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RESUMO 

 

MARTINS BONOTTO, Ramiro. Eficiência do protocolo 

superestimulatório P-36 com a utilização de duas administrações de 

FSH, em animais da raça angus (Bos taurus). 2015. 71f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência Animal – Área: Produção Animal) – 

Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Animal, Lages, 2015. 

 

A transferência de embriões é uma biotecnologia amplamente utilizada 

em vacas Bos taurus. Este princípio envolve a realização de um 

protocolo de superestimulação para indução de ovulações múltiplas. O 

protocolo P-36 é um dos mais utilizados com este propósito, pois 

permite a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) facilitando o 

manejo de doadoras e receptoras de embriões. A superestimulação é 

feita com oito doses decrescentes de pFSH a cada 12h, porém estudos 

mostram que a administração de pFSH com uma absorção lenta diminui 

o número de aplicações, mantendo a mesma produção de embriões. 

Assim o objetivo deste trabalho foi comparar a superovulação de vacas 

utilizando o protocolo P36 com redução no número de manejos. Foram 

utilizadas 24 vacas doadoras da raça Angus, distribuídas aleatoriamente 

em 2 grupos: Controle e MAP-5 (ácido hialurônico), em um 

delineamento cross over. Em dia aleatório do ciclo estral (D0), as 

doadoras receberam um dispositivo intravaginal contendo 1,0 g de 

progesterona (DIV) e benzoato de estradiol (2 mg, via IM). No grupo 

controle, os animais foram superestimulados com pFSH (via IM, dose 

total = 200 mg) duas vezes ao dia em doses decrescentes do D4 ao D7, 

enquanto que no grupo MAP-5 foram realizadas somente duas 

administrações no D4 (75% da dose) e D6 (25% da dose). As coletas de 

embriões foram realizadas no D15 do protocolo. A análise estatística foi 

realizada com o pacote estatístico SAS utilizando o procedimento Mixed 

com nível de significância a 5%, sendo consideradas as variáveis:  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
número de folículos no dia da indução de ovulação, número de corpos 

lúteos no momento da coleta, número de estruturas totais coletadas, 

número de estruturas fertilizadas e número de embriões viáveis. O grupo 

controle demonstrou-se significativamente melhor que o grupo MAP-5 

quanto ao número de folículos (10,08±0,61 vs. 8,25±0,61), corpos lúteos 

(7,25±0,59 vs. 3,25±0,59) o que resultou em uma taxa de ovulação de 

71,90% para o grupo controle e 39,39% para o grupo MAP-5. Quanto ao 

número de estruturas totais (8,29±0,98 vs. 3,08±0,98), estruturas 

fertilizadas (6,50±0,90 vs. 2,50±0,90) e embriões viáveis (4,21±0,72 vs. 

2,00±0,72) o grupo controle também demonstrou diferença significativa 

quando comparado ao MAP-5. O que demonstra que a redução dos 

manejos com a dose de 200 mg de FSH proposta como grupo MAP-5 

não foi eficaz para doadoras da raça Angus. 

 

Palavras-chave: Tranfêrencia de Embriões, Coleta de Embriões, ácido 

hialurônico (MAP-5), pFSH (Folltropin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MARTINS BONOTTO, Ramiro. Efficiency protocol 

superstimulatory P-36 with the use of two FSH administration in 

Angus cows (Bos taurus) . 2015. 71f. Thesis (MS in Animal Science - 

Area: Animal Production) – University of the State of Santa Catarina. 

Graduate Program in Animal Science, Lages, 2015. 

 

Embryo transfer is a biotechnology widely used in Bos taurus cows. 

This principle involves making an over stimulation protocol for 

inducing multiple ovulations. The P-36 protocol is one of the most used 

for this purpose as it allows artificial insemination in fixed time (TAI) 

facilitating the management of donor and recipient embryo. The 

overstimulation is made with eight pFSH decreasing doses every 12 

hours, but studies show that the administration pFSH with a slow 

absorption decreases the number of applications, maintaining output 

similar embryos. So the aim of this study was to compare the 

superovulation of cows using the P36 protocol with reduction in the 

number of handlings. They were used 24 donor cows of Angus, 

randomly assigned to two groups: Control and MAP-5 (hyaluronic 

acid), in a crossover design. At random stage of the estrous cycle (D0), 

donors received an intravaginal device containing 1.0 g progesterone 

(DIV) and estradiol benzoate (2 mg, IM). In the control group, the 

animals were over stimulated with pFSH (IM, total dose = 200 mg) 

twice daily in decreasing doses of D4 to D7, while the MAP-5 group 

were carried out only two administrations in the D4 (75% of dose) and 

D6 (25% of dose). The embryo collections were made in the protocol 

D15. Statistical analysis was performed with SAS statistical package 

using the Mixed procedure with 5% significance level, and the variables 

considered: number of follicles on the day of ovulation induction, the 

number of corpora lutea at collection time, total number of collected 

structures, structures and number of fertilized number of viable  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
embryos. The control group showed significantly better than the MAP-5 

group and the number of follicles (10.08 ± 0.61 vs. 8.25 ± 0.61), corpora 

lutea (7.25 ± 0.59 vs. 3.25 ± 0.59) which resulted in a 71.90% ovulation 

rate for the control group and 39.39% for the MAP-5 group. As for the 

total number of structures (8.29 ± 0.98 vs. 3.08 ± 0.98), fertilized 

structures (6.50 ± 0.90 vs. 2.50 ± 0.90) and viable embryos (4 21 ± 0.72 

vs. 2.00 ± 0.72) the control group also showed a significant difference 

when compared to MAP-5. This shows that the reduction of handlings 

with 200 mg of FSH proposed with MAP-5 group was not effective 

donor Angus breed. 

 

Keywords: transfer of embryos, embryos collection, hyaluronic acid 

(MAP-5), pFSH (Folltropin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Imagem dos ovários direito e esquerdo com presença de 

folículos grandes no dia da coleta da doadora AN1987 do grupo MAP-5, 

no experimento preliminar.....................................................................48 

Figura 2 – Esquema do protocolo de superestimulação do grupo 

controle em doadoras da raça Angus.....................................................50 

Figura 3– Esquema do protocolo de superestimulação do grupo MAP-5 

em doadoras da raça Angus ..........................................................50 

Figura 4 – Embriões em uma placa com Holdin (meio de manutenção) 

após coleta do Experimento ................................................................51 

Figura 5 – Imagem dos ovários direito e esquerdo no dia da aplicação 

do indutor de ovulação (D8) da doadora AN2415, superovulada no 

grupo controle.........................................................................................52 

Figura 6 – Imagem dos ovários direito e esquerdo no dia da aplicação 

do indutor de ovulação (D8) da doadora AN3020, superovulada no 

grupo MAP 5..........................................................................................53 

Figura 7 – Imagem dos ovários direito e esquerdo superovulados no dia 

da coleta de embriões (D15) da doadora AN2415, do grupo 

controle...................................................................................................53 

Figura 8 – Imagem dos ovários direito e esquerdo superovulados no dia 

da coleta de embriões (D15) da doadora AN3020, do grupo 

MAP5.....................................................................................................54 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Resposta superovulatória de vacas Bos taurus tratadas com 

200mg NIH-FSH-P1Folltropin-V administrado em doses decrescentes 

por 4 dias (Controle) ou 2 aplicações com 75% da dose no D4 e 25% no 

D6. As variáveisnúmero de folículos (D15), número de corpos lúteos(D 

15) no dia da coleta, estruturas totais, estruturas fecundadas e embriões 

viáveis estão expressas em valores médios........................55 

 

Tabela 2 - Resposta superovulatória de vacas Bos taurustratadas com 

200mg NIH-FSH-P1Folltropin-V administrado em doses decrescentes 

por 4 dias (Controle) ou 2 aplicações com 75% da dose no D4 e 25% no 

D6. As variáveisnúmero de folículos (D8), número de corpos lúteos (D 

15) no dia da coleta e taxa de ovulação estão expressas em valores 

médios com o erro padrão da média. ...................................................56 

 

Tabela 3 - Resposta superovulatória de vacas Bos taurustratadas com 

200mg NIH-FSH-P1Folltropin-V administrado em doses decrescentes 

por 4 dias (Controle) ou 2 aplicações com 75% da dose no D4 e 25% no 

D6. As variáveis estruturas totais, estruturas fecundadas e embriões 

viáveis estão expressos em valores médios com o erro padrão da 

média......................................................................................................57 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

 

BE – benzoato de estradiol  

CL – corpo lúteo  

eCG – gonadotrofina corionica equina  

FSH – hormônio folículo estimulante  

GnRH – hormônio liberador de gonadotrofinas  

IA – inseminação artificial  

IATF – inseminação artificial em tempo fixo  

IM – intra muscular 

LH – hormônio luteinizante  

MAP 5 – ácido hialurônico (diluente) 

pFSH - hormônio folículo estimulante de pituitária suína  

PGF2α - prostaglandina F2α 

pLH - hormônio luteinizante de pituitária suína  

P4 - progesterona  

PIV – produção de embriões in vitro 

SOV - superovulação  

TE – transferência de embriões  

TETF– transferência de embriões em tempo fixo  

US – ultrassom 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO...................................................................31 

2  REVISÃO BIBLIOGRAFICA..........................................35 

2.1 DINÂMICA FOLICULAR...................................................35 

2.2 PROTOCOLOS PARA INDUÇÃO DE OVULAÇÕES 

MÚLTIPLAS......................................................................................36 

2.3 SUPERESTIMULAÇÃO COM UMA ÚNICA DOSE DE 

FSH.....................................................................................................38 

2.4 GONADOTROFINA COREONICA EQUINA – eCG.......39 

2.5 HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE – FSH..........39 

CAPITULO 1 (ARTIGO) 

RESUMO DO ARTIGO..................................................................43 

1 INTRODUÇÃO...................................................................44 

2 MATERIAL E MÉTODOS................................................46 

2.1 LOCAL DO EXPERIMENTO.............................................46 

2.2  ANIMAIS..............................................................................47 

2.3  PRÉ EXPERIMENTO..........................................................48 

2.4  EXPERIMENTO .................................................................49 

2.4.1  Grupo Controle...................................................................49 

2.4.2 Grupo MAP 5......................................................................50 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
2.5 COLETA DE EMBRIÕES..............................................51 

2.6 ULTRASSONOGRAFIA................................................52 

2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA..............................................54 

3 RESULTADOS...............................................................55 

4 DISCUSSÃO....................................................................58 

5 CONCLUSÃO.................................................................62 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……..............................63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
1 INTRODUÇÃO 

O Brasil destaca-se como maior rebanho comercial de bovinos 

do mundo e o maior exportador de carne mundial bovina (ASBIA, 

2015), o que está ligado a aplicações de técnicas modernas de produção, 

incluindo as biotecnologias ligadas à reprodução animal. Na região sul 

do Brasil predomina a criação de animais de raças europeias (Bos 

taurus) e no gado de corte destaca-se a raça Angus devido às suas 

características como: rusticidade, precocidade, fertilidade, facilidade de 

partos, habilidade materna e, principalmente, qualidade da carne. Este 

item é fundamental, uma vez que atende às exigências do mercado 

moderno: animais jovens e com uma camada de gordura suficiente para 

satisfazer o gosto do consumidor. Nos EUA a raça Angus também 

possui destaque devido as suas características, e desde 2007 foram 

criados diversos programas para a evolução genética da raça em parceria 

com a Associação Americana de Angus (Looney e Pryor, 2012). 

Do ponto de vista econômico, o desempenho reprodutivo é um 

dos principais focos da pecuária (Neves et al., 1999). A indução de 

ovulação múltipla (superovulação – SOV) para a produção e 

transferência de embriões (TE) é uma das biotécnicas da reprodução 

mais utilizadas atualmente e visa acelerar o melhoramento genético do 

rebanho. Esta técnica tem como objetivo, obter o máximo de embriões 

aliado a altas taxas de prenhez (Mapletoft e Pierson, 1993). Entretanto 

os protocolos de SOV requerem atenção frequente por pessoas treinadas 

para minimizar as chances de erros na sua execução (Tríbulo et al., 

2011). 

Especificamente em bovinos, devido ao interesse crescente em 

se obter uma maior exploração do potencial genético de fêmeas para 

aumento da produção animal, diversas biotécnicas, tais como a 

Inseminação Artificial (IA), a Transferência de Embriões (TE) e a 

Produção de Embriões in vitro (PIV), têm sido desenvolvidas e 

aprimoradas (Renesto, 2004).  
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Além da inseminação artificial, a indução de ovulação múltipla 

(superovulação – SO) para a produção e transferência de embriões (TE) 

é uma das biotécnicas da reprodução mais importantes para acelerar o 

melhoramento genético de bovinos, tendo como objetivo, obter o 

número máximo de embriões com altas taxas de prenhez (Mapletoft e 

Pierson, 1993). Entretanto, a variabilidade de resposta das doadoras de 

embriões ao tratamento superestimulatório com gonadotrofinas e a 

dificuldade de detecção de cio das doadoras ainda estão entre os maiores 

problemas nos programas (Adams, 1994; Armstrong, 1993; Boland & 

Roche, 1993; Barros & Nogueira, 2001).  

A partir do conhecimento detalhado da dinâmica folicular 

(Savio et al., 1988; Sirois e Fortune, 1988; Ginther et al., 1989) tornou-

se possível o desenvolvimento de tratamentos hormonais capazes de 

regular o crescimento folicular e o momento da ovulação, viabilizando a 

inseminação artificial com tempo fixo (IATF) bem como o controle 

farmacológico para tratamentos superovulatórios empregados na 

transferência de embriões (Barros e Nogueira, 2001; Nogueira et al., 

2002; Baruseli et al., 2006; Barros et al., 2010).  

Barros e Nogueira (2001) desenvolveram um protocolo 

denominado P-36 que permite a realização da IA em tempo fixo (IATF) 

12 e 24 horas após a aplicação de LH, dispensando a detecção do cio das 

doadoras. No entanto, a utilização do protocolo P-36 em raças européias 

não se demonstrou tão eficaz, necessitando atrasar a indução da 

ovulação para 24h após a retirada do dispositivo de progesterona 

(Martins et al., 2005; Chesta et al., 2007; Rosa, 2010). 

Esta superestimulação convencional conta com 8 doses 

decrescentes de pFSH com intervalo de 12 horas entre as 

administrações, necessita de pessoal treinado, manejo adequado e mão 

de obra qualificada (Tribulo et al., 2011), o que pode comprometer a 

resposta superovulatória devido a alterações no pico pré-ovulatório de 

LH por estresse e condição inadequada de manejo (Bó et al., 1994; 

Stoebel e Moberg, 1982), pois doadoras submetidas ao estresse 
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apresentam um menor número de corpos lúteos no dia da coleta de 

embriões (Edwards et al., 1987). 

Dessa forma, alguns autores vem buscando alternativas para 

diminuir o número de manejos. Murphy e Martinuk (1991) e Baruseli et 

al. (2011) testaram a utilização de eCG em dose única, reduzindo o 

manejo e obtendo sucesso superovulatório, porém o eCG apresenta 

metabolização mais lenta (meia-vida alta, ao redor de 10 dias; Dieleman 

et al., 1993), o que provoca uma longa superestimulação e 

anormalidades no perfil endócrino, reduzindo a qualidade embrionária 

(Mikél et al., 1982; Moor et al., 1984). Baruseli et al. (2011) 

demonstraram que após a terceira SOV consecutiva há um decréscimo 

na produção de embriões isso devendo-se, possivelmente, pela produção 

de anti-corpos contra eCG.  

O FSH apresenta sua meia-vida ao redor de 5 horas, o que exige 

aplicações diárias a cada 12 horas (Laster et al., 1972; Demoustier et al., 

1988). Uma alternativa para isso seria prolongar a meia-vida do FSH. 

Nesse intuito, alguns trabalhos estão sendo desenvolvidos visando a 

SOV com administração subcutânea de pFSH em dose única (Bó et al., 

1994). Esta via possibilitaria uma liberação mais lenta de FSH quando 

comparado à via intramuscular. Os resultados de Bó (1994) 

demonstraram semelhança entre os dois métodos. De forma que, quando 

se fraciona a administração subcutânea de pFSH em 75% no inicio da 

SOV e os 25% restantes no dia da administração de prostaglandina, 

obteve-se resultados comparados aos do grupo controle (SOV 

convencional), porém com  diminuição numérica dos embriões 

transferíveis (Lovie et al., 1994). 

Outra alternativa para reduzir o número de manejos na 

aplicação de FSH, seria a diluição em meios que retardem a sua 

absorção e aumentem a sua meia-vida. Assim vários trabalhos nesta 

linha estão sendo desenvolvidos visando adequar o meio diluente ao 

protocolo superovulatório. Tribulo et al., (2011), utilizando ácido 

hialurônico e Kimura et al., (2007), utilizando hidróxido de alumínio, 

obtiveram resultados semelhante entre grupos tratado e controle. Bó e 
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Mapletoft (2014), utilizando diluente a base de ácido hialurônico, 

verificaram que a resposta superestimulatória era melhor quando se 

utilizava um esquema de doses decrescentes (2 doses na proporção 

70/30). Embora alguns trabalhos tenham mostrado a possibilidade da 

redução do número de manejos em protocolos SOV ainda existem 

muitas perguntas a serem respondidas, pois os resultados ainda são 

muito variáveis. 

 Este trabalho teve o objetivo de avaliar e comparar a resposta de 

protocolos SOV convencional (8 aplicações) com protocolo SOV (200 

mg de FSH diluído em  ácido Hialurônico/2 aplicações) na obtenção de 

embriões viáveis. Verificar se o protocolo superovulatório utilizando 

MAP-5 como diluente, com apenas 2 administrações, apresenta taxas de 

produção embrionária e resposta ovariana compatíveis ao protocolo 

SOV convencional. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 DINÂMICA FOLICULAR 

As fêmeas bovinas são monovulatórias e possuem o 

crescimento folicular em um padrão de ondas (Lucy et al., 1992) nas 

quais emergem aproximadamente de 20 a 30 folículos, para que apenas 

um atinja a dominância (Adams, 1994). Esta dinâmica de crescimento 

folicular dos bovinos é caracterizada pela presença de duas ou três ondas 

de crescimento folicular durante um ciclo (Ginther et al., 1989; Gimenes 

et al., 2008) e, esporadicamente, uma ou quatro ondas (Murphy et al., 

1990). Boa parte dos folículos contidos nestas ondas tem o potencial de 

atingir o estágio pré-ovulatório, fato que pode ser demonstrado pela 

possibilidade de estimular o crescimento e a ovulação de vários 

folículos através da administração de gonadotrofinas (Adams, 1994).  

A emergência da onda folicular, também denominada de 

recrutamento folicular, consiste no crescimento simultâneo de um grupo 

de folículos com diâmetro de aproximadamente 4 a 5 mm (Ginther et 

al., 1996). Este crescimento é estimulado por um aumento transitório 

nas concentrações séricas do FSH (Fortune, 1993). A seleção folicular 

ocorre aproximadamente três dias após a emergência folicular quando o 

maior folículo atinge o diâmetro médio de 8,5 mm para Bos taurus 

(Ginther et al., 1996). Este evento é caracterizado pela maior diferença 

na taxa de crescimento entre os dois maiores folículos da onda (Ginther 

et al., 1996; 1997) e é ocasionado pela diminuição na liberação de FSH 

pela pituitária provocado pelos próprios fatores que os folículos em 

crescimento produzem (Ginther et al., 1989; Adams et al., 1992). 

Na presença de um corpo lúteo (CL) funcional e de altas 

concentrações plasmáticas de progesterona, há decréscimo na frequência 

de pulsos de LH (Roberson et al., 1989). Consequentemente, o folículo 

dominante sofre atresia e falha em ovular (Ginther et al., 1989; Lucy et 

al., 1992; Stock e Fortune, 1993). 
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Em determinado momento do ciclo estral (17 a 20 dias após a 

ovulação), o corpo lúteo sofre regressão morfológica e funcional 

causada pela liberação de PGF2α proveniente do endométrio (Horton 

and Poyser, 1975). Este processo, denominado luteólise, é caracterizado 

pela queda na produção de progesterona e fragmentação dos 

componentes celulares, incluindo a redução do suporte vascular, 

proliferação do tecido conjuntivo, desorganização celular, degeneração e 

fagocitose das células luteais (Milvae et al., 1996). Como resultado, 

ocorre queda nas concentrações plasmáticas de progesterona (<1 

ng/mL), permitindo a ovulação do folículo dominante por meio do pico 

ovulatório de LH. 

 

2.2 PROTOCOLOS PARA INDUÇÃO DE OVULAÇÕES 

MÚLTIPLAS 

Vários tratamentos para induzir ovulação múltipla 

(superovulação) já foram propostos, como o protocolo P-36 no qual a 

fonte de progesterona (dispositivo intravaginal de progesterona) é 

mantida por até 36 horas após a aplicação de PGF2α (daí a denominação 

P-36) e a ovulação é induzida com LH exógeno, administrado 12 horas 

após a remoção da fonte de progesterona (ou seja, 48 horas após a 

aplicação de PGF2α) dispensando a observação de estro (Barros & 

Nogueira, 2001; Nogueira et al., 2002). Uma vez que a ovulação ocorre 

entre 24 e 36 horas após a administração de pLH (Nogueira et al., 2003) 

a IATF é realizada 12 e 24 horas após a injeção de pLH, evitando a 

inconveniência da detecção do estro.  

Já foi amplamente demonstrado que o uso de uma fonte de 

progesterona (dispositivos intravaginais), associada à administração 

intramuscular de estrógeno, promove atresia folicular e origina uma 

nova onda de crescimento folicular, cerca de 4 dias após o início dos 

tratamentos (revisto por Bó et al., 1995, 2003). A fim de evitar a 

presença de um folículo dominante o tratamento superestimulatório com 

FSH começa justamente com o início da nova onda folicular, ou seja, 4 
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dias após a colocação do dispositivo intravaginal e administração de 

estrógeno.  

O FSH é essencial para a promoção da esteroidogênese, bem 

como para a diferenciação das células da granulosa através da indução 

da expressão de receptores para LH (Demeestere et al., 2005), e também 

regula a comunicação entre o oócito e as células da granulosa (Albertini 

et al., 2001). Na OPU a superestimulação com FSH melhora a 

competência de desenvolvimento dos oócitos (Merton et al., 2003; 

Viana et al., 2015) e pode até dobrar a recuperação de oócitos viáveis 

(Nibart et al., 1995). 

Mapletoft et al. (1993) mostraram o efeito negativo de altas 

concentrações de LH sobre a produção e a qualidade de embriões 

bovinos, sugerindo que o nível máximo de contaminação de LH no FSH 

seja de aproximadamente 15 a 20%. Estes autores sugeriram que 

folículos que não ovulam após superestimulação com FSH, não se 

desenvolveram normalmente ou não possuem quantidade suficiente de 

receptores de LH para responderem ao pico pré-ovulatório de LH (Xu et 

al., 1995; D'Occhio et al., 1997; Liu et al., 1998). Portanto, estratégias 

que atrasam o pico pré-ovulatório de LH tem sido utilizadas na tentativa 

de aumentar o número de embriões (D'Occhioet al., 1997; Van de 

Leemput et al., 2001) ou ainda para viabilizar a inseminação artificial 

em tempo fixo (IATF) após a superovulação (Barros & Nogueira, 2001 

e 2005; Baruselli et al., 2006). 

Inicialmente o protocolo P-36 foi desenvolvido para animais da 

raça Nelore sendo que Nogueira et al. (2007) reportaram 136 colheitas 

com média de 13,3±0,75 estruturas totais e 9,4±0,63 embriões viáveis, 

com 71,0% (1279/1807) de viabilidade. Porém algumas variações foram 

propostas por outros autores, adaptando-o a características como a raça 

das doadoras, indução da ovulação, aumento na dose SOV e manejos. 

Em animais da raça Holandês (Martins et al., 2005) e Angus 

(Rosa, 2010) o protocolo P-36 se mostrou mais eficaz quando o agente 

indutor da ovulação (LH ou GnRH), foi aplicado 60 horas (P36/LH60), 
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ao invés de 48 horas (P36/LH48), após a administração de PGF2α. Assim 

como a substituição das duas últimas doses de pFSH por eCG, também 

demonstraram um aumento na viabilidade dos embriões produzidos 

(67% vs. 43% do grupo controle; Rosa, 2010). 

Os protocolos convencionais com 8 aplicações de FSH (12-12h) 

são amplamente difundidos e utilizados porém apresentam ampla 

variabilidade devido ao estresse causado pelas diversas aplicações de 

FSH durante todo o processo, o que necessita de pessoal treinado, 

manejo adequado e mão de obra qualificada (Tribulo et al., 2011). 

 

2.3 SUPERESTIMULAÇÃO COM UMA ÚNICA DOSE DE FSH 

A busca incessante na melhoria dos resultados e na obtenção de 

protocolos de fácil aplicação e manejo levou os pesquisadores a buscar 

alternativas que viabilizassem diminuir o número de aplicações de FSH 

nos protocolos SOV. 

Alguns estudos demonstraram que o decréscimo na resposta 

superovulatória e alterações no pico pré-ovulatório de LH podem ser 

ocasionados pelo estresse e pelas condições inadequadas de manejo (Bó 

et al., 1994; Stoebel e Moberg, 1982). Doadoras que foram submetidas a 

estresses repetidos podem atrasar o pico pré-ovulatório de LH (Stoebel e 

Moberg, 1982) e podem demonstrar um menor número de corpos lúteos 

no momento da coleta (Edwards et al., 1987). 

Uma alternativa para resolver este problema seria utilizar 

protocolos onde diminuíssem o número de manejos nos animais sem 

prejudicar a produção embrionária. Como a administração da eCG em 

dose única ou prolongar a meia-vida do pFSH através da administração 

subcutânea (Bó et al., 1994) ou diluir o pFSH em meios que promovam 

liberação lenta, como por exemplo, o ácido hialurônico (Tribulo et al., 

2011) e o gel de hidróxido de alumínio (Kimura et al., 2007). 
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2.4 GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA – eCG 

A administração de uma dose única de eCG com o intuito de 

superestimulação, apresentou produção satisfatória de embriões, porém 

após a terceira SOV consecutiva há uma redução significativa no 

número de embriões recuperados (Baruselli et al., 2011). A utilização de 

eCG na reprodução é bem conhecida, pois possui 70% de atividade em 

receptores de FSH e 30% em receptores de LH (Murphy, 1991). Além 

disso, possui uma meia vida bastante longa (40h) quando comparado ao 

FSH que apresenta meia vida de 5 horas ou menos (Monniaux et al., 

1983). Esta meia vida longa do eCG, permite então que o processo SOV 

seja realizado em dose única ao invés das 8 aplicações de FSH 

(Dieleman et al., 1993). 

Baruselli et al. (2011) procuraram adequar a aplicação de eCG 

ao protocolo P36 e verificaram uma diminuição na resposta 

superovulatória após a terceira superovulação consecutiva em vacas 

com 2.000 UI de eCG. Os autores acreditam que esta diminuição na 

resposta superovulatória se deve a formação de anticorpos contra o eCG, 

já que provoca uma longa superestimulação, anormalidades no perfil 

endócrino e redução na qualidade embrionária (Mikél et al., 1982; Moor 

et al., 1984). 

 

2.5 HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE - FSH 

Devido aos transtornos ocasionados pela administração da eCG 

em dose única, uma outra alternativa seria prolongar a meia-vida do 

pFSH (Laster et al., 1972; Demoustier et al., 1988) visto que, devido sua 

rápida metabolização, necessita reaplicação com intervalo de 12 horas 

(Demoustier et al., 1988). Uma das propostas para prolongar a meia-

vida do pFSH seria a administração subcutânea, que é mais lenta que a 

intramuscular. Bó et al., (1994), utilizaram a via subcutânea, em dose 

única, para superovular vacas, obtendo resultados semelhantes a SOV 
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convencional. De forma semelhante quando se fracionou a dose em uma 

administração subcutânea de 75% da dose no inicio do SOV e a outra de 

25% juntamente com a administração de prostaglandina (2 dias após) , 

os resultados também foram semelhantes a SOV convencional, porém 

observou-se uma diminuição numérica dos embriões transferíveis 

(Lovie et al., 1994). Essas variações podem ser atribuídas ao 

metabolismo animal, que podem diminuir as concentrações de FSH 

circulantes (Demoustier et al., 1988). 

Com o intuito de diminuir o número de aplicações de pFSH, 

Looney et al., (1981), pesquisaram substâncias diluentes que poderiam 

promover uma liberação lenta de pFSH quando da administração 

intramuscular. Estes pesquisadores testaram a administração 

intramuscular de pFSH diluído em solução de gelatina, administrado 

uma vez ao dia durante 4 dias do protocolo. Os resultados mostraram 

um maior número de corpos lúteos, porém o número de estruturas totais 

e fertilizadas não foi diferente do convencional. Já a administração em 

dose única demonstrou resultados inferiores de número de corpos lúteos 

e embriões viáveis (Hill et al., 1985). 

Outros meios diluentes também foram testados, como o gel de 

hidróxido de alumínio utilizado para adsorver macromoléculas 

(Manhalter et al., 1985; Edelman et al., 2003). Esta associação ao pFSH 

administrada intramuscular em dose única, demonstrou um pico na 

circulação em 12 horas, e posteriormente manteve a concentração 

semelhante a administração convencional (12 em 12 horas) por 96 

horas, resultando em um número de corpos lúteos, estruturas totais e 

embriões transferíveis sem diferença estatística quando compara a SOV 

convencional (Kimura et al., 2007). 

Recentemente foi proposta a utilização do ácido hialurônico 

como diluente para tornar mais lenta a liberação do pFSH (Tribulo et al., 

2011). O ácido hialurônico é um polímero biodegradável de 

dissacarídeo encontrado no útero de mamíferos, tecido conjuntivo, 

epitelial e neural (Bergqvist et al., 2005), que é estável e não causa 
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reação tecidual quando administrado em humanos e animais (Neustad et 

al., 2005; Kaplan et al., 2009).  

Tribulo et al., (2011) verificaram que a administração de 400 

mg de pFSH diluído em ácido hialurônico em dose única em doadoras 

Red Angus , apresentou resultados semelhantes quando comparado a 

SOV convencional,  para o número de corpos lúteos (13,8±1,2 e 

13,7±1,2), estruturas totais (13,7±2,1 e 12,3±1,5) e embriões 

transferíveis (6,4±1,3 e 4,9±0,8; respectivamente) ().  

Porém, em um experimento prévio comparando o grupo 

controle (SOV de 12 em 12 horas), grupo dose única diluído em ácido 

hialurônico por via IM e grupo dose única diluído em ácido hialurônico 

via subcutânea, Tribulo et al. (2011) observaram diferença significativa 

no número de corpos lúteos entre os grupos controle e intramuscular 

(13,3,1±3,1 e 11,0±2,0) comparado ao subcutâneo (4,2±1,0) e entre 

todos os grupos quanto ao total de embriões (controle 12,7±4,0; 

intramuscular 8,2±2,0 e subcutâneo 2,0±1,4), estruturas fertilizadas 

(controle 10,8±3,8; intramuscular 5,8±1,7 e subcutâneo 1,3±1,1) e 

embriões transferíveis (controle 8,5±2,7; intramuscular 4,7±1,6 e 

subcutâneo 1,3±1,1). 

Em um estudo recente em gado de corte, Tríbulo et al. (2012) 

comparam protocolos onde o FSH foi administrado em dose única 

(100%), em duas doses (75% e 25%) e controle (8 doses/12 em 12 

horas). Estes autores não verificaram diferença significativa na obtenção 

de embriões viáveis quando comparado ao grupo controle (6,1±1,3; 

5,0±0,9 e 4,0±0,8 respectivamente). Estes resultados semelhantes podem 

ser explicados devido ao fato da diluição do pFSH em ácido hialurônico 

aumentar a concentração plasmática de FSH em relação ao controle (12 

em 12 horas) nas primeiras horas após o tratamento e se mantendo 

semelhante até as 96 horas após a administração (Viana et al., 2015).  
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CAPITULO 1 (ARTIGO) 

EFICIÊNCIA DO PROTOCOLO SUPERESTIMULATÓRIO P-36 

COM A UTILIZAÇÃO DE DUAS ADMINISTRAÇÕES DE FSH, EM 

ANIMAIS DA RAÇA ANGUS (Bos taurus) 

RESUMO 

A TE é uma biotecnologia amplamente utilizada que envolve a 

realização de protocolos de superestimulação para indução de ovulações 

múltiplas. A superestimulação é realizada durante 4 dias (12/12h) com 

doses decrescentes de pFSH, porém estudos mostram que pFSH 

associado a diluentes de absorção lenta, diminui o número de 

aplicações, mantendo uma produção de embriões semelhante. Assim o 

objetivo deste trabalho foi comparar o protocolo convencional para SOV 

com o de redução de manejos. Vinte e quatro (n=24) vacas doadoras 

foram distribuídas aleatoriamente em 2 grupos: Controle e MAP-5 

(delineamento cross-over). No D0, as doadoras receberam um DIV 

contendo 1,0 g de progesterona e 3 mg de benzoato de estradiol IM. No 

grupo controle, os animais foram superestimulados com pFSH (IM, dose 

total 200 mg) duas vezes ao dia em doses decrescentes do D4 ao D7, 

enquanto que no grupo MAP-5 foram realizadas somente duas 

administrações (D4 75% e D6 25% da dose). As coletas de embriões 

foram realizadas no D15. A análise estatística foi realizada utilizando o 

procedimento Mixed (SAS) considerando 5% de significância, sendo as 

variáveis: número de folículos, número de corpos lúteos, estruturas 

totais, estruturas fertilizadas e embriões viáveis. O grupo controle 

demonstrou-se significativamente melhor que o grupo MAP-5 quanto ao 

número de folículos, corpos lúteos e taxa de ovulação. Quanto ao 

número de estruturas totais, estruturas fertilizadas e embriões o grupo 

controle também demonstrou diferença significativa quando comparado 

ao MAP-5. O que demonstra que a redução dos manejos proposta com o 

grupo MAP-5 não foi eficaz para doadoras da raça Angus. 

Palavras-chave: Tranfêrencia de Embriões, Coleta de Embriões, ácido 

hialurônico (MAP-5), pFSH (Folltropin). 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante os últimos anos, a pecuária de corte no Brasil sofreu 

um enorme ganho de volume e produtividade, sendo o maior rebanho 

comercial de bovinos do mundo e o maior exportador de carne mundial 

bovina (ASBIA, 2015). Na região sul do Brasil predomina a criação de 

animais de raças europeias (Bos taurus) e no gado de corte destaca-se a 

raça Angus devido às suas características como: rusticidade, 

precocidade, fertilidade, facilidade de partos, habilidade materna e, 

principalmente, qualidade da carne. Este item é fundamental, uma vez 

que atende às exigências do mercado moderno: animais jovens e com 

uma camada de gordura suficiente para satisfazer o gosto do 

consumidor.  

Do ponto de vista econômico, o desempenho reprodutivo é um 

dos principais focos da pecuária (Neves et al., 1999). A indução de 

ovulação múltipla (superovulação – SOV) para a produção e 

transferência de embriões (TE) é uma das biotécnicas da reprodução 

mais utilizadas atualmente e visa acelerar o melhoramento genético do 

rebanho. Esta técnica tem como objetivo, obter o máximo de embriões 

aliado a altas taxas de prenhez (Mapletoft e Pierson, 1993). Entretanto 

os protocolos de SOV requerem atenção frequente por pessoas treinadas 

para minimizar as chances de erros na sua execução (Tríbulo et al., 

2011) e a variabilidade de resposta das doadoras de embriões ao 

tratamento superestimulatório ainda está entre os maiores problemas nos 

programas comerciais de TE (Adams, 1994; Armstrong, 1993; Boland 

& Roche, 1993; Barros & Nogueira, 2001).  

Barros e Nogueira (2001) desenvolveram um protocolo 

denominado P36 que permite a realização da IA em tempo fixo (IATF) 

12 e 24 horas após a aplicação de LH, dispensando a detecção do cio das 

doadoras. No entanto, a utilização do protocolo P-36 em raças européias 

não se demonstrou tão eficaz, se fazendo necessário atrasar a indução da 

ovulação para 24h após a retirada do dispositivo de progesterona 

(Martins et al., 2005; Chesta et al., 2007; Rosa, 2010). Esta 

superestimulação convencional conta com 8 doses decrescentes de 
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pFSH com intervalo de 12 horas entre as administrações, necessita de 

pessoal treinado, manejo adequado e mão de obra qualificada (Tribulo et 

al., 2011), o que pode comprometer a resposta superovulatória devido a 

alterações no pico pré-ovulatório de LH por estresse e condição 

inadequada de manejo (Bó et al., 1994; Stoebel e Moberg, 1982), pois 

doadoras submetidas ao estresse apresentam um menor número de 

corpos lúteos no dia da coleta de embriões (Edwards et al., 1987). 

Dessa forma, alguns autores vêm buscando alternativas para 

diminuir o número de manejos. Murphy e Martinuk, (1991) e Baruseli et 

al. (2011) testaram a utilização de eCG em dose única, reduzindo o 

manejo e obtendo sucesso superovulatório, porém o eCG apresenta 

metabolização mais lenta (meia-vida alta, ao redor de 10 dias; Dieleman 

et al., 1993), o que provoca uma longa superestimulação e 

anormalidades no perfil endócrino, reduzindo a qualidade embrionária 

(Mikél et al., 1982; Moor et al., 1984). Baruselli et al. (2011) 

demonstraram que após a terceira SOV consecutiva a um decréscimo na 

produção de embriões isso devendo-se possivelmente pela produção de 

anti-corpos contra eCG.  

O FSH apresenta sua meia-vida ao redor de 5 horas, o que exige 

aplicações diárias a cada 12 horas (Laster et al., 1972; Demoustier et al., 

1988). Uma alternativa para isso seria prolongar a meia-vida do FSH. 

Nesse intuito, alguns trabalhos estão sendo desenvolvidos visando a 

SOV com administração subcutânea de pFSH em dose única (Bó et al., 

1994). Esta via possibilitaria uma liberação mais lenta de FSH quanto 

comparado a via intramuscular. Os resultados de Bó (1994) 

demonstraram semelhança entre os dois métodos. Da mesma forma, 

quando se fraciona a administração de pFSH em 75% no dia de iniciar a 

SOV e 25% no dia da administração de prostaglandina pela via 

subcutânea, os resultados obtidos  são semelhantes aos do grupo 

controle, porém com diminuição numérica do número de embriões 

transferíveis (Lovie et al., 1994). 

Outra alternativa para reduzir o número de manejos na 

aplicação de FSH, seria a diluição em meios que retardem a sua 
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absorção e aumentem a sua meia-vida. Assim vários trabalhos nesta 

linha estão sendo desenvolvidos visando adequar o meio diluente ao 

protocolo superovulatório. Tribulo et al., (2011) utilizando ácido 

hialurônico e Kimura et al., (2007) utilizando hidróxido de alumínio 

obtiveram resultados semelhante entre grupos tratado e controle. Bó e 

Mapletoft, (2014), utilizando diluente a base de ácido hialurônico, 

verificaram que a resposta superestimulatória era melhor quanto se 

utilizava um esquema de doses decrescentes (2 doses na proporção 

70/30). Embora alguns trabalhos tenham mostrado a possibilidade da 

redução do número de manejos em protocolos SOV ainda existem 

muitas perguntas a serem respondidas, pois os resultados ainda são 

muito variáveis. 

 Este trabalho tem o objetivo de avaliar e comparar a resposta de 

protocolos SOV convencional (8 aplicações) com protocolo SOV (FSH 

diluído em  ácido Hialurônico/2 aplicações) na obtenção de embriões 

viáveis. Verificar se o protocolo superovulatório utilizando MAP-5 

como diluente, com apenas 2 administrações, apresenta taxas de 

produção embrionária e resposta ovariana compatíveis ao protocolo 

SOV convencional. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  LOCAL DO EXPERIMENTO 

O experimento foi realizado na Central ABN agropecuária 

sediada na Fazenda Bananeiras (ABN Agropecuária) no município de 

Maçambará, no estado do Rio Grande do Sul (latitude 29º 08'34"S, 

longitude 56º03'54"E, altitude 110 m), durante o período de junho a 

outubro de 2015. 

A Central ABN Agropecuária fundada em 1984, destaca-se pela 

sua excelência na produção de embriões. 
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2.2  ANIMAIS 

Durante a realização do experimento as doadoras ficaram em 

campo nativo (Brachiaria plantaginea e Digitaria sanguinalis) 

recebendo feno pré-secado (Avena stigosaschreb) a vontade pela parte 

da manhã e no período da tarde eram mantidas em pastagem de aveia 

(Avena stigosaschreb), recebendo sal mineral e água ad libitum. As 

doadoras da raça Angus foram mantidas nas condições acima descritas 

com suplementação mineral por um período de adaptação antes do 

inicio do experimento, e também adaptadas às condições climáticas e ao 

manejo da propriedade.  

Todas as doadoras já tinham sido superestimuladas 

anteriormente com doses diferentes de pFSH, onde se constatou que a 

dose ideal para SOV era 200 mg de pFSH. As vacas (n=24) do 

experimento foram distribuídas aleatoriamente em 2 grupos: Controle e 

MAP-5. Todos os animais passaram pelos dois grupos, que resultaram 

em 24 vacas por grupo/tratamento, em um delineamento experimental 

cross-over. 

Os hormônios utilizados foram adquiridos todos da mesma 

partida e administrados rigorosamente às 7:00h e às 19:00h.  O diluente 

MAP-5 foi formulado e fornecido pela empresa responsável em partida 

única. Os hormônios foram todos diluídos na propriedade. 

O sêmen utilizado durante todo o experimento foi de dois touros 

da raça Angus sempre utilizando palhetas da mesma partida e mantendo 

o acasalamento durante todo o experimento. O sêmen foi avaliado 

previamente ao experimento utilizando os testes de termorresistência 

lento e rápido observando os padrões preconizados pelo Colégio 

Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 2013). 

Previamente ao início do experimento foi realizado exame 

ginecológico completo nas doadoras com vaginoscopia e também 

ultrassonografia transretal (Mindray DP 3300-Vet, transdutor transretal 

linear de 7,5 MHz, MindrayBio-Medical eletronics Co. Ltda, Sheuzheu, 
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China). Todas as vacas incluídas no experimento apresentaram saúde 

reprodutiva e estavam livres de doenças espécie/específicas, pois a 

propriedade conta com um manejo sanitário rigoroso. 

 

2.3  PRÉ-EXPERIMENTO 

Em um estudo preliminar as mesmas vacas utilizadas no 

experimento, foram submetidas aos mesmos tratamentos (controle e 

MAP-5), porém a indução da ovulação foi realizada com a 

administração de 0,075mg de um análogo de GnRH (Gonadorelina, via 

IM, Gestran Plus® Tecnopec, São Paulo, Brasil). 

 

Figura 1: Imagem dos ovários direito e esquerdo com presença              

de folículos grandes no dia da coleta da doadora AN1987 do grupo 

MAP-5, no experimento preliminar. 

               
Fonte: próprio autor (2015). 

 

 

1 
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2.4  EXPERIMENTO 

Previamente ao inicio do experimento, as 24 vacas foram avaliadas com 

ultrassom para verificar a qualidade de útero e a condição ovariana 

(população de folículos, presença de corpo lúteo e ocorrência de cisto 

folicular). Após esse procedimento as doadoras foram divididas entre os 

grupos de forma aleatória e então foram iniciados os protocolos. Em um 

dia aleatório do ciclo estral, denominado dia zero (D0), foi introduzido 

um dispositivo intravaginal contendo progesterona (1 g PRIMER®, 

Tecnopec, São Paulo, Brasil) e administrado 2 ml de benzoato de 

estradiol (BE 2 mg, via IM, RIC-BE®, Tecnopec, São Paulo, Brasil). As 

coletas de embriões foram realizadas com duas doadoras de cada grupo 

por dia. Ao término desta etapa, os animais começaram a superovulação 

de acordo com cada grupo (protocolo). 

 

 2.4.1  Grupo Controle 

Quatro dias mais tarde (D4) iniciou-se o tratamento 

superestimulatório com 200mg de pFSH (FSH, 200 mg, via IM, 

Folltropin-V®, Bioniche Animal Health, Ontário, Canadá) 2 vezes ao 

dia, durante 4 dias consecutivos (40, 30, 20 e 10% da dose total 

respectivamente), totalizando 8 aplicações. No dia seis (D6) às 7h foi 

administrada uma dose luteolítica de um análogo da prostaglandina 

(PGF2α, 150 mg, via IM, de d-cloprostenol, Prolise®, Tecnopec, São 

Paulo, Brasil).  

Trinta e seis horas após a aplicação de PGF2α (D7 às 19 h), o 

dispositivo intravaginal contendo progesterona foi removido. E a 

indução da ovulação realizada através da administração de um análogo 

de GnRH (Gonadorelina, 0,125 mg, via IM, Gestran Plus® Tecnopec, 

São Paulo, Brasil), no dia oito (D8) às 19 h, ou seja, sessenta horas após 

a aplicação de PGF2α.  

Os animais foram inseminados em tempo fixo (IATF), sem a 

observação de cio, 12 e 24 horas após a aplicação do GnRH. 
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Figura 2: protocolo de superestimulação em doadoras da raça Angus 

(grupo controle). 

 

               Fonte: próprio autor (2015) 

 

2.4.2  Grupo MAP-5 

Semelhante ao grupo controle, porém em vez da 

superestimulação convencional com 200mg pFSH, foi realizada duas 

aplicações (D4 e D6) de pFSH diluído em MAP-5 (5mg/mL de ácido 

hialurônico, Bioniche Animal Health, Ontário, Canadá) com a dose 

correspondente a 75 e 25% do total (200mg). 

 

Figura 3: protocolo de superestimulação em doadoras da 

raçaAngus(grupo controle). 

 

Fonte: próprio autor (2015) 
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2.5  COLETA DE EMBRIÕES 

A coleta de embriões era realizada pelo método não cirúrgico 

(no D15), através de lavagem uterina com tampão fosfato-salina (PBS). 

Os embriões eram avaliados e classificados como viáveis, degenerados 

ou não fertilizados. Os embriões viáveis eram classificados de acordo 

com a qualidade em grau 1 (GI, excelente), grau 2 (GII, bom), grau 3 

(GIII, regular) e grau 4 (GIV, pobre). 

 

Figura 4: embriões coletados durante a realização do experimento. 

    
Fonte: próprio autor (2015) 
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2.6  ULTRASSONOGRAFIA 

As doadoras foram avaliadas com o auxílio do aparelho de 

ultrassonografia (Mindray DP 3300-Vet, transdutor transretal linear de 

7,5 MHz, Mindray Bio-Medical eletronics Co. Ltda, Sheuzheu, China) 

nos dias descritos abaixo: 

- No D0 era avaliada a condição ovariana de cada 

doadora e em qual fase do ciclo estral a mesma se encontrava. 

- No D8 era avaliado a resposta superestimulatória 

através da contagem de folículos maiores que 8mm (Figura 5 e 

6). 

- No dia da coleta dos embriões (D15) era avaliado 

número de corpos lúteos para estimar a resposta ovulatória 

(Figura 7 e 8). 

Figura 5: Imagem dos ovários direito e esquerdo da doadora                

2415 superovulada no grupo controle no dia da IA. 

 Fonte: próprio autor (2015) 
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Figura 6: Imagem dos ovários direito e esquerdo da doadora                 

3020 superovulada no grupo MAP-5 no dia da IA. 

 
Fonte: próprio autor (2015) 

Figura 7: Imagem dos ovários direito e esquerdo da doadora 2415 

superovulada no grupo controle no dia da coleta de embriões. 

 
Fonte: próprio autor (2015)  

5 4 
3 

2 
1 

6 



54 
 
 

Figura 8: Imagem dos ovários direito e esquerdo da doadora 3020 

superovulada no grupo MAP-5 no dia da coleta de embriões. 

 Fonte: próprio autor (2015) 

 

2.7  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As variáveis número de folículos, número de corpos lúteos, 

número de estruturas totais coletadas, estruturas fecundadas e estruturas 

viáveis nos grupos foram submetidas a análise de variâncias do pacote 

estatístico SAS, nível de significância de 5%. 
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3 RESULTADOS 

 

Não foi observado efeito  do peso dos animais durante o 

experimento. Os animais apresentaram média de 541,1 kg. Os touros 

utilizados também não interferiram nos resultados (p>0,05). 

No experimento 1 (pré-experimento) foram superovuladas 24 

vacas distribuídas aleatoriamente nos 2 grupos Controle e MAP. A 

utilização de 0,075mg de gonadorelina como indutor de ovulação 

mostrou-se ineficiente em induzir a ovulação pois foi observado baixo 

número de corpos lúteos e um grande números de folículos no dia da 

coleta dos embriões (D15). Isso refletiu no número de estruturas 

coletadas (tabela 1). Desta forma, optou-se por aumentar a dose de 

GnRH para fornecer uma maior taxa de ovulação. 

 

Tabela 1: Resposta superovulatória de vacas Bos taurus tratadas com 200 mg 

NIH-FSH-P1Folltropin-V administrado em doses decrescentes por 4 dias 

(Controle) ou 2 aplicações com 75% da dose no D4 e 25% no D6. As variáveis 

número de folículos, número de corpos lúteos no dia da coleta, estruturas totais, 

estruturas fecundadas e embriões viáveis estão expressas em valores médios. 

 
CONTROLE (n=13) MAP-5 (n=13) 

Número de Foliculos (D15) 2,50 3,15 

Número de CLs (D15) 7,07 4,46 

Estrututas Coletadas 8,07 6,92 

Estruturas Fecundadas 5,46 5,00 

Embriões Viaveis 3,84 3,61 
Fonte: próprio autor (2015) 

 

No experimento 2, a dose de gonadorelina foi ajustada para 

0,125mg em ambos os grupo (controle e MAP-5). O número de 
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folículos no D8 que se desenvolveram nas vacas superovuladas do 

grupo controle (10,08±0,61) foi maior (p=0,0275) que no grupo MAP-5 

(8,25±0,61). Foi observada diferença (p<0,0001) também no número de 

corpos lúteos no dia da coleta das vacas Controle em relação as vacas do 

grupo MAP-5 (7,25±0,59 vs. 3,25±0,59, respectivamente). 

A taxa de ovulação foi melhor nas vacas do grupo controle 

(71,90%) em comparação as vacas superovuladas com o diluente MAP-

5 (39,4%). Estes resultados podem ser melhor visualizados na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Resposta superovulatória de vacas Bos taurus tratadas com 200 mg 

NIH-FSH-P1Folltropin-V administrado em doses decrescentes por 4 dias 

(Controle) ou 2 aplicações com 75% da dose no D4 e 25% no D6. As variáveis 

número de folículos (D8), número de corpos lúteos (D 15) no dia da coleta e 

taxa de ovulação estão expressas em valores médios com o erro padrão da 

média. 

 

CONTROLE 

(n=24) 

MAP 5 

(n=24) Valor de p 

Número de Fol. (D8) 10,08±0,61a 8,25±0,6b 0,0276 

Número de Cls (D15) 7,25±0,59a 3,25±0,5b <0,0001 

Taxa de Ovulação  71,90% 39,39%  
As letras (a, b), demonstram diferença significativa entre as colunas.                                                                              

Fonte: próprio autor (2015) 

 

As vacas superovuladas com 200mg NIH-FSH-P1Folltropin-V 

diluido em MAP-5 apresentaram menor (p=0,0002) número de 

estruturas totais quando comparado as vacas controle (8,29±0,98 vs. 

3,08±0,98, respectivamente). 

Além disso, as vacas do grupo Controle apresentaram maior 

número de estruturas fertilizadas (6,50±0,90 vs. 2,50±0,90; p=0,0015) 
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bem como de embriões viáveis (4,21±0,72 vs. 2,00±0,72; p=0,0164; 

Tabela 3). 

 

Tabela 3: Resposta superovulatória de vacas Bos taurus tratadas com 200 mg 

NIH-FSH-P1Folltropin-V administrado em doses decrescentes por 4 dias 

(Controle) ou 2 aplicações com 75% da dose no D4 e 25% no D6. As variáveis 

estruturas totais, estruturas fecundadas e embriões viáveis estão expressos em 

valores médios com o erro padrão da média. 

 

CONTROLE  

(n=24) 

MAP 5 

 (n=24) Valor de p 

Estruturas Coletadas 8,29±0,98a 3,08±0,98b 0,0002 

Estruturas Fecundadas 6,50±0,90a 2,50±0,90b 0,0015 

Embriões Viáveis 4,21±0,72a 2,00±0,72b 0,0164 
As letras (a, b), demonstram diferença significativa entre as colunas.                                   

Fonte: próprio autor (2015) 
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4  DISCUSSÃO 

Protocolos de superovulação buscando um menor número de 

aplicações de FSH e consequentemente menor número de manejos tem, 

sido investigado por várias equipes ao redor do mundo.  

Vários trabalhos já demonstraram que o estresse repetido em 

fêmeas doadoras de embriões pode atrasar o pico pré-ovulatório de LH 

(Stoebel e Moberg, 1982). Isso poderia diminuir o número de corpos 

lúteos no momento da coleta (Edwards et al., 1987), o que atrapalharia a 

resposta superovulatória (Tribulo et al., 2011). No presente trabalho foi 

testado um protocolo com diminuição no número de manejos, onde o 

hormônio FSH era diluído em substancia contendo ácido hialurônico 

(MAP-5). Nenhuma das variáveis analisadas mostraram vantagem neste 

procedimento sendo sempre inferiores as vacas do grupo controle.  

Estes resultados nos fazem pensar como seria a dinâmica 

farmacológica da meia-vida do FSH diluído em MAP-5. Viana et al. 

(2015) demonstraram que diluição do pFSH em 5mg/mL de ácido 

hialurônico e injeção em dose única, pode aumentar a concentração 

plasmática de FSH em relação ao controle (esquema de aplicação a cada 

12 em 12 horas). Estes autores verificaram também que os níveis de 

pFSH atingiram um pico ao redor de 12 horas após a aplicação, 

mantendo-se semelhantes as concentrações do controle até as 96 horas 

pós aplicação.  

No presente experimento o pFSH foi diluído na concentração de 

5mg/mL conforme sugerido pelos autores citados acima, porém a 

resposta superovulatória foi inferior aquela das vacas controle. Uma 

provável explicação para esta diferença nos resultados pode ser atribuída 

a diminuição significativa das concentrações circulantes de pFSH que se 

mantiveram abaixo do limiar superovulatório. Infelizmente no presente 

trabalho, não foram realizadas análises sanguíneas para dosagem 

hormonal para comprovar essa hipótese. Alguns autores atribuem ainda 

que o próprio metabolismo animal pode interferir nas concentrações 

circulantes de FSH (Demoustieret al., 1988). Além disso, estudos com 
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administração subcutânea de pFSH também não se mostraram eficientes 

(Hill et al., 1985; Lovie et al., 1994) com baixas taxas superovulatórias. 

Os autores atribuíram a esses baixos resultados ao metabolismo animal. 

Uma variável que chama a atenção na análise dos dados é o 

número de folículos recrutados em cada protocolo superovulatório 

(Controle: 10,08±0,61; MAP-5: 8,25±0,61; p=0,0276). Podemos 

observar que as vacas superovuladas no método convencional 

apresentaram mais folículos em crescimento do que as vacas do grupo 

MAP-5. Isso reforça a hipótese de que a quantidade de FSH circulante 

tenha sido insuficiente para suportar o crescimento folicular nas vacas 

do grupo MAP-5, já que a manutenção dos níveis de pFSH durante o 

tratamento favorece o aumento na expressão de receptores de LH nas 

células da granulosa (Nogueira et al., 2007), fato este importante para 

que o folículo cresça e adquira a capacidade ovulatória (Simões et al., 

2010). 

Uma deficiência no crescimento folicular pode acarretar 

problemas de maturação nos folículos. Esta suspeita pode ser 

confirmada quando observamos a taxa de ovulação entre os 

experimentos 1 e 2. Mesmo dobrando a quantidade de GnRH (0,075 

para 0,125mg) menos de 40% dos folículos presentes nos ovários das 

vacas do grupo MAP-5 ovularam. Esta baixa taxa de ovulação explica a 

diferença obtida no número de corpos lúteos no grupo controle e MAP-5 

(7,25±0,59; 3,25±0,59, respectivamente). Alguns trabalhos 

demonstraram que o uso de análogos de GnRH como indutores de 

ovulação resultam em taxa de ovulação de aproximadamente 85% 

(Pursley et al., 1995). Colazo et al. (2009) compararam a taxa de 

ovulação de vacas leiteiras na IATF. Esses autores verificaram grande 

variação nas taxas de ovulação quando compararam os 2 indutores, 

obtendo 44,3% de ovulações na utilização do GnRH e 62,4% com o LH. 

Resultados semelhantes também foram observados por Martinez et al. 

(1999) em que a taxa de ovulação com a indução por GnRH foi menor 

(56%) que com pLH (78%). Curiosamente, as vacas do grupo controle 

apresentaram taxa de ovulação condizente com a literatura (71,90%) 

mesmo utilizando um análago do GnRH. Este fato nos faz pensar na 
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imaturidade dos folículos na hora da indução da ovulação nas vacas do 

grupo MAP-5. Folículos imaturos tem menos receptores de LH e por 

isso a incapacidade de ovular (Sartori et al., 2010). Um estudo mais 

aprofundado neste aspecto é necessário para comprovar se realmente foi 

isso que aconteceu. 

Vários trabalhos tem demonstrado a possibilidade de diminuir o 

número de injeções de FSH durante a superovulação, mantendo 

resultados semelhantes ao método convencional (Bó et al., 1994; 

Kimura et al., 2007; Tríbulo et al., 2011; Tríbulo et al., 2012).  

Tríbulo et al. (2011), utilizando o diluente a base de ácido 

hialurônico (MAP-5) na concentração de 20mg/mL, observaram 

diferença significativa no número de corpos lúteos entre os grupos 

controle e MAP-5 intramuscular (IM) (13,31±3,1 e 11,0±2,0) quando 

comparado ao grupo MAP-5 subcutâneo (SC) (4,2±1,0). Observou 

também diferença entre todos os grupos quanto ao total de embriões 

coletados (controle: 12,7±4,0; MAP-5 IM: 8,2±2,0 e MAP-5 SC: 

2,0±1,4), estruturas fertilizadas (controle: 10,8±3,8; MAP-5 IM: 5,8±1,7 

e MAP-5 SC: 1,3±1,1) e embriões transferíveis (controle: 8,5±2,7; 

MAP-5 IM: 4,7±1,6 e MAP-5 SC: 1,3±1,1). Os mesmo autores 

utilizando vacas doadoras da raça Brangus, também observaram um 

aumento significativo na resposta superovulatória do grupo controle em 

relação ao grupo MAP-5 (pFSH diluído em 10mg/mL) quanto aos 

embriões fertilizados (19,4±3,6 vs. 10,1±1,6) e uma tendência quanto 

aos embriões transferíveis (13,5±3,2 vs. 6,9±1,3) (Tribulo et al., 2012). 

Neste mesmo estudo os autores chegaram a conclusão que a 

concentração de 5mg/mL era a ideal para se obter bons resultados em 

relação ao número de embriões viáveis colhidos (Controle: 4,0±0,8; 

MAP-5 10mg/mL: 5,0±0,9; MAP-5 5mg/mL: 6,1±1,3). 

Para evitar variações nos resultados do presente trabalho, 

procurou-se nos experimentos, utilizar metodologia similar a 

apresentada por Tríbulo et al. (2012) como sendo a ideal (5mg/mL). 

Surpreendentemente, os resultados do nosso trabalho foram muito 

diferentes, apresentando baixo número de estruturas totais, fertilizadas e 
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de embriões viáveis por vaca coletada do grupo MAP-5 em relação ao 

Controle (3,05±0,98 vs. 8,29±0,98; 2,50±0,90 vs. 6,5±0,90; 2,00±0,72 

vs. 4,21±0,72, respectivamente). 

Uma variável que divergiu dos protocolos aqui realizados 

daquela de Tribulo et al. (2012) foi a quantidade superovultória de FSH. 

No estudo de Tribulo et al. (2012) foram utilizados 300mg de FSH e no 

atual experimento 200mg. Acreditamos que essa variação nos resultados 

não seja pela quantidade menor de FSH, visto que, as vacas do grupo 

controle também receberam a mesma dosagem e mesmo assim 

superovularam. Além do que, em trabalhos prévios, a dose de 200mg de 

FSH foi ajustada as doadoras dos experimentos como sendo a ideal para 

a superovulação. 
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5 CONCLUSÃO 

Com base nos dados obtidos neste estudo pode-se concluir que 

a administração de 200 mg de pFSH em dose única diluído em ácido 

hialurônico (5mg/mL) não foi eficaz como alternativa para protocolo 

superestimulatório. 
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