do folículo dominante, no D3 no período da 

manhã as doadoras foram submetidas ao tratamento superovulatório com hormônio 

FSH (Pluset®, Laboratório Calier, Brasil), totalizando 250 UI para novilhas e 500 UI 

para vacas lactantes e não lactantes, dividido em oito doses decrescentes, aplicadas 

duas vezes ao dia, por via intramuscular, com intervalos de 12 horas a cada 

aplicação. No D6 foi realizada a administração por via intramuscular de 500 µg de 

cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino, Brasil) e retirada do implante de 

progestágeno (Crestar®, Intervet, Brasil) 36 horas antes da administração do GnRH, 

D7 administração de GnRH  (0,01 mg de acetato de buserelina, Sincroforte®, 

Ourofino, Brasil) e D8 aspiração folicular (24 horas após a administração de GnRH 

(Figura 3). 

 Todos os animais passaram por todos os tratamentos, o delineamento foi 

inteiramente casualizado com arranjo fatorial dos tratamentos. 
 

 

ABLAÇÃO 

FL.DOMINANTE 
48 h antes OPU 

IMPLANTE PGF 2a 
Ret. Implante 

PROGESTAGENO 48 h antes OPU OPU 
 
 

 
 

 
 

DIA 0 DIA 5 DIA 7 
M M M 

Figura 1. Esquema do protocolo de sincronização do desenvolvimento folicular 
referente ao tratamento 2 (T2).  
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ABLAÇÃO 

FL. DOMINANTE 
48 h antes OPU APLICAÇÃO 

IMPLANTE  PGF 2α 100/200 UI FSH 

PROGESTAGENO 48 h antes OPU 24/12 ANTES OPU 

 
Ret. Implante 

OPU 
 

 
 

 
 

 
 

 

DIA 0 DIA 5 DIA 6 DIA 7 
  M M   M                     T M 

Figura 2. Esquema do protocolo de sincronização do desenvolvimento folicular e 
estimulação com FSH referente ao tratamento 3 (T3).  
 
 
 

 

 
Figura 3. Esquema do protocolo de sincronização da onda folicular lise do corpo 
lúteo, estimulação com FSH exógeno e indução do pico de LH em animais das 
categorias de novilha, vaca não lactante e vca lactante da raça Holandesa no 
processo de OPU (T4). 
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5.4 Aspiração Folicular 
 

 

 Previamente às aspirações, realizou-se higienização perineal e anestesia 

epidural com deposição de 5 mL de lidocaína 2% sem vasoconstritor (Lidovet, 

Bravet, Rio de Janeiro, Brasil) entre a primeira e segunda vértebra coccígea. 

 Os oócitos foram coletados por aspiração folicular (OPU). O procedimento foi 

realizado utilizando-se um equipamento de ultrassom Aloka SSD 500 com transdutor 

microconvexo de 5 MHz, conectado na guia de aspiração transvaginal. Foram 

utilizadas agulhas hipodérmicas descartáveis 20G (0,9 x 50 mm; Terumo, São 

Paulo, Brasil), e sistema de aspiração Cook (Cook, Queensland, Australia) acoplado 

em tubos de polipropileno tipo Falcon de 50 mL. A pressão de vácuo foi obtida com 

uma bomba de vácuo (WTA, Cravinhos, Brasil), e a pressão ajustada entre 70 e 90 

mm Hg.  

 A guia de aspiração acoplada ao transdutor do ultrassom foi inserida até o 

fornix vaginal de cada lado adjacente ao ovário a ser utilizado, os folículos foram 

aspirados e o fluido com os oócitos acondicionados em tubo tipo Falcon de 50 mL 

contendo PBS (Apêndice 1) acrescido de 10.000 UI/L de Heparina (Liquemine, 

Roche Químicos e Farmacêuticos, Rio de Janeiro, Brasil). 
 

5.5 Produção in vitro de Embriões 
 
 
 Após as aspirações o sistema foi lavado com o meio de punção (PBS) e o 

material coletado encaminhado para o laboratório da fazenda, local onde realizou-se 

a lavagem com PBS em filtro de colheita de embriões. O sedimento no filtro foi 

depositado em placas de Petri de 90 mm. Seguindo-se com uso de 

estereomicroscópio, foi efetuada a contagem e avaliação da qualidade dos oócitos 

recuperados que foram classificados quanto ao aspecto morfológico em GI, GII, GIII, 

desnudos e atrésicos (VIANA et al., 2004). 

 Após a avaliação, os oócitos classificados como grau I, II e III foram 

transportados em criotubos contendo meio de maturação (MIV) (Apêncice 2) sob 
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óleo mineral em atmosfera de 5% de CO2 e temperatura controlada de 38°C até o 

laboratório de PIVE do Departamento de Reprodução Animal da UNESP. Onde os 

oócitos foram transferidos para placas contendo microgotas de 100 μL de meio de 

maturação sob óleo mineral, em incubadora com 5% de CO2 em ar, temperatura de 

38,5º C e umidade relativa de 95%. A quantidade de oócitos por gota variou 

dependendo do animal, mas não excedeu 20 oócitos por gota. A maturação ocorreu 

por 24 horas, iniciada no criotubo durante o transporte e finalizada no laboratório. 

 Após a maturação os oócitos foram lavados por duas vezes em meio FIV 

gotas (Apêncice 3) para remoção do meio de MIV. Realizado o procedimento de 

lavagem, os oócitos foram transferidos para gotas de 50 μL de FIV gotas sob óleo 

mineral.  

 Foi utilizado sêmen sexado de um único touro da raça Gir para a fecundação 

dos oócitos do experimento. O sêmen foi descongelado em água a 36ºC por 30 

segundos e a técnica de seleção e recuperação de espermatozóides foi o gradiente 

de Percoll 45% e 90% equilibrado com solução 10x concentrada (Apêndice 4). 

 Após a recuperação dos espermatozóides foram coletados 30 μL do 

sedimento selecionado pelo Percoll e colocados em um microtubo (ependorff) 

contendo 30 μL de meio FIV gotas pré-equilibrado e adicionado uma quantidade de 

FIV gotas suficiente para que cada gota recebesse 8 μL de suspensão de sêmen 

com aproximadamente 80 milhões de espermatozoides por gota. Os oócitos foram 

coincubados por 18 a 20 horas em atmosfera de 5% de CO2, umidade relativa de 

95% e temperatura de 38,5ºC para a fecundação. 

 Após 20h de fecundação, os prováveis zigotos foram removidos das gotas de 

fecundação, e lavados em meio TL-Sêmen (Apêndice 5) e tiveram parte das células 

do cumulus removidas por sucessivas pipetagens. Depois foram lavados em meio 

de desenvolvimento (Apêndice 6) e transferidos para microgotas de 100 μL contendo 

o mesmo meio. As trocas de meio (feeding) foram realizadas no terceiro e quinto dia 

de cultivo, quando foram retirados 50 μL de meio de cada gota e acrescentados 50 

μL de meio de cultivo fresco pré equilibrado. Os embriões foram coincubados em 

atmosfera de 5% de CO2, umidade relativa de 95% e temperatura de 38,5ºC.  Após 

7 dias, foi avaliada a produção de embriões. 

 



26 
 

 

5.6 Análise Estatística 
 

 

 Os dados para a análise estatística foram transformados em log (x + 1) e 

avaliados pela análise de variância pelo teste F. Quando o valor de F foi significativo 

ao nível de 5% de probabilidade, aplicou-se o teste de Duncan para comparação das 

médias. A análise estatística foi realizada através do software Statistical Analysis 

System” (SAS).  
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6 RESULTADOS 
 
 

 A categoria de novilhas obteve melhores resultados e apresentou diferença 

estatística quando comparada com vacas lactantes e não lactantes, porém não foi 

observada diferença estatística entre as categorias de vacas não lactantes e vacas 

lactantes (Tabela 2). Não ocorreu diferença estatística entre os tratamentos na 

recuperação de oócitos, e não houve interação entre a categoria animal e os 

tratamentos (Figura 4). 

 

 

 
Tabela 2. Comparação entre tratamentos e categoria animal sobre a recuperação de 
oócitos 

Categoria Animal (A)   Oócitos Recuperados(1) 
  

Novilha  10,21± 1,64 a 
Vaca Não Lactante 8,39 ± 3,08 b 

Vaca Lactante    6,71 ± 1,59 b 
Tratamentos (T) 

T1 6,38 ± 2,00 
T2 8,24 ± 1,59 
T3 9,52 ± 2,57 
T4   9,62 ± 3,17 

Teste F 
A 4,060* 
T 2,132NS 

A x T 0,526NS 
* significativo a 5% de probabilidade; NS não significativo; 
(1) valores reais observados (Média ± Erro Padrão) 
Médias seguidas por letras diferentes nas colunas diferem pelo teste de Duncan em nível de 
5% de probabilidade (P<0,05). 
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Figura 4. Representação gráfica comparativa das médias de recuperação de oócitos 
de acordo com os tratamentos (T1, T2, T3 e T4) e a categoria animal novilha, vaca 
não lactante, vaca lactante. 
 

 

 

 Quando os oócitos viáveis foram avaliados, a categoria de novilhas 

apresentou melhor resultado e diferença em comparação com vacas lactantes e não 

lactantes. Não foi observada diferença significativa entre vacas não lactantes e 

vacas lactantes. Já em relação aos tratamentos, o tratamento 1 (T1) foi igual ao 

tratamento 2  (T2) e inferior aos tratamentos 3 (T3) e 4 (T4), no entanto, o tratamento 

2 (T2) não diferiu dos tratamentos (T1, T3 e T4), conforme observado na Tabela 3 e 

Figura 5. A interação entre a categoria animal e tratamentos não foi significativa. 
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Tabela 3. Comparação entre tratamentos e categoria animal sobre os oócitos viáveis 

Categoria Animal (A)   Oócitos Viáveis(1) 
  

Novilha  8,28 ± 1,74 a 
Vaca Não Lactante 6,78 ± 2,83 b 

Vaca Lactante    5,61 ± 1,40 b 
Tratamentos (T) 

T1 4,52 ± 1,44 b 
T2 6,48 ± 1,42 ab 
T3 7,38 ± 2,49 a 
T4   9,19 ± 3,18 a 

Teste F 
A 3,270* 
T 3,104* 

A x T 0,517NS 
* significativo a 5% de probabilidade; NS não significativo; 
(1) valores reais observados (Média ± Erro Padrão) 
Médias seguidas por letras diferentes nas colunas diferem pelo teste de Duncan em nível de 
5% de probabilidade (P<0,05). 
 

 

 
Figura 5. Representação gráfica comparativa das médias de oócitos viáveis de 
acordo com os tratamentos (T1, T2, T3 e T4) e a categoria animal novilha, vaca não 
lactante, vaca lactante. 
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 Não foi observada diferença entre os tratamentos quando foi avaliada a 

produção de embrião. A categoria animal apresentou diferença estatística entre 

novilhas, vacas lactantes e vacas não lactantes que diferiram entre si. Vacas não 

lactantes apresentaram resultados superiores quando comparadas com novilhas e 

vacas lactantes, já novilhas apresentaram melhores resultados quando comparadas 

com vacas lactantes que apresentaram os piores resultados (Tabela 4) e (Figura 6). 

Não foi significativa a interação entre categoria animal e os tratamentos avaliados. 

 

 

Tabela 4. Comparação entre tratamentos e categoria animal sobre os embriões 
produzidos 

Categoria Animal (A)   Embriões Produzidos(1) 
    

Novilha  1,28 ± 0,65 b 
Vaca Não Lactante 2,86 ± 1,45 a 

Vaca Lactante  0,39 ± 0,31 c 
Tratamentos (T)     

T1 1,24 ± 0,76 
T2 1,43 ± 0,64 
T3 1,19 ± 1,24 
T4   2,19 ± 1,61 

Teste F 
A 10,411** 
T 0,421NS 

A x T 0,308NS 
** significativo a 1% de probabilidade; NS não significativo; 
(1) valores reais observados (Média ± Erro Padrão) 
Médias seguidas por letras diferentes nas colunas diferem pelo teste de Duncan em nível de 
5% de probabilidade (P<0,05). 
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Figura 6. Representação gráfica comparativa das médias de embriões produzidos de 
acordo com os tratamentos (T1, T2, T3 e T4) e a categoria animal novilha, vaca não 
lactante, vaca lactante. 
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7 DISCUSSÃO 
 

 

 A ablação do folículo dominante, normalmente utilizada, com o objetivo de 

controlar a onda de crescimento folicular (BACELAR et al., 2010), para a emergência 

de uma nova onda e consequentemente aumentar o número de oócitos recuperados 

no processo de aspiração folicular após estimulação ou não com FSH exógeno para 

a produção embrionária in vitro, não foi eficiente o suficiente para incrementar 

aumento que fosse diferente do controle, onde a aspiração foi ao acaso em qualquer 

momento do ciclo estral. A observação de aumento progressivo no número de 

estruturas recuperadas nos tratamentos com controle de onda (T2), controle de onda 

seguido de estimulação com duas aplicações de FSH (T3) e controle de onda 

seguido de estimulação com 8 injeções de FSH, para superovulação (T4) é um 

resultado que deve ser considerado principalmente nas atividades comerciais de 

produção in vitro de embriões em bovinos, sobretudo na raça Holandesa, onde a 

disponibilidade de folículos a serem aspirados e o número de estruturas recuperadas 

tem demonstrado ser baixa em relação as outras raças (GOOGHAND et al., 2000; 

CHAUBAL et al., 2006, CHAUBAL et al., 2007, MIYAUCHI et al., 2010,). 

 Em relação ao número de estruturas viáveis recuperadas dentro dos quatro 

tratamentos utilizados foi observado que o tratamento T2, onde foi realizado o 

controle da onda folicular sem a estimulação com FSH exógeno não diferiu do 

tratamento T1, sem controle de onda e dos tratamentos T3 e T4, onde se fez o 

controle de onda e estimulação com FSH exógeno. Entretanto, os tratamentos T3 e 

T4, onde foi realizado o controle de onda e estimulação com FSH exógeno o número 

de oócitos viáveis foi significativamente maior, em relação ao tratamento T1, sem 

controle de onda folicular. Particularmente o tratamento T4, onde ocorreu a 

estimulação com 8 aplicações de FSH com doses totais igual ou próxima da utilizada 

na superovulação o número de oócitos viáveis recuperados foi o dobro em relação 

ao tratamento T1, que não foi realizado controle de onda folicular e estimulação com 

FSH exógeno, demonstrando o efeito da aplicação do FSH na qualidade dos oócitos 

recuperados (oócitos viáveis). Esta melhora na qualidade dos oócitos se deve 
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principalmente pelo aumento no número de folículos saldáveis que se desenvolvem 

durante a estimulação com o FSH. 

 A utilização do GnRH para induzir pico de LH ou a aplicação de LH exógeno 

para desencadear o processo de maturação oocitária in vivo, embora não tenha 

apresentado diferença no número de estrutura total recuperada, mostrou ser mais 

eficiente em oócitos viáveis em relação ao tratamento onde a aspiração foi ao acaso 

(tabela 3). É importante salientar que a avaliação dos oócitos na hora da seleção é 

realizada em estereomicroscópio e leva em consideração o número de camadas e o 

aspecto das células do cumulus. Particularmente no grupo em que ocorreu a 

estimulação com FSH e indução do pico de LH (tratamento 4) foram observados 

oócitos com cumulus compacto (oócitos imaturos) e oócitos com cumulus expandido 

ou já desnudo, porém com estrusão do primeiro corpúsculo polar no momento da 

procura ou depois ao chegar no laboratório, aproximadamente 4 horas depois da 

aspiração (oócitos maturados in vivo), o que não ocorreu nos demais tratamentos. 

 A produção in vitro de embriões é dependente do número de estruturas 

recuperadas, da qualidade destas estruturas e do sêmen que esta sendo utilizado. 

Neste experimento foi utilizado o sêmen sexado de um mesmo touro da raça Gir. No 

entanto como todos os animais passaram por todos os tratamentos, porem em dias 

diferentes, este fator de variação, mesmo sendo os mesmos executores em todo o 

experimento não foi possível controlar. Embora as aspirações realizadas na mesma 

época do ano com temperatura adequada para as vacas em lactação (inverno) e a 

produção de embrião dentro dos tratamentos não tenha sido significativa foi possível 

observar que a produção de embriões no tratamento com estimulação de FSH e 

indução do pico de LH e consequente maturação dos oócitos in vivo foi 

numericamente maior do que nos demais tratamentos, corroborando com os 

resultados observados por Bordignon et al., 1997; Chaubal et al., 2007. 

Diferentemente de Vieira et al. (2014) que observaram aumento na taxa de produção 

de blastocisto com a estimulação de doadoras da raça Holandesa com FSH nos dias 

4 e 5 após sincronização do ciclo estral antes da OPU, comparado com apenas 

sincronização do ciclo estral sem estimulação com FSH. Bordignon et al. (1997) 

também encontraram resultados superiores ao do presente estudo ao comparar dois 

protocolos de sincronização de emergência de onda folicular associado a 
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estimulação folicular com FSH (8 doses decrescentes) e administração ou não de 

GnRH 26 horas antes da OPU, em novilhas Holandesas, onde conseguiram maior 

taxa de blastocisto no grupo com administração de GnRH antes da OPU. 

Embora os trabalhos de pré-sincronização hormonal de onda folicular, 

estimulação folicular com FSH e maturação oocitária in vivo com GnRH ou LH 

apresentados foram superiores ao do presente estudo comparados com os grupos 

controles na produção embrionária, ambos utilizaram sêmen convencional para a 

FIV, diferentemente do presente estudo que utilizou sêmen sexado. Sabe-se que a 

diferenciação sexual causa danos aos espermatozóides, comprometendo a 

motilidade e consequentemente sua função e capacidade de fertilização (VAZQUEZ 

et al. , 2008, CARVALHO et al., 2009), resultando em menor fertilidade quando 

comparado com o sêmen convencional (NORMAN; HUTCHISON; MILLER, 2010). 

LU, Cran e Seidel Júnior (1999) e Wilson et al. (2006) observaram diferença 

significativa na taxa de produção de blastocisto entre sêmen sexado e convencional 

utilizado na PIVE, o sêmen convencional apresentou melhores resultados. Blondin et 

al (2009) também observaram melhores taxas de produção de blastocisto utilizando 

sêmen convencional na PIVE do que sêmen sexado, embora as taxas de conversão 

do experimento provam que o touro utilizado era bom para a FIV. 

 Em relação às categorias de animais, a categoria novilha apresentou 

resultado superior para oócitos recuperados e oócitos viáveis (p<0,05) quando 

comparada com vaca seca e vaca lactante e, que por sua vez não foram diferentes 

entre sí. Vieira et al. (2014) observaram resultados semelhantes ao do presente 

estudo ao comparar as categorias animais, em que doadoras não lactante da raça 

Holandesa apresentaram maior taxa de blastocisto do que vacas lactante da raça 

Holandesa. Ferreira et al. (2011) utilizaram protocolo de controle de onda folicular 

comparando diferentes categorias de animais (novilha, vaca lactante e vaca repeat-

breeders) da raça Holandesa durante o verão, observaram também que a categoria 

novilha apresenta maior número de oócitos e oócitos viáveis e maior taxa de 

blastocisto do que vaca lactante. Apesar da categoria de vaca lactante do presente 

estudo não apresentar diferença entre oócitos recuperados e oócitos viáveis 

comparada com vaca seca, diferiu na produção embrionária, onde vaca lactante 

apresentou resultado inferior. Este resultado pode ser atribuído ao fato de que se 
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tratando de vaca lactante os efeitos relacionados com alta produção, estresse 

térmico, alta metabolização de esteróides e afetam a fertilidade, afetando o 

desenvolvimento embrionário (WOLFENSON; ROTH; MEIDAN, 2000; CHEBEL et 

al., 2004; WALSH; WILLIANS; EVANS, 2011). 

No entanto, a categoria vaca não lactante apresentou maior média de 

produção de embriões (p<0,05) comparado com as categorias novilha e vaca 

lactante. Esta maior média de estruturas totais e viáveis, avaliadas em 

esteriomicroscópio no momento da procura dos oócitos, pode não ter sido o 

suficiente para indicar a real capacidade dos oócitos sofrerem maturação nuclear, 

citoplasmática e, molecular e tornarem-se competentes para o desenvolvimento 

embrionário após a fecundação.  

A categoria vaca não lactante embora tenha apresentado valor intermediário 

entre as categorias novilha e vaca lactante no que se refere à média de oócitos 

totais e viáveis durante a avaliação em estereomicroscopia, mostrou ser mais 

competente na produção in vitro de embriões. A competência oocitária vem sendo 

tema de muita discussão nos últimos anos, principalmente com relação ao estádio 

de desenvolvimento folicular, configuração da cromatina da vesícula germinativa no 

momento da OPU. Oócitos com cromatina na configuração VG0 apresentam baixa 

capacidade de maturação nuclear e citoplasmática e consequentemente 

incompetente para o desenvolvimento embrionário (LUCIANO et al 2014). 
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8 CONCLUSÃO 
 

 A categoria novilha foi mais eficiente para obter oócitos totais e oócitos viáveis 

do que vaca seca e vaca lactante. 

 A categoria de vaca não lactante foi mais efieciente do que as categorias de 

novilha e vaca lactante para produzir embriões. 

 O controle de onda folicular mediante a remoção do folículo dominante e 

estimulação com FSH foi eficiente para aumentar a obtenção de oócitos viáveis e 

aumentou no número de embriões com sêmen sexado na categoria vacas não 

lactantes, viabilizando a procução comercial de embriões. 

 A produção de embriões foi similar entre os tratamentos de preparação das 

doadoras para a OPU. 
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APÊNDICES 
 

 

Apêndice 1: PBS Completo 
 
 
 O PBS é composto por água Milli-Q suplementado com 137mM de Cloreto de 

Sódio (J. T. Baker, Center Valley, USA), 2,7mM de Cloreto de Potássio (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), 8mM de Fosfato de Sódico bibásico anidro (Casa da 

Química, Diadema, Brasil), 1,5mM de Fosfato de Potássico monobásico (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), 0,7mM de Cloreto de Cálcio di-hidratado (Merck, Darmstadt, 

Alemanha), 0,5mM de Cloreto de Magnésio hexahidratado (Merck, Darmstadt, 

Alemanha), 5,5mM de Dl-Glucose e 83,4μg/mL de Sulfato de Amicacina (Biochimico, 

Rio de Janeiro, Brasil). 

 

Apêndice 2: Meio maturação dos oócitos 
 
 
 O meio base utilizado para a MIV foi o TCM 199 com sais de Earle (Gibco, 

Grand Island, EUA) suplementado com 26mM de Bicarbonato de Sódio 

(Mallinckrodt, Hazelwood, USA), 1,0μg/mL de FSH (Calier, Juatuba, Brasil), 50μg/Ml 

de hCG (Serono, Aubonne, Suíça), 1,0μg/mL de Estradiol 17β, 0,20mM de Piruvato 

Sódico (Biochemical, Nova York, EUA), 83,4μg/mL de Sulfato Amicacina 

(Biochimico, Rio de Janeiro, Brasil). Como fonte protéica na Maturação foi utilizado 

10% de SFB (Crypion, Andradina, Brasil). 

 

Apêndice 3: Meio FIV gotas 
 
 
 O meio FIV gotas é composto por TL-Stock [114mM de Cloreto de Sódio (J. T. 

Baker, Center Valley, USA), 3mM de Cloreto de Potássio (Merck, Darmstadt, 

Alemanha), 0,5mM de Cloreto de Magnésio hexahidratado ((Merck, Darmstadt, 83 
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Alemanha), 0,3mM de Fosfato de Sódico bibásico anidro (Casa da Química, 

Diadema, Brasil), 25mM de Bicarbonato de Sódio (Mallinckrodt, Hazelwood, USA), 

2mM de Cloreto de Cálcio di-hidratado (Merck, Darmstadt, Alemanha), 12mM de 

DLÁcido Lático (60%) e 30μM de Phenol Red (Sal Sódico Cristalino)], 83,4μg/mL de 

Sulfato Amicacina (Biochimico, Rio de Janeiro, Brasil), 100mM de Piruvato Sódico 

(Biochemical, Nova York, EUA), PHE [29,4mM de DL-Ácido Lático (60%), 1,0μg/mL 

de Bissulfito de Sódio, Salina 0,9% e 2mM de D-Penicilamina], 176UI/mg de 

Heparina e 6mg/mL de BSA (FIV). 

 

Apêndice 4: Solução de Percoll 90% 
 
 
 A solução de Percoll 90% é composta por 31mM de Cloreto de Potássio 

(Merck, Darmstadt, Alemanha), 3mM de Dihidrofosfato de Sódio monohidratado 

(Merck, Darmstadt, Alemanha), 800mM de Cloreto de Sódio (J. T. Baker, Center 

Valley, USA), 50mM de Hepes Ácido , 50mM de Hepes Sódico, 1,0M de Cloreto de 

Cálcio di-hidratado (Merck, Darmstadt, Alemanha), 100mM de Cloreto de Magnésio 

hexa-hidratado (Merck, Darmstadt, Alemanha), 26,4mM de DL-Ácido Lático (60%) e 

20mM de Bicarbonato de Sódio (Mallinckrodt, Hazelwood, USA). 

 

Apêndice 5: Meio TL-Sêmen 
 
 
 O meio TL-Sêmen é composto por 100mM de Cloreto de Sódio (J. T. Baker, 

Center Valley, USA), 3mM de Cloreto de Potássio (Merck, Darmstadt, Alemanha), 

0,4mM de Cloreto de Magnésio hexahidratado ((Merck, Darmstadt, Alemanha), 

0,3mM de Fosfato de Sódico bibásico anidro (Casa da Química, Diadema, Brasil), 

25mM de Bicarbonato de Sódio (Mallinckrodt, Hazelwood, USA), 2mM de Cloreto de 

Cálcio di-hidratado (Merck, Darmstadt, Alemanha), 26mM de DL-Ácido Lático (60%), 

30μM de Phenol Red (Sal Sódico Cristalino) e 10mM de Hepes Ácido. 
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Apêndice 6: Meio SOF 
 
 
 O meio SOF é constituído por 1,1M de Cloreto de Sódio (J. T. Baker, Center 

Valley, USA), 72mM de Cloreto de Potássio (Merck, Darmstadt, Alemanha), 12mM 

de Fosfato de Potássio Monobásico (Merck, Darmstadt, Alemanha), 7,4mM de 

Sulfato de Magnésio (Merck, Darmstadt, Alemanha), 50μM de DL-Ácido Lático 

(60%), 250mM de Bicarbonato de Sódio (Mallinckrodt, Hazelwood, USA), 260μM de 

Phenol Red (Sal Sódico Cristalino), 178mM de Cloreto de Cálcio di-hidratado (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), 200mM de L-Glutamina, BME Essenciais 50x, MEM Não-

Essenciais 100x, 2,8mM de Myo- Inositol, 340μM de Tri-Citrato de Sódio Di-

Hidratado, 100mM de Piruvato Sódico (Biochemical, Nova York, EUA), 16,67 μg/mL 

de Sulfato Amicacina (Biochimico, Rio de Janeiro, Brasil), 5mg/mL de BSA (CIV) e 

2,5% de SFB. 

 

 

 

 

 

 

 

 


