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Do Presidente da SBTE 

Caros colegas 

 

  É uma grande alegria recebê-los para a 31a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 

Tecnologia de Embriões (SBTE-2017), no Sheraton Reserva do Paiva Resort & Convention, em Cabo 

de Santo Agostinho. Além disso, é com grande satisfação que apresento aqui os resumos submetidos 

e selecionados para publicação nos anais em português. 

 Meus agradecimentos especiais ao Comitê Científico (Drs. Paula Papa, Felipe Perecin and José 

Eduardo Santos), que elaborou um programa excelente englobando tópicos de ponta em ciência básica, 

bem como tópicos aplicados relacionados à tecnologia de embriões. Para isso, o Comitê Científico 

reuniu um grupo fantástico de palestrantes neste ano. Também agradeço imensamente a todos os 

palestrantes por seu tempo e generosidade em compartilhar seu conhecimento conosco. Espero que 

vocês gostem da programação científica, na expectativa de que nosso evento contribua para expandir 

nossa visão sobre os processos biológicos e tecnologias relacionados ao embrião. 

Um agradecimento especial também aos autores dos resumos, estudantes e pesquisadores 

participantes em nossas competições. A Sessão de Pôsteres e a Competição de Estudantes são eventos 

de grande importância em nosso programa, que esperamos continue contribuindo para a formação de 

novos pesquisadores e para o intercâmbio de ideias e conhecimento. Meu muito obrigado aos 

coordenadores e revisores no processo de revisão dos resumos. Sua contribuição é muito mais do que 

valiosa para a SBTE. 

A qualidade científica de nossas Reuniões Anuais requer investimento. Agradeço imensamente 

aos nossos patrocinadores públicos (CNPq, CAPES, FAPESP) e privados, especialmente às empresas 

do condomínio SBTE. Sem seu apoio, essa Reunião não seria possível. 

Finalmente, eu agradeço a todos os membros da diretoria da SBTE, que fizeram essa Reunião 

possível (esse time é realmente muito especial), e a todos os sócios que sustentam nossa sociedade 

financeiramente e mantêm sua identidade e valores. 

 

Um grande abraço, 

 

José Buratini 

Presidente (2016-2017)  
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Carta da Comissão Científica 

 

Saudações e sejam bem-vindos à 31a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de 

Embriões (SBTE), que será realizada de 17 a 19 de agosto de 2017, em Cabo de Santo Agostinho. Essa 

é a nossa terceira edição com os anais conjuntos à Associação Europeia de Transferência de Embriões 

(AETE), que terá sua 33a Reunião Anual em Bath, Reino Unido, dias 08 e 09 de setembro de 2017. 

Nós manifestamos nosso apreço à diretoria da AETE pela continuidade desta colaboração científica; e 

embora esta versão em português não traga os artigos referentes à reunião da AETE, nós relembramos 

que a publicação conjunta das duas sociedades estará nos anais em inglês publicados no periódico 

Animal Reproduction. Ressaltamos tabém que esta versão em português conterá apenas os resumos 

submetidos neste idioma.  

A programação científica incluirá uma sessão de abertura, três sessões plenárias e quatro 

sessões em temáticas relacionadas às ciências básicas e aplicadas, todas ministradas por dezenove 

palestrantes de renome mundial. Agradecemos a todos os palestrantes por seu empenho e esforço na 

preparação dos artigos de revisão científica, suas apresentações orais durante a reunião anual e por seu 

empenho em cumprir nossos prazos. 

Nossa sessão de abertura inclui uma atualização sobre a atividade da produção de embriões em 

todo o mundo a ser proferida pelo Dr. Daniel Salamone, atual vice-presidente da International Embryo 

Transfer Society (IETS). Para esta reunião da SBTE, organizamos um programa que abrangerá 

diferentes aspectos relacionados ao progresso da biologia do desenvolvimento embrionário e das 

biotecnologias reprodutivas. As apresentações incluirão conhecimentos básicos e aplicados, cobrindo 

temas que vão desde os efeitos dos transtornos metabólicos maternos sobre a reprodução até os efeitos 

da perturbação metabólica celular durante o cultivo in vitro de gametas e embriões. Adicionalmente, 

o programa trará tópicos relacionados à integração de grande de volume de dados voltados à 

reprodução animal, bem-estar animal, desenvolvimento folicular, criopreservação, programação fetal, 

técnicas de seleção de sêmen e programas reprodutivos para aumentar a fertilidade do rebanho.  

O programa também incluirá dois workshops complementares de alta qualidade, os quais serão 

coordenados de forma independente. Aproveitamos aqui para agradecer ao Marcelo Nogueira e ao 

Edmundo Vilela que dedicaram tempo e recursos para elaborar temas sobre a fertilidade do rebanho e 

amplas discussões sobre desenvolvimento e aplicação de tecnologias reprodutivas na produção animal.  

Destacamos também o recebimento de mais de 270 resumos e gostaríamos de expressar nossa 

gratidão aos coordenadores das sessões dos resumos, aos revisores dos resumos e aos colegas que os 

avaliaram para as competições e prêmios. Obrigado a todos por seu tempo e esforço dedicados ao 

processo de revisão 

Agradecemos ao trabalho de toda a diretoria da SBTE. Eles trabalharam incansavelmente para 

que essa reunião fosse possível.  

 Finalmente, somos gratos a todos vocês por participarem da nossa reunião anual. 

 

Felipe Perecin 

Paula de Carvalho Papa 

José Eduardo Portela Santos 

Comitê Científico SBTE (2016-2017)  

XXX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões (SBTE) 

Cabo de Santo Agostinho, PE, Brasil 
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17 a 19 de agosto de 2017 

 

Diretoria da SBTE 2016-2017 

Presidente: José Buratini Junior (IBB-UNESP-Botucatu) 

Vice presidente: Marcelo Marcondes Seneda (UEL-Londrina) 

1st Secretaria: Claudia Maria Bertan Membrive (UNESP-Botucatu) 

2nd Secretaria: Lindsay Unno Gimenes (FCAV-UNESP-Jaboticabal) 

1st Tesoureiro: Guilherme de Paula Nogueira (FMVA-UNESP-Araçatuba) 

2nd Tesoureiro: Alexandre Rossetto Garcia (Embrapa Pecuária Sudeste) 

Diretor de Comunicação: José de Oliveira Carvalho (UFES)  

Colaborador de Comunicação: Anthony César de Souza Castilho (Unoeste)  

Diretor de Negócios: Maurício Antônio Silva Peixer (Bio- Biotecnologia Animal) 

Representante de Empresas: Osnir Yoshime Watanabe (WTA) 

Representante de Veterinários de Campo: Edmundo Rocha Vilela (Lageado Biotecnologia e 

Pecuária)  

Comitê científico: Felipe Perecin (FZEA-USP) 

Comitê científico: Paula de Carvalho Papa (FMVZ-USP) 

Comitê científico: José Eduardo Portela Santos (University of Florida) 

 

Editores 

Felipe Perecin  

Paula de Carvalho Papa  

José Eduardo Portela Santos 

 

Diagramação e organização dos Anais 

Anthony César de Souza Castilho 

 

Coordenadores de Workshop SBTE 

Edmundo Rocha Vilela 

José Eduardo Portela Santos 

José Fernando Garcia 

Marcelo Fábio Gouveia Nogueira 

 

Revisores de Artigos 

Bruno Moura Monteiro 

Christine Wrenzycki 

Cláudia Barbosa Fernandes 

Cláudia Lima Verde Leal 

Danila Barreiro Campos 

Flávia Lombardi Lopes 

Frank Becker 

Geert Opsomer 

Henrik Callesen 

Ian Lean 

John Bromfield 

Kevin Sinclair 

Marc Drillich 

Marcella Pecora Milazzotto 

Marcos Roberto Chiaratti 

Margot Alves Nunes Dode 

Mario Binelli 

Mateus José Sudano 

Michael Hoelker 
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Philipe Moriel 

Rafael Bisinotto 

Raquel Romar 

Roberto Sartori Júnior 

Teresa Mogas 

Trudee Fair 

Urban Besenfelder 

Zvi Roth 

 

 

Coordenadores de Avaliação de Resumos 

Bernardo Gasperin 

Clara Slade Oliveira 

Daniel Le Bourhis 

Dimitrios Rizos 

Eneiva Carla Celeghini  

Gisele Zoccal Mingoti  

Hilde Aardema 

Jan Detterer 

Roger Sturmey 

Vilceu Bordignon  

Jo Leroy 

Kátia Cristina Silva-Santos 

Luciana Rafagnin Marinho 

Luiz Francisco Machado Pfeifer 

Luiz Gustavo Bruno Siqueira 

Marcos Roberto Chiaratti 

Marja Mikkola 

 

Revisores de Resumos 

Adam Watkins 

Airton Alencar Araújo 

Alessandra Coralo Nicacio 

Alexandre Henryli de Souza 

Alexandre Rossetto Garcia 

Alício Martins Junior 

André Crespilho 

André Furugen Cesar de Andrade 

André Luis Rios Rodrigues 

Angelo José Burla Dias 

Anna Carolina Denicol 

Anthony Castilho 

Antonio Chaves de Assis Neto 

Arnaldo Diniz Vieira 

Augusto Schneider 

Beatriz Caetano da Silva Leão 

Beatriz Fernandez 

Bernardo Gasperin 

Brigitte Le Guienne 

Bruna Rios Coelho Alves 

Burkhard Meinecke 

Camila Oliveira Rosa 

Carlos Antonio Carvalho Fernandes 

Carlos Eduardo Leonardi 

Carlos Frederico Martins 

Carlos Otávio de Paula Vasconcelos 

Carolina Bespalhok Jacometo 

Carolina Quintão 

Cassio Cassal Brauner 

Catharina De Schauwer 

Christina Ramires Ferreira 

Christine Wrenzycki 

Christoph Knorr 

Clara Ana Santos Monteiro 

Clara Slade Oliveira 

Claudia Lima Verde Leal 

Claudia Wesenauer 

Claus Leiding 

Cristiano Feltrin 

Daniel Le Bourhis 

Daniel Lebourhis 

Danila Barreiro Campos 

Dimitrios Rizos 

Eduardo Kenji Narashiro 

Eduardo Montanari Razza 

Eduardo Souza Ribeiro 

Eli Sellem 

Emiliana de Oliveria Santana Batista 

Eneiva Carla Carvalho Celeghini 

Eriklis Nogueira 

Erwin Hasenpusch 
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Evelyn Rabelo Andrade 

Fabiana de Andrade Melo Sterza 

Fabiana Fernandes Bressan 

Fabiana Forell 

Fábio Lucas Zito de Moraes 

Fábio Morato Monteiro 

Fábio Morotti 

Felipe Perecin 

Felipe Zandonadi Brandão 

Fernanda da Cruz Landin 

Fernanda Silva Gonçalves 

Fernando Silveira Mesquita 

Flávia Lombardi Lopes 

Flávio Vieira Meirelles 

Frank Becker 

Gabriel Bo 

Gabriela Ramos Leal 

Gilles Charpigny 

Gisele Zoccal Mingoti 

Guilherme Fazan Rossi 

Guilherme Pugliesi 

Gustavo Guerino Macedo 

Gustavo Martins Gomes dos Santos 

Gustavo Zamberlam 

Hakan Guerler 

Heinrich Bollwein 

Helena Fabiana Reis de Almeida Saraiva 

Heli Lindeberg 

Henderson Ayres 

Henry Leese 

Hernan Baldassarre 

Hilde Aardema 

Iara Viana 

Iris Kaimio 

Isabelle Hue 

Jaana Peippo 

Jan Detterer 

Jan Govaere 

Jan-Hendrik Osmers 

Janna Egberts 

Jason Herrick 

Jessie De Bie 

Jo Leroy 

João Henrique Moreira Viana 

Jorgea Pradiee 

José Antonio Dell’aqua Júnior 

José Luiz Moraes Vasconcelos 

José Nélio de Sousa Sales 

Juhani Taponen 

Juliana Correa Borges Silva 

Juliano Coelho da Silveira 

Juliano Rodrigues Sangalli 

Kalyne Bertolin 

Karina Gutierrez 

Katia Cristina Silva-Santos 

Kevin Sinclair 

Kirsi Vartia 

Laís Mendes Vieira 

Leen Vandaele 

Leticia Zoccolaro Oliveira 

Lígia Garcia Mesquita 

Lígia Pegoraro 

Lindsay Unno Gimenes 

Luciana Relly Bertolini 

Luciana Simões Rafagnin Marinho 

Luciano Andrade Silva 

Luis Henrique Aguiar 

Luiz Francisco Machado Pfeifer 

Luiz Gustavo Bruno Siqueira 

Maite del Collado Barrondo 

Manoel Francisco de Sá Filho 

Marcella Pecora Milazzotto 

Marcelo Bertolini 

Marcelo Bezerra 

Marcelo Fábio Gouveia Nogueira 

Marcílio Nichi 

Marco Roberto Bourg de Mello 

Marcos Henrique Barreta 

Marcos Roberto Chiaratti 

Maria Alvarez-Arias 

Maria Clara Caldas Bussiere 

Maria Emilia Franco de Oliveira 

Maria-Encina Gonzalez 

Maria-Jesus Sanchez Calabuig 

Maricy Apparicio 

Marie Saint Dizier 

Marilu Martins Gioso 

Marina Ragagnin de Lima 
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Marja Mikkola 

Markus Jung 

Martin Gehring 

Mateus José Sudano 

Matheus Pedrotti de Cesaro 

Mayra Elena Ortiz D`Avila Assumpção 

Michael Carroll 

Michael Hoelker 

Miller Pereira Palhão 

Moana Rodrigues França 

Mona Schwerhoff 

Monique Mendes Guardieiro 

Monique Tomazele Rovani 

Moysés dos Santos Miranda 

Nadja Gomes Alves 

Naiara Zoccal Saraiva 

Nathalia Alves de Souza Rocha Frigoni 

Olivier Sandra 

Pablo Bermejo-Alvarez 

Pascal Mermillod 

Pascal Salvetti 

Pat Lonergan 

Paul McKeegan 

Paula de Carvalho Papa 

Pedro Claudino dos Santos 

Pedro Leopoldo Monteiro Júnior 

Peter Bols 

Peter Vos 

Phelipe Favaron 

Priscila Chediek Dall’Acqua 

Rafael Mondadori 

Rafael Vilar Sampaio 

Rebecca Krisher 

Renata Casali 

Renee Bage 

Reno Roldi de Araujo 

Ricarda Maria dos Santos 

Ricardo Ventura 

Roberto Sartori  

Roger Sturmey 

Rogério Ferreira 

Rui Machado 

Sabine Meinecke-Tillmann 

Sebastien Elis 

Simone Cristina Méo Niciura 

Stephane Alkabes 

Steven Van Cruchten 

Sveltana Uzbekova 

Thales Ricardo Rigo Barreiros 

Thomaz Lucia Júnior 

Valério Marques Portela 

Veerle Van Hoeck 

Veronique Duranthon 

Vilceu Bordignon 

Vitor Braga Rissi 

Waleed Marei 

Werner Giehl Glanzner

 

Equipe  

Ana Clara Faquineli Cavalcante Mendes de 

Ávila 

Ana Flávia Teresa Paiva 

Camila Bizarro da Silva 

Camila Oliveira Rosa 

Fernanda Fagali Franchi 

Francislaine Anelize Garcia Santos 

Izabelle Pereira de Lacerda 

Jhessica Naomi Sakoda 

João Ricardo Scaliante Júnior 

Maite del Collado Barrondo 

Narian Romanello 

Suzane Peres Campanholi 

 

 

 

Apoio Financeiro e Condomínio Empresarial 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

 

Biodux 

Biogenesis Bagó 

Boehringer Ingelheim 

Ceva 

Globalgen 

In Vitro Brasil 

 

 

 

J.A Saúde Animal 

MSD Saúde Animal 

Ourofino 

Spectrun 

Tecnopec 

WTA 

Zoetis 
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IATF, TETF e IA 

 

RESUMO 
Nº DE 

SUBMISSÃO 
RESUMO PÁGINA 

SBTE 001 1721 EFEITO DO ECP NA EXPRESSÃO DE CIO DE VACAS CASTRADAS E NA 

FERTILIDADES DE VACAS SUBMETIDAS À IATF 
LUIZ FRANCISCO MACHADO PFEIFER; AUDREY BAGON; VANESSA LEMOS; 
IZABELA LEMOS; JESSICA SOUZA ANDRADE; PAULO NEVES 

32 

SBTE 003 1729 COMPARAÇÃO DO BENZOATO E DO CIPIONATO DE ESTRADIOL NA 

INDUÇÃO DA OVULAÇÃO DE VACAS GIROLANDO SUBMETIDAS À 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 
OTÁVIA REIS SILVA; SAMUEL RODRIGUES BONAMICHI COUTO; JOAQUIM 

ESQUERDO FERREIRA; LARA NOGUEIRA SILENCIATO; ALINE MATOS ARRAIS; 

ROSANE SCATANBURLO LIZIEIRE FAJARDO; OSVALDO ALMEIDA RESENDE; 
MARCO ROBERTO BOURG MELLO 

32 

SBTE 004 1732 IMUNIZAÇÃO CONTRA IBR, BVD, LEPTOSPIROSE E 

CAMPILOBACTERIOSE (BOVIGEN®) AUMENTA A TAXA DE PRENHEZ 

E DIMINUI PERDAS EMBRIONÁRIAS EM VACAS NELORE 

SUBMETIDAS À IATF 
GIOVANI PASTRE; MAYARA MAFRA SOARES; VICTOR SANSONI DA MATA; BRUNO 
SIVIERI LIMA; GUSTAVO GUERINO MACEDO   

33 

SBTE 005 1734 INDUÇÃO PRECOCE DA LUTEÓLISE EM PROTOCOLOS DE IATF 

AUMENTA A FERTILIDADE DE VACAS DE CORTE 
AMANDA BILHA MACHADO; EDUARDO PRADEBON DA SILVA; LAIS STEFFEN 

GAMBIN; MARIANA DA SILVA; MARTIN VIANA KLAFKE; NICOLAS FRAGA 

COROMBERQUE; MARI LOURDES BERNARDI; MARCELO MARONNA DIAS; MILO 

C WILTBANK; JOÃO BATISTA SOUZA BORGES 

34 

SBTE 006 1735 VACINAÇÃO COM BOVIGEN® REPRO TOTAL SE AUMENTA A TAXA 

DE CONCEPÇÃO EM NOVILHAS NELORE SUBMETIDAS À IATF  
GUSTAVE DECUADRO-HANSEN; MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES; RUBENS 

CESAR PINTO SILVA; MARIO RIBEIRO JUNIOR; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA 
COLLI; LAIS MENDES VIEIRA; GIOVANI PASTRE; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI  

35 

SBTE 007 1737 INFLUÊNCIA DA IDADE, PESO E DO ESCORE DE CONDIÇÃO 

CORPORAL NO DESEMPENHO REPRODUTIVO DE NOVILHAS 

GIROLANDAS SUBMETIDAS A UM PROTOCOLO IATF  
LARA NOGUEIRA SILENCIATO; YURI BARBOSA GUERSON; OSVALDO ALMEIDA 

RESENDE; ROSANE SCATANBURLO LIZIEIRE FAJARDO; JOAQUIM ESQUERDO 
FERREIRA; ALINE MATOS ARRAIS; OTÁVIA REIS SILVA; MARCO ROBERTO 

BOURG MELLO  

36 

SBTE 008 1744 EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE PROGESTERONA PÓS-

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO NA TAXA DE 

GESTAÇÃO EM VACAS DA RAÇA NELORE 
CARINA CAVICHIOLI; FÁBIO LUIZ BIM CAVALIERI; LUIZ PAULO RIGOLON; 

MARIA APARECIDA ANDREAZZI; ANTONIO HUGO BEZERRA COLOMBO; 
VINICIUS EDUARDO GARGARO  

 

36 

SBTE 009 1750 VACINAÇÃO CONTRA DOENÇAS REPRODUTIVAS (IBR E BVD) NÃO 

INTERFERE NA TAXA DE PRENHEZ E NA PERDA GESTACIONAL DE 

VACAS BOS INDICUS SUBMETIDAS À IATF 
LUCAS OLIVEIRA E SILVA; LUIZ MANOEL SOUZA SIMOES; JOÃO PAULO 

NASCIMENTO ANDRADE; CRISTIANO GRISI DO NASCIMENTO; RENATO WIHBY 

GIROTTO; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES   

37 

SBTE 010 1751 ALTERNATIVA DE REDUÇÃO DO CUSTO NA EXECUÇÃO DA IATF EM 

BOVINOS DE CORTE – RESULTADOS PRELIMINARES   
JOÃO PAULO NASCIMENTO ANDRADE; JOÃO PAULO MORAIS FERREIRA; FELIPE 

ZUMKELLER GARCIA; FABIANA SONNEWEND; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES; 

MARCO ROBERTO BOURG MELLO 

38 

SBTE 011 1757 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE PROGESTERONA DE LONGA AÇÃO 

NA CONCEPÇÃO E NA PERDA GESTACIONAL DE FÊMEAS NELORES 

SUBMETIDAS À IATF 
SAMUEL RODRIGUES BONAMICHI COUTO; OTÁVIA REIS SILVA; LARA 

NOGUEIRA SILENCIATO; YURI BARBOSA GUERSON; ALINE MATOS ARRAIS; 

JOAQUIM ESQUERDO FERREIRA; RONDINELI PAVEZZI BARBERO; MARCO 

ROBERTO BOURG MELLO   

39 
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SBTE 012 1759 UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO J-SYNCH EM VACAS DE CORTE NÃO 

LACTANTES ASSOCIADO A OBSERVAÇÃO DE ESTRO  
BRUNA MION; RAMIRO MARTINS BONOTTO; CAROLINE OLIVEIRA FARIAS; 

AUGUSTO SCHNEIDER; FERNADA DE SOUZA ROSA; ANA LUCIA MARTINS 

BONOTTO  

40 

SBTE 013 1760 AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO J-SYNCH COM ECG ASSOCIADO A 

OBSERVAÇÃO DE ESTRO EM NOVILHAS DE CORTE 
ANA LUCIA MARTINS BONOTTO; BRUNA MION; RAMIRO MARTINS BONOTTO; 
CAROLINE OLIVEIRA FARIAS; FERNADA DE SOUZA ROSA; AUGUSTO 

SCHNEIDER   

40 

SBTE 014 1761 PRÉ-SINCRONIZAÇÃO POR INDUÇÃO DE FOLÍCULO DOMINANTE 

PERSISTENTE UTILIZANDO DISPOSITIVO DE PROGESTERONA EM 

PROTOCOLOS DE SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO A BASE DE GNRH 

EM VACAS LEITEIRAS EM LACTAÇÃO  
MIGUEL PIZZOLANTE BOTTINO; LUIZ AUGUSTO CAPELLARI LEITE DA SILVA; 

LUIZ MANOEL SOUZA SIMOES; GABRIELA SANTOS; INGRIS YOHANA 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; PAULO ANTÔNIO MIRANDA BARROS; JOSÉ CAMISÃO 

DE SOUZA; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES  

41 

SBTE 015 1763 EXPOSIÇÃO PRÉVIA DE PROGESTERONA AO PROTOCOLO DE 

SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO AUMENTA O DIÂMETRO 

FOLICULAR E A TAXA DE PRENHEZ DE VACAS BOS INDICUS 

LACTANTES 
LUIZ MANOEL SOUZA SIMOES; PAPHAEL EVANGELISTA ORLANDI; JOÃO PAULO 

MARTINELLI MASSONETO; LUIZ ANTÔNIO SCANDIUZZI JR; BRUNO GONZALEZ 

DE FREITAS; MICHELE RICHERI BASTOS; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES   

42 

SBTE 016 1766 RELAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DO HORMÔNIO ANTI-

MULLERIANO (AMH) COM A TAXA DE PRENHEZ DE FÊMEAS OVINAS 
ANA CAROLINA C. NEVES; ELÍSIO C. DEBORTOLI; ODILEI R. PRADO; THALES 

RICARDO RIGO BARREIROS; WANESSA BLASCHI; JOSÉ FOLCH PERA; JOSÉ LUIS 

ALABART; ALDA LUCIA G. MONTEIRO   

43 

SBTE 017 1770 USO DE GLICOPROTEINA ASSOCIADA A GESTAÇÃO (PAG) PARA 

ENTENDER O EFEITO DO TOURO NA PERDA DE GESTAÇÃO EM 

VACAS DE CORTE NELORE 
GESSICA ARAUJO FRANCO; CICERO FLEURY GUEDES MARTINS; ROGERIO 

FONSECA GUIMARAES PERES; JOSE LUIZ MORAES VASCONCELOS; KY 

POHLER   

44 

SBTE 021 1781 O DIÂMETRO DO FOLÍCULO PRÉ-OVULATÓRIO NA IATF INFLUENCIA 

A EFICÁCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE GESTAÇÃO EM VACAS 

DE CORTE  
AUDREY BAGON; ALICE DE MOURA BENITES; LUIZ GUSTAVO BRUNO SIQUEIRA; 

JAMYLE CESTARO; JESSICA SOUZA ANDRADE; PAULO NEVES; LUIZ FRANCISCO 

MACHADO PFEIFER 

45 

SBTE 022 1784 AVALIAÇÃO DA SAÚDE UTERINA DE VACAS DE CORTE NO PERÍODO 

PÓS-PARTO RECENTE 
IZABELA LEMOS; JESSICA SOUZA ANDRADE; ALICE DE MOURA BENITES; 

VANESSA RACHELE RIBEIRO NUNES; PAULO NEVES; JAMYLE CESTARO; 
GEORGE MOREIRA DA SILVA; LUIZ FRANCISCO MACHADO PFEIFER   

46 

SBTE 023 1791 O TRATAMENTO COM GNRH (GONAXAL®) NO MOMENTO DA IA 

AUMENTA A TAXA DE CONCEPÇÃO DE NOVILHAS NELORE 

CÍCLICAS QUE APRESENTARAM OU NÃO ESTRO DURANTE O 

PROTOCOLO DE IATF, COM MAIOR IMPACTO NAQUELAS QUE NÃO 

APRESENTARAM ESTRO 
ROBERTA MACHADO FERREIRA; WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR; 

ARLINDO JOSÉ SARAN JUNIOR; REUEL LUIZ GONÇALVES; JOAO PAULO 

MENDES LOLLATO; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

46 

SBTE 024 1793 O TRATAMENTO COM GNRH (GONAXAL®) NO MOMENTO DA IA 

AUMENTA A TAXA DE CONCEPÇÃO DE PRIMÍPARAS NELORE QUE 

APRESENTARAM OU NÃO ESTRO DURANTE O PROTOCOLO DE IATF 
WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR; ARLINDO JOSÉ SARAN JUNIOR; REUEL 

LUIZ GONÇALVES; JOAO PAULO MENDES LOLLATO; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA 

SALES; RODOLFO DANIEL MINGOTI; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI; ROBERTA 

MACHADO FERREIRA 

47 
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SBTE 025 1795 AVALIAÇÃO DE PROTOCOLOS E2/P4 COM OU SEM PRÉ-

SINCRONIZAÇÃO 
MARCOS HENRIQUE COLOMBO PEREIRA; MILO C WILTBANK; FRANCISCO 

REBOLO LOPES; THIAGO GUZELLA GUIDA; JOSE LUIZ MORAES 

VASCONCELOS   

48 

SBTE 026 1796 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE GNRH (GONAXAL®, 

BIOGÉNESIS BAGÓ) NA MELHORIA DA FERTILIDADE EM VACAS DE 

CORTE 
MILTON MATURANA FILHO; REUEL LUIZ GONÇALVES; JOAO PAULO MENDES 

LOLLATO; MARCELO AUGUSTO PEREIRA; LUIS GUSTAVO SALATIEL SIMÕES; 

MARCOS FELIPPE MORANDIM; ED HOFFMANN MADUREIRA 

49 

SBTE 027 1797 COMPARAÇÃO DE DOIS PROTOCOLOS PARA AUMENTAR A 

CONCENTRAÇÃO DE PROGESTERONA CIRCULANTE ANTES DA 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM VACAS LEITEIRAS 

EM LACTAÇÃO   
ALAÔR PEREIRA MARTINS JÚNIOR; JOSÉ MARIA VILELA NETO; ALEXANDRE 

BRAGA ESCARPA; ANDRESSA LAVEZZO RANIERI; MARCOS HENRIQUE 
COLOMBO PEREIRA 

50 

SBTE 028 1798 DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO ATRAVÉS DAS PROTEÍNAS 

ASSOCIADAS À GESTAÇÃO EM NULÍPARAS BOS INDICUS  
CARLOS URBANO FREIRE; BRENO BARROS SANTANA; LUCAS FACUNDO TOBAL; 
GUSTAVO FERRER CARNEIRO 

51 

SBTE 029 1799 USO DA ULTRASSONOGRAFIA COLOR DOPPLER NO 

MONITORAMENTO DA RESPOSTA AO TRATAMENTO DA 

ENDOMETRITE EQUINA  
MARCUS FERREIRA SÁ; THEREZA FHORNAZIER GOOD LIMA; GABRIEL DE 

ALMEIDA DUTRA; VERA LÚCIA TEIXEIRA DE JESUS; CELSO GUIMARÃES 

BARBOSA; JÚLIO CÉSAR FERRAZ JACOB  

52 

SBTE 030 1806 FSHP EM PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO 

FIXO (IATF) EM OVELHAS   
RAFAEL GIANELLA MONDADORI; FERNANDO CAETANO DE OLIVEIRA; RAFAEL 

MIELKE BARBOSA; ROBERTO VASCONCELOS ESCOBAR; NATHÁLIA WACHOLZ 
KNABAH; BETINA CAPELETTI; KARINA LEMOS GOULARTE; MARCIO FLORES 

CUNHA CHAIBEN; ARNALDO DINIZ VIEIRA; BERNARDO GARZIERA GASPERIN 

52 

SBTE 031 1807 EFEITO DA ECG EM PROTOCOLO DE IATF DE VACAS LEITEIRAS DE 

ALTA PRODUÇÃO   
JANKIEL PRIMON; ADIEL CRISTIANO NINO; MARILZE GUMARÃES CASSOL; 

ÉDISON LUÍS ALTÍSSIMO; ANA PAULA DA SILVA; RAMIRO MARTINS BONOTTO; 

FERNADA DE SOUZA ROSA 

53 

SBTE 032 1812 EFEITO DA APLICAÇÃO DE GONADORELINA NO MOMENTO DA TETF  
MELISSA LOBATO DEFENSOR; FLÁVIO LUIZ ALVES MARQUES; JOÃO PAULO 
RESENDE MENDES; RICARDA MARIA SANTOS 

54 

SBTE 033 1817 VASCULARIZAÇÃO LUTEAL COMO FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO 

PRECOCE DE GESTAÇÃO EM OVINOS É MAIS EFICIENTE A PARTIR 

DO DIA 17 PÓS-INSEMINAÇÃO  
EDUARDO KENJI NUNES ARASHIRO; PEDRO HENRIQUE NICOLAU PINTO; 

GLÁUCIA MOTA BRAGANÇA; LILIAN SANTOS RIBEIRO; MÁRIO FELIPE ALVAREZ 

BALARO; JEFERSON FERREIRA DA FONSECA; FELIPE ZANDONADI BRANDAO  

55 

SBTE 034 1830 NOVILHAS NELORE PRECOCES TRATADAS COM FERTILCARE 600® 

OU CRESTAR® APRESENTAM SEMELHANTES TAXAS DE PRENHEZ À 

IATF 
JOÃO PAULO BARBUIO; ROBERTA MACHADO FERREIRA; WALTER ANTONIO 
GONÇALES JUNIOR; ARLINDO JOSÉ SARAN JUNIOR; ROMULO GERMANO 

REZENDE; RODOLFO DANIEL MINGOTI; DENIS B ALVES ANTÔNIO; PIETRO 

SAMPAIO BARUSELLI 

55 

SBTE 035 1832 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM BÚFALAS CRIADAS 

EXTENSIVAMENTE EM TERRAS ALADAS DO ESTADO DO AMAPÁ 
HAROLDO FRANCISCO LOBATO RIBEIRO; LUIZ RONALDO SANTOS DO SANTOS; 

WILTON FIGUEIREDO LIMA; GUSTAVO ALIGHIERE LOPES SILVA; ANÁLIA 

COSTA DE OLIVEIRA NETA; ANELISE SARGES RAMOS; ÁLVARO CHAVES NETO; 
CLÁUDIA SILVA DE CARVALHO; ALAN DIEGO MOURA DE FARIAS; SEBASTIÃO 

TAVARES ROLIM FILHO 

56 
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SBTE 036 1833 EFEITO DE DIFERENTES DISPOSITIVOS INTRAVAGINAIS DE 

PROGESTÁGENOS PARA SINCRONIZAÇÃO DO ESTRO SOBRE A TAXA 

DE PRENHEZ DE OVELHAS 
VERÔNICA FLORES DA CUNHA SCHEEREN; GUILHERME MACHADO ZANATTA; 
RODOLFO DANIEL MINGOTI; RAFAEL MACHADO ZANATTA; CAROLINA DOS 

SANTOS AMARAL; ALFREDO QUITES ANTONIAZZI; AUGUSTO FLORES DA 

CUNHA SCHEEREN; MARCIO FLORES CUNHA CHAIBEN 

57 

SBTE 037 1834 INFLUÊNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA DOENÇAS REPRODUTIVAS E 

USO DE ESTREPTOMICINA NA TAXA DE PRENHEZ E PERDA 

GESTACIONAL DE BÚFALAS SUBMETIDAS À IATF NO ESTADO DO 

AMAPÁ, AMAZÔNIA, BRASIL   
WILTON FIGUEIREDO LIMA; GUSTAVO ALIGHIERE LOPES SILVA; MARINA 

BEZERRA MACÊDO; ANÁLIA COSTA DE OLIVEIRA NETA; ÁLVARO CHAVES NETO; 

ANELISE SARGES RAMOS; CLÁUDIA SILVA DE CARVALHO; ALAN DIEGO MOURA 
DE FARIAS; SEBASTIÃO TAVARES ROLIM FILHO; HAROLDO FRANCISCO 

LOBATO RIBEIRO 

58 

SBTE 038 1836 EFEITO DA CONDIÇÃO CORPORAL E DA APLICAÇÃO DE PGF2Α NO 

DIA ZERO DO PROTOCOLO DE IATF EM BÚFALAS MESTIÇAS  
FELIPE FIRMINO SERRA MARTINS; MARIA EDUARDA DE GUSMÃO; ANELISE 

SARGES RAMOS; GUSTAVO ALIGHIERE LOPES SILVA; ÁLVARO CHAVES NETO; 

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA NASCIMENTO; HAROLDO FRANCISCO LOBATO 

RIBEIRO; SEBASTIÃO TAVARES ROLIM FILHO 

59 

SBTE 039 1851 LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO COMO BASE PARA PREVENÇÃO 

DE ENDOMETRITE EM ÉGUAS DOADORAS DE EMBRIÕES NO ESTADO 

DE PERNAMBUCO   
EWERTON RENNER GOMES DE OLIVEIRA; BRUNA RAPHAELLA DE FARIAS 

SANTOS; WESLEY FERREIRA DE MORAIS; AMANDA REGES GUEDES; RHANIEL 

CORDEIRO NUNES; MARCELO MENDONÇA; GUSTAVO FERRER CARNEIRO 

59 

SBTE 040 1854 MORFOMETRIA E ENDOCRINOLOGIA LUTEÍNICAS DE NOVILHAS DA 

RAÇA NELORE SUPLEMENTADAS COM SEMENTE DE GIRASSOL 
BEATRIZ DE MORAES ROPELLI; GABRIEL MOLINARI DE MATTOS; NEWTON 

INÁCIO DE ALCÂNTARA JUNIOR; CLAUDIA MARIA BERTAN MEMBRIVE; INES 

CRISTINA GIOMETTI; LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA; ANGÉLICA LEÃO 

BALTAZAR; CALIÊ CASTILHO   

60 

SBTE 041 1855 AVALIAÇÃO DO TEMPERAMENTO E DIFICULDADE DE 

INSEMINAÇÃO SOBRE A TAXA DE PRENHEZ DE VACAS E NOVILHAS 

NELORE   
CARLOS OTÁVIO DE PAULA VASCONCELOS; AMANDA GUIMARÃES DA SILVA; 

ISABELLA MARCONATO NORONHA; JOSE HUMBERTO FURLAN JUNIOR; HUGO 

BORGES GRAFF; ROGERIO FONSECA GUIMARAES PERES; ANDRÉ LUÍS RIOS 

RODRIGUES; CARLA BRAGA MARTINS; LETICIA ZOCCOLARO OLIVEIRA 

61 

SBTE 042 1856 O “EFEITO TOURO” PODE VARIAR CONFORME A CONDIÇÃO 

CORPORAL DA FÊMEA NA IATF? 
LETICIA ZOCCOLARO OLIVEIRA; ISABELLA MARCONATO NORONHA; AMANDA 

GUIMARÃES DA SILVA; JOSE HUMBERTO FURLAN JUNIOR; HUGO BORGES 
GRAFF; ANDRÉ LUÍS RIOS RODRIGUES; CARLOS OTÁVIO DE PAULA 

VASCONCELOS; FABIO MORATO MONTEIRO; ROGERIO FONSECA GUIMARAES 

PERES 

62 

SBTE 043 1861 GESTAÇÃO GEMELAR AUMENTA A PERDA GESTACIONAL EM 

NOVILHAS NELORE SUBMETIDAS À IATF 
MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; 

GUSTAVE DECUADRO-HANSEN; RUBENS CESAR PINTO SILVA; MARIO RIBEIRO 

JUNIOR; ZÁFIA CRISTINA POTTMAIER CAETANO; LAIS MENDES VIEIRA; PIETRO 
SAMPAIO BARUSELLI 

62 

SBTE 044 1863 A DIFICULDADE DE INSEMINAÇÃO PODE AFETAR A REATIVIDADE 

E/OU A TAXA DE PRENHEZ DE FÊMEAS BRANGUS?   
AMANDA GUIMARÃES DA SILVA; JULIANY SÁ DE CARVALHO; FRANCYS SOARES 
VASCONCELOS; ROGERIO FONSECA GUIMARAES PERES; WAGNER LADEIRA DA 

SILVA; MARCUS VINICIUS DE LIMA COSTA JUNIOR; CARLOS OTÁVIO DE PAULA 

VASCONCELOS; ANDRÉ LUÍS RIOS RODRIGUES; CLARA SLADE OLIVEIRA; 

LETICIA ZOCCOLARO OLIVEIRA 

63 
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SBTE 046 1869 AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE PRENHEZ EM BÚFALAS PRIMÍPARAS 

SUBMETIDAS A IATF COM SÊMEN REFRIGERADO VS. CONGELADO 

DURANTE A ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL   
JACI DE ALMEIDA; MAYARA FERREIRA BRITO; BEATRIZ PARZEWSKI NEVES; 
PATRICIA ALENCAR AULER; PATRÍCIA DUTRA; DÉBORAH FREITAS SILVA; LUÍSA 

BERGMANN CUNHA; PAOLA ANDREA OVIEDO; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI; 

MARC ROGER JEAN MARIE HENRY  

64 

SBTE 047 1873 EFEITO DO TRATAMENTO COM PROGESTERONA INJETÁVEL DE 

LONGA AÇÃO NA TAXA DE PRENHEZ DE RECEPTORAS DE 

EMBRIÕES   
LISBEK CRUZ LUGO; LUIZ FERNADO TONISSI NASSER; ERLON GOMES OLIVEIRA 
JÚNIOR; SERGIO EDUARDO VALANDIA GOMEZ; BERNARDO MARCOZZI 

BAYEUX; CLEITON CARLOS PINTO; RAFAEL JUNQUEIRA MAZIERO; ROBERTO 

JEAN CARLOS MENDOZA ROJAS; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

65 

SBTE 048 1874 ATRASO NO MOMENTO DA IATF EM VACAS NELORE (BOS INDICUS) 

UTILIZANDO SÊMEN DE TOUROS COM BAIXA FERTILIDADE   
GUILHERME MACHADO ZANATTA; FLÁVIA MORAG ELLIFF; RODOLFO DANIEL 

MINGOTI; FELIPE BARBOSA SANTOS; LUCIANO PENTEADO; MANOEL 

FRANCISCO SÁ FILHO; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

66 

SBTE 049 1876 NOVAS ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A TAXA DE PRENHEZ À 

IATF UTILIZANDO SÊMEN SEXADO 
PIETRO SAMPAIO BARUSELLI; EVANIL PIRES CAMPOS FILHO; GABRIEL A 

CREPALDI; STHEFANO GAUDENZIO PANAZZOLO; GUILHERME MACHADO 
ZANATTA; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; RODOLFO DANIEL 

MINGOTI; GABRIEL CUNHA CRUZ; LUCIANO PENTEADO; MARCIO WASILEWSKI 

DE CASTRO 

66 

SBTE 050 1878 AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO MINERAL E VITAMÍNICA 

INJETÁVEL (KIT ADAPTADOR® MIN E VIT, BIOGÉNESIS BAGÓ) NA 

MELHORIA DA FERTILIDADE EM NOVILHAS NELORE   
JOAO PAULO MENDES LOLLATO; MILTON MATURANA FILHO; REUEL LUIZ 
GONÇALVES; ED HOFFMANN MADUREIRA; LUIS GUSTAVO SALATIEL SIMÕES; 

MARCELO AUGUSTO PEREIRA 

67 

SBTE 051 1880 AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO MINERAL E VITAMÍNICA 

INJETÁVEL (KIT ADAPTADOR® MIN E VIT, BIOGÉNESIS BAGÓ) NA 

MELHORIA DA FERTILIDADE EM RECEPTORAS DE EMBRIÃO   
REUEL LUIZ GONÇALVES; MILTON MATURANA FILHO; JOAO PAULO MENDES 

LOLLATO; ED HOFFMANN MADUREIRA 

68 

SBTE 052 1890 AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO MINERAL E VITAMÍNICA 

INJETÁVEL (KIT ADAPTADOR® MIN E VIT, BIOGÉNESIS BAGÓ) NA 

MELHORIA DA FERTILIDADE EM PRIMÍPARAS NELORE 
ED HOFFMANN MADUREIRA; MILTON MATURANA FILHO; REUEL LUIZ 

GONÇALVES; JOAO PAULO MENDES LOLLATO; LUIS GUSTAVO SALATIEL 

SIMÕES; MARCELO AUGUSTO PEREIRA; LEONARDO CRUZ  

69 

SBTE 054 1895 ADIÇÃO DE UMA SEGUNDA DOSE DE PROSTAGLANDINA F2Α EM 

PROTOCOLO DE IATF AUMENTA A FERTILIDADE DE VACAS NELORE 

RECÉM PARIDAS SEM A PRESENÇA DE CORPO LÚTEO NO INÍCIO DO 

PROTOCOLO 
LIS ÉLEN GUSE; GABRIEL HENRIQUE GUSE; IZAIAS CLARO JUNIOR 

70 

SBTE 055 1896 DINÂMICA FOLICULAR EM NOVILHAS NELORE SUBMETIDAS AO 

PROTOCOLO DE IATF UTILIZANDO PRIMER® PR OU PRIMER® 

MONODOSE   
LAÍSA DA GARCIA DA SILVA; ROMULO GERMANO REZENDE; FLÁVIA MORAG 
ELLIFF; RODOLFO DANIEL MINGOTI; ZÁFIA CRISTINA POTTMAIER CAETANO; 

WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; 

EVERTON LUIZ REIS; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

70 

SBTE 056 1899 EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DE VACAS NELORE SUBMETIDAS A TRÊS 

ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS EM ESTAÇÃO DE MONTA DE 64 DIAS  
GABRIEL A CREPALDI; BRUNO GONZALEZ DE FREITAS; RODOLFO DANIEL 

MINGOTI; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; WALTER ANTONIO 
GONÇALES JUNIOR; ROBERTA MACHADO FERREIRA; PIETRO SAMPAIO 

BARUSELLI  

71 

SBTE 058 1904 SÊMEN RESFRIADO: UMA ALTERNATIVA PARA PROTOCOLOS DE 

IATF   

72 
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FÁBIO FLAIN PIFFERO; LEONARDO TRENTIM CHAVES; MARCELO SEVERO 

RODRIGUES; ROSANA KLAUS; IRINA LUBECK; FABRICIO D. MOZZAQUATRO 

SBTE 059 1911 SUPLEMENTAÇÃO COM GORDURA PROTEGIDA NA TAXA DE 

PRENHEZ DE BÚFALAS LEITEIRAS 
CHRISTOPHER JUNIOR TAVARES CARDOSO; KARINE CASANOVA DA SILVA; 

NATALIA ALBANESE ANACHE; WALVONVITIS BAES RODRIGUES; ANA CAROLINE 

BINI DE LIMA; MARIANE GABRIELA CESAR RIBEIRO FERREIRA; FABIANA DE 
ANDRADE MELO STERZA; ERIKLIS NOGUEIRA  

73 

SBTE 062 1922 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE DAS INFECÇÕES 

UTERINAS PARA OTIMIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE 

INDUÇÃO DA OVULAÇÃO    
JOÃO PAULO ELSEN SAUT; AMANDA LIMA REZENDE; PAULA BATISTA 

ALVARENGA; ERICK DAIBERT; FELIPE BENEDETTI JUSTO; LAYANE QUEIROZ 
MAGALHÃES; MARCELO ARNE FECKINGHAUS; RICARDA MARIA SANTOS 

74 

SBTE 063 1926 EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE PROSTAGLANDINA NO MOMENTO 

DA IATF EM BÚFALAS LACTANTES SUBMETIDAS À SINCRONIZAÇÃO 

DA OVULAÇÃO DURANTE A ESTAÇÃO REPRODUTIVA 

DESFAVORÁVEL (RESULTADOS PRELIMINARES) 
NELCIO ANTONIO TONIZZA DE CARVALHO; JULIA GLEYCI SOARES; DIEGO 
CAVALCANTE DE SOUZA; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES; PIETRO SAMPAIO 

BARUSELLI   

74 

SBTE 064 1934 BÚFALAS LACTANTES APRESENTAM SIMILAR TAXA DE PRENHEZ 

QUANDO SUBMETIDAS AO PROTOCOLO À BASE DE BE E P4 PARA A 

IATF DURANTE AS ESTAÇÕES REPRODUTIVAS FAVORÁVEL E 

DESFAVORÁVEL 
RODRIGO CARON MACARI; JULIA GLEYCI SOARES; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA 

SALES; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI; NELCIO ANTONIO TONIZZA DE 
CARVALHO  

 

75 

SBTE 065 1935 DIFERENTES DOSES DE GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA EM 

PROGRAMAS DE IATF, PARA NOVILHAS DE CORTE BOS TAURUS: 

IMPACTO DA RESPOSTA OVARIANA, OCORRÊNCIA DE ESTRO E 

TAXAS DE PRENHEZ   
HIRYA FERNANDES PINTO; DANIELA DOS SANTOS BRUM; GIOVANE 
WOLFFENBÜTTEL CARLOTO; ISAC ROMAN; ANA PAULA MARTINI; GILSON 

ANTONIO PESSOA; IZAIAS CLARO JUNIOR; NORMÉLIO ALVES NETO; MANOEL 

FRANCISCO SÁ FILHO; FÁBIO GALLAS LEIVAS 

76 

SBTE 066 1936 DISTRIBUIÇÃO DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO ALFA (ERΑ) NO 

ÚTERO DE FÊMEAS SUÍNAS SUBMETIDAS A DIFERENTES 

PROTOCOLOS DE ESTIMULAÇÃO HORMONAL 
ANNA K BLINK; RAQUEL RUBIA RECH; JOSE RODRIGO C PANDOLFI; MARIANA 
GROKE MARQUES 

76 

SBTE 068 1944 EFEITO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA (7 VS 8 DIAS) DE DIFERENTES 

DISPOSITIVOS INTRAVAGINAIS DE PROGESTERONA (PRIMER® 

MONODOSE OU MULTIDOSE) NA TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS 

HOLANDESAS   
FLÁVIA MORAG ELLIFF; ROMULO GERMANO REZENDE; TIAGO DE OLIVEIRA 
CARNEIRO; ANA ELISA NEGRÃO PEREIRA BARRETO; EVERTON LUIZ REIS; 

CARLOS EDUARDO CARDOSO CONSENTINI; RODRIGO SELITTO BELLI; 

RODRIGO SELLITTO BELLI; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

77 

SBTE 069 1945 EFICIÊNCIA DO PRIMER® PR VS. PRIMER® MONODOSE EM 

PROTOCOLOS DE IATF EM NOVILHAS NELORE 
EVERTON LUIZ REIS; ROMULO GERMANO REZENDE; LAÍSA DA GARCIA DA 

SILVA; FLÁVIA MORAG ELLIFF; RENATO WIHBY GIROTTO; RODOLFO DANIEL 

MINGOTI; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; GUILHERME MACHADO 
ZANATTA; WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI  

78 

SBTE 070 1949 FUNÇÃO FOLICULAR E LUTEAL DE VACAS MESTIÇAS COM 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES CIRCULANTES DE PROGESTERONA 

DURANTE A SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO EM UM PROTOCOLO 

DE IATF   
BIA SANTOS SOUZA CARÔSO 

 

79 

SBTE 071 1950 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM FOSFOSAL® NA TAXA DE 

PRENHEZ DE VACAS NELORE LACTANTES  

80 
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LUCIANO PENTEADO; FELIPE BARBOSA SANTOS; BRUNO SIVIERI LIMA; 

GUSTAVE DECUADRO-HANSEN; LUC DUREL; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA 

COLLI; WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR; GUILHERME MACHADO 
ZANATTA; RODOLFO DANIEL MINGOTI; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI  

SBTE 074 1958 EFEITO DA VELOCIDADE DE SAÍDA DO BRETE NA TAXA DE 

PRENHEZ À IATF DE FÊMEAS NELORE  
GABRIEL CUNHA CRUZ; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; DAVID BUENO 

LORENÇO-FILHO; ODAIR ANTÔNIO DE MELO-NETO; ROMULO GERMANO 

REZENDE; WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR; RODOLFO DANIEL MINGOTI; 

FLÁVIA MORAG ELLIFF; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI  

81 

SBTE 075 1959 AMPLITUDE DO PICO DE LH APÓS PROTOCOLO DE CURTA E LONGA 

DURAÇÃO EM OVELHAS DO OESTE PAULISTA DURANTE A ESTAÇÃO 

REPRODUTIVA   
GABRIELA AZENHA SORIANO; FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER; MARILICE 

ZUNDT; MARCO AURÉLIO DA CRUZ NOBRE GOMES; LILIAN FRANCISCO 

ARANTES DE SOUZA; INES CRISTINA GIOMETTI; GUILHERME PAULA 
NOGUEIRA; GUSTAVO RICCI ZANELLI; CALIÊ CASTILHO 

81 

SBTE 076 1964 EFEITO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA SOBRE A 

FUNCIONALIDADE FOLICULAR E LUTEAL EM BÚFALAS MURRAH 

SUBMETIDAS A PROTOCOLOS HORMONAIS DE IATF   
FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER; PAULO HENRIQUE YAMADA; LUIZ GUSTAVO 

BICAS; JOÃO CARLOS PINHEIRO FERREIRA; NELCIO ANTONIO TONIZZA DE 

CARVALHO; ROGÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA; GABRIELA AZENHA SORIANO; 
MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR; VIVIANE MARIA CODOGNOTO; EUNICE 

OBA 

82 

SBTE 077 1968 CORRELAÇÕES PRODUTIVAS E REPRODUTIVAS QUE INFLUENCIAM 

NA TAXA DE PRENHEZ DE NOVILHAS NELORE DE 14 MESES 

SUBMETIDAS À 3 IATFS EM 48 DIAS USANDO ULTRASSONOGRAFIA 

COLOR DOPPLER 
MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; ROMULO GERMANO REZENDE; FLÁVIA 

MORAG ELLIFF; GUILHERME MACHADO ZANATTA; RODOLFO DANIEL 

MINGOTI; WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR; ROBERTA MACHADO 
FERREIRA; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI  

83 

SBTE 078 1969 CORRELAÇÕES ENTRE PROGESTERONA PLASMÁTICA E 

CARACTERÍSTICAS ULTRASSONOGRÁFICAS DO CORPO LÚTEO EM 

VACAS NELORE INSEMINADAS EM TEMPO FIXO 
CECILIA CONSTANTINO ROCHA; BEATRIZ DE OLIVEIRA CARDOSO; MARIO 

BINELLI; GUILHERME PUGLIESI   

84 

SBTE 079 1971 EFEITO DE DIFERENTES BIOTECNOLOGIAS REPRODUTIVAS (IA, TE-

IN VIVO E TE-IN VITRO) NO DESEMPENHO REPRODUTIVO DE 

FÊMEAS HOLANDESAS 
MARIANA PALLÚ VIZIACK; CARLOS ALBERTO RODRIGUES; RODOLFO DANIEL 
MINGOTI; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; PIETRO SAMPAIO 

BARUSELLI; HENRIK CALLESEN  
 

85 

SBTE 080 1974 EFEITO DA PROGESTERONA INJETÁVEL DE LONGA AÇÃO SOBRE A 

INDUÇÃO DE PUBERDADE E TAXA DE PRENHEZ DE NOVILHAS 

NELORE SUBMETIDAS A IATF   
RAFAELA SANCHEZ DE LIMA; KLEBER MENEGON LEMES; THIAGO MARTINS; ED 
HOFFMANN MADUREIRA 

86 

SBTE 081 1982 FATORES QUE AFETAM A TAXA DE PRENHEZ À IATF E À MONTA 

NATURAL DE NOVILHAS NELORE DE 14 MESES   
CLAUDINEY DE MELO MARTINS; FLÁVIA MORAG ELLIFF; ROBERTA MACHADO 
FERREIRA; RODOLFO DANIEL MINGOTI; PRISCILA O REIS; PIETRO SAMPAIO 

BARUSELLI 

87 

SBTE 082 1983 MELHORA NA TAXA DE CONCEPÇÃO ASSOCIADA AO USO DE GNRH 

NO DIA 2 EM PROTOCOLOS DE IATF A BASE DE PROGESTERONA E 

ESTRADIOL EM VACAS DE LEITE DE ALTA PRODUÇÃO   
TIAGO DE OLIVEIRA CARNEIRO; HUMBERTO DEL HOYO NERI; EMILIANA 

OLIVEIRA SANTANA BATISTA; ALESSIO VALENZA; ALEXANDRE HENRYLI SOUZA 

88 

SBTE 083 1984 AVALIAÇÃO DE SÊMEN SEXADO OU CONVENCIONAL EM VACAS 

HOLANDESAS EM LACTAÇÃO SUBMETIDAS A PROTOCOLOS DE 

IATF   

88 
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ANDERSON KLOSTER MUNHOZ; MARCOS HENRIQUE COLOMBO PEREIRA; 

FRANCISCO REBOLO LOPES; JOSE LUIZ MORAES VASCONCELOS 

SBTE 084 1985 AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO E EFICÁCIA DE UM DILUIDOR DE SÊMEN 

(PROSÊMEN®) NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO E 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÃO   
CAMILA OLIVEIRA ROSA; DENIS VINICIUS BONATO; ANNE KEMMER SOUZA; 
FABIO MOROTTI; ANDRESSA GUIDUGLI LINDQUIST; LAHYS TUIGUI DINIZ; 

ANDRESSA CRESCÊNCIO; ANDREA CRISTINA BASSO; BRUNA LOPES CARDOSO; 

MARCELO MARCONDES SENEDA 

89 

SBTE 085 1989 TEMPERAMENTO DE FÊMEAS BOVINAS NELORE E SUAS 

IMPLICAÇÕES NAS TAXAS DE PRENHEZ EM PROGRAMAS DE IATF  
BÁRBARA PIFFERO MELLO; MILTON MATURANA FILHO; KLEBER MENEGON 

LEMES; THIAGO SANTIN; REUEL LUIZ GONÇALVES; ED HOFFMANN 
MADUREIRA; CLAUDIA MARIA BERTAN MEMBRIVE  

90 

SBTE 086 1990 AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS DO CORPO 

LÚTEO DE VACAS GESTANTES E NÃO GESTANTES 20 DIAS APÓS A 

IATF   
KAUÃ CARVALHO; MARIANA ALVES DE ANDRADE SILVA; KÁRITA DA MATA 

FUCHS; JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA CARVALHO; MARCOS CHALHOUB; 

MARCUS VINÍCIUS GALVÃO LOIOLA; RODRIGO FREITAS BITTENCOURT; 
ANTONIO DE LISBOA RIBEIRO FILHO; MAICON PEREIRA LENTS; LUIZ DI PAOLO 

MAGGITTI JUNIOR 

91 

SBTE 087 1991 PRENHEZ E MORTALIDADE EMBRIONÁRIA DE VACAS DA RAÇA 

HOLANDÊS TRATADAS COM ECG TRÊS DIAS ANTES OU APÓS A 

IATF   
BRUNO MOURA MONTEIRO; TIAGO DE OLIVEIRA CARNEIRO; RODRIGO SELITTO 

BELLI; PEDRO LEOPOLDO JERÔNIMO MONTEIRO JR; MARIO BINELLI; ROBERTO 
SARTORI; PAULA DE CARVALHO PAPA 

92 

SBTE 088 1992 ESTUDO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A FERTILIDADE DE 

NOVILHAS SUBMETIDAS AO PROTOCOLO DE INDUÇÃO DE 

LACTAÇÃO   
BRUNA MARTINS GUERREIRO; CAMYLLA PEDROSA MONTEIRO; RODOLFO 

DANIEL MINGOTI; LUIS FERNANDO LARANJA DA FONSECA; BRUNO GONZALEZ 

DE FREITAS; MICHELE RICHERI BASTOS; FLÁVIA MORAG ELLIFF; GUILHERME 
MACHADO ZANATTA; MARCOS VEIGA SANTOS; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI  

92 

SBTE 089 1997 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE DUAS 

PROSTAGLANDINAS DURANTE O PROTOCOLO DE IATF NA 

MELHORIA DA FERTILIDADE EM VACAS DE CORTE   
THIAGO SANTIN; MANUEL AGUSTIN SILVA; MILTON MATURANA FILHO; REUEL 

LUIZ GONÇALVES; JOAO PAULO MENDES LOLLATO; ED HOFFMANN 

MADUREIRA 

93 

SBTE 090 2001 USO DE BENZOATO OU CIPIONATO DE ESTRADIOL NO MOMENTO 

DA RETIRADA DO DISPOSITIVO DE PROGESTERONA NA EXPRESSÃO 

DE CIO, INDUÇÃO DE OVULAÇÃO E FERTILIDADE DE VACAS DE 

LEITE DE ALTA PRODUÇÃO   
FLAVIO ARAGON LIMA; HUMBERTO DEL HOYO NERI; EMILIANA OLIVEIRA 

SANTANA BATISTA; ALESSIO VALENZA; ALEXANDRE HENRYLI SOUZA 

94 

SBTE 091 2002 UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE RESSINCRONIZAÇÃO PRECOCE 

PÓS TETF COM USO DE MGA® COMO ESTRATÉGIA DE ANTECIPAÇÃO 

DE CONCEPÇÃO COMPARADA AO PROTOCOLO CONVENCIONAL  
AMANDA ALENCAR; IZAIAS CLARO JUNIOR 

95 

SBTE 093 2005 A APLICAÇÃO DE ACETATO DE BUSERELINA NO MOMENTO DA IATF 

EM VACAS MULTÍPARAS DA RAÇA NELORE COM BAIXA OU SEM 

EXPRESSÃO DE ESTRO AUMENTA A TAXA DE PRENHEZ POR IA  
ANTONIO FRANCISCO CHAVES NETO; BRUNO JUNHITI CASTRO WATANABE; 

BRUNO GONZALEZ DE FREITAS; BRUNA MARTINS GUERREIRO; MARCUS 

ANTÔNIO MARTINS BUSO; LUDMILA FERREIRA PEDROSA; RODOLFO DANIEL 
MINGOTI; MICHELE RICHERI BASTOS 

95 

OPU – FIV/TE 
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SBTE 094 1731 USO DA QUERCETINA COMO ANTIOXIDANTE NA MATURAÇÃO IN 

VITRO DE OÓCITOS CAPRINOS   
MARIA NAIARA PEREIRA DA SILVA; ANA ARLETE DE AMORIM SILVA; MATHEUS 

DE JUSUS SÁ SILVA; RICÁSSIO DE SOUSA BARBERINO; BRUNA BORTOLONI 

GOUVEIA; MABEL FREITAS CORDEIRO; MARIA HELENA TAVARES DE MATOS; 
EDILSON SOARES LOPES JÚNIOR 

96 

SBTE 095 1733 SINCRONIZAÇÃO DA ONDA DE CRESCIMENTO FOLICULAR 

OVARIANA PRÉ-ASPIRAÇÃO FOLICULAR PARA MELHORIA NA 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS   
FABIO MOROTTI; FÁBIO LUIZ BIM CAVALIERI; MARCELO MARCONDES SENEDA; 

ANTONIO HUGO BEZERRA COLOMBO; MARIA APARECIDA ANDREAZZI; ISABELE 

PICADA EMANUELLI; LUIZ PAULO RIGOLON 

97 

SBTE 096 1741 ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE NA OPU/PIVE/TE DE BOVINOS BOS 

INDICUS, BOS TAURUS E MESTIÇAS BOS INDICUS/ BOS TAURUS COM 

SÊMEN SEXADO OU NÃO DO CENATTE EMBRIÕES/ SEMEX  
WILSON PARDINI SALIBA; ROBERTI M. DRUMOND; RODRIGO DANELUZZI 

FIORAVANTE FIORANI  

98 

SBTE 097 1762 QUALIDADE E QUANTIDADE OOCITÁRIA DIFEREM ENTRE VACAS 

BOS INDICUS PRIMÍPARAS E MULTÍPARAS 
PAPHAEL EVANGELISTA ORLANDI; MIGUEL PIZZOLANTE BOTTINO; LUIZ 

MANOEL SOUZA SIMOES; ANA PAULA CASTRO; RANON COELHO DE OLIVEIRA; 

THIAGO TAKIYA PONTES; URIAN RIBEIRO FERNANDES; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA 
SALES 

99 

SBTE 098 1769 NASCIMENTO DE GATO DOMÉSTICO POR FERTILIZAÇÃO IN VITRO 

UTILIZANDO OÓCITOS RECUPERADOS APÓS ESTIMULAÇÃO 

OVARIANA MODERADA COM GONADOTROFINA CORIÔNICA 

EQÜINA   
DANIEL VERAGUAS; PAULA FERNANDA GALLEGOS; DIANA ECHEVERRY; 
SANDRA ROCIO CUEVAS; DARLING SÁEZ-RUIZ; FIDEL OVIDIO CASTRO; 

LLERETNY RODRIGUEZ-ALVAREZ 

99 

SBTE 099 1785 RESULTADO DE UM PROGRAMA COMERCIAL DE PRODUÇÃO IN 

VITRO DE EMBRIÕES EM OVINOS DAS RAÇAS DORPER E WHITE 

DORPER   
LETÍCIA ALECHO REQUENA; PEDRO NACIB JORGE NETO; HERNAN 

BALDASSARRE 

100 

SBTE 100 1786 TECNOLOGIAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDAS RESULTAM EM 

DIFERENTES PERÍODOS DE GESTAÇÃO E PESOS DE NASCIMENTO EM 

OVELHAS DORPER E WHITE DORPER   
PEDRO NACIB JORGE NETO; LETÍCIA ALECHO REQUENA; HERNAN 

BALDASSARRE 

101 

SBTE 102 1789 EFEITO DA LIPOPROTEINA DE ALTA DENSIDADE DURANTE A 

MATURAÇÃO OOCITÁRIA IN VITRO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

EMBRIONARIO INICIAL EM BOVINOS   
JOAO ALVEIRO ALVARADO RINCÓN; JORGEA PRADIEÉ; JOSIANE DE OLIVEIRA 

FEIJÓ; MARIANA HÄRTER REMIÃO; MORGANA ALVES BORGES; ISADORA ANDRE 
ROSA LOPES; MARCIO NUNES CORREA; LIGIA MARGARETH CANTARELLI 

PEGORARO; AUGUSTO SCHNEIDER 

102 

SBTE 103 1790 FSH E AMH SÉRICOS, QUANTIDADE E MORFOLOGIA DE OVÓCITOS 

EM FÊMEAS NELORE (BOS TAURUS INDICUS) SUPEROVULADAS AOS 

4 A 7 MESES DE IDADE   
TAYNAN STONOGA KAWAMOTO; THAÍS ABRITTA ZACARIAS; ANA LUIZA SILVA 

GUIMARÃES; JOÃO RICARDO SCALIANTE; SARAH DE ANDRADE DIAS 
RODRIGUES; RICARDO ALAMINO FIGUEIREDO 

103 

SBTE 104 1792 PROTOCOLOS DE SINCRONIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE OÓCITOS 

PARA OPU/MIV EM BOVINOS   
ANA CAROLINE SILVA SOARES; JHESSICA NAOMI SAKODA; BERNARDO 
MARCOZZI BAYEUX; VALENTINA LODDE; ALBERTO MARIA LUCIANO; JOSE 

BURATINI 

104 

SBTE 105 1801 ASPIRAÇÃO FOLICULAR E QUALIDADE DE OÓCITOS EM DOADORAS 

ESTIMULADAS COM GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA   
FELIPE COSTA GONÇALVES; CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO FERNANDES; 

ANA CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO; ESTER SIQUEIRA CAIXETA; MILLER 

PEREIRA PALHÃO; JAIRO PEREIRA NEVES; DEILER SAMPAIO COSTA 

105 
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SBTE 107 1804 CENTRAL DE MULTIPLICAÇÃO GENÉTICA PARA PEQUENOS 

PRODUTORES  
DELCIO BUENO DA SILVA; CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO FERNANDES; JOSE 

ANTONIO D GARCIA; ANA CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO; JAIRO PEREIRA 

NEVES; EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA; JUAN HENRIQUE FERREIRA 
NOBREGA  

105 

SBTE 108 1813 EFEITO DE DIFERENTES TEMPOS DE EXPOSIÇÃO AO FORSKOLIN NA 

INDUÇÃO DE LIPÓLISE EM OÓCITOS BOVINOS MATURADOS IN 

VITRO   
DANIELA MARTINS PASCHOAL; KATIA LANCELLOTTI SCHWARZ; FERNANDA 

CAVALLARI CASTRO; HUGO FERNANDES; LETÍCIA SCHEFER; MATEUS JOSÉ 
SUDANO; ALÍCIO MARTINS JR; FERNANDA CRUZ LANDIM ALVARENGA; 

CLÁUDIA LIMA VERDE LEAL 

106 

SBTE 109 1814 INFLUÊNCIA NA TAXA DE PRENHEZ COM RELAÇÃO AO TEMPO 

DECORRIDO DESDE O ENVASE ATÉ A TRANSFERÊNCIA DE 

EMBRIÕES BOVINOS IN VITRO, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL   
NATALI FREIRE ZANENGA CHACHA; CARLOS ALBERTO ZANENGA; MERLISON 

FIGUEIREDO PEDROSO; LUIZ CARLOS CESAR DA COSTA FILHO; ELIANE 

VIANNA DA COSTA E SILVA; RODRIGO DANELUZZI FIORAVANTE FIORANI; 

DANIELY COELHO DE MENEZES 

107 

SBTE 110 1815 TAXA DE GESTAÇÃO, AOS 60 DIAS, EM RECEPTORAS DE EMBRIÕES 

BOVINOS CONGELADOS NOS MÉTODOS VITRIFICAÇÃO E 

ETILENOGLICOL, DA RAÇA NELORE, NO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL 
CARLOS ALBERTO ZANENGA; NATALI FREIRE ZANENGA CHACHA; LUIZ CARLOS 

CESAR DA COSTA FILHO; ELIANE VIANNA DA COSTA E SILVA; RODRIGO 
DANELUZZI FIORAVANTE FIORANI; MERLISON FIGUEIREDO PEDROSO; 

KATARINE REZENDE COELHO 

108 

SBTE 111 1816 DOSE DE FSH E STRATÉGIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A ESTI

MULAÇÃO OVARIANA, ALTERAM O PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA

 EM COMPLEXOS CUMULUS-OÓCITOS OVINOS  
GLÁUCIA MOTA BRAGANÇA; RIBRIO IVAN TAVARES PEREIRA BATISTA; JOANNA 

MARIA GONÇALVES DE SOUZA FABJAN; VIVIAN ANGÉLICO PEREIRA 
ALFRADIQUE; LUANA RANGEL CÔRTES; LUIZ SÉRGIO DE ALMEIDA CAMARGO; 

JEFERSON FERREIRA DA FONSECA; FELIPE ZANDONADI BRANDAO 

109 

SBTE 112 1819 INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES CLIMATOLÓGICAS NAS VARIÁVEIS 

REPRODUTIVAS DE FÊMEAS DA RAÇA NELORE   
SUELLEN NEVES; FÁBIO LUIZ BIM CAVALIERI; JOSMAR MAZUCHELI; DANIELA 

BÓBOO MORESKI; ISABELE PICADA EMANUELLI 

110 

SBTE 113 1823 RODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES NELORE EM DIFERENTES 

ÉPOCAS DO ANO 
ADALGIZA PINTO-NETO; MARIANA ANTONIA PEDROSO; MONICA ZUCHELLI 

JAGUNSZESKI; HELTON APARECIDO GARCIA GREGIANINI; JENNIFER T. 

FERREIRA GREGIANINI; FERNANDO SKONIESKY; HUGO FRANCISCON; 

ANTÔNIO CAMPANHA MARTINEZ; MARCELO FALCI MOTA; LUIZ SÉRGIO 
MERLINI 

111 

SBTE 114 1825 PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS NAS DIFERENTES 

RAÇAS ZEBUÍNAS  
MARIANA ANTONIA PEDROSO; MONICA ZUCHELLI JAGUSZESKI; ADALGIZA 
PINTO-NETO; MONICA ZUCHELLI JAGUNSZESKI; JENNIFER T. FERREIRA 

GREGIANINI; FERNANDO SKONIESKY; HUGO FRANCISCON; ANTÔNIO 

CAMPANHA MARTINEZ; MARCELO FALCI MOTA; LUIZ SÉRGIO MERLINI  

111 

SBTE 115 1827 PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES NELORE EM DIFERENTES 

FAZENDAS   
MONICA ZUCHELLI JAGUSZESKI; MARIANA ANTONIA PEDROSO; ADALGIZA 

PINTO-NETO; MONICA ZUCHELLI JAGUNSZESKI; JENNIFER T. FERREIRA 
GREGIANINI; FERNANDO SKONIESKY; HUGO FRANCISCON; ANTÔNIO 

CAMPANHA MARTINEZ; MARCELO FALCI MOTA; LUIZ SÉRGIO MERLINI 

112 

SBTE 118 1838 EFICIÊNCIA DA OPU (OVUM PICK-UP) EM FÊMEAS BUBALINAS 

(BUBALUS BUBALIS) LEITEIRAS, EM MANEJO A PASTO   
GUSTAVO ALIGHIERE LOPES SILVA; ANELISE SARGES RAMOS; VANESSA CUNHA 

BRITO; WILTON FIGUEIREDO LIMA; ÁLVARO CHAVES NETO; NATHÁLIA 

113 
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NOGUEIRA DA COSTA; HENRY DANIEL MANRIQUE AYALA; SEBASTIÃO TAVARES 

ROLIM FILHO; HAROLDO FRANCISCO LOBATO RIBEIRO; OTÁVIO MITIO OHASHI 

SBTE 121 1866 MATURAÇÃO NUCLEAR DE OVÓCITOS BOVINOS SUBMETIDOS AO 

SISTEMA DE MATURAÇÃO IN VIVO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA 

INTRAFOLICULAR DE OVÓCITOS IMATUROS (TIFOI)   
LUZIA RENATA OLIVEIRA DIAS; OTAVIO AUGUSTO FARIA; FELIPPE MANOEL 
COSTA CAIXETA; SARAH DE ANDRADE DIAS RODRIGUES; JOSÉ FELIPE 

WARMLING SPRÍCIGO; MARGOT ALVES NUNES DODE 

114 

SBTE 123 1877 AVALIAÇÃO DE DIFERENTES SISTEMAS DE INCUBAÇÃO NA 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS  
CAMILA MUNIZ CAVALCANTI; IANA SALES CAMPELO; MIRELLY MIRNA ALVES 

DE SOUSA SILVA; THIAGO VICTOR DAMASCENO TEIXEIRA; JOÃO VICTOR DA 

SILVA ALBUQUERQUE; LUCIANA MAGALHÃES MELO; VICENTE JOSÉ DE 

FIGUEIRÊDO FREITAS 

115 

SBTE 124 1893 CABRA INCUBADORA: A CABRA COMO INCUBADORA DE OÓCITOS 

BOVINOS – PRIMEIRO PASSO 
RIBRIO IVAN TAVARES PEREIRA BATISTA; LUIZ SÉRGIO DE ALMEIDA CAMARGO; 

JOANNA MARIA GONÇALVES DE SOUZA FABJAN; JADER FORQUIM PRATES; 
JULIANE TERAMACHI TREVIZAN; FELIPE ZANDONADI BRANDAO; JEFERSON 

FERREIRA DA FONSECA 

116 

SBTE 125 1903 PRODUÇÃO DE EMBRIÕES IN VITRO DE VACAS PRIMÍPARAS 

CANCHIM MANTIDAS EM ÁREAS DE PASTAGEM COM OU SEM A 

PRESENÇA DE ARBORIZAÇÃO RESULTADOS PRELIMINARES 
AMANDA PRUDÊNCIO LEMES; ALEXANDRE ROSSETTO GARCIA; YEDA FUMIE 

WATANABE; MARINA OKANO CHIBA; ANELISE CARLA CAMPLESI; ANDRE FARIA 
PEDROSO; ALESSANDRO GIRO; DANIELA BOTTA; NARIAN ROMANELLO; LINDSAY 

UNNO GIMENES 

117 

SBTE 127 1917 EFEITO DO NÚMERO DE OÓCITOS RECUPERADOS POR OPU NA 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES DE VACAS HOLANDESAS (BOS 

TAURUS) 
BERNARDO MARCOZZI BAYEUX; RODOLFO DANIEL MINGOTI; FLÁVIA MORAG 

ELLIFF; LUCIANO MUNDIM DE CARVALHO; PEDRO MEIRELLES DO 
NASCIMENTO CASTRO; FERNANDO MORAIS SALLES PRESTES; ANA CLAUDIA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

117 

SBTE 128 1919 EXTRATOS DE PLANTAS DO CERRADO COMO AGENTES 

ANTIOXIDANTES NO CULTIVO EMBRIONÁRIO IN VITRO 
ANDREI ANTONIONI FIDELIS; FRANCISLETE RODRIGUES MELO; FERNANDA 

MULINARI; VICTORIA WETZEL OLIVEIRA LIMA; BARBARA ELIAS REIS 

HODECKER; MARGOT ALVES NUNES DODE 

118 

SBTE 129 1924 SUPLEMENTAÇÃO COM FORSKOLIN E 2, 4 DINITROFENOL NO 

CULTIVO IN VITRO AUMENTA AS TAXAS DE EMBRIÕES BOVINOS 
EMIVALDO DE SIQUEIRA FILHO; ALEXANDRE SARDINHA CARVALHÊDO; MARA 

EMÍLIA ABADIA; LUIZ ANTONIO ABADIA; TAYNAN STONOGA KAWAMOTO; 

ANDREI ANTONIONI FIDELIS 

119 

SBTE 130 1929 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE OÓCITOS DE CABRAS APÓS 

SUCESSIVAS ASPIRAÇÕES FOLICULARES POR LAPAROSCOPIA 

(LOPU) 
JOSÉ ADALMIR TORRES SOUZA; FELIPE PEREIRA DA SILVA BARÇANTE; ANTONIO 

SOUSA JUNIOR; JEFFERSON HALLISSON LUSTOSA SILVA; YNDYRA NAYAN 

TEIXEIRA CARVALHO CASTELO BRANCO; MICHERLENE SILVA CARNEIRO 

LUSTOSA; SAVIO RUAN SAMPAIO SOUSA; MARCOS ANTÔNIO CELESTINO DE 
SOUSA FILHO; ICARO O. TORRES SOUSA; BRUNO SILVA PRADO 

120 

SBTE 131 1932 METABOLISMO DE GLICOSE DE COMPLEXOS CÚMULUS-OÓCITO 

BOVINOS MATURADOS IN VITRO COM A ADIÇÃO DE DIFERENTES 

SUPLEMENTOS 
ELENA CAROLINA SERRANO RECALDE; LAIS DO NASCIMENTO CINTRA; MATEUS 

JOSÉ SUDANO; FERNANDA CRUZ LANDIM ALVARENGA 

120 

SBTE 132 1939 VARIAÇÃO NO NÚMERO DE FOLÍCULOS ASPIRADOSDE ACORDO 

COM A QUANTIDADE DE OPU (OVUM PICK-UP) EM FÊMEAS 

BUBALINAS LEITEIRAS CRIADAS A PASTO 
ANELISE SARGES RAMOS; VANESSA CUNHA BRITO; GUSTAVO ALIGHIERE LOPES 

SILVA; WILTON FIGUEIREDO LIMA; HENRY DANIEL MANRIQUE AYALA; 

NATHÁLIA NOGUEIRA DA COSTA; MARCELA DA SILVA CORDEIRO; HAROLDO 

121 
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FRANCISCO LOBATO RIBEIRO; SEBASTIÃO TAVARES ROLIM FILHO; OTÁVIO 

MITIO OHASHI 

SBTE 133 1940 EFEITO DA RAÇA DA DOADORA SOBRE A EFICIÊNCIA DO PRODUÇÃO 

IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS 
IZABELLE PEREIRA DE LACERDA; CARLA BRAGA MARTINS; MARCELO MACHADO 

DE SOUZA LIMA; BRENO FONSECA GUERRA; EDUARDO SILVA COSTA; JOSÉ DE 

OLIVEIRA CARVALHO 

122 

SBTE 134 1941 CINÉTICA DE MATURAÇÃO NUCLEAR DE OÓCITOS IMATUROS 

INJETADOS EM FOLÍCULO DOMINANTE PRÉ OVULATÓRIO 
ANA PAULA CASTRO; LUIZ MANOEL SOUZA SIMOES; MIGUEL PIZZOLANTE 

BOTTINO; THIAGO TAKIYA PONTES; SARAH DE ANDRADE DIAS RODRIGUES; 
FELIPPE MANOEL COSTA CAIXETA; CAROLINA CAPOBIANGO ROMANO 

QUINTÃO; LUIZ SÉRGIO DE ALMEIDA CAMARGO; MARGOT ALVES NUNES DODE; 

JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES 

123 

SBTE 135 1946 EFEITO DO BUTAFOSFAN NA EXPRESSÃO DE GENES ASSOCIADOS À 

QUALIDADE OOCITÁRIA 
LUCAS TEIXEIRA HAX; JOAO ALVEIRO ALVARADO RINCÓN; JANAINA FADRIQUE 

DA SILVA; JORGEA PRADIEÉ; LIGIA MARGARETH CANTARELLI PEGORARO; 

AUGUSTO SCHNEIDER; MARCIO NUNES CORREA 

124 

SBTE 136 1951 PRODUÇÃO DE EMBRIÕES IN VITRO EM BUFALINOS: COMPARAÇÃO 

ENTRE BEZERRAS, NOVILHAS PRÉ-PÚBERES E VACAS ADULTAS 

JÚLIO CÉSAR BARBOSA SILVA; ROMULO GERMANO REZENDE; MARCOS 

HENRIQUE ALCANTARA COLLI; BERNARDO MARCOZZI BAYEUX; 

RODOLFO DANIEL MINGOTI; OSCAR ALEJANDRO OJEDA-ROJAS; 

ANDREA CRISTINA BASSO; JULIANNE DE RESENDE NAVES; PIETRO 

SAMPAIO BARUSELLI 

125 

SBTE 137 1954 QUALIDADE OOCITÁRIA E PRODUÇÃO EMBRIONÁRIA DE VACAS 

TAURINAS E ZEBUÍNAS 
ANITA SOARES BARBOSA GUIMARAES; MARCELO SIQUEIRA EL AZZI; GABRIELA 

MANSANO DO NASCIMENTO; ANA LUCIA ALMEIDA SANTANA; CARMO EMANUEL 
ALMEIDA BISCARDE; LARISSA PIRES BARBOSA 

126 

SBTE 138 1963 COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO IN VITRO, CONTEÚDO LIPÍDICO E 

EXPRESSÃO GÊNICA DE EMBRIÕES DE VACAS BOS INDICUS 

CULTIVADOS SEM OU COM A SUPLEMENTAÇÃO DE FORSKOLIN. 
NATHALIA COVRE DA SILVA; CAMILA BORTOLIERO COSTA; PAULA ALVARES 

LUNARDELLI; PATRÍCIA KUBO FONTES; CAMILA OLIVEIRA ROSA; ANDREA 

CRISTINA BASSO; MATEUS JOSÉ SUDANO; MARCELO FABIO GOUVEIA 
NOGUEIRA; MARCELO MARCONDES SENEDA 

126 

SBTE 139 1966 CORRELAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO DE DNA E O “CALL RATE” 

DA GENOTIPAGEM DE AMOSTRAS BIOPSIADAS DE EMBRIÕES 

BOVINOS 
JÚLIA MARTINS; CAROLINA CAPOBIANGO ROMANO QUINTÃO; LUIZ SÉRGIO DE 

ALMEIDA CAMARGO; LUIZ ALTAMIRO GARCIA NOGUEIRA; CLARA SLADE 

OLIVEIRA 

127 

SBTE 140 1977 EFEITO DA COMPETÊNCIA OOCITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO IN 

VITRO DE EMBRIÕES DE VACAS LEITEIRAS REPETIDORAS DE 

SERVIÇO SUBMETIDAS À SECAGEM E SUBSEQUENTE INDUÇÃO DE 

LACTAÇÃO 
RODOLFO DANIEL MINGOTI; FLÁVIA MORAG ELLIFF; ROBERTA MACHADO 

FERREIRA; BERNARDO MARCOZZI BAYEUX; ROMULO GERMANO REZENDE; 
ANIBAL EUGÊNIO VERCESI FILHO; ENILSON GERALDO RIBEIRO; ALINE DE 

SOUSA OLIVEIRA; YEDA FUMIE WATANABE; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

128 

SBTE 141 1981 O TRATAMENTO COM PROPILENOGLICOL AUMENTA A TAXA DE 

PRODUÇÃO DE BLASTOCISTOS EM VACAS HOLANDESAS EM PICO DE 

LACTAÇÃO 

ROMULO GERMANO REZENDE; RODOLFO DANIEL MINGOTI; ROBERTA 

MACHADO FERREIRA; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; FLÁVIA 

MORAG ELLIFF; YEDA FUMIE WATANABE; TIAGO DE OLIVEIRA 

CARNEIRO; RODRIGO SELITTO BELLI; ANA ELISA NEGRÃO PEREIRA 

BARRETO; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

129 
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SBTE 142 1987 AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO LIPÍDICO E DA EXPRESSÃO GÊNICA EM 

EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO, TRATADOS COM 

PEPTÍDEO NATRIURÉTICO C (NPPC) 
AMANDA FONSECA ZANGIROLAMO; CAMILA BORTOLIERO COSTA; PAULA 
ALVARES LUNARDELLI; ELISA M PIOLTINE; BRUNA LOPES CARDOSO; ANDREA 

CRISTINA BASSO; MARCELO FABIO GOUVEIA NOGUEIRA; MARCELO 

MARCONDES SENEDA 

130 

SBTE 143 1988 EFEITO DO NÚMERO DE OÓCITOS RECUPERADOS POR OPU NA 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES E NA TAXA DE PRENHEZ DE 

VACAS NELORE (BOS INDICUS) 
YEDA FUMIE WATANABE; OSNIR WATANABE; ANDRÉ DAYAN; RODOLFO DANIEL 
MINGOTI; LAÍSA DA GARCIA DA SILVA; FLÁVIA MORAG ELLIFF; ROBERTA 

MACHADO FERREIRA; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

131 

SBTE 145 2006 CINÉTICA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO CONFORME A 

POPULAÇÃO FOLICULAR EM DOADORAS BOS INDICUS 
OSNIR WATANABE; JULIA GLEYCI SOARES; FABIO MORATO MONTEIRO; 

GUILHERME FAZAN ROSSI; BERNARDO MARCOZZI BAYEUX; ALINE DE SOUSA 

OLIVEIRA; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES; EDSON GUIMARÃES LO TURCO; 

MARCELO FABIO GOUVEIA NOGUEIRA; YEDA FUMIE WATANABE; PIETRO 
SAMPAIO BARUSELLI 

132 

SBTE 146 2009 CONTAGEM FOLICULAR ANTRAL (CFA) E SUA ASSOCIAÇÃO COM 

CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS EM FÊMEAS BOVINAS 
JESÚS ALFONSO SÁNCHEZ; GISVANI LOPES DE VASCONCELOS; MARCELO 
SIQUEIRA EL AZZI; NATHÁLIA ALVES; ANA LECIA APARECIDA PATTO LARA 

RIBEIRO; RENATA MACULAN; GABRIEL MIRANDA MOREIRA; CINTIA VANIN 

RIBEIRO; ANITA SOARES BARBOSA GUIMARAES; JOSÉ CAMISÃO DE SOUZA 

132 

SBTE 147 2010 ASPIRAÇÃO FOLICULAR POR LAPAROSCOPIA É UM PROCEDIMENTO 

SEGURO PARA A COLHEITA DE OÓCITOS PARA PRESERVAÇÃO DE 

ONÇAS PARDAS (Puma concolor) 
HERNAN BALDASSARRE; LETÍCIA ALECHO REQUENA; JULIANE BAYÃO CARELLI; 
JORGE APARECIDO SALOMÃO JÚNIOR; MÁRCIA GONÇALVES RODRIGUES; 

SÉRGIO APARECIDO DE PAULA FERREIRA; ANNELIESE DE SOUZA TRALDI; 

PEDRO NACIB JORGE NETO 

133 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 
 

SBTE 148 1745 INFLUÊNCIA DA LACTAÇÃO SOBRE A CONTAGEM DE FOLÍCULOS 

ANTRAIS (CFA) EM VACAS HOLANDESAS CRIADAS NO SEMIÁRIDO 
SEBASTIÃO INOCÊNCIO GUIDO; FABIANI COUTINHO LORDÃO GUIDO; 

LEONARDO FERNANDES ALENCAR; PAULO ROBERTO AZEVEDO; CLÁUDIO 
COUTINHO BARTOLOMEU; ANTÔNIO SANTANA DOS SANTOS FILHO; JOAQUIM 

EVÊNCIO NETO 

134 

SBTE 149 1768 ESTUDO DA CINÉTICA DA MATURAÇÃO NUCLEAR DE OVÓCITOS 

BOVINOS COM DIFERENTES GRAUS DE COMPETÊNCIA 
SARAH DE ANDRADE DIAS RODRIGUES; THAIS PREISSER PONTELO; TAYNAN 

STONOGA KAWAMOTO; FELIPPE MANOEL COSTA CAIXETA; MARGOT ALVES 

NUNES DODE 

135 

SBTE 152 1820 EFEITO DA SOBREALIMENTAÇÃO COM SILAGEM DE GRÃO DE MILHO 

REIDRATADO NA OVULAÇÃO DE OVELHAS MESTIÇAS DE SANTA 

INÊS 
LUCAS MACHADO FIGUEIRA; DÉBORA REGINA SILVA; JOÃO PEDRO ARAÚJO 
CAMPOS; LETÍCIA RODRIGUES FARIA; LUIS MIGUEL DE REZENDE; PEDRO 

HENRIQUES LIMA; IVAN JÚNIOR ASCARI; RAFAEL FERNANDES LEITE; RENATO 

RIBEIRO DE LIMA; NADJA GOMES ALVES 

136 

SBTE 154 1846 A INIBIÇÃO DA GLICOGÊNIO SINTASE QUINASE-3 (GSK-3) DURANTE 

A MATURAÇÃO IN VITRO DE OVÓCITOS BOVINOS AFETA 

NEGATIVAMENTE A PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 
ALINNE GLORIA CURCIO; LAURA MATHIAS BARROSO; ANGELO JOSÉ BURLA DIAS 

136 

SBTE 155 1847 RESPOSTA SUPEROVULATORIA EM ALPACAS (VICUNHA PACOS) 

SUBMETIDAS A TRÊS PROTOCOLOS DE SUPEROVULAÇÃO PARA 

OBTENÇÃO DE EMBRIÕES 
JUAN REATEGUI ORDOÑEZ; LAURA ELGUERA TEJADA; FERNANDO FERNANDEZ 

FERNANDEZ; VICTOR PACHECO SANCHE 

137 
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SBTE 156 1848 CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS OVARIANAS QUE 

INFLUENCIAM NA POPULAÇÃO DE FOLÍCULOS ANTRAIS EM FEMEAS 

BOS INDICUS DE DIFERENTES IDADES – RESULTADOS 

PRELIMINARES 
DANIELA MORAES PEREIRA; JESSICA RODRIGUES DA SILVA; CAROLINE 

FERREIRA MEDEIROS; JONATHAN VINIVICUS DOS SANTOS; MIRELA BROCHADO 

SOUZA; MARIANE GABRIELA CESAR RIBEIRO FERREIRA; SILVIO DA SILVA 
OLIVEIRA; CHRISTOPHER JUNIOR TAVARES CARDOSO; ANDRÉ LUIZ JULIEN 

FERRAZ; FABIANA DE ANDRADE MELO STERZA 

138 

SBTE 157 1849 AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DE FOLÍCULOS 

OVARIANOS PRÉANTRAIS MULTIOOCITOS DE FETOS BOS INDICUS. 
CRÍCIA ALVES GUTJAHR; BÁRBARA PEDRO NOVELLI; CAMILA BIZARRO DA 

SILVA; ANNA RAQUEL GRIMAS ALMEIDA; JOÃO PAULO FERREIRA SCHOFFEN; 

MARCELO MARCONDES SENEDA; THALES RICARDO RIGO BARREIROS; WANESSA 

BLASCHI 

139 

SBTE 159 1882 RESPOSTA OVARIANA AO TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO 

HORMONAL EM CATETO (PECARI TAJACU LINNAEUS, 1758) 
ANA CLARA SAMPAIO VIANA; JEFERSON LUCAS SOUSA FREITAS; LÍVIA BATISTA 

CAMPOS; ALEXANDRE RODRIGUES SILVA; MOACIR FRANCO OLIVEIRA; VICENTE 
JOSÉ DE FIGUEIRÊDO FREITAS; DÁRCIO ÍTALO ALVES TEIXEIRA; LUCIANA 

MAGALHÃES MELO 

140 

SBTE 160 1883 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA UTILIZAÇÃO CONJUNTA DE PEPTÍDEO 

NATRIURÉTICO DO TIPO C (NPPC) COM RHFSH NA PRÉ-MATURAÇÃO 

IN VITRO DE OÓCITOS BOVINOS SOBRE A RETOMADA ESPONTÂNEA 

DA MEIOSE I 
ELISA M PIOLTINE; ALINE GONÇALVES SAWA; ALEXANDRE MENDES DE ALMEIDA 

JÚNIOR; FRANCINY MARA DE LIMA NEVES; MARCELO FABIO GOUVEIA 

NOGUEIRA 

141 

SBTE 162 1888 EFEITO DO FATOR DE CRESCIMENTO EPIDERMAL NO 

DESENVOLVIMENTO DE FOLÍCULOS PRÉ-ANTRAIS DE FÊMEAS BOS 

TAURUS INDICUS CULTIVADOS IN VITRO 
ISABELA BÚFALO; LARISSA ZAMPARONE BERGAMO; CAMILA BIZARRO DA SILVA; 
MARCELO MARCONDES SENEDA 

142 

SBTE 163 1894 O AUMENTO DA EXPRESSÃO DE MITOFUSINA 2 EM RELAÇÃO A 

MITOFUSINA 1 EM OÓCITOS PREJUDICA A FOLICULOGÊNESE EM 

CAMUNDONGOS 
KAREN FREIRE CARVALHO; BRUNA MARTINS GARCIA; THIAGO SIMÕES 

MACHADO; CAROLINA HABERMANN MACABELLI; FERNANDA KARINA DA SILVA 

RIBEIRO; FRANCISCO EDUARDO GONTIJO GUIMARÃES; MARCOS ROBERTO 
CHIARATTI 

142 

SBTE 164 1914 FATOR DE CRESCIMENTO DOS FIBROBLASTOS 2 REGULA APOPTOSE 

E VISCOSIDADE DA MATRIZ EXTRACELULAR EM COMPLEXOS 

CUMULUS OÓCITOS BOVINOS SUBMETIDOS A MATURAÇÃO IN 

VITRO 
RODRIGO GARCIA BARROS; ANA CAROLINE SILVA SOARES; PAULA FERNANDA 
DE LIMA; LORENA SANCHES; ESTER SIQUEIRA CAIXETA; CHRISTOPHER PRICE; 

JOSE BURATINI 

143 

SBTE 165 1931 COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO IN VITRO 

DE FOLÍCULOS PRÉ-ANTRAIS NA ESPÉCIE BOVINA 
CAMILA BIZARRO DA SILVA; LARISSA ZAMPARONE BERGAMO; ISABELA BÚFALO; 

DENIS VINICIUS BONATO; MARCELO MARCONDES SENEDA 

144 

SBTE 166 1937 O DNA MITOCONDRIAL MUTANTE É SELETIVAMENTE ELIMINADO 

NO OÓCITO DE CAMUNDONGOS POR MITOFAGIA 
BRUNA MARTINS GARCIA; THIAGO SIMÕES MACHADO; FERNANDA KARINA DA 

SILVA RIBEIRO; CAROLINA HABERMANN MACABELLI; KAREN FREIRE 

CARVALHO; MARCOS ROBERTO CHIARATTI 

145 

SBTE 167 1970 ANÁLISE DO METABOLISMO E PRODUÇÃO HORMONAL DE CÉLULAS 

LÚTEAS CANINAS CÍCLICAS E GESTACIONAIS CULTIVADAS IN VITRO 
ANA AUGUSTA PAGNANO DERUSSI; FLAVIA CAROLINE DESTRO; CARLOS RENATO 

DE FREITAS GUATOLINI; RODRIGO VOLPATO; GABRIELA AMORIM CAMPOS; 
NATALIA CELEITA RODRIGUEZ; ANGIE LAGOS-CARVAJAL; CARLA REGINA 

BARBIERI SIMOES; MATEUS JOSÉ SUDANO; MARIA DENISE LOPES 

146 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

24 
 

SBTE 168 

 

1993 DOSAGEM DE PROGESTERONA COM O SINCROGEST INJETÁVEL® NA 

INDUÇÃO DE CICLICIDADE 
AUGUSTO RODRIGUES FELISBINO NETO; GUILHERME MACHADO ZANATTA; 

DENIS FERNANDO; BRUNO GONZALEZ DE FREITAS; MICHELE RICHERI BASTOS; 

BRUNA MARTINS GUERREIRO; PIETRO JACOMETTI MASSARI; GABRIELA 
DALMASO MELO; RODOLFO DANIEL MINGOTI; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

146 

SBTE 169 1995 EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE MELATONINA NA 

RETOMADA DA MEIOSE E NO CONTEÚDO LIPÍDICO DE OÓCITOS 

BOVINOS MATURADOS IN VITRO: RESULTADOS PRELIMINARES 
HUGO FERNANDES; LETÍCIA SCHEFER; FERNANDA CAVALLARI CASTRO; 

DANIELA MARTINS PASCHOAL; KATIA LANCELLOTTI SCHWARZ; RAMON CESAR 

BOTIGELLI; CLÁUDIA LIMA VERDE LEAL 

147 

SBTE 172 1999 TAXA DE RECUPERAÇÃO EMBRIONÁRIA APÓS INDUÇÃO DA 

OVULAÇÃO COM GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM 

ÉGUAS COM DIFERENTES DIÂMETROS FOLÍCULARES 
JÚLIO CÉSAR FERRAZ JACOB; NATÁLIA DE FIGUEIREDO; RITA DE CÁSSIA LIMA 

MORAIS; JHONNATHA PAULO OLIVEIRA; MARCUS FERREIRA SÁ; DIEGO 

RODRIGUES GOMES; GISELLE STEFANI 

148 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA 

DO SÊMEN 

 

SBTE 174 1726 CARACTERIZAÇÃO DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 

ANTES E APÓS A CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN DE TOUROS GIR 
DEILER SAMPAIO COSTA; FERNANDO HENRIQUE GARCIA FURTADO; FÁBIO JOSÉ 

CARVALHO FARIÀ; CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO FERNANDES; JULIANA 
CORREA BORGES 

149 

SBTE 175 1728 USO PROLONGADO DE SUPLEMENTAÇÃO COM FONTE DE ÁCIDOS 

GRAXOS EM TOUROS NELORE CRIADOS EM SISTEMA DE PASTAGEM 

MELHORA A CONGELABILIDADE DO SÊMEN? 
FABIO MORATO MONTEIRO; GUILHERME FAZAN ROSSI; ERIKA ALINE RIBEIRO 

DIAS; MARIA EUGENIA ZERLOTTI MERCADANTE; GISELE ZOCCAL MINGOTI 

150 

SBTE 176 1746 EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE CICLOFOSFAMIDA ASSOCIADA OU 

NÃO À PRÓPOLIS SOBRE O DIÂMETRO TUBULAR E A ALTURA DAS 

CÉLULAS DO DUCTO EPIDIDIMÁRIO DE COBAIOS PÚBERES 
EDNÉIA PAIVA DE OLIVEIRA NORONHA; JOSILANE SOARES DA SILVA; OHANA 
LOPES CARDOSO; VANUZIA GONÇALVES MENEZES; LAIO RAMON CARDOSO 

TORRES; BIANCA DE FREITAS CLARO MANZINI; RITA KAYLA COSTA DE SOUSA; 

EVA MÔNICA SARMENTO DA SILVA; VANESSA SOBUE FRANZO; ADRIANA 

GRADELA 

151 

SBTE 177 1747 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE SELÊNIO SOBRE A INTEGRIDADE 

DO DNA ESPERMÁTICO DE OVINOS 
CARLA FREDRICHSEN MOYA-ARAUJO; MARCELO PIAGENTINI; DANILO CUNHA 

SILVA; FABIO HENRIQUE FERNANDES; DAISY MARIA FÁVERO SALVADORI; 
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES ARAUJO; LUANA DE CASSIA BICUDO; EUNICE 

OBA 

151 

SBTE 178 1748 EFEITO DA CICLOFOSFAMIDA ASSOCIADA OU NÃO À PRÓPOLIS 

SOBRE A ESPESSURA DO ESTROMA MUSCULAR E A ALTURA DO 

EPITÉLIO SECRETOR DA PRÓSTATA DE COBAIOS PÚBERES 
JOSILANE SOARES DA SILVA; EDNÉIA PAIVA DE OLIVEIRA NORONHA; OHANA 

LOPES CARDOSO; VANUZIA GONÇALVES MENEZES; LAIO RAMON CARDOSO 
TORRES; BIANCA DE FREITAS CLARO MANZINI; RITA KAYLA COSTA DE SOUSA; 

EVA MÔNICA SARMENTO DA SILVA; VANESSA SOBUE FRANZO; ADRIANA 

GRADELA 

152 

SBTE 179 1749 EFEITO DA CICLOFOSFAMIDA ASSOCIADA OU NÃO À PRÓPOLIS 

SOBRE A PROJEÇÃO DAS PREGAS DA TÚNICA MUCOSA E A ALTURA 

DAS CÉLULAS EPITELIAIS DA GLÂNDULA VESICULAR DE COBAIOS 

PÚBERES 
ADRIANA GRADELA; OHANA LOPES CARDOSO; EDNÉIA PAIVA DE OLIVEIRA 

NORONHA; JOSILANE SOARES DA SILVA; VANUZIA GONÇALVES MENEZES; LAIO 
RAMON CARDOSO TORRES; BIANCA DE FREITAS CLARO MANZINI; RITA KAYLA 

COSTA DE SOUSA; EVA MÔNICA SARMENTO DA SILVA; VANESSA SOBUE FRANZO 

153 
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SBTE 180 1756 EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL COM ÁCIDOS GRAXOS 

SOBRE A QUALIDADE SEMINAL E FECUNDIDADE DE MACHOS 

NELORE CLASSIFICADOS PARA CONSUMO ALIMENTAR RESIDUAL 
GISELE ZOCCAL MINGOTI; GUILHERME FAZAN ROSSI; JOAQUIM MANSANO 

GARCIA; ROBERTA VANTINI; NATÁLIA MARINS BASTOS; FABIO MORATO 

MONTEIRO 

154 

SBTE 181 1767 QUANTOS ESPERMATOZOIDES PODEM SER COLETADOS DO 

EPIDÍDIMO DE GARANHÕES CRIOULOS? 
FERNANDA CARLINI CUNHA SANTOS; MÁRCIO MENEZES NUNES; EDUARDO 

MALSCHITZKY 

155 

SBTE 182 1794 EFEITO DO FLUIDO DA TUBA UTERINA OBTIDA DE VACAS NA FASE 

FOLICULAR OU LUTEAL DO CICLO ESTRAL NA FUNÇÃO E 

CAPACITAÇÃO DE ESPERMATOZOIDES OVINOS 
VIVIAN ANGÉLICO PEREIRA ALFRADIQUE; RIBRIO IVAN TAVARES PEREIRA 

BATISTA; JOANNA MARIA GONÇALVES DE SOUZA FABJAN; GLÁUCIA MOTA 

BRAGANÇA; LUANA RANGEL CÔRTES; CLARA VIEIRA DE SOUZA; FELIPE 

ZANDONADI BRANDAO 

156 

SBTE 183 1841 EFEITO DA DIETA RICA EM CAROÇO DE ALGODÃO CONTENDO 

GOSSIPOL NA HISTOLOGIA TESTICULAR EM CARNEIROS SANTA INÊS 
REBECA PEREIRA PONTE; PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA; 

ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA; GUSTAVO FERRER CARNEIRO 

156 

SBTE 184 1862 INFLUENCIA DA SAZONALIDADE NOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E 

SEMINAIS DE BÚFALOS NA REGIÃO DO OESTE DO PARÁ. 
SÂMIA RUBIELLE SILVA DE CASTRO; LETICIA DOS SANTOS REBELO; ONILDO DE 

SOUSA FERNANDES JUNIOR; KEDSON LOBO NEVES; WILLIAM GOMES VALE 

157 

SBTE 185 1872 ÍNDICE DOPPLER DE RESISTIVIDADE EM GARANHÕES TRATADOS 

COM GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) 
RITA DE CÁSSIA LIMA MORAIS; JÚLIO CÉSAR FERRAZ JACOB; GISELLE STEFANI; 

DIEGO RODRIGUES GOMES; NATALIA DE FIGUEIREDO; GABRIEL DE ALMEIDA 
DUTRA; FLÁVIA CRESPO VIEIRA DE LEAL FONSECA 

158 

SBTE 186 1886 PRODUÇÃO DE EMBRIÕES UTILIZANDO ESPERMATOZOIDES DO 

EPIDÍDIMO SUBMETIDOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO E 

SUA INFLUÊNCIA NO SEXO DO EMBRIÃO 
ANDRIELLE MENDES CUNHA; ANA LUIZA SILVA GUIMARÃES; LIGIANE OLIVEIRA 

LEME; JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO; LUZIA RENATA OLIVEIRA DIAS; MARGOT 

ALVES NUNES DODE 

159 

SBTE 187 1887 AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DE CÃES DE 

PORTE PEQUENO E MÉDIO - RESULTADOS PARCIAIS 
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES ARAUJO; FLAVIO C. LEME; BRUNA M. S. 

HERNANDES; ANELISE CARLA CAMPLESI; CARLA FREDRICHSEN MOYA-ARAUJO 

160 

SBTE 188 1948 

 

COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS CIRURGICAS PARA O PREPARO DE 

RUFIÕES SUÍNOS 
BRUNA F. V. SUPERTI; ANDRESSA P. SOUZA; BRUNA CAROLINA MÜLLER; 

ZIGOMAR DA SILVA; RICARDO ZANELLA; ERALDO LOURENSO ZANELLA; 
MARIANA GROKE MARQUES 

161 

SBTE 189 1972 

 

SUBPOPULAÇÕES ESPERMÁTICAS DEFINIDAS PELA MORFOMETRIA 

DA CABEÇA DO ESPERMATOZOIDE E A RELAÇÃO COM FERTILIDADE 

IN VIVO 
SHIRLEY ANDREA FLOREZ-RODRIGUEZ; RUBENS PAES DE ARRUDA; LEONARDO 

BATISSACO; JULIO CESAR CARVALHO BALIEIRO; ANA PAULA CASTRO; ENEIVA 

CARLA CARVALHO CELEGHINI 

161 

SBTE 190 1976 EFEITOS INVITRO DA REFRIGERAÇÃO E DA CRIOPRESERVAÇÃO DO 

SÊMEN BOVINO 
OCTAVIO FABIAN BAO TARRAGO; RUBENS PAES DE ARRUDA; SHIRLEY ANDREA 
FLOREZ-RODRIGUEZ; MAÍRA BIANCHI RODRIGUES ALVES; FELIPE BARBOSA 

SANTOS; VITOR HUGO GUILGER GONZAGA; ENEIVA CARLA CARVALHO 

CELEGHINI 

162 

SBTE 191 1980 EFEITO DO CHOQUE TÉRMICO NO EQUILÍBRIO REDOX E NA REAÇÃO 

ACROSSOMAL EM ESPERMATOZOIDES DE TOUROS HOLANDESES 
DANIELA FRANCO DA SILVA; WEBER BERINGUI FEITOSA; ISABELLE SCARPINI 

COTRIM; ANDRE CRONENBERGER ANDRADE; THAIS SOUZA SANTOS; THAÍS 

ALVES RODRIGUES; LAIS BARBOSA LATORRACA; FABIOLA FREITAS DE PAULA 
LOPES 

163 
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EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO 

 

 

SBTE 192 1724 

 

PROSTAGLANDINA E2 NA OVULAÇÃO DE CAMUNDONGOS FÊMEAS 

PRÉ-PÚBERES 
JESSICA SOUZA ANDRADE; JULIANA PAVAN ZULIANI; SULAMITA DA SILVA 

SETUBAL; LUIZ FRANCISCO MACHADO PFEIFER 

164 

SBTE 193 1736 

 

LIPOPOLISSACARÍDEO AFETA A TAXA DE CLIVAGEM E 

DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO IN VITRO? 
JORGEA PRADIEÉ; JOAO ALVEIRO ALVARADO RINCÓN; MONIQUE MAZZAROLLO 

FRATA; BRUNA MION; PATRICIA CARVALHO GINDRI; MONIQUE TOMAZELE 

ROVANI; JESSICA DOS SANTOS DIAS; AUGUSTO SCHNEIDER; LIGIA MARGARETH 
CANTARELLI PEGORARO 

165 

SBTE 194 1739 

 

COLORAÇÃO COM BCB COMO INDICADOR DE VIABILIDADE EM 

EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO 
SIMONE CRISTINA MÉO; CAROLINE DE MORAIS FERRACIOLI; GIOVANNA 
GABRIELLE CRUVINEL; ALEXANDRE ROSSETTO GARCIA 

166 

SBTE 195 1743 

 

VARIAÇÃO DA SORO-PREVALÊNCIA DA DIARRÉIA VIRAL BOVINA 

(BVD), RINOTRAQUEITE INFECCIOSA 
GUILHERME NUNES DE SOUZA; LIGIA MARGARETH CANTARELLI PEGORARO; 
CHRISTIANO FANCK WEISSHEIMER; GEFERSON FISCHER; ODIR DELLAGOSTIN; 

TATIANE SENNA BIALVES; PATRICIA CARVALHO GINDRI; RAFAEL MARTINS 

LUCAS; LILIAN MÜLLER; OLDEMAR HECK WEILLER 

167 

SBTE 196 1752 

 

AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRAFICA DE ÚTERO E OVÁRIOS DE 

NOVILHAS GIROLANDAS E SUA RELAÇÃO COM FERTILIDADE PÓS 

IATF 
JOÃO PAULO MORAIS FERREIRA; LARA NOGUEIRA SILENCIATO; OTÁVIA REIS 
SILVA; MIRELLA TRINDADE SILVA; ROSANE SCATANBURLO LIZIEIRE FAJARDO; 

OSVALDO ALMEIDA RESENDE; JOAQUIM ESQUERDO FERREIRA; YURI BARBOSA 

GUERSON; MARCO ROBERTO BOURG MELLO 

167 

SBTE 201 1780 

 

AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS ULTRASSONOGRÁFICOS COMO 

FERRAMENTA DIAGNÓSTICA DA FUNCIONALIDADE DE CORPOS 

LÚTEOS APÓS INDUÇÃO DA OVULAÇÃO EM NOVILHAS NELORE PRÉ-

PÚBERES 
DAYANE PRISCILA VRISMAN; NATÁLIA MARINS BASTOS; GUILHERME FAZAN 

ROSSI; NAIARA NANTES RODRIGUES; AUGUSTO RYONOSUKE TAIRA; JULIANE 

TERAMACHI TREVIZAN; PEDRO PAULO MAIA TEIXEIRA; FABIO MORATO 
MONTEIRO; MARIA EMILIA FRANCO OLIVEIRA 

168 

SBTE 202 1808 

 

IMPORTÂNCIA DA CITOLOGIA UTERINA COMO DIAGNÓSTICO DE 

ENDOMETRITES SUBCLÍNICAS EM VACAS LEITEIRAS 
ANA PAULA DA SILVA; ADIEL CRISTIANO NINO; DAIANI WISSMANN; RENATA 
PAULA MARCOLAN; ROBERTO KAPPES; JANKIEL PRIMON; RAMIRO MARTINS 

BONOTTO; TATIANE CAMACHO MENDES; FERNADA DE SOUZA ROSA 

169 

SBTE 203 1839 EFEITO DO SISTEMA DE PRÉ MATURAÇÃO DE OOCITOS NO 

DESENVOLVIMENTO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS 
BRENO BARROS SANTANA; GILVANNYA GONÇALVES DE SOBRAL; DIOGO 

GUTEMBERG NASCIMENTO BEZERRA; ANDRÉ MARIANO BATISTA; GUSTAVO 

FERRER CARNEIRO 

170 

SBTE 204 1843 INFLUÊNCIA DAS ENDOMETRITES NAS ESTRUTURAS OVARIANAS E 

QUALIDADE OOCITÁRIA DE BOVINOS 
LARISSA MARCHIORI SENA; JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO; ÍTALO CÂMARA DE 

ALMEIDA; NARA CLARA LAZARONI E MERCHID; JACYMARA DUTRA SANTOS; 

BIANCA CARVALHO DOS SANTOS ALBUQUERQUE; MARIA AUGUSTA PIRES DA 
LUZ CHIEPPE; NATALIA VIANA TAMIASSO; LETICIA ZOCCOLARO OLIVEIRA; 

CARLA BRAGA MARTINS 

171 

SBTE 205 1845 

 

EFEITO DE SOMATOTOPINA RECOMBINANTE (BSTR) NA TAXA DE 

MORTALIDADE EMBRIONARIA E CONCEPCION NA VACAS HOLSTEIN 

SINCRONIZADO COM BENZOATO DE DISPOSITIVOS INTRAVAGINAIS 

DE PROGESTERONA E ESTRADIOL INSEMINADAS EM TEMPO FIXO 
VICTOR PACHECO SANCHEZ; JUAN REATEGUI ORDOÑEZ; FERNANDO 

FERNANDEZ FERNANDEZ; RODRIGO MUÑOZ ESPINOZA 

172 
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SBTE 209 1858 

 

O CORPO CETÔNICO ÁCIDO Β–HIDROXIBUTÍRICO NÃO AFETA OS 

NÍVEIS DA H3K9AC EM OÓCITOS BOVINOS MATURADOS IN VITRO. 
JULIANO RODRIGUES SANGALLI; RAFAEL VILAR SAMPAIO; MAITE DEL 
COLLADO; JULIANO COELHO DA SILVEIRA; TIAGO HENRIQUE CAMARA DE BEM; 

FELIPE PERECIN; FLAVIO VIEIRA MEIRELLES 

172 

SBTE 210 1864 INFLUÊNCIA DA RAÇA MATERNA EM EMBRIÕES F1 RECÍPROCOS 

HOLANDÊS-GIR 
CLARA SLADE OLIVEIRA; RAQUEL VARELLA SERAPIÃO; AGOSTINHO JORGE DOS 

REIS CAMARGO; CÉLIO FREITAS; LÍLIAN TAMY IGUMA; LUIZ SÉRGIO DE 

ALMEIDA CAMARGO; RUI DA SILVA VERNEQUE 

173 

SBTE 212 1881 

 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROGESTERONA IN VITRO DE 

CÉLULAS LÚTEAS DE GATAS DOMÉSTICAS GESTANTES. 
CARLA REGINA BARBIERI SIMOES; ANA AUGUSTA PAGNANO DERUSSI; FLAVIA 

CAROLINE DESTRO; ELAINE CRISTINA GALHARDO; MARIA DENISE LOPES; 

NEREU CARLOS PRESTES 

174 

SBTE 213 1885 

 

EFEITO TERMOPROTETOR DO FLUIDO FOLICULAR EM OÓCITOS 

BOVINOS 
THAÍS ALVES RODRIGUES; DANIELA FRANCO DA SILVA; FABIOLA FREITAS DE 

PAULA LOPES 

175 

SBTE 214 1891 

 

MODULAÇÃO DA VIA DE BIOSSÍTESE DE COLESTEROL EM EMBRIÕES 

BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO 
KELLY ANNES; JORGE ABRÃO P. VILELA; DIEGO BORBA MULLER; DIANA 

PEDROSO CAETANO; MATEUS JOSÉ SUDANO; MARCELLA PECORA MILAZZOTTO 

176 

SBTE 215 1901 PADRÃO DE SECREÇÃO DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE EM 

NOVILHAS PRÉ-PÚBERES DA RAÇA GIR  
PAOLA MARIA DA SILVA ROSA, BEATRIZ ABDALLA FERRAZ DE BARROS, RENATA 

PASOLINI, AGOSTINHO JORGE DOS REIS CAMARGO, RAQUEL VARELLA 
SERAPIÃO, BRUNA RIOS COELHO ALVES, GUILHERME DE PAULA NOGUEIRA, 

CLARA SLADE OLIVEIRA 

177 

SBTE 219 1925 

 

VARIAÇÃO NA RESPOSTA À KISSPEPTINA PARA AVALIAÇÃO DE 

PRECOCIDADE SEXUAL EM NOVILHAS NELORE 
ANA FLAVIA PAIVA; GUILHERME PAULA NOGUEIRA; MARCOS MAIOLI; DEVANI 

MARIANO PINHEIRO; TIAGO ARRIERO RODRIGUES 

178 

SBTE 221 1933 

 

NÍVEIS DE TIMP1 E PADRÃO DE VESÍCULAS EXTRACELULARES 

SECRETADAS POR CÉLULAS FOLICULARES EM DIFERENTES 

ESTÁGIOS DO CICLO ESTRAL DE BOVINOS 
ANA CLARA FAQUINELI CAVALCANTE MENDES ÁVILA; GABRIELLA MAMEDE 

ANDRADE; ALESSANDRA BRIDI; FELIPE PERECIN; FLAVIO VIEIRA MEIRELLES; 
JULIANO COELHO DA SILVEIRA 

179 

SBTE 222 1943 

 

ESTUDO DA RELAÇÃO DOS PERFIS DE TRANSCRIÇÃO E METILAÇÃO 

DE GENES RELACIONADOS AO METABOLISMO DE LIPÍDEOS, 

DIFERENCIAÇÃO E ESTRESSE/MORTE CELULAR EM BLASTOCISTOS 

BOVINOS COM DIFERENTES CINÉTICAS DE DESENVOLVIMENTO 
JÉSSICA ISPADA; CAMILA BRUNA DE LIMA; KELLY ANNES; PATRÍCIA KUBO 
FONTES; MARCELO FABIO GOUVEIA NOGUEIRA; MARC-ANDRÉ SIRARD; 

MARCELLA PECORA MILAZZOTTO 

179 

SBTE 224 1953 AVALIAÇÃO CITOLÓGICA E MICROBIOLÓGICA ENDOMETRIAL DE 

VACAS LEITEIRAS NO PÓS PARTO ORIUNDAS DE PROPRIEDADES DA 

REGIÃO DO CAPARAÓ- ES 
MARIANA PAGANINI LOURENCINI; JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO; JACYMARA 

DUTRA SANTOS; BIANCA BARCELOS MARTINS; ÍTALO CÂMARA DE ALMEIDA; 
LETICIA ZOCCOLARO OLIVEIRA; FABRICIO ALBANI OLIVEIRA; DIRLEI MOLINARI 

DONATELE; GRAZIELA BARIONI; CARLA BRAGA MARTINS 

180 

SBTE 225 1955 

 

REQUERIMENTO DO ESTRADIOL FOLICULAR NO MOMENTO DA 

LUTEÓLISE EM VACAS NELORE SUPLEMENTADAS COM 

PROGESTERONA NO INÍCIO DO DIESTRO 
BEATRIZ DE OLIVEIRA CARDOSO; BERNARDO MARCOZZI BAYEUX; EMILIANA 
OLIVEIRA SANTANA BATISTA; THIAGO MARTINS; FABIAN DAVID CUELLAR 

CUADROS; WANESKA SPINELLI FRIZZARINI; LUCAS OLIVEIRA E SILVA; LAIS 

BARBOSA LATORRACA; GUILHERME PUGLIESI; MARIO BINELLI 

181 

SBTE 229 1965 

 

EFEITO DO CO-CULTIVO IN VITRO DE EMBRIÕES BUBALINOS COM 

CÉLULAS DO CUMULUS BOVINAS NO POTENCIAL DE 

DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO INICIAL 

182 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

28 
 

NAIARA ZOCCAL SARAIVA; MARIVALDO RODRIGUES FIGUEIRÓ; JOSÉ RIBAMAR 

FELIPE MARQUES; MARINA RAGAGNIN DE LIMA; JOAQUIM MANSANO GARCIA 

SBTE 230 1967 COMPORTAMENTO DE GENES RELACIONADOS À EPIGENÉTICA 

DURANTE A ATIVAÇÃO DO GENOMA EMBRIONÁRIO EM BOVINOS 
ROSANE MAZZARELLA; MAITE DEL COLLADO; GABRIELLA MAMEDE ANDRADE; 

FELIPE PERECIN; FLAVIO VIEIRA MEIRELLES; JULIANO COELHO DA SILVEIRA 

183 

SBTE 231 1978 

 

AVALIAÇÃO MORFOFUNCIONAL DO CORPO LÚTEO PARA 

DIAGNÓSTICO PRECOCE DE GESTAÇÃO 20 DIAS APÓS IATF EM 

FÊMEAS BOVINAS MESTIÇAS LEITEIRAS 
MARIANA ALVES DE ANDRADE SILVA; ALEXANDRA SOARES RODRIGUES; TIAGO 
OLIVEIRA BRANDÃO; MARCUS VINÍCIUS GALVÃO LOIOLA; BIA SANTOS SOUZA 

CARÔSO; MARCOS CHALHOUB; RODRIGO FREITAS BITTENCOURT; ANTONIO DE 

LISBOA RIBEIRO FILHO; ENDRIGO ADONIS BRAGA DE ARAUJO; ALESSANDRO 

BITENCOURT NASCIMENTO 

184 

SBTE 232 1979 EFEITO DO USO DO CIPIONATO DE ESTRADIOL NO CONTROLE DA 

LUTEÓLISE ANTECIPADA EM VACAS BOS INDICUS (NELORE) 

SUPLEMENTADAS COM PROGESTERONA INJETÁVEL DE LONGA 

AÇÃO NO DIESTRO INICIAL 
EMILIANA OLIVEIRA SANTANA BATISTA; FABIAN DAVID CUELLAR CUADROS; 

BEATRIZ DE OLIVEIRA CARDOSO; MARIANA SPONCHIADO; THIAGO MARTINS; 
BÁRBARA PIFFERO MELLO; ÁLVARO MIRANDA ALVES; CAMILA CUPPER VIEIRA; 

GUILHERME PUGLIESI; MARIO BINELLI 

185 

 

CLONAGEM, TRANSGÊNESE E CÉLULAS-TRONCO 

 

 

SBTE 234 1738 

 

ISOLAMENTO E CULTIVO IN VITRO DE CÉLULAS SOMÁTICAS 

DERIVADAS DE TECIDO AURICULAR DE ONÇA-PINTADA (PANTHERA 

ONCA) 
ÉRIKA ALMEIDA PRAXEDES; LUIZA BENTO DE QUEIROZ NETA; HERLON VICTOR 

RODRIGUES SILVA; LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO; ALANA AZEVEDO BORGES; 
MARIA BÁRBARA SILVA; MARIA VALÉRIA DE OLIVEIRA SANTOS; ALEXANDRE 

RODRIGUES SILVA; ALEXSANDRA FERNANDES PEREIRA 

186 

SBTE 236 1779 

 

EFEITO DO NÚMERO DE PASSAGENS E DA CRIOPRESERVAÇÃO NA 

VIABILIDADE DE FIBROBLASTOS DE VEADO-CATINGUEIRO 

(MAZAMA GOUAZOUBIRA) 
LÍVIA CORREIA MAGALHÃES; MAAJID HASSAN BHAT; JEFERSON LUCAS SOUSA 

FREITAS; LUCIANA MAGALHÃES MELO; DÁRCIO ÍTALO ALVES TEIXEIRA; LUIZ 
CARLOS ALBUQUERQUE PINTO; LILIA MARIA CARNEIRO CÂMARA; JOSÉ 

MAURICIO BARBANTI DUARTE; VICENTE JOSÉ DE FIGUEIRÊDO FREITAS 

187 

SBTE 238 1828 

 

REPROGRAMAÇÃO DE FIBROBLASTOS SUÍNOS EM CÉLULAS-

TRONCO PLURIPOTENTES INDUZIDAS (PIPSCS) UTILIZANDO 

VECTORES LENTIVIRAIS E FATORES EXÓGENOS TRANSCRICIONAIS 

DE PLURIPOTÊNCIA IN VITRO 
AIRA CAROLINE GODOY PIERI; LAÍS VICARI DE FIGUEIREDO PESSÔA; ALINE 

FERNANDA DE SOUZA; FLAVIO VIEIRA MEIRELLES; ANDRE FURUGEN CESAR DE 

ANDRADE; FABIANA FERNANDES BRESSAN 

187 

SBTE 240 1871 

 

GERAÇÃO DE VACAS TRANSGÊNICAS PARA A PRÓ-INSULINA 

HUMANA E PARA O FATOR IX DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEO 

HUMANO 
PAULO SERGIO MONZANI; JULIANO RODRIGUES SANGALLI; RAFAEL VILAR 
SAMPAIO; RENATO ZANIN; PAULO ROBERTO ADONA; LUCIANO A SILVA; 

FABIANA FERNANDES BRESSAN; MATTHEW BENJAMIN WHEELER; OTÁVIO MITIO 

OHASHI; FLAVIO VIEIRA MEIRELLES 

188 

SBTE 241 1897 

 

COMPARAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CITOCINAS NO MEIO 

CONDICIONADO DERIVADO DAS CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS, NÃO IMUNO ESTIMULADAS, DA MEMBRANA 

AMNIÓTICA E TECIDO ADIPOSO DE CÃES 
NATHÁLIA GENÚ NAKAZATO; MARIA LAURA LARA ARIAS; ISADORA ARRUDA; 

BIANCA ANDRIOLO MONTEIRO; FERNANDA CRUZ LANDIM ALVARENGA; NEREU 
CARLOS PRESTES; BRUNA DE VITA 

189 

SBTE 244 1907 ISOLAMENTO E CULTIVO DE CÉLULAS ESTROMAIS ORIUNDAS DE 

TECIDO ADIPOSO DE TARTARUGA MARINHA CARETTA CARETTA 

190 
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MARINA LANDIM E ALVARENGA; DAPHNE WROBEL GOLDBERG; DANIELLE 

JAQUETA BARBERINI; MIDYAN DAROZ GUASTALI; DANIELA GURGEL 

CAVALCANTI COSTA; JOSIANI ANDREATTA; FERNANDA CRUZ LANDIM 
ALVARENGA 

SBTE 245 1909 ISOLAMENTO E CULTIVO DE CÉLULAS ESTROMAIS DA GELATINA 

WHARTON DE BÚFALOS 
EUNICE OBA; CAROLINA NOGUEIRA DE MORAES; LEANDRO MAIA; PAULO 
HENRIQUE YAMADA; VIVIANE MARIA CODOGNOTO; FELIPE RYDYGIER DE 

RUEDIGER; FERNANDA CRUZ LANDIM ALVARENGA 

191 

SBTE 247 1920 OTIMIZAÇÃO DO MEIO E DA TEMPERATURA PARA RECUPERAÇÃO 

DA INTEGRIDADE DE MEMBRANA DE ESPERMATOZOIDES SUÍNOS 

SUBMETIDOS A ELETROPORAÇÃO 
ZIGOMAR DA SILVA; ANDRESSA P. SOUZA; BRUNA F. V. SUPERTI; CARLOS ANDRÉ 

DA VEIGA LIMA ROSA; MARIANA GROKE MARQUES 

191 

SBTE 249 1986 EFEITO DA APLICAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO NA POPULAÇÃO 

FOLICULAR DE FÊMEAS BOVINAS (RESULTADOS PRELIMINARES) 
JULIA GLEYCI SOARES; GUILHERME FAZAN ROSSI; BERNARDO MARCOZZI 

BAYEUX; ALINE DE SOUSA OLIVEIRA; RAQUEL CELLIN ROCHETTI; GABRIELLE 
FERRANTE ALVES MORAES; YEDA FUMIE WATANABE; FABIO MORATO 

MONTEIRO; EDSON GUIMARÃES LO TURCO; FLÁVIA MORAG ELLIFF, JOSÉ NÉLIO 

DE SOUZA SALES, MARCELO.F.G. NOGUEIRA; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI 

192 

SBTE 250 2000 DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO IN VITRO PARA ESTUDO DA 

COMUNICAÇÃO CELULAR UTILIZANDO FIBROBLASTOS 

TRANSGÊNICOS CAPAZES DE SECRETAR VESÍCULAS 

EXTRACELULARES MARCADAS COM GFP 
TIAGO HENRIQUE CAMARA DE BEM; JULIANO RODRIGUES SANGALLI; FABIANA 

FERNANDES BRESSAN; JULIANO COELHO DA SILVEIRA; FELIPE PERECIN; 

FLAVIO VIEIRA MEIRELLES 

193 

 

BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE: CRIOPRESERVACÃO, 

CRIOBIOLOGIA, BIOLOGIA MOLECULAR E “ÔMICAS” 

 

 

SBTE 251 1727 CARACTERÍSTICAS DA H3K4ME3 E H3K9ME EM DIFERENTES FASES 

DE DESENVOLVIMENTO DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN 

VITRO 
JANAINA MENEGAZZO GHELLER; MARIANE GABRIELA CESAR RIBEIRO 

FERREIRA; MIRELA BROCHADO SOUZA; RALF POEHLAND; FABIANA DE 
ANDRADE MELO STERZA 

194 

SBTE 252 1730 ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS DO GENE AMH COM 

CARACTERÍSTICAS INDICADORAS DE PRECOCIDADE SEXUAL EM 

NOVILHAS DA RAÇA NELORE 
JÚLIA CESTARI PIERUCCI; LUCIA GALVÃO DE ALBUQUERQUE; HUMBERTO 

TONHATI; DANIEL JORDAN DE ABREU DOS SANTOS; DIERCLES FRANCISCO 

CARDOSO; CECILIA RODRIGUES ALVES SILVEIRA; MARINA MORTATI DIAS; 
GREGÓRIO MIGUEL FERREIRA DE CAMARGO; CAMILA URBANO BRAZ; LINDSAY 

UNNO GIMENES 

195 

SBTE 255 1788 EXPRESSÃO GÊNICA DO VEGF NO CORPO LÚTEO DE RATAS QUE 

CONSUMIRAM CHÁ PRETO (CAMELLIA SINENSIS (L.) KUNTZE) 
FRANCISLAINE ANELIZE GARCIA SANTOS; VANESSA DA SILVA ALVES GOSSLER; 

ALINE DE OLIVEIRA SANTOS; ÉRICA SOLANGE CAETANO KIKUCHI; SAMUEL 

APARECIDO FREIRE; PAULA DE CARVALHO PAPA; CALIÊ CASTILHO; LUCIANA 

MACHADO GUABERTO; INES CRISTINA GIOMETTI 

196 

SBTE 256 1800 IDENTIFICAÇÃO DA ISOFORMA PR-B NO CORPO LÚTEO CANINO 

ATRAVÉS DA ANÁLISE QUANTITATIVA DO SEQUENCIAMENTO DE 

RNA (RNA-SEQ) 
FRANCISLAINE ANELIZE GARCIA SANTOS; ANA PAULA MATOSO MISKULIN 

CARDOSO; PAULA DE CARVALHO PAPA 

197 

SBTE 257 1802 NÍVEL DE TRANSCRITOS DE ENZIMAS ENVOLVIDAS NA ACETILAÇÃO 

DE HISTONAS EM OVÓCITOS BOVINOS DE DIFERENTES 

COMPETÊNCIAS 
THAIS PREISSER PONTELO; SARAH DE ANDRADE DIAS RODRIGUES; TAYNAN 
STONOGA KAWAMOTO; LIGIANE OLIVEIRA LEME; MÁRCIO GILBERTO 

ZANGERONIMO; MAURICIO MACHAIM FRANCO; MARGOT ALVES NUNES DODE 

197 
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SBTE 258 1805 USO DA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER EM PROGRAMAS DE 

TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES NA ESPÉCIE EQUINA 
ANDREZA RODRIGUES VIANA; GIOVANNE TENÓRIO FERNANDES FILHO; 

OSWALDO CHRISTIANO GOMES NETO; EWERTON RENNER GOMES DE OLIVEIRA; 

GILVANNYA GONÇALVES DE SOBRAL; GUSTAVO FERRER CARNEIRO 

198 

SBTE 259 1809 AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO COM L-CARNITINA SOBRE A 

PRODUÇÃO E VITRIFICAÇÃO DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS 

IN VITRO 
JOAQUIM MANSANO GARCIA; MARINA RAGAGNIN DE LIMA; NAIARA ZOCCAL 

SARAIVA; CLARA SLADE OLIVEIRA 

199 

SBTE 260 1810 PERFIL PROTEÔMICO QUANTITATIVO DO FLUIDO FOLICULAR 

BOVINO DURANTE O DESENVOLVIMENTO FOLICULAR 
RODRIGO DE ANDRADE FERRAZZA; ELIZABETH MOREIRA DOS SANTOS 

SCHMIDT; MONIKA MIHM CARMICHAEL; FABIANA FERREIRA SOUZA; RICHARD 

BURCHMORE; ROBERTO SARTORI; PETER DAVID ECKERSALL; JOÃO CARLOS 

PINHEIRO FERREIRA 

200 

SBTE 261 1821 SUPLEMENTAÇÃO COM L-CARNITINA DURANTE PROTOCOLO DE 

VITRIFICAÇÃO NÃO INCREMENTA A SOBREVIVÊNCIA E QUALIDADE, 

MAS ALTERA A EXPRESSÃO DE CRAT E PRDX1 EM EMBRIÕES OVINOS 

PRODUZIDOS IN VIVO 
HELENA FABIANA REIS DE ALMEIDA SARAIVA; RIBRIO IVAN TAVARES PEREIRA 

BATISTA; VIVIAN ANGÉLICO PEREIRA ALFRADIQUE; PEDRO HENRIQUE 
NICOLAU PINTO; LILIAN SANTOS RIBEIRO; CLARA SLADE OLIVEIRA; JOANNA 

MARIA GONÇALVES DE SOUZA FABJAN; LUIZ SÉRGIO DE ALMEIDA CAMARGO; 

JEFERSON FERREIRA DA FONSECA; FELIPE ZANDONADI BRANDAO 

200 

SBTE 262 1822 AVALIAÇÃO DO PERFIL PROTEICO DE ESPERMATOZOIDES SEXADOS 

DE TOUROS 
CAROLINE SCOTT; FABIANA FERREIRA SOUZA; VIVIANA HELENA VALLEJO 

ARISTIZABAL; JOSÉ ANTONIO JUNIOR DELL`AQUA 

201 

SBTE 263 1831 REGULAÇÃO DA ATIVIDADE DA FOSFOLIPASE C REDUZ A 

CAPACITAÇÃO PREMATURA DO SÊMEN OVINO CRIOPRESERVADO 
ALINE MATOS ARRAIS; ANGELO JOSÉ BURLA DIAS; CLAUDIO LUIZ MELO DE 

SOUZA; JESÚS EDUARDO DÍAZ JIMÉNEZ; LUANA RANGEL CÔRTES; CAROLINA 

CERQUEIRA SARMENTO OLIVARES; MARCO ROBERTO BOURG MELLO 

202 

SBTE 264 1837 EFICÁCIA ENTRE DOIS PROTOCOLOS PARA ISOLAMENTO DE 

CULTIVO PRIMÁRIO DE CÉLULAS DE TUBA UTERINA EQUINA 
VIVIANA HELENA VALLEJO ARISTIZABAL; PABLO EDUARDO OCAMPO ORTIZ; 

CAROLINE SCOTT; ALEXANDRA USUGA; JOSÉ ANTONIO JUNIOR DELL`AQUA; 
GIOVANNI RESTREPO 

203 

SBTE 266 1844 EXPRESSÃO DE PTGS2 NAS CÉLULAS DO CUMULUS É UM POTENCIAL 

BIOMARCADOR DA QUALIDADE OOCITÁRIA INDEPENDENTEMENTE 

DAS VARIÁVEIS CLÍNICAS DAS PACIENTES 
LÚCIA VON MENGDEN MEIRELLES; MARCO ANTÔNIO DE BASTIANI; LUCAS KICH 

GRUN; LETICIA SCHMIDT ARRUDA; CARLOS ALBERTO LINK; MILVO ANTONIO 

POZZER; FLORENCIA MARIA BARBÉ-TUANA; FÁBIO KLAMT 

204 

SBTE 267 1859 EFEITO DO SEXO NA SOBREVIVÊNCIA DE EMBRIÕES BOVINOS 

PRODUZIDOS IN VITRO VITRIFICADOS POR CRYOTOP 
LIGIANE OLIVEIRA LEME; MARGOT ALVES NUNES DODE 

205 

SBTE 268 1868 PERFIL PROTEICO DO FLUIDO FOLICULAR OVARIANO DE VEADO-

CATINGUEIRO (MAZAMA GOUAZOUBIRA): RESULTADOS 

PRELIMINARES 
THAIS THATIANE DOS SANTOS SOUZA; MAURICIO FRAGA VAN TILBURG; MARIA 
JÚLIA BARBOSA BEZERRA; THIAGO VICTOR DAMASCENO TEIXEIRA; CELSO 

SHINITI NAGANO; LUCIANA DINIZ ROLA; JOSÉ MAURICIO BARBANTI DUARTE; 

LUCIANA MAGALHÃES MELO; ARLINDO DE ALENCAR ARARIPE MOURA; 
VICENTE JOSÉ DE FIGUEIRÊDO FREITAS 

206 

SBTE 271 1912 A CINÉTICA DAS PRIMEIRAS CLIVAGENS INFLUENCIA O 

METABOLISMO ENERGÉTICO E O PADRÃO DE TRANSCRIÇÃO GÊNICA 

DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO. 
CAMILA BRUNA DE LIMA; ERIKA CRISTINA DOS SANTOS; JÉSSICA ISPADA; 

PATRÍCIA KUBO FONTES; MARCELO FABIO GOUVEIA NOGUEIRA; MARCELLA 

PECORA MILAZZOTTO 

206 
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SBTE 272 1928 PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS APÓS A 

TRANSFERÊNCIA NUCLEAR DE PLACA METAFÁSICA 
FELIPPE MANOEL COSTA CAIXETA; REGIVALDO VIEIRA DE SOUSA; JOSÉ FELIPE 

WARMLING SPRÍCIGO; SARAH DE ANDRADE DIAS RODRIGUES; ANDREI 

ANTONIONI FIDELIS; MARGOT ALVES NUNES DODE 

207 

SBTE 273 1930 CORRELAÇÃO ENTRE MARCADORES MOLECULARES CLARIFIDE E A 

TAXA DE PRENHEZ FINAL DE NOVILHAS PRECOCES 
ISABELLA MARCONATO NORONHA; RAFAEL CARVALHO; ROGERIO FONSECA 

GUIMARAES PERES; JOSE LUIZ MORAES VASCONCELOS 

208 

SBTE 274 1942 O USO DE ÁCIDO LINOLEICO NO CULTIVO IN VITRO DE EMBRIÕES 

BOVINOS E SEUS EFEITOS NA PRODUÇÃO E SOBREVIVÊNCIA À 

VITRIFICAÇÃO 
MARINA RAGAGNIN DE LIMA; NAIARA ZOCCAL SARAIVA; CLARA SLADE 

OLIVEIRA; JOAQUIM MANSANO GARCIA 

209 

SBTE 275 1962 NOVA PERSPECTIVA SOBRE ABUNDÂNCIA PROTEÔMICA E AÇÃO DA 

L-ARGININA DURANTE A CAPACITAÇÃO ESPERMÁTICA IN VITRO EM 

BOVINOS 
MARIA CLARA CALDAS-BUSSIERE; VALTER LUIS MACIEL; VANILDO SILVEIRA; 

RICARDO SOUZA REIS; CARLA SOBRINHO PAES DE CARVALHO 

210 

SBTE 276 1973 A INIBIÇÃO DA HSP90 ASSOCIADA AO CHOQUE TÉRMICO DURANTE 

A MATURAÇÃO IN VITRO DE OÓCITOS BOVINOS ALTERA A 

QUANTIDADE RELATIVA DE TRANSCRITOS EM EMBRIÕES EM 

ESTÁGIO DE 8 CÉLULAS 
ELIZA DINIZ DE SOUZA; LUCIANO DE REZENDE CARVALHEIRA; RIBRIO IVAN 

TAVARES PEREIRA BATISTA; PEDRO MANOEL OLIVEIRA NETTO; CAROLINA 
CAPOBIANGO ROMANO QUINTÃO; IURI DRUMOND LOURO; LUIZ SÉRGIO DE 

ALMEIDA CAMARGO 

211 
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SBTE 001 (SUBMISSÃO: 1721) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DO ECP NA EXPRESSÃO DE CIO DE VACAS CASTRADAS E NA FERTILIDADE DE 

VACAS SUBMETIDAS À IATF.  

LUIZ FRANCISCO MACHADO PFEIFER1; AUDREY BAGON2; VANESSA LEMOS2; IZABELA 

LEMOS2; JESSICA SOUZA ANDRADE3; PAULO NEVES2 

1.EMBRAPA, PORTO VELHO, RO, BRASIL; 2.FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO 

CARVALHO, FIMCA,, PORTO VELHO, RO, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDONIA, PORTO VELHO, RO, BRASIL. 

Resumo: Recentemente vários estudos têm demonstrado que vacas que apresentam cio antes da 

inseminação artificial em tempo-fixo (IATF) tem maior prenhez/IA (P/IA). Entretanto, normalmente 

no Brasil, os indutores de ovulação utilizados em programas de IATF são derivados de ésteres de 

estradiol, os quais tem potencial de, artificialmente, induzir uma fêmea à expressar cio. Para avaliar os 

efeitos do ECP em fêmeas bovinas dois experimentos foram conduzidos. Os objetivos deste estudo 

foram avaliar: 1) a taxa de expressão de cio em vacas castradas tratadas com ECP e 2) o efeito da 

retirada do ECP dos protocolos de IATF. O Experimento 1 foi realizado em cross-over com 14 vacas 
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mestiças castradas que foram aleatoriamente divididas em dois Grupos experimentais: Grupo ECP 

(n=14) que recebeu o protocolo hormonal (2 mL de BE + CIDR no D0 / 2 mL de PGF2 alfa no D7 / 

0,5 mL de ECP - CIDR no D9), e Grupo CTL (n=14) que recebeu o mesmo protocolo que o Grupo 

ECP, exceto pela aplicação de solução salina (NaCl 0,9 %) no lugar do ECP. Para a detecção do estro 

foi utilizado o adesivo Estrotect® na região sacro-caudal das vacas, sendo que a visualização do cio 

foi feita quatro vezes ao dia. O intervalo entre as réplicas do crossover foi de 30 dias. Vacas castradas 

que receberam ECP exibiram mais cio (85,7%, 12/14) do que vacas castradas que receberam Salina 

(0%, 0/14; P < 0,001). Vacas que receberam ECP apresentaram cio em média 46h após a aplicação do 

hormônio. No Experimento 2, 94 vacas Nelore lactantes, entre 30 e 60 dias pós-parto com escore de 

condição corporal entre 2,5 e 3,5, foram aleatoriamente distribuídas em 2 grupos experimentais: Grupo 

ECP-GnRH (Grupo EG, n=47) que recebeu o mesmo protocolo do Experimento 1, adicionando 300 

UI de eCG no Dia 9. Além disso, as vacas que não exibiram cio entre a retirada do dispositivo e a 

IATF (realizada no Dia 11), receberam 2,5 mL de GnRH (Gonaxal®, Biogénesis Bagó, Buenos Aires, 

Argentina). Fêmeas do Grupo GnRH (n=47) receberam o mesmo tratamento do Grupo EG, exceto o 

tratamento com ECP no Dia 9. As vacas foram marcadas com bastão na região sacro-caudal para 

identificação do cio. Vacas do Grupo EG exibiram mais cio (57,4%, 27/47) do que vacas do Grupo 

GnRH (31,9%, 15/47; P<0,01). Entretanto, não houve diferença (P = 0,5) na P/IA entre os grupos EG 

(57,4%,  27/47) e GnRH (63,8%, 30/47). Concluímos que a injeção de ECP no momento da retirada 

do implante em protocolos de IATF aumenta a expressão de cio sem diminuir a fertilidade em 

comparação com vacas que não receberam ECP.  

 

SBTE 003 (SUBMISSÃO: 1729) 

IATF, TETF e IA 

COMPARAÇÃO DO BENZOATO E DO CIPIONATO DE ESTRADIOL NA INDUÇÃO DA 

OVULAÇÃO DE VACAS GIROLANDO SUBMETIDAS À INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 

TEMPO FIXO. 

OTÁVIA REIS SILVA1; SAMUEL RODRIGUES BONAMICHI COUTO1; JOAQUIM ESQUERDO 

FERREIRA2; LARA NOGUEIRA SILENCIATO1; ALINE MATOS ARRAIS1; ROSANE 

SCATANBURLO LIZIEIRE FAJARDO3; OSVALDO ALMEIDA RESENDE4; MARCO 

ROBERTO BOURG MELLO1. 

1.UFRRJ - INSTITUTO DE ZOOTECNIA - DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL, 

SEROPEDICA, RJ, BRASIL; 2.CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA, VALENÇA, RJ, 

BRASIL; 3.PESAGRO, SEROPÉDICA, RJ, BRASIL; 4.3EMBRAPA-AGROBIOLOGIA, 

SEROPÉDICA, RJ, BRASIL. 

Resumo: Dentre os principais ésteres utilizados em programas de Inseminação Artificial em Tempo 

Fixo (IATF) de fêmeas bovinas, o benzoato de estradiol (BE) e o cipionato de estradiol (CE) tem se 

destacado por apresentarem baixo custo. Porém, ambos são diferentes quanto à utilização em função 

de apresentarem meia-vida distintas. Com objetivo de reduzir o manejo em protocolos de IATF, o 

presente trabalho avaliou a dinâmica folicular em vacas leiteiras tratadas com BE ou CE como 

indutores da ovulação. Para tanto foram utilizadas 59 vacas Girolando, lactantes, apresentando escore 

de condição corporal médio igual a 3,06±0,49 (escala de 1-5). Em dia aleatório do ciclo estral, os 

animais receberam dispositivo intravaginal contendo 1g de progestágeno (DIB®, Coopers, São Paulo, 

Brasil) e aplicação intramuscular (im) de 2mg de BE sendo este dia considerado D0. No D8, o 

dispositivo foi removido sendo aplicados (im) 500μg de cloprostenol (CIOSIN®, Intervet Schering 

Plough Animal Health, São Paulo, Brasil) em todas as fêmeas. Neste momento os animais foram 

divididos aleatoriamente em dois tratamentos: Grupo BE (n=33) e Grupo CE (n=26). Os animais do 

Grupo CE receberam como indutor da ovulação 1mg de CE (im) (ECP®, Pfizer, São Paulo, Brasil) no 

momento da remoção do dispositivo, enquanto as vacas do Grupo BE receberam 1mg de BE (im) 

(ESTROGIN®, Agroline, São Paulo, Brasil) 24 horas depois (D9). Após a remoção do dispositivo, 

avaliações ultrassonográficas foram realizadas a cada 12 horas até o momento da ovulação. Foram 
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avaliados os seguintes parâmetros: diâmetro do folículo ovulatório – FO (mm); taxa de ovulação - TO 

(%), intervalo retirada do dispositivo/ovulação - IRO (horas) e taxa de prenhez (TP). Para análise 

estatística foi utilizado o teste Qui-quadrado para TO e TP e o teste “T” para FO e IRO, adotando nível 

de significância de 5%. Os resultados para os grupos BE e CE foram, respectivamente: FO: 

14,10±0,60mm e 13,42± 0,55mm; TO: 89,47% e 74,41%; IRO: 68,52±1,70 horas e 63,30± 2,05 horas 

e TP: 54,16% e 64,51%. Não houve diferença (p>0,05) entre os tratamentos para nenhum dos 

parâmetros avaliados. Os resultados do presente trabalho corroboram com os de França et al. (Rev. 

Bras. Saúde Prod. Anim., v.16, n.4, p.958–965, 2015) que não observaram diferença entre o benzoato 

e o cipionato de estradiol na sincronização da ovulação de vacas Girolando. Assim como os de Freitas 

et al. (Anim. Reprod., v.10, n.3, p. 401, 2013) que também não encontraram diferença na utilização de 

ambos indutores de ovulação em vacas da raça Holandesa. Os resultados deste estudo sugerem que é 

possível substituir o BE pelo CE na IATF de vacas Girolando, reduzindo-se o manejo mas mantendo-

se a mesma eficiência. 

 

SBTE 004 (SUBMISSÃO: 1732) 

IATF, TETF e IA 

IMUNIZAÇÃO CONTRA IBR, BVD, LEPTOSPIROSE E CAMPILOBACTERIOSE (BOVIGEN® 

REPRO TOTAL SE) AUMENTA A TAXA DE PRENHEZ E DIMINUI PERDAS EMBRIONÁRIAS 

EM VACAS NELORE SUBMETIDAS À IATF 

GIOVANI PASTRE1; MAYARA MAFRA SOARES2; VICTOR SANSONI DA MATA2; BRUNO 

SIVIERI LIMA1; GUSTAVO GUERINO MACEDO2 

1.VIRBAC, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.UFU, UBERLANDIA, MG, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da imunização contra IBR, BVD, 

leptospirose e campilobacteriose na taxa de concepção de vacas Nelore submetidas a IATF. Foram 

utilizadas 323 vacas Nelore (ECC = 2,78 ± 0,12) de propriedade rural comercial (MG), sob condições 

de pastagens e sem histórico de vacinação para as referidas doenças. No início do estudo (D-21) todas 

as fêmeas foram submetidas à avaliação ultrassonográfica para confirmação da ausência de gestação, 

sendo divididas em dois grupos utilizando o critério de ECC, sendo: Controle (n=156) - animais que 

não receberam vacinação em nenhum momento e Vacinado (n=167) – 5 mL i.m. da vacina Bovigen® 

Repro Total SE (Virbac Saúde Animal, Brasil). No D0, foi realizada a dose reforço da vacina 

reprodutiva no grupo Vacinado e inicio do protocolo de IATF, sendo introduzido um dispositivo 

intravaginal de P4 (Sincrogest®, Ourofino, SP, Brasil) e aplicado i.m. 2 mg de BE 

(Sincrodiol®, Ourofino, SP, Brasil). No D8, foi retirado o dispositivo de P4 e aplicado IM 500µg de 

cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino, SP, Brazil), 1 mg de cipionato de estradiol IM (E.C.P.®, 

Zoetis, SP, Brasil) e 300 UI IM de eCG (Novormon®, Intervet, SP, Brasil). No D10 pela manhã os 

animais foram inseminados pelo mesmo profissional, utilizando a mesma partida de sêmen e no D13 

foi aplicado 150mg de P4 IM (Sincrogest, Ourofino, SP, Brasil). Com 30 e 67 dias após o fim da IATF 

(D40 e D77) foram realizadas avaliações ultrassonográficas para determinação da taxa de gestação e 

perda gestacional. Vacas diagnosticadas gestantes no D40 e com ausência de feto ou presença de feto 

morto na realização da ultrassonografia no D77, foram consideradas com perda gestacional. As 

análises foram realizadas pelo PROC GLIMMIX do SAS, considerando significância quando P<0,05. 

As fêmeas vacinadas apresentaram taxa de concepção maior que o grupo controle devido à menor 

perda embrionária, demonstrando que o modelo utilizado foi eficiente. Embora no diagnóstico aos 30 

dias a concepção tenha sido semelhante (p = 0,1083) entre o controle e o grupo vacinado [46,15% 

(72/156) vs. 54,49% (91/167)], houve um maior concepção  aos 67 dias dos animais que foram 

imunizados [controle =41,67% (65/156) vs. 53,89% (90/167); p = 0,0285)]. Isto se deve ao fato do 

grupo controle apresentar maior perda gestacional entre 30 e 67 dias pós IA [controle = 9,72% (7/72) 

vs. Vacinado = 1,1% (1/91); p = 0,0372]. Em vista disso, pode-se inferirque a imunização Bovigen® 

Repro Total SE (IBR, BVD, Leptospiroses e Campilobacteriose) em vacas Nelore magras sob 

condições de pastagem em Brasil Central, nunca vacinadas para as referidas doenças, proporcionou 
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maior prenhez aos 67 dias provavelmente devido ao fato de os animais imunizados apresentarem 

menor perda embrionária. Estudos complementares estão em andamento para avaliação da 

soroprevalência das referidas doenças. Agradecimentos: Virbac Saúde Animal; Universidade Federal 

de Uberlândia. 

 

SBTE 005 (SUBMISSÃO: 1734) 

IATF, TETF e IA 

INDUÇÃO PRECOCE DA LUTEÓLISE EM PROTOCOLOS DE IATF AUMENTA A 

FERTILIDADE DE VACAS DE CORTE 

AMANDA BILHA MACHADO1; EDUARDO PRADEBON DA SILVA1; LAIS STEFFEN 

GAMBIN1; MARIANA DA SILVA1; MARTIN VIANA KLAFKE1; NICOLAS FRAGA 

COROMBERQUE1; MARI LOURDES BERNARDI1; MARCELO MARONNA DIAS2; MILO C 

WILTBANK3; JOÃO BATISTA SOUZA BORGES1 

1.UFRGS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 2.MÉDICO VETERINÁRIO AUTÔNOMO, PORTO 

ALEGRE, RS, BRASIL; 3.UNIVERSITY OF WISCONSIN, WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS. 

Resumo: A luteólise completa é essencial para a fertilidade de vacas de corte submetidas a protocolos 

de IATF. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da administração de PGF no Dia 7 comparado ao 

Dia 8 sobre a concentração sérica de progesterona (P4), a manifestação de estro, o diâmetro do folículo 

ovulatório (FO) e a prenhez por IA (P/IA). Foram utilizadas 469 vacas Angus não lactantes (com CL 

n= 359, sem CL n= 110), ECC 2,9 ± 0,2 (escala de 1 a 5), mantidas à pasto. No Dia 0, as vacas 

receberam um dispositivo intravaginal contendo 1g de P4 (Reproneo; GlobalGen, Brasil) e 2mg de 

benzoato de estradiol, im, (Syncrogen; GlobalGen, Brasil). No Dia 7, os animais foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos. As vacas foram tratadas com 500mcg de cloprostenol sódico (Inducio; 

GlobalGen, Brasil), im, no Dia 7 (PGF7, n=238) ou no Dia 8 (PGF8, n= 231). No Dia 8, os dispositivos 

de P4 foram removidos e aplicados 0,5mg de cipionato de estradiol, im, (Cipion; GlobalGen, Brasil) 

em todas as fêmeas. A IATF foi realizada entre 48 e 52 h após. Para a detecção de estro, as fêmeas 

tiveram a região sacral pintada com tinta apropriada (TELL TAIL, GEA, New Zealand), no momento 

da retirada dos dispositivos de P4. Exames ultrassonográficos (7,5 MHz, transdutor linear, MediSono 

P3V, USA) foram realizados no Dia 0 para detectar a presença do CL, no Dia 10 para mensurar o 

diâmetro do FO e no Dia 40 para o diagnóstico de gestação. As amostras de sangue para determinação 

da concentração sérica de P4 foram coletadas nos Dias 8 e 10 e analisadas por radioimunoensaio. A 

manifestação de estro e taxa de prenhez foram analisadas como variáveis binomiais por regressão 

logística (Proc GLIMMIX do SAS). O diâmetro do FO e concentração de P4 foram submetidos à 

análise de variância (Proc GLIMMIX do SAS). A manifestação de estro foi maior (Odds ratio= 2,9; P 

= 0,0002) nas fêmeas do grupo PGF7 (91,6%; 218/238) do que nas PGF8 (78,8%; 182/231). A P/IA 

das vacas que apresentaram estro foi 60,2% (241/400) vs. 39,1% (27/69), resultando em maior (Odds 

ratio= 2,4) chance de prenhez, associada ao comportamento estral (P=0,0014). O diâmetro do FO não 

diferiu (P=0,0881) entre os grupos PGF7 (11,7mm) e PGF8 (11,3mm). A P/IA foi maior (P=0,0034) 

para o grupo PGF7 (63,9%; 152/238) vs. PGF8 (50,2%; 116/231). Nas fêmeas PGF7, a P4 no Dia 8 

não diferiu entre prenhes (1,7 ng/ml) e não prenhes (1,9ng/ml). Entretanto, no grupo PGF8 as fêmeas 

prenhes, tiveram a concentração de P4 no Dia 8 menor (2,6 ng/ml) (P=0,0005) do que as não prenhes 

(3,4 ng/ml). No Dia 10, a P4 não diferiu entre os tratamentos (PGF7= 0,11 ng/ml vs. PGF8= 0,09 

ng/ml) e não afetou a fertilidade (P=0,2515). De acordo com os resultados, o diâmetro do FO e a 

concentração de P4 no Dia 10 não foram influenciados pelo dia da administração de PGF, porém, a 

antecipação da aplicação de PGF determinou maiores taxas de manifestação de estro e prenhez. 

 

SBTE 006 (SUBMISSÃO: 1735) 

IATF, TETF e IA 

VACINAÇÃO COM BOVIGEN® REPRO TOTAL SE AUMENTA A TAXA DE CONCEPÇÃO 

EM NOVILHAS NELORE SUBMETIDAS À IATF 
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Resumo: O presente experimento teve como objetivo avaliar o efeito da vacina Bovigen® Repro Total 

SE sobre a taxa de concepção em novilhas Nelore (Bos taurus indicus) aos 30 e 60 dias após a 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF). A hipótese era que a vacinação, previamente à IATF, 

incrementaria a taxa de concepção e reduziria a perda gestacional entre 30 e 60 dias de gestação, 

quando comparada a de um grupo controle não vacinado. Um total de 759 novilhas Nelore sem 

histórico de vacinação prévia para IBR, BVD e Leptospirose foi submetido à avaliação de ciclicidade 

por ultrassonografia (Aloka SSD 500, Tóquio, Japão). Foram selecionadas 459 novilhas cíclicas 

(púberes) para o experimento. Estas 459 novilhas cíclicas foram divididas em 2 grupos: Grupo 

Controle (não vacinado) e Grupo Vacinado (2 doses IM de Bovigen® Repro Total SE, Virbac Saúde 

Animal, São Paulo, Brasil), utilizando-se o escore de condição corporal como fator de balanceamento 

entre grupos. Os animais do grupo Controle não receberam vacinação em momento algum, enquanto 

que o grupo vacinado recebeu a primeira dose da vacina reprodutiva 25 dias antes do início do 

protocolo para IATF (Dia –25; momento da ultrassonografia para determinação da ciclicidade) e a 

segunda dose de reforço no dia do início do protocolo para IATF (Dia 0). Todos os animais foram 

implantados com um dispositivo auricular contendo 3mg de Norgestomet (Crestar, MSD, Brasil) e 

tratados com 2mg de Benzoato de Estradiol IM (Estrogin, Biofarm, Brasil) no Dia 0. Após 8 dias (Dia 

8), o dispositivo foi removido e foram administrados 0,265mg de Cloprostenol Sódico IM (Ciosin, 

MSD, Brasil), 300UI de eCG IM (Novormon, Zoetis, Brasil) e 0,5mg de Cipionato de Estradiol IM 

(ECP, Zoetis, Brasil). A IATF foi realizada pelo mesmo inseminador 48 h após a retirada dos 

dispositivos (Dia 10) com a mesma partida de sêmen em todos os animais. Avaliações 

ultrassonográficas foram realizadas 30 e 60 dias após a IATF (Dias 40 e 70, respectivamente) para 

determinação da taxa de concepção e da perda gestacional. Considerou-se perda gestacional como a 

ausência de feto ou presença de feto morto na ultrassonografia do Dia 70, quando a novilha estava 

gestante no Dia 40. Os resultados foram analisados pelo SAS® (Statistical Software Analysis, versão 

9.3 Institute Inc., Cary, NC, EUA, 2003). A taxa de concepção aos 30 dias foi menor (P=0,02) no 

Grupo Controle (42,5%; 96/226) que no Grupo Vacinado (50,2%; 117/233). Essa diferença se manteve 

(P=0,03) aos 60 dias após a IATF [Grupo Controle: 42,0% (95/226) vs Grupo Vacinado: 48,5% 

(113/233)]. A perda gestacional entre 30 e 60 dias não diferiu (P=0,20) entre os grupos [Controle: 

1,0% (1/96) e Vacinado: 3,4% (4/117)]. Desta forma, concluímos que a vacina Bovigen® Repro Total 

SE foi eficiente para incrementar a taxa de concepção aos 30 e 60 dias pós-IATF em novilhas de corte 

da raça Nelore, mas não foram observados efeitos nas taxas de perda gestational precoce. 

Agradecimentos: Virbac Saúde Animal e HoRa Agronegócio 
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Resumo: O objetivo deste experimento foi avaliar a influência da idade, do peso e do escore de 

condição corporal (ECC) na taxa de prenhez de novilhas Girolandas submetidas à IATF. Para 

realização do experimento, foram utilizadas 56 novilhas Girolandas, com média de idade de 26 meses 

e ECC entre 2,5 e 3,5 (escala de 1 a 5). Todos os animais foram pesados imediatamente antes do início 

da IATF, por meio de pesagem eletrônica sendo as novilhas agrupadas em três categorias de acordo 

com o peso: entre 315-350kg, de 350 a 400kg e acima de 400kg. As fêmeas foram submetidas a um 

mesmo protocolo de IATF, que consistiu em um dispositivo intravaginal de terceiro uso contendo 1g 

de progestágeno (DIB®, MSD Saúde Animal, São Paulo, Brasil), 2mg de benzoato de estradiol IM 

(RIC-BE®, Tecnopec, São Paulo, Brasil) e 500µg de cloprostenol IM (Ciosin®, MSD Saúde Animal, 

São Paulo, Brasil), sendo este considerado o dia 0 (D0). No D8 receberam 500µg de cloprostenol sendo 

o dispositivo de P4 removido. No D10, 48h após a remoção do dispositivo, foram aplicados 10µg de 

Acetato de Buserilina IM (Sincroforte®, Ourofino, Cravinhos/SP, Brasil) sendo realizada a IATF no 

mesmo momento. O diagnóstico de gestação foi realizado por ultrassonografia 30 dias após a IATF 

sendo a taxa de prenhez correlacionada com a idade, peso e com o ECC. Para a realização da análise 

estatística foi utilizado o teste Qui-quadrado com nível de significância de 5%. As taxas de prenhez 

relacionadas ao ECC foram de 85,7%; 62,5% e 64,7% para os escores 2,5, 3 e 3,5, respectivamente, 

não sendo observada diferença estatística. Para peso corporal, as taxas de prenhez foram de 75%, 

77,2% e 44,4% para animais com peso entre 315-350kg, 350-400kg, ≥400kg, respectivamente, não 

sendo observada diferença estatística. As taxas de prenhez relacionadas à idade foram de 81,4%, 63,1% 

e 30% para o intervalo de idade de ≤24, 24<I≤30, ≥30 meses, respectivamente, sendo observada 

diferença estatística (p= 0,0127). A maior fertilidade dos animais mais novos verificada no presente 

trabalho está de acordo com os resultados encontrados por Gasser et al. (2006, J. Anim. Sci, 84, 2042-

2049), e pode ser explicada pela maior fertilidade de animais mais precoces que ficam gestantes mais 

cedo. Desta forma, pode-se concluir que a fertilidade de novilhas Girolandas em um protocolo de IATF 

não sofre influência do ECC e do peso corporal, quando estes variam entre 2,5 e 3,5 e acima de 300 

kg. Porém a idade da novilha influencia a taxa de prenhez sendo maior em animais mais jovens. 
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Resumo: Este estudo objetivou avaliar e determinar os efeitos da suplementação de progesterona com 

o intuito de aumentar a taxa de gestação em vacas da raça Nelore. O experimento foi realizado no 

Centro de Biotecnologia da Reprodução – BIOTEC, no período de Janeiro á Abril de 2016, Maringá 

– Paraná. Foram utilizadas 88 fêmeas adultas da raça Nelore, com 30 e 60 dias pós-parto, escore de 

condição corporal de 3 (três) (escala de 1-5), mantidas em pastagem (Brachiaria brizantha), acesso a 

água e suplementação mineral. Os animais foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos: grupo 

A: Sem suplementação hormonal e grupo B: Com Suplementação hormonal de um dispositivo 

intravaginal contendo 1,9 g de P4 inserido no dia 14º até o 22º dia após a inseminação artificial em 

tempo fixo (CIDR®). Os animais foram sincronizados utilizando o seguinte protocolo. No dia 0 (D0) 

as vacas receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR®) mais 2 mg de Benzoato de 

Estradiol (Gonadiol®, i.m, Syntex S.A), no dia 7 (D7) foi administrado 2 ml de prostaglandina 

(Sincrocio®, i.m, Ouro fino Saúde Animal) e no dia 9 (D9) administrou-se 400 UI de Gonadotrofina 

Coriônica Equina (E.C.G®, i.m, Novormon, Pfizer /saúde Animal), 0,4 ml de Cipionato de Estradiol 

(E.C.P®, i.m, Pfizer Saúde Animal) onde também retirou-se o implante intravaginal de progesterona. 
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Na sequência, dois dias após a retirada do implante de progesterona (D11) foi realizado a Inseminação 

Artificial em Tempo Fixo (IATF), utilizando sêmen congelado proveniente de um touro Aberdeen 

Angus provado. Diagnóstico de gestação (DG) foi realizado 30 dias após a IATF, com auxilio de um 

aparelho de ultrassom ALOKA SSD500 e probe de 5,0 MHZ. Os dados foram analisados pelo 

procedimento PROC GENMOD do programa estatístico SAS (2000), versão 8.01, utilizando-se 

distribuição binomial e função de ligação identidade. De acordo com os resultados podemos observar 

que a suplementação de progesterona do dia 14º ao 22º dia após a IATF não alterou a taxa de gestação 

(P > 0,05) em vacas da raça Nelore. O Grupo A, evidenciou uma taxa de gestação de 52,27% (44/22), 

não apresentando diferença significativa quando comparado ao Grupo B, apresentando uma taxa de 

gestação de 54,54% (44/23).  Com os dados obtidos nesse experimento concluímos que a 

suplementação de progesterona do dia 14º ao 22º dia não alterou a taxa de gestação em fêmeas da raça 

Nelore em inseminação artificial em tempo fixo. 
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VACINAÇÃO CONTRA DOENÇAS REPRODUTIVAS (IBR E BVD) NÃO INTERFERE NA 

TAXA DE PRENHEZ E NA PERDA GESTACIONAL DE VACAS BOS INDICUS SUBMETIDAS 
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Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da vacinação contra herpesvírus bovino tipo 1 

(BHV-1) e vírus da Diarreia Viral Bovina (BVD) na taxa de prenhez e perda gestacional de vacas Bos 

indicus submetidas a protocolo de sincronização da ovulação a base de progesterona (P4) e estradiol 

(E2). No estudo foram utilizadas 400 vacas Nelore lactantes com escore de condição corporal de 

2,83±0,01 (escala de 1 a 5) e pós-parto entre 30 e 60 dias. Em dia aleatório do ciclo estral (D0), as 

vacas receberam 2mg de benzoato de estradiol (BE; RIC-BE®, Tecnopec, Brasil) e um dispositivo 

intravaginal de P4 (Primer®, Tecnopec, Brasil). No dia 8 (D8), o dispositivo de P4 foi removido e as 

vacas receberam 500mg de Cloprostenol (Estron®, Tecnopec, Brasil), 300 UI de eCG (Folligon®, 

MSD, Brasil) e 1mg de cipionato de estradiol (ECP®, Zoetis, Brasil). Após 48 horas, as vacas foram 

submetidas à IATF. No D0, as vacas foram distribuídas aleatoriamente em um de dois tratamentos 

(Grupo Controle e Grupo Vacina). No Grupo Controle, as vacas receberam 2mL de solução fisiológica 

via subcutânea e no Grupo Vacina, as vacas receberam 2mL via intramuscular de vacina reprodutiva 

(Cattle Master 4, Zoetis, Brasil) no D0 e D38. Em um subgrupo de animais (n=40), foi realizada 

colheita de sangue concomitante a administração dos tratamentos para avaliar a presença de BHV-1 e 

BVD (anticorpo) pelo método de soroneutralização. Exames ultrassonográficos foram realizados no 

D38, D70 e D120 para diagnóstico de gestação e avaliação da perda gestacional. A análise estatística 

foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS. A prevalência de IBR de 70,0% (14/20) para 

ambos os grupos no D0 e 70,0% (14/20) para o Grupo Controle e 85,0% (17/20) para o Grupo Vacina 

no D38. A prevalência de anticorpos para BVD foi de 80,0% (16/20) para Grupo Controle e de 75,0% 

(15/20) para Grupo Vacina no D0 e 100,0% (20/20) para ambos os grupos no D38. Além disso, a 

imunização dos animais não interferiu na taxa de prenhez aos 28 dias [Grupo Controle 64,5% 

(129/200), Grupo Vacina 56,6% (112/198; P=0,27)], aos 60 dias [Grupo Controle 63,0% (126/200), 

Grupo Vacina 55,3% (109/197; P=0,29)] e aos 110 dias de gestação [Grupo Controle 61,4% (116/189), 

Grupo Vacina 55,3% (104/188; P=0,29)]. Ainda, não houve diferença entre os grupos para a perda 

gestacional entre 28 e 60 dias de gestação [Grupo Controle 2,3% (3/129) e Grupo Vacina 2,7% (3/112; 

P=0,88)] e entre 28 e 110 dias de gestação [Grupo Controle 3,3% (4/120), Grupo Vacina 2,8% (3/107; 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

38 
 

P=0,62). Conclui-se que a vacinação de vacas contra herpesvírus bovino tipo 1 (BHV-1) e vírus da 

Diarreia Viral Bovina (BVD) não aumenta a fertilidade e não reduz a perda gestacional em vacas Bos 

indicus submetidas à IATF.Apoio: FAPEMIG 
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Resumo: O trabalho teve o objetivo de avaliar a utilização e o custo de progesterona injetável em 

protocolos de sincronização da ovulação. O experimento foi realizado na Fazenda Santana (Valença-

RJ), onde 82 novilhas Nelores nulíparas, das quais 39% cíclicas, com idades e pesos médios de 19 

meses e 315 kg, foram aleatoriamente distribuídas em dois grupos: Grupo Controle (n=41) e Grupo 

P4i (n=41) de forma que os grupos ficaram com mesmo número de animais cíclicos. Os animais 

tiveram acesso ad libitum à água e ao suplemento mineral seletivo. Os tratamentos iniciaram-se em 

dia aleatório do ciclo estral, sendo este dia considerado o Dia Zero (D0) onde as novilhas do Grupo 

Controle receberam um dispositivo intravaginal contendo 1,9 g de progestágeno (CIDR®, Zoetis, 

Brasil) e 2 mg de benzoato de estradiol im (SINCRODIOL®, Ourofino, Brasil). Oito dias depois (D8), 

o dispositivo foi removido e administrou-se im 150 µg de cloprostenol (VETEGLAN®, Hertape, 

Brasil), 1 mg de cipionato de estradiol (E.C.P®, Zoetis, Brasil) e 300 UI de eCG (NOVORMON®, 

Zoetis, Brasil). No Grupo P4i, as novilhas receberam 150mg de progesterona injetável im 

(SINCROGEST injetável® - Ouro Fino, Brasil) no D0 ao invés da colocação do dispositivo. Os demais 

procedimentos e administrações de fármacos foram semelhantes ao Grupo Controle. No D8, as 

novilhas receberam um adesivo identificador de estro (BoviFlag) para avaliação da manifestação de 

estro. Em ambos os grupos, a IATF foi realizada 48 horas após a retirada do dispositivo de 

progesterona. Exames ultrassonográficos (Mindray DP-2200 Vet) foram realizados no momento da 

IATF para mensurar o diâmetro do folículo dominante (FDIA) e no D20 para avaliar a taxa de ovulação 

mediante a observação de corpo lúteo. A avaliação do FDIA foi realizada por análise de variância e as 

médias foram comparadas pelo teste T, com nível de significância de 5%. As taxas de ovulação, de 

manifestação de estro (ME) e número de fêmeas com presença de folículo dominante ≥ 8 mm na IATF 

foram analisadas pelo teste do Qui-quadrado com nível de significância de 5%. A taxa de ME foi maior 

nas novilhas do Grupo Controle [92% (35/38) para o Grupo Controle e 67% (24/36) para o Grupo P4i; 

P=0,006]. No entanto, não houve diferença entre os grupos experimentais para as variáveis FDIA 

(Grupo Controle - 10,2±1,6mm e Grupo P4i - 10,9±2,0mm; P=0,08), taxa de ovulação [Grupo Controle 

– 82,9% (34/41) e Grupo P4i - 70,7% (29/41); P=0,19] e presença de folículo dominante ≥8 mm na 

IATF [Grupo Controle – 87,8% (36/41) e Grupo P4i - 87,8% (36/41); P=1,0]. Na análise do custo dos 

hormônios utilizados, verificou-se redução de 19,9% com a utilização da P4 injetável (R$13,36). 

Conclui-se que a P4i apresentou resultados similares a progesterona intravaginal na sincronização da 

ovulação de novilhas Nelore e promoveu redução no custo do protocolo. No entanto, novos estudos 

com maior número de animais e utilização de diferentes indutores da ovulação são necessários para 

consolidar a hipótese. 
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E NA PERDA GESTACIONAL DE FÊMEAS NELORES SUBMETIDAS À IATF 
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MELLO1 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da suplementação de progesterona de 

longa ação na concepção e na perda gestacional de fêmeas Nelores submetidas à IATF. O experimento 

foi realizado na Fazenda Remon localizada no município de Porto Real-RJ, durante o período de 

novembro de 2016 à maio de 2017. Foram utilizadas 528 fêmeas Nelores (vacas e novilhas) com um 

período pós-parto mínimo de 30 dias e máximo de 120 dias, mantidas em pastagem de Brachiaria 

decumbes, com água e sal mineral ad libitum. A sincronização da ovulação foi iniciada em dia aleatório 

do ciclo estral (D0) sendo inserido dispositivo intravaginal de progesterona (Primer®, Tecnopec, São 

Paulo, Brasil) associado à aplicação de 2,0 mg de benzoato de estradiol (Fertilcare®, Vallée S.A.), por 

via intramuscular. O dispositivo foi mantido por oito dias e, na sua retirada (D8), foram aplicados 

500µg de cloprostenol (Ciosin®, MSD Saúde Animal, São Paulo, Brasil) + 400UI de gonadotrofina 

coriônica equina (Folligon®, MSD Saúde Animal, São Paulo, Brasil) ambos por via intramuscular. 

Um dia após (D9), foi aplicado 1mg de Benzoato de Estradiol (Fertilcare®, Vallée S.A) pela via 

intramuscular. Dois dias após a retirada do dispositivo foi realizada a Inseminação Artificial em Tempo 

Fixo (D10). Após a IATF, os animais foram distribuídos em três grupos: grupo experimental 1 (GE 1; 

n=178), grupo experimental 2 (GE 2; n=163) e grupo controle (GC; n=187). As fêmeas foram 

distribuídas de forma que cada grupo tivesse a mesma proporção de nulíparas, primíparas e multíparas, 

assim como de animais cíclicos e acíclicos. Os animais do grupo experimental 1 e do grupo 

experimental 2 foram suplementados com 150mg de progestágeno injetável de longa ação (Sincrogest 

LA®, Ourofino, Uberaba/MG, Brasil), em dose única, sendo os animais do grupo experimental 1 no 

D15 (5 dias pós IATF) e os animais do grupo experimental 2 no D21 (11 dias pós IATF). Os animais 

do grupo controle não receberam nenhum tipo de suplementação de progestágeno. O DG (diagnóstico 

de gestação) e a PG (perda gestacional) foram avaliados pela palpação retal com auxílio da 

ultrassonografia transretal (Mindray D2200 vet). O DG foi realizado 39 dias após a inseminação e a 

PG avaliada de 39 dias a 90 dias após IATF. As variáveis taxas de concepção e perda de gestação 

foram analisadas pelo método não paramétrico qui-quadrado (χ2), utilizando a função PROC FREQ 

do programa estatístico SAS® (SAS, 2009). As taxa de concepção foram de 47% (83/178), 42% 

(68/163) e 41% (76/187), respectivamente, para GE1, GE2 e GC, não sendo observada diferença entre 

os tratamentos (p=0,47). A perda gestacional foi de 6,58% (GC), 2,41% (GE1) e 5,88% (GE2) não 

sendo observado diferença estatística (p=0,19). Conclui-se que a suplementação de progesterona 

injetável de longa ação, 5 ou 11 dias após a IATF, não altera a taxa de concepção e nem a perda 

gestacional de fêmeas Nelores. 

 

SBTE 012 (SUBMISSÃO: 1759) 

IATF, TETF e IA 

UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO J-SYNCH EM VACAS DE CORTE NÃO LACTANTES 

ASSOCIADO A OBSERVAÇÃO DE ESTRO 

BRUNA MION1; RAMIRO MARTINS BONOTTO2; CAROLINE OLIVEIRA FARIAS1; 

AUGUSTO SCHNEIDER1; FERNADA DE SOUZA ROSA3; ANA LUCIA MARTINS BONOTTO4 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, PELOTAS, RS, BRASIL; 2.FAI FACULTADADES, 

ITAPIRANGA, SC, BRASIL; 3.FAI FACULDADES, ITAPIRANGA, SC, BRASIL; 4.ABN 

AGROPECUÁRIA, SANTIAGO, RS, BRASIL. 

Resumo: O protocolo J-Synch foi desenvolvido visando o aumento da duração do proestro em novilhas 

de corte. A associação desse protocolo com o manejo de visualização de estro e antecipação do 
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momento da IA de acordo com o cio pode levar a aumento da taxa de prenhez, por evitar a assincronia 

entre IA e ovulação. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar a utilização do protocolo J-Synch 

em vacas solteiras associado com o manejo de visualização do estro e antecipação do momento da IA. 

O trabalho foi realizado com 116 vacas não lactantes da raça Aberdeen Angus (Bos taurus). No dia 0, 

as fêmeas receberam um dispositivo intravaginal reutilizado com 1 g de progesterona (Sincrogest, 

Ouro Fino®, Cravinhos, Brasil) e 2 mg de Benzoato de Estradiol (Sincrodiol, Ouro Fino®, Cravinhos, 

Brasil). No dia 6, o dispositivo intravaginal foi retirado e foi administrado 500 µg de cloprostenol 

sódico (Sincrocio, Ouro Fino®, Cravinhos, Brasil). No dia 8, os animais passaram por visualização de 

estro durante uma hora e as fêmeas que demonstraram estro foram inseminadas após 12 horas. As 

fêmeas que não demonstraram estro foram inseminadas em tempo fixo, 72 horas após a retirada do 

dispositivo intravaginal. Todas as fêmeas receberam 10 µg de análogo de GnRH (Sincroforte, Ouro 

Fino®, Cravinhos, Brasil) no momento da inseminação. A inseminação foi realizada com doses de 

sêmen comercial de 4 touros com fertilidade conhecida. O diagnóstico de gestação foi realizado após 

30 dias. Os dados foram avaliados por teste de qui-quadrado. A taxa de prenhez global foi 57,7% 

(67/49). Quando comparada a taxa de prenhez entre as vacas que foram inseminadas após observação 

de estro (72,7%) ou por IATF (54,2%) não houve diferença entre os grupos (P=0,15). Contudo, deve-

se considerar que o estudo envolveu 116 fêmeas. A utilização de um número maior de animais poderia 

demonstrar diferença entre os grupos de inseminação. Dessa forma, mais estudos são necessários para 

esclarecer o resultado da associação da observação de estro ao protocolo J-Synch. Entretanto, pode-se 

concluir que o protocolo J-Synch resulta em adequada taxa de prenhez em vacas de corte não lactantes. 

 

SBTE 013 (SUBMISSÃO: 1760) 

IATF, TETF e IA 

AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO J-SYNCH COM ECG ASSOCIADO A OBSERVAÇÃO DE 

ESTRO EM NOVILHAS DE CORTE 

ANA LUCIA MARTINS BONOTTO1; BRUNA MION2; RAMIRO MARTINS BONOTTO3; 

CAROLINE OLIVEIRA FARIAS2; FERNADA DE SOUZA ROSA4; AUGUSTO SCHNEIDER2 

1.ABN AGROPECUÁRIA, SANTIAGO, RS, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 

PELOTAS, RS, BRASIL; 3.FAI FACULTADADES, ITAPIRANGA, SC, BRASIL; 4.FAI 

FACULDADES, ITAPIRANGA, SC, BRASIL. 

Resumo: O protocolo J-Synch foi desenvolvido visando o aumento da duração do proestro, com o 

objetivo de aumentar o crescimento folicular, as concentrações de estradiol e promover a ovulação de 

um folículo com maior diâmetro. O objetivo desse estudo foi avaliar a utilização do protocolo J-Synch 

com eCG, associado a antecipação do momento da IA de acordo com a demonstração de estro em 

novilhas. O experimento foi realizado com 295 novilhas da raça Braford (Bos taurus x Bos indicus). 

Os animais foram divididos aleatoriamente nos grupos: ECP ou J-Synch. No dia 0, todas as novilhas 

receberam um dispositivo intravaginal reutilizado com 1 g de progesterona(Sincrogest, Ouro Fino®, 

Cravinhos, Brasil) e foi administrado 2 mg de benzoato de estradiol (Sincrodiol, Ouro Fino®, 

Cravinhos, Brasil). As novilhas do grupo ECP (n=146), no dia 7 receberam 500 μg de cloprostenol 

sódico (Sincrocio, Ouro Fino®, Cravinhos, Brasil). No dia 9 foi realizada a remoção do dispositivo e 

administrado 1 mg de cipionato de estradiol (SincroCP, Ouro Fino®, Cravinhos, Brasil) e 200 UI de 

eCG (SincroECG, Ouro Fino®, Cravinhos, Brasil). No dia 10, os animais passaram por visualização 

de estro durante uma hora e as fêmeas que demonstraram estro (n=62) foram inseminadas após 12 

horas e as fêmeas que não demonstraram foram inseminadas em tempo fixo (n=84), 48 horas após a 

remoção do dispositivo. Nas fêmeas do grupo J-Synch, o dispositivo intravaginal foi retirado no dia 6 

e foi administrado 500 μg de cloprostenol sódico e 200 UI de eCG. No D8, os animais passaram por 

visualização de estro durante uma hora e as fêmeas que demonstraram cio (n=39) foram inseminadas 

após 12 horas e as fêmeas que não demonstraram foram inseminadas em tempo fixo (n=110), 72 horas 

após a remoção do dispositivo. No momento da inseminação foi realizada a administração de 10 μg de 

análogo de GnRH (Sincroforte, Ourofino®, Cravinhos, Brasil) no grupo J-Synch. Os resultados foram 
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avaliados pelo teste de qui-quadrado. A taxa de prenhez não foi diferente (P=0,68) entre os grupos 

ECP (50,68%) e J-Synch (60,40%). O grupo ECP teve mais fêmeas que demonstraram estro (P=0,003) 

em comparação ao J-Synch antes do momento da IATF. No grupo ECP a taxa de prenhez das novilhas 

que anteciparam o estro (66,13%) foi superior ao das que não anteciparam (39,28%) (P=0,001). 

Contudo, no grupo J-Synch a mesma diferença não foi observada (P=0,58). Quando comparadas as 

taxas de prenhez obtidas nos dois protocolos somente das fêmeas que anteciparam o estro não foi 

observada diferença estatística (P=0,83) entre os protocolos ECP e J-Synch. Dessa forma, pode-se 

concluir que o protocolo J-Synch em novilhas apresenta uma taxa de prenhez semelhante ao do 

protocolo do ECP, não sendo observada diferença na taxa de prenhez de novilhas que demonstraram 

cio. 

 

 

SBTE 014 (SUBMISSÃO: 1761) 
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PRÉ-SINCRONIZAÇÃO POR INDUÇÃO DE FOLÍCULO DOMINANTE PERSISTENTE 

UTILIZANDO DISPOSITIVO DE PROGESTERONA EM PROTOCOLOS DE SINCRONIZAÇÃO 

DA OVULAÇÃO A BASE DE GNRH EM VACAS LEITEIRAS EM LACTAÇÃO 

MIGUEL PIZZOLANTE BOTTINO1; LUIZ AUGUSTO CAPELLARI LEITE DA SILVA1; LUIZ 

MANOEL SOUZA SIMOES1; GABRIELA SANTOS1; INGRIS YOHANA HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ1; PAULO ANTÔNIO MIRANDA BARROS2; JOSÉ CAMISÃO DE SOUZA1; PIETRO 

SAMPAIO BARUSELLI3; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS, MG, BRASIL; 2.FAZENDA VARGEM 

GRANDE, ITUTINGA, MG, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, 

BRASIL. 

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar a pré-sincronização por indução de folículo dominante 

persistente utilizando dispositivo de progesterona anterior ao protocolo Ovsynch (Persynch) 

comparado com o protocolo Double-Ovsynch em vacas leiteiras em lactação. No experimento, vacas 

leiteiras cruzadas Holstein x Gir (n=440) foram distribuídas aleatoriamente em um de dois grupos: (I) 

Double-Ov (n=228), administração i.m. de GnRH (Dia -17), PGF2α 7 dias depois (Dia -10) e GnRH 

3 dias mais tarde (Dia -7) seguido pelo protocolo Ovsynch 7 dias depois (GnRH no Dia 0, PGF no Dia 

7, GnRH no Dia 9); (II) Persynch (n=212), inserção de um dispositivo intravaginal de progesterona 

(Dia -10), 10 dias depois (Dia 0) iniciou-se o protocolo Ovsynch, sendo a retirada do dispositivo feita 

no Dia 7. Todas as vacas foram inseminadas 15 a 20 horas após a segunda administração de GnRH do 

protocolo Ovsynch e submetidas à exames ultrassonográficos para diagnóstico de gestação aos 30 e 

60 dias pós IA. Em subgrupos de animais (n=102), realizou-se avaliações ultrassonográficas nos dias 

0, 7, 9 e 24 do período experimental e coletas de sangue (n=44) nos dias 0, 7 e 24 para dosagem de 

progesterona. Não foram observadas diferenças entre os métodos de pré-sincronização nas variáveis 

taxa de pré-sincronização [presença de folículo com mais de 12mm no D0, Double-Ov 94,2% (49/52) 

vs Persynch 92,0% (46/50); P=0,66], diâmetro folicular no 1º GnRH (Double-Ov 17,2 ± 0,7mm 

e Persynch 18,6 ± 0,9mm; P=0,28), taxa de ovulação ao 1º GnRH [Double-Ov 86,3% (44/51) 

e Persynch 81,2% (39/48); P=0,50], taxa de sincronização [Double-Ov 84,6% (44/52) e Persynch 

86,0% (43/50); P=0,84], diâmetro folicular no 2º GnRH (Double-Ov 17,5 ± 0,6mm e Persynch 18,0 ± 

0,5mm; P=0,48), taxa de ovulação no 2º GnRH [Double-Ov 90,9% (40/44) e Persynch 86,0% (37/43); 

P=0,48] e diâmetro do CL no D24 (Double-Ov 27,9 ± 0,7mm vs Persynch 29,4 ± 0,9mm; P=0,19). 

Verificou-se diferença entre os tratamentos quanto à presença de CL no D0 [Double-Ov 57,7% (30/52) 

e Persynch 36,0% (18/50); P=0,03]. Além disso, não houve diferença entre os grupos na taxa de 

prenhez aos 30 [Double-Ov 39,0% (89/228) e Persynch 40,1% (85/212); P=0,85], 60 dias de gestação 

[Double-Ov 34,8% (79/227) e Persynch 38,7% (82/212); P=0,41] e perda gestacional entre 30 e 60 

dias de gestação [Double-Ov 7,9% (7/88) e Persynch 3,5% (3/85); P=0,13]. Não houve diferença entre 

os grupos quanto à porcentagem de vacas com P4 <1 ng/mL no D0 [Double-Ov 13,6% (3/22) 
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e Persynch 5,0% (1/20); P=0,37] e quanto à porcentagem de vacas com P4 >1 ng/mL no D7 [Double-

Ov 77,3% (17/22) e Persynch 95,0% (19/20); P=0.14] e para concentração de P4 no D24 (Double-Ov 

4,7 ± 0,6 vs P4-Ov 5,9 ± 0,9; P=0,84). Concluiu-se que a pré-sincronização por indução de folículo 

dominante persistente utilizando dispositivo de progesterona anterior ao protocolo Ovsynch apresenta 

resultados semelhante ao protocolo Double Ovsynch no padrão de crescimento e regressão folicular e 

na fertilidade de vacas leiteiras cruzadas em lactação.  Apoio: CNPq e FAPEMIG 
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EXPOSIÇÃO PRÉVIA DE PROGESTERONA AO PROTOCOLO DE SINCRONIZAÇÃO DA 

OVULAÇÃO AUMENTA O DIÂMETRO FOLICULAR E A TAXA DE PRENHEZ DE VACAS 

BOS INDICUS LACTANTES 
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1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS, MG, BRASIL; 2.AGROPECUÁRIA ÁGUA 

PRETA S/A, COCALINHO, MT, BRASIL; 3.OURO FINO SÁUDE ANIMAL, CRAVINHOS, SP, 

BRASIL. 

Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da exposição prévia de progesterona injetável 

(P4i) ao protocolo de IATF no crescimento folicular e na taxa de prenhez de vacas Bos indicus 

lactantes. No estudo foram utilizadas 681 vacas Nelore lactantes em anestro (325 primíparas e 356 

multíparas), com escore de condição corporal de 2,72±0,01 (escala de 1 a 5) e pós-parto entre 30 e 60 

dias. Dez dias antes do início do protocolo de IATF (D-10), as vacas foram divididas em um de três 

grupos experimentais (Grupo Controle, grupo P4 e grupo P4GnRH). No grupo Controle, as vacas 

receberam 2,0mg de benzoato de estradiol (Sincrodiol®, Ouro Fino, Brasil) e um dispositivo 

intravaginal de progesterona (Sincrogest®, Ouro Fino, Brasil) no D0. Oito dias depois (D8), o 

dispositivo foi removido e as vacas receberam 500,0µg de Cloprostenol (Sincrocio®, Ouro Fino, 

Brasil), 1,0mg de cipionato de estradiol (SincroCP®, Ouro Fino, Brasil) e 300UI de gonadotrofina 

coriônica equina (eCG, SincroeCG®, Ouro Fino, Brasil). No grupo P4, as vacas receberam 150 mg de 

progesterona injetável (Sincrogest Injetável ®, Ouro Fino, Brasil) via intramuscular no D-10 e foram 

submetidas ao mesmo protocolo de sincronização da ovulação do grupo Controle. No grupo P4GnRH, 

as vacas receberam os mesmos tratamentos do grupo P4 associado à administração de 10µg de 

buserelina (Sincroforte®, Ouro Fino, Brasil) no D0. Em um subgrupo de animais (n=420; 176 

primíparas e 244 multíparas) foram realizados exames ultrassonográficos para avaliação do diâmetro 

do maior folículo (D0, D8 e D10), da taxa de ovulação (presença de CL no D24 ipsilateral ao FD no 

D10) e do diâmetro do corpo lúteo (D24). O diagnóstico de gestação foi realizado por ultrassonografia 

30 dias após a IATF. A análise estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS e as 

variáveis contínuas foram apresentadas por média ± erro padrão. O diâmetro do maior folículo (FD) 

no D10 (P=0,21), a taxa de crescimento folicular (P=0,34) e a taxa de ovulação [Controle 78,2% 

(104/133), P4 80,3% (110/137) e P4GnRH 75,2% (106/141); P=0,62] foram semelhantes entre os 

grupos experimentais. No entanto, verificou-se diferença entre os grupos para o FD no D0 [Controle 

(10,9±0,2mm)b, P4 (12,7±0,3mm)a e P4GnRH (12,6±0,3mm)a; P=0,001], FD no D8 [Controle 

(9,7±0,2mm)b, P4 (10,4±0,2mm)a e P4GnRH (9,9±0,2mm)ab; P=0,05], presença de CL no D8 

[Controle 0% (0/136)b, P4 0% (0/140)b e P4GnRH 26,4% (38/144)a; P=0,001), diâmetro do CL no 

D24 [Controle (19,7±0,4mm)ab, P4 (20,1±0,4mm)a e P4GnRH (18,5±0,4mm)b; P=0,001] e a taxa de 

prenhez [Controle 35,0% (78/223)b, P4 45,9% (105/229)a e P4GnRH 40,6% (93/229)ab] . Conclui-se 

que a exposição prévia de progesterona ao protocolo de IATF aumenta o diâmetro do FD no D0 e D8 

sem interferir na taxa de ovulação. Além disso, tal exposição aumenta a taxa de prenhez de vacas 

Nelore lactantes. Apoio: Ouro Fino Saúde Animal e FAPEMIG 
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RELAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DO HORMÔNIO ANTI-MULLERIANO (AMH) 

COM A TAXA DE PRENHEZ DE FÊMEAS OVINAS 

ANA CAROLINA C. NEVES1; ELÍSIO C. DEBORTOLI1; ODILEI R. PRADO2; THALES 
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ALABART1; ALDA LUCIA G. MONTEIRO5 
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BANDEIRANTES, PR, BRASIL; 4.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - 

CAMPUS BANDEIRANTES, BANDEIRANTES, PR, BRASIL; 5.CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGON-CITA, ZARAGOZA, ESPANHA. 

Resumo: Os objetivos deste trabalho foram determinar a concentração plasmática do hormônio anti-

mulleriano (AMH) em cordeiras pré-púberes da raça White Dorper e avaliar a sua relação com a taxa 

de prenhez à primeira monta. O experimento foi realizado no Laboratório de Produção e Pesquisa em 

Ovinos e Caprinos (LAPOC), da Fazenda Experimental do Canguiri, da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), de agosto a dezembro de 2015. Foram avaliadas 19 cordeiras da raça White Dorper, a 

partir dos 120±5 dias de idade, pesando 28±5 kg e escore de condição corporal (ECC) 3±0,4. As 

cordeiras pré-púberes foram avaliadas aos 120, 150, 180 dias de idade, quanto as concentrações de 

AMH e presença da ovulação por videolaparoscopia (Olympus®, Brasil), após a administração IM de 

600 UI eCG (Novormon®, Zoetis, Brasil). Os resultados foram submetidos ao teste de Kruskall Wallis 

(P<0,05). As correlações entre as variáveis: ocorrência de ovulação, concentração plasmática de AMH 

e taxa de prenhez foram avaliados por correlação de Spearman (ρ). Os resultados demonstraram que a 

concentração plasmática do AMH foi detectada em 89% das cordeiras pré-púberes. A concentração de 

AMH foi diretamente relacionada com a presença de ovulação em resposta a administração de eCG 

aos 120 dias de idade (p=0,50; P<0,05) e no período total de avaliação (p =0,42; P<0,05; 120 dias+150 

dias+180 dias) mas, não houve correlação significativa para as idades 150 e 180 dias  (p=0,36; P>0,05; 

p=0,17; P>0,05, respectivamente). Os animais que ovularam demonstraram concentrações de AMH 

cerca de duas vezes (133±32 pg/ml) maior que os animais que não ovularam (60±9,2 pg/ml; P<0,05). 

Aos 13 meses de idade, as cordeiras foram sincronizadas utilizando se dispositivos intravaginais de 

liberação de progesterona (CIDR® – Zoetis, Brasil) por sete dias, seguida da administração IM de 

cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ouro Fino, Brasil) no dia da retirada do dispositivo e, em seguida, 

as cordeiras foram submetidas à monta. Os animais se tornaram prenhes na primeira oportunidade de 

monta (n=9) demonstraram concentração de AMH e taxa de prenhez correspondentes a 99±20 pg/ml 

e 52,6%, respectivamente. Para os animais que foram submetidos a uma segunda tentativa de monta 

(n=8), as concentrações de AMH corresponderam a 46±12 pg/ml e com taxa de prenhez de 36% 

(P<0,05). Dois animais que não se tornaram gestantes e apresentaram concentrações de AMH de 0,00 

pg/ml e 58,00 pg/ml. A taxa de prenhez no primeiro acasalamento foi correlacionada com a 

concentração de AMH. Aos 120 e 150 dias de idade não foram encontradas correlações significativas 

(P>0,05), entretanto aos 180 dias, foi observado que os animais que apresentaram concentrações de 

AMH mais altas (99±20 pg/ml) também foram aqueles que se tornaram gestantes na primeira monta 

(p=0,66; P<0,05). Conclui se que a concentração plasmática de AMH pode ser detectada no período 

pré-puberal de cordeiras da raça White Dorper e que pode ser um bom parâmetro para prever a 

fertilidade.  Agradecimentos: CAPES, CNPQ 402977/2012-2, UFPR, LAPOC. 
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USO DE GLICOPROTEINA ASSOCIADA A GESTAÇÃO (PAG) PARA ENTENDER O EFEITO 

DO TOURO NA PERDA DE GESTAÇÃO EM VACAS DE CORTE NELORE 
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Resumo: Estudar as causas de morte embrionaria (ME) é um passo fundamental para desenvolver 

estratégias de manejo que aumentem a eficiência reprodutiva em gado de corte. Apesar da morte 

embrionária tardia (a partir do dia 28 de gestação) representar menor porcentagem das falhas 

reprodutivas comparada a morte embrionaria precoce (até dia 28 de gestação, ~10% vs 35%), acredita-

se que as consequências econômicas podem ser significativamente maiores devido maior atraso na 

data de concepção, o que limita a produtividade animal. Insuficiência placentaria é considerada uma 

das principais causas de ME tardia, e análise de glicoproteina associada a gestação (PAG) bovina tem 

sido utilizado como marcador da capacidade placentária e preditor de morte embrionaria. Apesar do 

mecanismo de ação de PAGs permanecer incerto, estudos mostram que vários fatores podem 

influenciar sua concentração, incluindo estágio de gestação, raça, categoria e sexo fetal. Estudos 

avaliando o efeito do touro na concentração de PAG são limitados, entretanto, considerando a 

influência da genética paterna no desenvolvimento placentário, despertou-se o interesse nessa possivel 

relação. Os objetivos desse estudo foram determinar a relação entre touro usado na IATF e taxa de 

morte embrionaria tardia e concentração de PAG no dia 30 da gestação. Vacas Nelore multíparas 

(n=736) foram inseminadas em tempo fixo com 6 diferentes touros Angus (dia 0) após sincronizacao 

da ovulação, no dia 30 da gestação foi realizado diagnostico de gestação por ultrasom e coletado 

amostras de soro sanguíneo. Concentrações séricas de PAG foram determinadas através de um 

protocolo próprio PAG ELISA com anticorpos contra PAG expressadas no inicio da gestação. Análise 

estatística foi realizada utilizando SAS PROC MIXED (version 9.4; SAS Institute, Cary, NC, USA). 

Taxa de prenhez a IATF no dia 30 foi 53.75% e taxa de morte embrionaria tardia foi de 6.21%. Vacas 

prenhas tiveram média de concentração sérica de PAG de 8.81±0.24 ng/ml, dentre essas, as vacas que 

mantiveram a gestação até o dia 100 tiveram concentração significativamente maior (p=0.004) 

comparadas aquelas que sofreram morte embrionaria (8.98±0.25 ng/ml vs 5.95±1.02 ng/ml). Houve 

variação de taxa de concepção entre touros, entretanto, não foi observada uma relação linear com 

concentração sérica de PAG (Touro 1 – 51.56%, 7.72 ng/ml; Touro 2 – 49.17%, 8.96 ng/ml; Touro 3 

– 55.28%, 8.81 ng/ml; Touro 4 – 55.28%, 10.14 ng/ml; Touro 5 – 55.28%, 8.42 ng/ml e touro 6 – 

35.29%, 9.52 ng/ml). Em seguida, touros foram classificados de acordo com participação no total de 

morte embrionária entre os dias 30 e 100 como alta morte embrionária (touro 1 - 20%; touro 2 - 28% 

e touro 3 - 24%) ou baixa morte embrionária (touro 4 – 16%; touro 5 - 4% e touro 6 - 8%). Após 

remover dados das vacas que perderam gestação, prenhezes por touros classificados como alta morte 

embrionaria tiveram menor concentração sérica de PAG comparado a prenhezes por touros 

classificados como baixa morte embrionária (8.5±0.35 ng/ml vs 9.48±0.36 ng/ml; p=0.0562). Em 

resumo, concentração sérica de PAG no dia 30 de gestação foi afetada pela capacidade de manutenção 

da gestação que foi influenciado pelo touro utilizado na IATF. Estudos adicionais estão sendo 

realizados para explorar essa relação e desenvolver métodos de seleção genetica de touros para baixa 

morte embrionaria. 

 

SBTE 021 (SUBMISSÃO: 1781) 

IATF, TETF e IA 

O DIÂMETRO DO FOLÍCULO PRÉ-OVULATÓRIO NA IATF INFLUENCIA A EFICÁCIA DO 

DIAGNÓSTICO PRECOCE DE GESTAÇÃO EM VACAS DE CORTE 

AUDREY BAGON1; ALICE DE MOURA BENITES2; LUIZ GUSTAVO BRUNO SIQUEIRA3; 

JAMYLE CESTARO1; JESSICA SOUZA ANDRADE4; PAULO NEVES1; LUIZ FRANCISCO 

MACHADO PFEIFER3 
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1.FIMCA, PORTO VELHO, RO, BRASIL; 2.UFPEL, PELOTAS, RS, BRASIL; 3.EMBRAPA, JUIZ DE 

FORA, MG, BRASIL; 4.UNIR, PORTO VELHO, RO, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do diâmetro do folículo pré-ovulatório na 

eficiência do diagnóstico precoce de gestação realizado por avaliação do fluxo sanguíneo do corpo 

lúteo (CL) 20 dias após a inseminação de vacas de corte.  O estudo foi conduzido em uma propriedade 

no município de Porto Velho, RO, e foram utilizadas 224 vacas da raça Nelore, lactantes, entre 30 e 

60 dias pós-parto, e condição corporal entre 2,5 e 4 (escala 1-5). As vacas foram submetidas 

à protocolo hormonal de IATF, e para isso receberam um implante intravaginal de progesterona 

(CIDR®) e 2 mg de benzoato de estradiol, i.m. (BIOESTROGEN®) no D0. No D8, o implante 

intravaginal foi removido e foram injetados 0,5 mg de cipionato de estradiol (ECP®), i.m., 300 UI de 

gonadotrofina coriônica equina (ECG®), i.m., e 150 µg d-cloprostenol (CRONIBEN®), i.m. Todas as 

vacas foram avaliadas por ultrassonografia transretal no dia da IATF (D10) para mensuração do 

diâmetro do foliculo pré-ovulatório (FPO).  Vinte dias após a IATF (D30), os animais foram 

examinados por ultrassonografia com modo Doppler colorido para avaliação da presença de fluxo 

sanguíneo luteal e estimativa da funcionalidade do CL. Vacas que apresentaram CL com perfusão 

sanguínea ausente ou somente periférica foram consideradas não-gestantes. O diagnóstico de gestação 

definitivo foi realizado por ultrassonografia no modo B, 30 dias após a IATF (D40) baseado na 

visualização da vesícula embrionária no lúmen uterino e confirmação do batimento cardíaco fetal. De 

forma retrospectiva, as vacas foram classificadas de acordo com o diâmetro do FPO em 4 categorias: 

1) FPO ≤ 11 mm, 2) FPO 11,1 a 12,9 mm, 3) FPO 13 a 14,4 mm e 4) FPO ≥ 14,5 mm. Para avaliar a 

relação entre o diagnóstico precoce de gestação por Doppler e o diâmetro do FPO, foram calculadas 

as seguintes variáveis: valor preditivo positivo (VP+), acurácia e o coeficiente de concordância Kappa. 

Todas as proporções foram analisadas pelo teste exato de Fisher. Os valores do coeficiente Kappa 

foram considerados moderado (0,4 a 0,5), bom (0.5 a 0.6) ou alto (>0.6). Os resultados demonstraram 

que vacas com maior FPO (≥14.5 mm) apresentaram maior VP+ (88,6%, 31/35), maior acurácia 

(91,7%, 44/48) e valor Kappa de alta concordância (0,8), comparadas com vacas de FPO 11,1 a 12,9 

mm, que apresentaram 81%(43/53); 84% (54/64); e 0,6; para VP+, acurácia e Kappa, respectivamente, 

ou vacas com FPO 13 a 14,4 mm, que apresentaram 88% (43/49), 90% (56/62) e 0,75 para VP+, 

acurácia e Kappa, respectivamente. Finalmente, as fêmeas com menor FPO (≤ 11 mm) apresentaram 

os mais baixos valores de VP+ (70%, 21/30), acurácia (82%, 41/50), e Kappa (0,65). Estes resultados 

levam a conclusão de que vacas com melhor resposta ovariana na IATF (maior diâmetro do FPO) 

também apresentam maior eficácia no diagnóstico precoce de gestação por Doppler do CL aos 20 dias 

de gestação, principalmente pela diminuição da proporção de diagnósticos falso-positivos. 

 

SBTE 022 (SUBMISSÃO: 1784) 

IATF, TETF e IA 

AVALIAÇÃO DA SAÚDE UTERINA DE VACAS DE CORTE NO PERÍODO PÓS-PARTO 

RECENTE 

IZABELA LEMOS1; JESSICA SOUZA ANDRADE1; ALICE DE MOURA BENITES2; VANESSA 

RACHELE RIBEIRO NUNES3; PAULO NEVES3; JAMYLE CESTARO3; GEORGE MOREIRA 

DA SILVA3; LUIZ FRANCISCO MACHADO PFEIFER4 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, PORTO VELHO, RO, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PELOTAS, PELÓTAS, RS, BRASIL; 3.FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO 

CARVALHO, PORTO VELHO, RO, BRASIL; 4.EMBRAPA RONDÔNIA, PORTO VELHO, RO, 

BRASIL. 

Resumo: O intervalo entre partos em vacas de corte é diretamente afetado pela duração do puerpério. 

Dessa forma, o adequado restabelecimento da função uterina no puerpério é fundamental para que 

vacas de corte apresentem adequada fertilidade quando submetidas à protocolos de IATF no período 

pós-parto recente. O objetivo deste estudo foi avaliar a saúde uterinade vacas de corte no período pós-

parto. Este estudo foi realizado em duas propriedades situadas no estado de Rondônia. Nesse estudo, 
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57 vacas Nelore pós-parto foram submetidas à coleta citológica endometrial, através da técnica de 

cytobrush, para avaliação da saúde uterina, e foram separadas em 3 grupos de acordo com os dias pós-

parto (DPP): 1) Grupo ≤30DPP (n=17), composto por vacas com DPP ≤30, Grupo ≤45DPP (n=26), 

composto por vacas com DPP entre 31 e ≤45; e Grupo ≤60DPP (n=14), composto por vacas com DPP 

entre 46 e ≤60. As amostras coletadas foram fixadas em lâminas de vidro, coradas com Panótico (Kit 

Rápido) e depois submetidas à avaliação para contagem de células polimorfonucleares (PMN) sob 

microscopia. As análises estatísticas foram realizadas através do programa estatístico SAS (1998). A 

média de células PMN uterinas foi analisada por análise de variância e as médias foram comparadas 

entre os grupos por meio do teste de Tukey. O grupo ≤30DPP apresentou maior (P<0,01) proporção 

de PMN do que o grupo ≤60DPP (2,4% vs 6,6%). O grupo ≤45DPP não diferiu na proporção de PMN 

dos demais grupos (4,0%; P>0.05). Os resultados demonstram que o período pós-parto interfere na 

porcentagem de PMN no útero. Dessa forma, a fertilidade dos protocolos de IATF pode ser afetada 

pelo período pós-parto. Dado ao baixo número de animais envolvidos no estudo, estas avaliações 

devem continuar para melhor esclarecer a relação entre saúde uterina e a fertilidade do protocolo de 

IATF em diferentes períodos pós-parto. 

 

SBTE 023 (SUBMISSÃO: 1791) 

IATF, TETF e IA 

O TRATAMENTO COM GNRH (GONAXAL®) NO MOMENTO DA IA AUMENTA A TAXA DE 

CONCEPÇÃO DE NOVILHAS NELORE CÍCLICAS QUE APRESENTARAM OU NÃO ESTRO 

DURANTE O PROTOCOLO DE IATF, COM MAIOR IMPACTO NAQUELAS QUE NÃO 

APRESENTARAM ESTRO. 

ROBERTA MACHADO FERREIRA1; WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR1; ARLINDO 

JOSÉ SARAN JUNIOR2; REUEL LUIZ GONÇALVES3; JOAO PAULO MENDES LOLLATO3; 

JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES4; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI1 

1.DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL - FMVZ - USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 

2.PROFISSIONAL AUTÔNOMO, CASA BRANCA, SP, BRASIL; 3.BIOGÉNESIS BAGÓ, CURITIBA, 

PR, BRASIL; 4.DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA - UFLA, LAVRAS, MG, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do uso de GnRH no dia da IA sobre a taxa de 

concepção de novilhas cíclicas que apresentaram ou não estro durante o protocolo de IATF. Para tal, 

790 novilhas Nelore de 16 a 20m de idade, pesando 304,3±1,8kg e com ECC 3,10±0,01 (escala 1-5) 

de duas fazendas de Nova Bandeirantes e Apiacás - MT foram usadas. As novilhas possuíam 

maturidade uterina e foram tratadas com o mesmo protocolo de sincronização de emergência de onda 

folicular e ovulação, diferindo apenas quanto ao uso ou não de GnRH no dia da IA. Brevemente, em 

dia aleatório do ciclo estral (D0) as novilhas receberam um dispositivo intravaginal Cronipres® Mono 

Dose com 1g de P4 (Biogénesis Bagó, Curitiba, Brasil), 1mg de benzoato de estradiol (Bioestrogen®, 

Biogénesis Bagó) e 75µg de D-cloprostenol (PGF2α, Croniben®, Biogénesis Bagó) IM. No D8, o 

dispositivo foi removido e foram administrados 75µg de D-cloprostenol, 200UI de eCG (Ecegon®, 

Biogénesis Bagó) e 0,5mg de cipionato de estradiol (Croni-Cip®, Biogénesis Bagó) IM. Bastão 

marcador de estro foi aplicado na base da cauda das novilhas. A IATF foi realizada por um único 

veterinário 48h após a retirada do dispositivo (bainhas 3W, WTA, Cravinhos, Brasil), conjuntamente 

a avaliação da ocorrência de estro e a mensuração do diâmetro do folículo dominante (FD) por 

ultrassonografia no D10. Nesse momento, novilhas que apresentaram ou não estro foram 

homogeneamente (ECC, peso e idade) divididas para receber ou não 10,5µg de acetato de buserelina 

(GnRH; 2,5mL de Gonaxal®; Biogénesis Bagó), em arranjo fatorial 2x2. Sêmen de quatro touros 

Aberdeen Angus foi usado. O diagnóstico de prenhez por IA (P/IA) foi realizado 45d após a IATF 

(Mindray DP2200VET). Os dados foram analisados por regressão logística (PROC GLIMMIX do 

SAS). Houve efeito de touro (P=0,006), estro (P=0,02), GnRH (P<0,0001) e interação estro*GnRH 

(P=0,02). A proporção de novilhas com CL no D0 [60,6% (206/340) e 64,8% (259/400); P=0,32], que 

apresentaram estro no D10 [65,6% (240/366) e 66,3% (281/424); P=0,83] e o diâmetro do FD no D10 
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(12,2±0,1 e 12,0±0,1; P=0,17) foram similares em novilhas tratadas ou não com GnRH, 

respectivamente, evidenciando o balanceamento entre grupos antes do tratamento com GnRH. 

Novilhas que apresentaram estro tiveram maior ECC (3,13±0,01 vs 3,06±0,02; P=0,002), peso 

(307,6±1,6 vs 299,6±1,9; P=0,001) e diâmetro do FD no D10 (12,6±0,1 vs 11,1±0,1; P=0,001) do que 

as que não apresentaram estro, independente do tratamento com GnRH. A P/IA aumentou quando 

GnRH foi administrado no D10 em novilhas que apresentaram ou não estro no D10 [Sem estro Sem 

GnRH=29,5% (41/139), Sem estro+GnRH=51,2% (63/123), Estro Sem GnRH=45,6% (128/281), 

Estro+GnRH=51,9% (123/237); P<0,0001]. Conclui-se que a administração de GnRH no dia da IATF 

de novilhas Nelore aumenta a P/IA que demonstraram ou não estro durante o protocolo, com maior 

impacto naquelas que não apresentaram estro. Agradecimentos: Fazendas Beira Rio e São João, CNPq 

152030/2016-6. 
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O TRATAMENTO COM GNRH (GONAXAL®) NO MOMENTO DA IA AUMENTA A TAXA DE 

CONCEPÇÃO DE PRIMÍPARAS NELORE QUE APRESENTARAM OU NÃO ESTRO 

DURANTE O PROTOCOLO DE IATF. 

WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR1; ARLINDO JOSÉ SARAN JUNIOR2; REUEL LUIZ 

GONÇALVES3; JOAO PAULO MENDES LOLLATO3; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES4; 
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FERREIRA1 

1.DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL - FMVZ - USP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 

2.PROFISSIONAL AUTÔNOMO, CASA BRANCA, SP, BRASIL; 3.BIOGÉNESIS BAGÓ, CURITIBA, 

PR, BRASIL; 4.DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UFLA, LAVRAS, MG, 

BRASIL. 

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da utilização de GnRH no dia da IA sobre a taxa de 

concepção de primíparas que apresentaram ou não estro durante o protocolo de IATF. Para tal, 703 

primíparas Nelore, pesando 341,8±2,6kg e com ECC 2,79±0,01 (escala 1-5) de duas fazendas de Nova 

Bandeirantes - MT foram usadas. Todas as vacas foram tratadas com mesmo protocolo de 

sincronização de emergência de onda folicular e ovulação, diferindo apenas quanto ao uso ou não de 

GnRH no dia da IA. Brevemente, em dia aleatório do ciclo estral (D0) as primíparas receberam um 

dispositivo intravaginal Cronipres® Mono Dose com 1g de P4 (Biogénesis Bagó, Curitiba, Brasil) e 

2mg de benzoato de estradiol (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó) IM. No D8, o dispositivo foi removido 

e foram administrados 150µg de D-cloprostenol (PGF2α, Croniben®, Biogénesis Bagó), 300UI de 

eCG (Ecegon®, Biogénesis Bagó) e 1mg de cipionato de estradiol (Croni-Cip®, Biogénesis Bagó) 

IM. Bastão marcador de estro foi aplicado na base da cauda de todas as vacas. A IATF foi realizada 

por um único veterinário 48h após a retirada do dispositivo (bainhas 3W, WTA, Cravinhos, Brasil), 

juntamente com a avaliação da ocorrência de estro e a mensuração do diâmetro do folículo dominante 

(FD) por ultrassonografia no D10. Nesse momento, primíparas que apresentaram ou não estro foram 

aleatoriamente distribuídas em blocos por ECC e peso para receber ou não 10,5µg de acetato de 

buserelina (GnRH; 2,5mL de Gonaxal®; Biogénesis Bagó), em arranjo fatorial 2x2. Sêmen de três 

touros Aberdeen Angus e um Nelore foram usados e distribuídos homogeneamente entre os quatro 

grupos experimentais. O diagnóstico de prenhez por IA (P/IA) foi realizado 45d após a IATF (Mindray 

DP2200VET). Os dados foram analisados por regressão logística (PROC GLIMMIX do SAS). Houve 

efeito de touro (P=0,06), de fazenda (P=0,04), de cio (P=0,06) e de GnRH (P=0,03). Não houve 

interação cio*GnRH (P=0,80). A proporção de vacas com CL no D0 [10,3% (38/304) e 8,4% (25/299); 

P=0,08], que apresentaram estro no D10 [56,5% (200/354) e 53,9% (188/349); P=0,57] e o diâmetro 

do FD no D10 (12,4±0,1 e 12,2±0,1; P=0,10) foram semelhantes em vacas tratadas ou não com GnRH, 

respectivamente, evidenciando o adequado balanceamento entre grupos antes do tratamento com 

GnRH. Vacas que apresentaram estro tiveram maior taxa de ciclicidade (presença de CL) no D0 
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(13,7% vs 6,9%; P=0,02)  e diâmetro do FD no D10 (12,8±0,1 vs 11,8±0,1; P<0,001) do que aquelas 

que não apresentaram estro, independente do tratamento com GnRH. A P/IA aumentou (P=0,03) 

quando GnRH foi administrado no D10 tanto em primíparas que apresentaram estro [(Sem 

GnRH=49,2% (91/185), Com GnRH=58,3% (116/199)] quanto que não apresentaram estro no D10 

[Sem GnRH=45,9% (73/159) vs Com GnRH=52,6% (80/152)]. Conclui-se que a administração de 

GnRH no dia da IATF aumenta a P/IA de primíparas Nelore que demonstraram ou não estro durante 

o protocolo. Agradecimentos: Fazendas Beira Rio e Vitória, CNPq 152030/2016-6. 
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AVALIAÇÃO DE PROTOCOLOS E2/P4 COM OU SEM PRÉ-SINCRONIZAÇÃO 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi comparar se em protocolos que iniciam com GnRH + BE a pré-

sincronização (PS) melhora a fertilidade. Este estudo utilizou um total de 665 vacas Holandesas em 

lactação. Com 31 ± 0,56 DEL as vacas foram divididas em 3 grupos (d -28 do delineamento 

experimental): (I. GnRH) dispositivo intravaginal contendo 1,9 g de P4 (CIDR, Zoetis, São Paulo, 

Brasil), 2,0 mg de benzoato de estradiol (BE, im, 2,0 mL de Estrogin, Farmavet, São Paulo, SP, Brasil) 

e GnRH (i.m. 2.0 mL de Cystorelin®,Merial,SP-Brasil) no d-11, 25 mg (im) dinoprost trometamina 

(PGF, 5,0 mL de Lutalyse, Zoetis, Brasil) no d - 4, retirada do CIDR, 1,0 mg (im) de cipionato de 

estradiol (0,5 mL de ECP, Zoetis, Brasil) e PGF no d -2 e IATF no d0; (II PS + GnRH) um tratamento 

de pré- sincronização com inserção de CIDR + BE no d - 28, PGF + ECP e remoção de CIDR no d - 

21 e iniciando o mesmo protocolo “GnRH” no d - 11; (III PS + BE), o mesmo protocolo que o grupo 

“PS + GnRH”,  sem realizar o GnRH no d-11. Para avaliar as variáveis binomiais foi utilizado o PROC 

GLIMMIX e as contínuas o MIXED. Foi considerando significância quando P<0,05. A proporção de 

vacas com CL no d-28 não diferiu entre os tratamentos (P = 0,23). No d-11 houve maior proporção de 

vacas com CL nos grupos PS (78.4% [326/416]; P <0,01), em comparação com a não PS (60.6% 

[151/249]). No entanto, a concentração de P4 circulante não diferiu (sem PS= 2,53 ± 0,14  vs. PS = 

2,76 ± 0,11 ng/mL; P = 0,19). Houve diferenças na distribuição de classes de concentração de P4 

circulantede no d-11, o grupo de vacas não PS apresentou mais vacas com P4 circulante <1,0 e ≥ 5,0 

ng / mL, no grupo de vacas PS têve mais vacas entre 1,0 e 4,99 ng/mL. A ovulação do protocolo não 

foi afetada pelo tratamento (88,4%; P = 0,20). Não houve efeitos do tratamento na P/IA aos 32 d 

(GnRH = 38,2% [96/249], PS+GnRH = 42,1% [88/209], PS+BE = 40,6% [84/207]; P = 0,68), aos 60 

d (GnRH = 31,7% [79/249], PS+GnRH = 35,9% [75/209], PS+BE = 32,4% [67/207]; P = 0,61) ou na 

perda de gestação entre 32 e 60 d (GnRH = 16,8% [17/96], PS+GnRH = 14,8% [13/88], PS+BE = 

20,2% [147/84]; (P = 0,64). Analisando apenas vacas que ovulam ao protocolo, nenhum efeito foi 

observado na P/IA aos 32, 60d e perda de gestação. Não houve efeitos do tratamento e interação entre 

o tratamento e estresse térmico (P = 0,78), ordem de partos (P = 0,84), produção de leite (P = 0,81), 

presença ou ausência de CL no d -11 (P = 0,22) e concentração de P4 circulante no d-11 (P = 0,17). 

Houve efeito destas variáveis em reduziar a P/IA: vacas com estresse térmico (≥ 39,1ºC, P <0,01), 

ECC baixo (<2,75; P <0,01), vacas multíparas comparadas às primíparas (P <0,01), vacas sem em 

relação com CL no d-11 (P <0,01) e concentração de P4 circulante d-11 (P <0,01). Observou-se uma 

tendência de interação (P = 0,07) entre o tratamento e a presença de CL no d -28, em vacas sem CL no 

d28 ambos os tratamentos PS melhoram a P/IA (GnRH = 28% [35/125], PS+GnRH = 36,8% [42/114], 

PS+BE = 34,9% [38/109]) e em vacas com CL no d -28 os tratamentos PS diminuiram a P/IA em 

comparação com tratamento GnRH (GnRH (GnRH = 38,6% [34/88], PS+GnRH = 32,2% [19/59], 

PS+BE = 23,5% [16/68]. A concentração de P4 circulante teve efeito linear (maior P4 = maior P/IA; 

P<0,01) na P/IA aos 32d. Em conclusão não houve efeito da PS na P/IA. Entretanto, a PS aumentou a 
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P/IA em vacas que nao apresentavam CL no início do experimento. Tratamentos com PS podem ser 

utilizado para animais que nao apresentam CL no pós parto a fim de melhorar a P/IA. 

 

SBTE 026 (SUBMISSÃO: 1796) 

IATF, TETF e IA 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE GNRH (GONAXAL ®, BIOGÉNESIS 

BAGÓ) NA MELHORIA DA FERTILIDADE EM VACAS DE CORTE 

MILTON MATURANA FILHO1; REUEL LUIZ GONÇALVES2; JOAO PAULO MENDES 

LOLLATO2; MARCELO AUGUSTO PEREIRA3; LUIS GUSTAVO SALATIEL SIMÕES3; 

MARCOS FELIPPE MORANDIM4; ED HOFFMANN MADUREIRA5 

1.MF VETPLAN CONSULTORIA PECUÁRIA, AGUAS DA PRATA, SP, BRASIL; 2.BIOGENESIS 

BAGÓ, CURITIBA, PR, BRASIL; 3.GRUPO FARROUPILHA, PATOS DE MINAS, MG, BRASIL; 

4.INSTITUTO TREINAMENTO VETERINÁRIO, VARGEM GRANDE DO SUL, SP, BRASIL; 

5.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL. 

Resumo: A correta execução e manipulação do desenvolvimento folicular nos momentos mais 

adequados do ciclo estral, pode gerar melhores resultados nos protocolos de IATF em vacas de corte. 

O Objetivo desse estudo foi comparar a taxa de Prenhez e de sincronização de Ovulação nos protocolos 

de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e de ressincronização em vacas da raça nelore 

recebendo suplementação estratégica com Gonaxal® (Biogénesis Bagó). O experimento foi conduzido 

na fazenda Agropecuária Farroupilha, no município de Paracatu-MG e na Fazenda São Paulo em 

Varjão de Minas. Os grupos experimentais foram G1) Controle; G2) 1 dose de Gonaxal no início do 

protocolo de IATF; G3) 1 dose de Gonaxal no momento da IATF; G4) 1 dose de Gonaxal no início do 

protocolo e outra no momento da IATF. Desta forma, os animais (n = 1180) com e sem corpo lúteo no 

início do protocolo foram distribuídos entre os grupos. O protocolo hormonal base utilizado foi: D0= 

inserção do implante Cronipres® Mono Dose com 1 g de P4+ aplicação de 2 mg de BE (Bioestrogen®, 

Biogénesis Bagó, Brasil); D8,5= retirada do implante intravaginal de P4+ aplicação de 300 UI de eCG 

(Ecegon®, Biogénesis Bagó, Brasil), + 75 µg de D-Cloprostenol (PGF2α, Croniben®, Biogénesis 

Bagó, Brasil) + 1mg BE (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil). No D10 foi realizada a IATF no 

período da manhã.  A taxa de ciclicidade e a taxa de prenhez (TP) foram avaliadas por ultra-sonografia 

(Mindray M5 Vet, com probe linear de 5,0 MHz). A avaliação de Prenhez foi realizada nos dias 30 e 

60 dias após a IATF. Os dados obtidos foram submetidos à análise de freqüência pelo PROC FREQ e 

análise de regressão logística pelo PROC LOGISTIC, utilizando-se o programa Statistical Analyses 

System (SAS, 9.3) adotando-se nível de significância de 5%. A taxa de prenhez aos 30 (G1=51,5%, 

G2=57,7%; G3= 62,9. %; G4=64,7%) e aos 60 dias (G1=49%, G2=54,2%; G3= 61,6,2%; G4=63,5%) 

foi maior nas vacas tratadas que receberam Gonaxal, principalmente no dia da IATF (P<0.05). Não 

houve diferença no diâmetro folicular, medido no momento da IATF entre os grupos experimentais 

(G1=15.2mm, G2=14.9mm, G3= 16,1mm, G4= 15,5mm). No entanto, quando avaliado a taxa de 

ovulação, também foi maior nas vacas tratadas que receberam Gonaxal, principalmente no dia da IATF 

(P<0.05) (G1=82,3%, G2=87,2%; G3= 89,6%; G4=94,5%). Portanto, a utilização estratégica de 

Gonaxal® (Biogénesis Bagó) nos protocolos de IATF de vacas de Corte foi eficiente na melhoria da 

taxa de prenhez; principalmente quando as vacas recebem no momento da IATF. 

 

SBTE 027 (SUBMISSÃO: 1797) 

IATF, TETF e IA 

COMPARAÇÃO DE DOIS PROTOCOLOS PARA AUMENTAR A CONCENTRAÇÃO DE 

PROGESTERONA CIRCULANTE ANTES DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 

EM VACAS LEITEIRAS EM LACTAÇÃO 

ALAÔR PEREIRA MARTINS JÚNIOR1; JOSÉ MARIA VILELA NETO1; ALEXANDRE BRAGA 

ESCARPA1; ANDRESSA LAVEZZO RANIERI2; MARCOS HENRIQUE COLOMBO PEREIRA3 
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1.LAGEADO BIOTECNOLOGIA E PECUÁRIA, MINEIROS, GO, BRASIL; 2.ZOETIS, SÃO PAULO, 

SP, BRASIL; 3.TERRAS MILK, PASSOS, MG, BRASIL. 

Resumo: Foram comparados dois tratamentos desenvolvidos para aumentar a concentração circulante 

de progesterona (P4) durante o desenvolvimento do folículo pré-ovulatório. Um tratamento utilizou 2 

implantes intravaginais de P4 (CIDR) e o outro utilizou o tratamento com GnRH no início do 

protocolo. Vacas Holandesas em lactação foram aleatoriamente designadas para receber inseminação 

artificial de tempo (TAI) após um dos dois tratamentos (n = 379 inseminações):(GnRH) d-11 2mg de 

benzoato de estradiol (BE, 2,0 mL de Estrogin®, Farmavet, SP-Brasil) + 100 µg de GnRH (2,0 mL de 

Cystorelin®,Merial,SP-Brasil) + implante intravaginal contendo 1,9g de 

progesterona (CIDR®,Zoetis,SP-Brasil); d-4 25 mg de PGF (5,0 mL de Lutalyse®,Zoetis,SP-Brasil); 

d-2 retirada do CIDR + PGF + 1mg ECP (0,5 mL de ECP®,Zoetis,SP-Brasil), d0 IATF; (2CIDR) d-

11 2mg BE (Estrogin®, Farmavet, SP-Brasil) + 2CIDR; d-4 PGF (Lutalyse®,Zoetis,SP-Brasil) + 

retirada de um CIDR; d-2 retirada do CIDR remanescente + PGF + 1mg ECP (ECP®,Zoetis,SP-

Brasil), d0 IATF.  Vacas com temperatura ≥39.1ºC no momento da IATF foram consideradas em 

estresse térmico. O diagnóstico de gestação foi realizado aos 30 dias após IA, onde a prenhez por 

inseminação (P/IA) foi calculada dividindo o número de vacas prenhas pelo número de vacas 

inseminadas. Utilizou-se o PROC GLIMMIX para avaliar as variáveis binomiais e o PROC MIXED 

para avaliar as variáveis contínuas, foi considerado significância quando P<0,05 e tendência quando 

P<0,1. Não houve diferença entre os tratamentos na P/IA (GnRH = 31,6% [65/206] vs. 2 CIDR 33,0% 

[57/173]; P = 0,77). Não houve interação entre tratamento e ordem de partos na P/IA (GnRH = 

Primíparas 35,1% [27/77]; Multíparas 29,5% [38/129] vs. 2CIDR =  Primíparas 26,2% [16/61]; 

Multíparas 36,6% [41/112]; P = 0,11), presença de corpo lúteo no início do protocolo (GnRH = sem 

CL 29,3% [22/75]; CL 32,8% [43/131] vs. 2CIDR =  sem CL 24,1% [13/54]; CL 40,0% 

[44/119];(P=0,36), dias em lactação (P=0,68) e estresse térmico (GnRH = ≤ 39,1ºC 34,1% [56/164]; 

>39,1ºC 20,5% [8/39] vs. 2CIDR =  ≤ 39,1ºC 36,0% [49/136]; >39,1ºC 21,6% [8/37]; P=0,92). As 

variáveis ordem de partos (Primípara = 31,2% [43/138] vs. Multípara = 32,8% [79/241]; P= 0,74), dias 

em lactação (P=0,23) e presença de corpo lúteo no início do protocolo (sem CL = 27,1% [35/129] vs. 

CL = 34,8% [87/250]; P=0,13) não tiveram efeito na P/IA, entretanto, vacas em estresse térmico 

apresentaram menor P/IA em relação a vacas com estresse térmico (≤ 39,1 = 34,8 vs. >39,1 = 21,1; 

P=0,02). Os dois protocolos resultaram em fertilidade similar, mas provavelmente por diferentes 

alterações fisiológicas, o tratamento com GnRH provavelmente aumentou a proporção de vacas com 

corpo lúteo no momento da primeira PGF e o protocolo com 2 CIDR provavelmente aumentou a 

concentração de progesterona em todas as vacas. 

 

SBTE 028 (SUBMISSÃO: 1798) 

IATF, TETF e IA 

DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO ATRAVÉS DAS PROTEÍNAS ASSOCIADAS À GESTAÇÃO 

EM NULÍPARAS BOS INDICUS. 

CARLOS URBANO FREIRE1; BRENO BARROS SANTANA2; LUCAS FACUNDO TOBAL2; 

GUSTAVO FERRER CARNEIRO2 

1.VETERINÁRIO, VITORIA DE SANTO ANTAO, PE, BRASIL; 2.UFRPE-UAG, GARANHUNS, PE, 

BRASIL. 

Resumo: O diagnóstico precoce da gestação é essencial para um melhor manejo reprodutivo, e de 

fundamental importância para a viabilidade econômica da criação de gado de corte, pois, após o 

diagnóstico de gestação é possível utilizar as biotecnologias da reprodução e reinseminar os animais 

não prenhes em um período abreviado de tempo. Com a crescente ascensão das biotecnologias 

relacionadas à concepção das vacas, seja por IA convencional, IATF (inseminação artificial em Tempo 

fixo), transferência de embriões (TE), ou por implantação embriões oriundos de FIV, também se faz 

necessária o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de diagnóstico gestacional em bovinos. 

As Glicoproteínas associadas à gestação em bovinos (bPAGs) ou proteína específica da gestação B 
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(bPSPB) são secretadas principalmente por células trofoblásticas binucleadas, são sintetizadas e 

secretadas pelo tecido placentário, e, portanto, são indicadores diretos da gestação. O presente trabalho 

foi realizado numa fazenda comercial de gado de corte localizada no município de Barra de Guabiraba-

PE (Latitude -08° 25' 12'', Longitude -35° 39' 29''), onde 69 novilhas nulíparas nelore de peso e idade 

equivalentes, criadas em regime de pastejo com suplementação mineral e água ad libitum, foram 

submetidas ao mesmo protocolo de IATF que constou na aplicação IM de 2 mg de Benzoato de 

Estradiol (BE) e implantação de dispositivo intravaginal impregnado com 1g de progesterona (P4) no 

D0, retirando o implante no D8, aplicação de 300 UI de Gonadotrofina coriônica equina (eCG) e 150 

µg de prostaglandina (PGF2α), como indutor de ovulação foi utilizado 1 mg de Cipionato de estradiol 

(CE) e após 48 horas foi realizada a IA. No 25° dia após a IATF, foi realizada a coleta de sangue de 

todas as novilhas, o mesmo foi centrifugado e o soro obtido foi identificado, congelado e foram 

encaminhados ao laboratório onde foi realizado o exame para detecção das proteínas associadas à 

gestação por método imunoenzimático visual. No D32 após a IATF foi feito o exame de 

ultrassonografia que revelou 25 animais gestantes e 44 vazias este exame serviu como teste padrão 

ouro, para validar os resultados obtidos com o teste ELISA-VISUAL (IDEXX®), que obteve 

sensibilidade de 96% (24/25) enquanto a especificidade foi de 100% (44/44). Conclui-se que a 

pesquisa de PAG utilizando o Kit IDEXX ELISA-VISUAL trata-se de um teste rápido realizado em 

aproximadamente 20 minutos, e apresenta segundo os padrões de análise Kappa especificidade e 

sensibilidade muito boa para diagnóstico de gestação no 25º dia após a IATF em novilhas nulíparas 

zebuínas. 

 

SBTE 029 (SUBMISSÃO: 1799) 

IATF, TETF e IA 

USO DA ULTRASSONOGRAFIA COLOR DOPPLER NO MONITORAMENTO DA RESPOSTA 

AO TRATAMENTO DA ENDOMETRITE EQUINA 

MARCUS FERREIRA SÁ; THEREZA FHORNAZIER GOOD LIMA; GABRIEL DE ALMEIDA 

DUTRA; VERA LÚCIA TEIXEIRA DE JESUS; CELSO GUIMARÃES BARBOSA; JÚLIO CÉSAR 

FERRAZ JACOB 

UFRRJ, SEROPÉDICA, RJ, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi caracterizar através da ultrassonografia color Doppler a 

perfusão vascular uterina de éguas com endometrite bacteriana submetidas a tratamento fitoterápico. 

Para tanto, foram utilizadas 20 éguas de raça mestiça e Mangalarga Marchador apresentando 

endometrite, confirmada através de exame microbiológico, citológico e ultrassonografia modo B. A 

perfusão vascular subjetiva do útero foi estimada levando-se em consideração o percentual de sinais 

Doppler colorido presentes no mesométrio, miométrio e endométrio, em corte longitudinal do corpo 

uterino e transversal dos cornos uterinos. Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: 

c = grupo controle (n=10) infusão com 100 ml solução salina 0,9% e t = grupo tratado (n=10) infusão 

uterina com solução fitoterápicaa 40% (100 ml) Fitoclean® (Organnact Saúde Animal, Paraná, Brasil). 

Em ambos os grupos, os exames de cultura uterina, antibiograma, citologia endometrial e 

ultrassonografia modo B e color Doppler foram realizados nos momentos T1 (imediatamente antes de 

iniciar o tratamento), T2 (24h após o tratamento) e T3 (48h após o tratamento). Para análise estatística, 

foi aplicado Anova para comparação das médias obtidas nos diferentes períodos entre os grupos tratado 

e controle e Qui Quadrado para avaliação do efeito do Fitoclean® sobre os resultados dos exames de 

cultura uterina, citologia e ultrassonografia modo B. No grupo controle, os valores médios e desvios 

padrões de vascularização no momento T1, T2 e T3 foi 75,56±22,28%, 51,67±21,51% e 

53,75±14,08%, respectivamente, enquanto no grupo tratado, foram em T1, T2 e T3 69,50±14,99%, 

39,00±15,24% e 32,00±16,19%, respectivamente. Não houve diferença estatística (p>0,05) da 

vascularização obtida entre os grupos controle e tratado nos diferentes momentos.Os valores médios 

encontrados em T1 nos grupos controle e tratado foram significativamente superior (P<0,01) aos 

obtidos nos momentos T2 e T3. Em relação às amostras uterinas, no grupo controle, no momento T1, 
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70% (7/10) apresentaram cultura, citologia positiva e presença de fluido intrauterino. T2, em 50% 

(5/10) identificou-se crescimento bacteriano com líquido intrauterino e 100% (10/10) apresentaram 

citologia positiva; em T3, os resultados foram semelhantes a T2, com uma égua apresentando citologia 

negativa. Já no grupo tratado, no momento T1, 90% (9/10) apresentaram crescimento bacteriano com 

citologia positiva e presença de fluido intrauterino; em T2, 80% (8/10) das amostras uterinas 

detectaram a presença bacteriana, citologia positiva e líquido intrauterino; no momento T3, 80% (8/10) 

identificaram crescimento bacteriano, 100% (10/10) apresentaram citologia positiva e 70% (7/10) com 

presença de líquido intrauterino. Não houve diferença estatística (p=0,2). Concluiu-se que não foi 

possível correlacionar a ultrassonografia color Doppler com os achados nos exames tradicionais para 

diagnóstico da endometrite após o tratamento. 

 

SBTE 030 (SUBMISSÃO: 1806) 

IATF, TETF e IA 

FSHP EM PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO (IATF) EM 

OVELHAS 

RAFAEL GIANELLA MONDADORI1; FERNANDO CAETANO DE OLIVEIRA1; RAFAEL 

MIELKE BARBOSA1; ROBERTO VASCONCELOS ESCOBAR1; NATHÁLIA WACHOLZ 

KNABAH1; BETINA CAPELETTI1; KARINA LEMOS GOULARTE1; MARCIO FLORES CUNHA 

CHAIBEN2; ARNALDO DINIZ VIEIRA1; BERNARDO GARZIERA GASPERIN1 

1.UFPEL, PELOTAS, RS, BRASIL; 2.AGNER UNIÃO SAÚDE ANIMAL - TECNOPEC, SÃO PAULO, 

SP, BRASIL. 

Resumo: A característica imunogênica e as crescentes restrições à produção do eCG, geram a 

necessidade da identificação de outro hormônio para uso na estimulação de crescimento folicular final 

e da ovulação em ovelhas. Como alternativa, foi avaliada a aplicação de FSH (Folltropin-V, Agener 

União, São Paulo/SP, Brasil) em ovelhas sincronizadas dentro e fora da estação reprodutiva, utilizando 

um dispositivo intravaginal com 0,36g de progesterona (Primer-PR, Agener União, São Paulo/SP, 

Brasil). No experimento 1 (fora da estação), os animais (n=28) permaneceram com o Primer-PR por 

sete dias. No momento da remoção do Primer-PR, os animais foram divididos em quatro grupos de 

sete animais: sem aplicação de gonadotrofina (Controle); ou com aplicação de eCG (400UI); FSH10 

(10mg) e FSH15 (15mg). Os animais foram monitorados diariamente para determinação da 

manifestação do estro e avaliados por ultrassonografia transretal durante cinco dias para determinação 

da taxa de crescimento folicular e ovulação. Os rufiões detectaram o estro em 14,3% (1/7), 85,7% 

(6/7), 28,6% (2/7) e 14,3% (1/7), nos grupos Controle, eCG, FSH10 e FSH15, respectivamente. A taxa 

de crescimento folicular do grupo Controle foi inferior (P≤0,05) a observada nos outros grupos tratados 

com gonadotrofina (eCG, FSH10 e FSH15), que não diferiram entre si (P>0,05). Foram detectadas 

ovulações somente nos animais do grupo eCG. No experimento 2 (fora da estação), os animais (n=25) 

permaneceram com o Primer-PR por 14 dias e posteriormente foram divididos em tratamentos iguais 

ao do experimento 1. Ao prolongar o período com Primer-PR, as taxas de manifestação de estro foram 

semelhantes (P>0,05) entre os grupos Controle (57,1% - 4/7), eCG (100% - 6/6), FSH10 (83,8% - 5/6) 

e FSH15 (50% - 3/6), dando suporte ao uso de apenas uma das doses de FSH. No experimento 3 (dentro 

da estação), os animais (n=147), permaneceram com o Primer-PR por 14 dias. No momento da 

remoção do Primer-PR, os animais foram divididos em três grupos: sem gonadotrofina (Controle; 

n=50) ou com gonadotrofinas eCG (300 UI; n=48) ou FSH10 (10mg; n=49). Até o momento da 

inseminação cervical com sêmen fresco (200X106 espermatozoides) realizada 54 horas após a retirada 

do Primer-PR, as taxas de manifestação de estro não diferiram (P>0,05) entre os grupos Controle (64%, 

32/50), eCG (87,5%, 42/48) e FSH10 (75,5%, 37/49). As taxas de prenhez diagnosticadas aos 25 dias 

após a inseminação, não diferiram (P>0,05) entre os grupos Controle (40%, 20/50), eCG (35,4%, 

17/48) e FSH10 (42,9%, 21/49). Conclui-se que o uso de gonadotrofinas aumentou a taxa de 

crescimento folicular fora da estação, porém, somente o eCG foi capaz de induzir a ovulação. Durante 

a estação reprodutiva, o uso de gonadotrofinas não aumentou a taxa de prenhez. 
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SBTE 031 (SUBMISSÃO: 1807) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DA ECG EM PROTOCOLO DE IATF DE VACAS LEITEIRAS DE ALTA PRODUÇÃO 

JANKIEL PRIMON1; ADIEL CRISTIANO NINO2; MARILZE GUMARÃES CASSOL3; ÉDISON 
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1.ICASA, CAIBI, SC, BRASIL; 2.MÉDICO VETERINÁRIO, PALMITINHO, RS, BRASIL; 3.SETREM-

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE TRÊS DE MAIO, TRÊS DE MAIO, RS, BRASIL; 4.FAI-

FACULDADES DE ITAPIRANGA, ITAPIRANGA, SC, BRASIL. 

Resumo: O uso de protocolos hormonais em vacas leiteiras é uma estratégia para aumentar a eficiência 

reprodutiva desses animais, mesmo que para vacas de alta produção as taxas de prenhez sejam um 

pouco menores do que a esperada (50%). Em vacas de leite e de corte com liberação insuficiente de 

LH para suportar o crescimento final do folículo, o tratamento com eCG pode melhorar a resposta 

ovulatória ao protocolo de sincronização e os resultados de prenhez. Por tanto objetiva-se com o 

presente estudo relatar a taxa de prenhez de um protocolo de IATF com a adição de eCG. Foram 

utilizadas 21 vacas da raça Holandês com média de 96 dias em lactação (del), produção média de 42,55 

Litros/vaca/dia e escore de condição corporal (ECC) variando entre 2,5 e 2,75 (escala de 1 a 5). Estas 

vacas foram submetidas a um protocolo de IATF e receberam no D-0 1 dispositivo intravaginal de 1,0 

g de P4 (sincrogest) e uma injeção intramuscular (IM) de 2 mg de BE (sincrodiol®). No D-7, foram 

administrados 0,150 mg de PGF2α (Lutalyse®) IM. No D-9 foram retirados os dispositivos e 

administrados, 1,0 mg de CE ( E.C.P.®) IM, 0,150 mg de PGF2α (Lutalyse®) IM e 150  UI de eCG 

(Novormon®) IM. As inseminações foram realizadas 48 horas depois da retirada do dispositivo. Aos 

30 dias após a IATF as vacas foram submetidas a diagnóstico de gestação por ultrassonografia, 

avaliando-se a taxa de prenhez (TP). Os resultados deste estudo apresentam bons índices quanto ao 

efeito da eCG na IATF, sendo que das 21 vacas avaliadas, 14 estavam prenhes aos 30 dias (67%). 

Quando comparamos os resultados destes estudo aos protocolos tradicionais de IATF que demonstram 

em média 50% de prenhez, observamos que o protocolo testado demonstrou uma maior taxa de prenhez 

(67%) mesmo para vacas de alta produção com baixo ECC. As vacas avaliadas neste estudo, além de 

apresentarem baixo ECC que pode levar a um comprometimento do crescimento folicular, eram vacas 

de alta produção, que consequentemente possuem metabolismo hepático acelerado, o que aumenta o 

metabolismo dos hormônios esteroides, comprometendo a liberação de LH, assim a utilização de eCG 

nestes animais tem efeito significativo melhorando as taxas de prenhez. Conclui-se que a utilização de 

eCG nos protocolos de IATF em vacas leiteiras de alta produção é benéfico pois melhora as taxas de 

prenhez diminuindo os dias em aberto e aumentando a eficiência reprodutiva. 

 

SBTE 032 (SUBMISSÃO: 1812) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DA APLICAÇÃO DE GONADORELINA NO MOMENTO DA TETF 

MELISSA LOBATO DEFENSOR1; FLÁVIO LUIZ ALVES MARQUES1; JOÃO PAULO 

RESENDE MENDES2; RICARDA MARIA SANTOS1 

1.UFU, UBERLÂNDIA, MG, BRASIL; 2.UNIPAC, UBERLÂNDIA, MG, BRASIL. 

Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito da aplicação de gonadorelina no momento da TETF sobre as 

taxas de concepção aos 30 (DG30), aos 60 (DG60) dias de gestação e de perdas gestacionais (PGest) 

em receptoras de embrião de PIVE. O experimento foi realizado em 11 fazendas comerciais, 

localizadas na região de Uberlândia-MG, de jul/2015 a jul/2016, foram avaliadas 1.311 TETF. As 

receptoras foram divididas aleatoriamente em dois grupos: Controle (n=624): sem Gonadorelina e 

Tratado (n=687): aplicação de 0,1mg de gonadorelina no momento da TETF. Também foram 

analisados os efeitos das variáveis categorizadas em: estações do ano das TETF (verão, inverno, 

outono e primavera), fazendas (1 a 11), laboratório (1 a 3), raça da receptora (nelore, girolando e sem 
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raça definida), categoria da receptora (receptora parida, novilha, vaca em lactação, vaca seca e 

receptora sem histórico), estágio do embrião (blastocisto inicial, blastocisto, blastocisto expandido, 

blastocisto em eclosão e blastocisto eclodido), raça do embrião (girolando, gir e nelore), estruturas do 

ovário (CL compacto, CL cavitário e CL mais folículo dominante), qualidade do CL (1, 2 e 3) e tipo 

de cio (natural ou protocolo). O protocolo hormonal utilizado para sincronizar o cio das receptoras foi: 

D0: inserção do dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR®, Zoetis, São Paulo-SP) e aplicação 

intramuscular de 2,0mg de benzoato de estradiol (Sincrodiol®, Ourofino, Cravinhos-SP); D7: 

aplicação intramuscular de 0,526mg de cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino, Cravinhos-SP); 

D9: aplicação intramuscular de 0,526mg de cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino, Cravinhos-

SP) + 1mg de cipionato de estradiol (E.C.P.®, Zoetis, São Paulo-SP) + retirada do dispositivo 

intravaginal; D18: TE + aplicação intramuscular de 0,1mg de gonadorelina (Fertagyl®, MSD, 

Cruzeiro-SP) ou não. Os dados foram avaliados por regressão logística multivariada usando o 

procedimento GLIMMIX do SAS versão 9.2. No modelo de regressão logística final algumas variáveis 

foram removidas baseando-se no critério Wald para P>0,20. Foi detectado efeito de tratamento DG30 

(40 vs. 45%; P=0,03), DG60 (37 vs. 43%; P=0,01) e tendência sobre a PGest (7 vs. 4%; P=0,09). A 

estação do ano afetou DG30 (P=0,04) e DG60 (P=0,01). Foi detectado efeito de fazenda no DG30 

(variando de 33 a 67%; P<0,0001) e DG60 (variando de 31 a 67%; P<0,0001). Também foi detectado 

tendência de efeito da categoria da receptora, DG30 (P=0,06, variando de 40% a 47%) e DG60 

(P=0,06, variando de 38% a 47%). Não houve interação entre as variáveis avaliadas. Conclui-se que a 

aplicação de Fertagyl® no dia da TE aumentou a taxa de concepção tanto no DG30 quanto no DG60 

e a fazenda tem forte efeito sobre o sucesso da TETF. 

 

SBTE 033 (SUBMISSÃO: 1817) 

IATF, TETF e IA 

VASCULARIZAÇÃO LUTEAL COMO FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE 

GESTAÇÃO EM OVINOS É MAIS EFICIENTE A PARTIR DO DIA 17 PÓS-INSEMINAÇÃO 

EDUARDO KENJI NUNES ARASHIRO1; PEDRO HENRIQUE NICOLAU PINTO1; GLÁUCIA 

MOTA BRAGANÇA1; LILIAN SANTOS RIBEIRO1; MÁRIO FELIPE ALVAREZ BALARO1; 

JEFERSON FERREIRA DA FONSECA2; FELIPE ZANDONADI BRANDAO1 

1.UFF, NITEROI, RJ, BRASIL; 2.EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS, SOBRAL, CE, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi determinar a eficácia da avaliação da vascularização luteal 

utilizando a ultrassonografia (US) com Doppler colorido como ferramenta para o diagnóstico preditivo 

da gestação e que momento pós-inseminação esta avaliação é mais eficiente. Foram utilizadas ovelhas 

da raça Santa Inês adultas (n=28) com média de idade, peso corporal e escore de condição corporal de 

3,0±1,2 anos, 44,6±5,4Kg e 3,0±0,2; respectivamente. Os animais foram submetidos a um protocolo 

de IATF conforme Balaro et al. (Domest Anim Endocrinol, v.54, p.10, 2016). A IA (D0) foi realizada 

por laparoscopia 56h após a retirada da esponja utilizando sêmen congelado comercial. A 

vascularização luteal foi avaliada por meio da US com Doppler colorido (PRF: 1,0 KHz, WF: 75 KHz) 

do D12 ao D20 utilizando um aparelho portátil equipado com um transdutor de 7,5 MHz. A 

vascularização luteal foi classificada de forma subjetiva dentro de uma escala crescente de 1 a 4 

(Bragança et al. Animal Reproduction, v.13, p.587, 2016). As fêmeas com CL cuja vascularização foi 

classificada como 2 ou superior foram presumidamente consideradas gestantes. A gestação foi 

confirmada no D30 por meio visualização da vesícula embrionária (US Modo-B) e os dados foram 

confrontados com os diagnósticos preditivos realizados entre D12 e D20. A eficiência da US com 

Doppler colorido em predizer a gestação foi avaliada por meio do cálculo da porcentagem de resultados 

falso-negativos (FN), falso-positivos (FP), sensibilidade (SENS), especificidade (ESP), valores 

preditivos negativo (VPN) e positivo (VPP) e acurácia (AC) da técnica. No D30, 11 fêmeas foram 

diagnosticadas como gestantes e 17 não gestantes. Como esperado, o uso do Doppler colorido do D12 

ao D14 foi inviável para predizer os animais não gestantes, pois todas as fêmeas ainda apresentavam 

CL vascularizado (período pré-luteólise), e assim foram classificadas como gestantes. Do D15 ao D17, 
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o número de resultados FP diminuíram progressivamente, elevando os valores de ESP, VPP e AC 

(ESP=18%; VPP=44%; AC=50%; FP=50% para D15; ESP=47%; VPP=55%; AC=68%; FP=32% 

para D16; ESP=76%; VPP=73%; AC=86%; FP=14% para D17). Não houve alteração dos resultados 

do D17 ao D20. No presente estudo, quatro resultados FP permaneceram até o D20. Contudo, os CL 

nestes 4 animais mantiveram um grau de vascularização superior a 2 até o D20, sugerindo que o erro 

na predição de gestação ocorreu em função de uma perda embrionária precoce entre o D20 e D30 e 

não em função da limitação da técnica. Não foi observada a ocorrência de resultados FN, assim os 

valores de SENS e VPN se mantiveram constantes do D15 ao D20 (SENS=1, VPN=1). Os presentes 

resultados demonstraram a eficácia da US com Doppler colorido como uma ferramenta para a 

identificação precoce de animais não gestantes a partir do D15. Contudo, em função da ocorrência de 

resultados FP, os melhores resultados foram observados a partir do D17. Agradecimentos: FAPERJ 

pelo apoio financeiro ao projeto e concessão de bolsa a EKNA e FZB. 

 

SBTE 034 (SUBMISSÃO: 1830) 

IATF, TETF e IA 

NOVILHAS NELORE PRECOCES TRATADAS COM FERTILCARE 600® OU CRESTAR® 

APRESENTAM SEMELHANTES TAXAS DE PRENHEZ À IATF. 

JOÃO PAULO BARBUIO1; ROBERTA MACHADO FERREIRA2; WALTER ANTONIO 

GONÇALES JUNIOR2; ARLINDO JOSÉ SARAN JUNIOR3; ROMULO GERMANO REZENDE2; 

RODOLFO DANIEL MINGOTI2; DENIS B ALVES ANTÔNIO1; PIETRO SAMPAIO 

BARUSELLI2 

1.MSD SAÚDE ANIMAL, BAURU, SP, BRASIL; 2.DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL 

- FMVZ-USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.PROFISSIONAL AUTÔNOMO, CASA BRANCA, SP, 

BRASIL. 

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do uso de Fertilcare 600® e Crestar® sobre o 

diâmetro do folículo dominante, a ocorrência de estro e a taxa de concepção de novilhas Nelore 

precoces sincronizadas para IATF. Para tal, 271 novilhas Nelore de 12 a 16m de idade (média 

14,9±0,07), pesando 273,0±1,3kg, com ECC 2,97±0,01 (escala 1-5) e maturidade uterina 2,37±0,04 

(escala 1-4) de duas fazendas de Rondonópolis e Apiacás - MT foram usadas. As novilhas tinham no 

mínimo 240kg e foram tratadas com o mesmo protocolo de sincronização de emergência de onda 

folicular e ovulação, diferindo apenas quanto a fonte de progesterona (P4) ou progestágeno no início 

do tratamento. Brevemente, em dia aleatório do ciclo estral (D0) as novilhas receberam 1mg de 

benzoato de estradiol (Fertilcare Sincronização®, MSD) IM e foram homogeneamente (ECC, peso e 

idade) divididas para receber um dispositivo intravaginal com 0,6g de P4 (Fertilcare 600®, MSD, São 

Paulo, Brasil) ou um implante auricular com 3mg de norgestomet (Crestar®, MSD). No D8, o 

dispositivo/implante foi removido e foram administrados 0,265mg de Cloprostenol Sódico (Ciosin®, 

MSD), 200UI de eCG (Folligon®, MSD) e 0,5mg de cipionato de estradiol (Fertilcare Ovulação®, 

MSD) IM. Bastão marcador de estro foi aplicado na base da cauda das novilhas. A IATF foi feita por 

um único veterinário 48h após a retirada do dispositivo (bainhas 3W, WTA, Cravinhos, Brasil), 

conjuntamente a avaliação da ocorrência de estro e a mensuração do diâmetro do folículo dominante 

(FD) por ultrassonografia no D10. Sêmen de um touro Aberdeen Angus e um Senepol foram 

distribuídos igualmente entre os grupos. O diagnóstico de prenhez por IA (P/IA) foi feito 45d após a 

IATF (Mindray DP2200VET). Os dados foram analisados por regressão logística (PROC GLIMMIX 

do SAS). Foram observados efeito de touro (P = 0,02) e de fazenda (P = 0,02). As novilhas que 

apresentaram estro eram mais velhas (15,1±0,1 vs 14,8±0,1; P=0,03) e mais pesadas (275,7±1,6 vs 

268,0±2,0; P=0,04) do que as que não apresentaram estro. A proporção de novilhas com CL no D0 

[3,8% (5/133) e 1,5% (2/138); P=0,45] e a maturidade uterina no D0 (2,41±0,07 e 2,32±0,06; P=0,50) 

foi similar em novilhas tratadas com Crestar® e Fertilcare 600®, respectivamente, evidenciando o 

adequado balanceamento entre grupos no início do tratamento. Maior (P=0,02) taxa de estro no D10 

foi observada nas novilhas tratadas com Crestar® [71,2% (94/132)] em relação a Fertilcare 600® 
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[56,5% (78/138)], no entanto, similar diâmetro do FD no D10 (10,0±0,1 e 10,0±0,1; P=0,72) foi 

observado. Tendência de aumento da P/IA (P=0,06) foi evidenciada em novilhas Nelore tratadas com 

dispositivo intravaginal de P4 [39,9% (55/138)], comparado àquelas tratadas com implante auricular 

de norgestomet [31,6% (42/133)]. Portanto, conclui-se que ambos os dispositivos, Crestar® e 

Fertilcare 600®, podem ser utilizados na IATF de novilhas Nelore precoces, com semelhante taxa de 

concepção.  

Agradecimentos: Fazendas São José e São João, CNPq 152030/2016-6. 

 

SBTE 035 (SUBMISSÃO: 1832) 

IATF, TETF e IA 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM BÚFALAS CRIADAS 

EXTENSIVAMENTE EM TERRAS ALADAS DO ESTADO DO AMAPÁ 

HAROLDO FRANCISCO LOBATO RIBEIRO; LUIZ RONALDO SANTOS DO SANTOS; 

WILTON FIGUEIREDO LIMA; GUSTAVO ALIGHIERE LOPES SILVA; ANÁLIA COSTA DE 

OLIVEIRA NETA; ANELISE SARGES RAMOS; ÁLVARO CHAVES NETO; CLÁUDIA SILVA 

DE CARVALHO; ALAN DIEGO MOURA DE FARIAS; SEBASTIÃO TAVARES ROLIM FILHO 

UFRA, BELEM, PA, BRASIL. 

Resumo: Avaliamos a IATF em búfalas criadas extensivamente. E assim, verificou-se a  influência do 

escore de condição corporal,  do período das inseminações, do sêmen usado e dos protocolos utilizados 

na taxa de prenhez de búfalas. O trabalho foi realizado na fazenda Motogeral, município de Itaubal no 

estado do Amapá, local de  pastagens nativas em região de várzea, as IATF foram na época de vazante 

do Rio Amazonas, entre setembro 2016 a Janeiro 2017. Foram utilizadas 138 búfalas, selecionadas 

para escolha do protocolo pelo ECC e a presença do corpo lúteo. A primeira etapa foi realizada nos 

meses de setembro/outubro, 56 fêmeas com 3,5±0,6 de ECC, receberam o seguinte protocolo. No D0 

(a tarde) dispositivo intravaginal de Progesterona (Sincrogest®) de 3º uso e  mais 2,0ml de Benzoato 

de estradiol IM (Sincrodiol®); D9 (a tarde) retirada do dispositivo + 2,0ml PGF2α (Sincrocio®) + 

400UI eCG (SincroeCG®); D11 ( a tarde) 1,0ml de GnRH (Gestran Plus®) e no D12, IATF pela 

manhã. A Segunda etapa foi realizada nos meses de novembro a janeiro 2017, 34 fêmeas com 

ECC=3,59±0,7 receberam o protocolo denominado (ovsynch-plus), no D0 (a tarde) dispositivo 

intravaginal de Progesterona de uso único (monodose Primer) e mais 1,0ml de GnRH (Gestran Plus®); 

D9 (a tarde) retirada do dispositivo e aplicação de 2,0ml PGF2α Sincrocio®; D11 ( a tarde) 1,0ml de 

GnRH Gestran Plus®; D12 (pela manha) IATF. Outras 48 búfalas com ECC=3,09±0,95 receberam o 

protocolo denominado (ovsynch-plus) com exceção da aplicação de 400UI (2,0ml) eCG 

(SincroeCG®) no D9. Após 30 dias das inseminações foi realizado o diagnostico de gestação, 

utilizando aparelho Mindray D2200 vet. Os dados foram avaliados através de software especializado 

SAS (2009) e ao teste estatístico Qui-quadrado com nível de significância de 5%. Das 138 búfalas, 57 

(41,3%) ficaram prenhas. Na IATF de setembro/outubro 44,6% (25/56) tornaram-se prenhas. Na IATF 

de novembro 2016/janeiro 2017, a taxa de prenhez, com o protocolo chamado ovsynch-plus foi de 

55,88% (19/34) e a taxa nas bufalas com ovsynch-plus e mais o eCG foi de 27,08% (13/48). Esta 

menor taxa de prenhez se explica pela diminuição de condição corporal e inicio das enchentes (janeiro) 

na região. Não houve diferença estatística do escore da condição corporal e do uso do sêmen nacional 

ou importado. Houve diferença (P<0,05) entre os protocolos utilizados. Concluímos que o período de 

setembro a janeiro, nesta região é uma época favorável a IATF, no entanto, evitar o inicio das 

enchentes, e que o protocolo ovsynch-plus mostrou-se satisfatório. 

 

SBTE 036 (SUBMISSÃO: 1833) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DE DIFERENTES DISPOSITIVOS INTRAVAGINAIS DE PROGESTÁGENOS PARA 

SINCRONIZAÇÃO DO ESTRO SOBRE A TAXA DE PRENHEZ DE OVELHAS 
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SP, BRASIL; 4.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA– UFSM, SANTA MARIA, RS, 

BRASIL; 5.MÉDICO VETERINÁRIO – SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

IRRIGAÇÃO, ALEGRETE, RS, BRASIL; 6.AGENER UNIÃO, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi comparar o efeito de dois dispositivos intravaginais de 

progestágenos na sincronização do estro, e sobre a taxa de prenhez em ovelhas cíclicas. O experimento 

foi conduzido no mês de janeiro de 2017, em uma propriedade no município de São Francisco de Assis, 

Rio Grande do Sul/Brasil. As ovelhas utilizadas nesse experimento foram da raça Merino Australiano 

(n=42), não lactantes, com escore de condição corporal 2,5 (escala de 1 a 5: 1-magra, 5-obesa). O 

protocolo de sincronização foi inicia do em um dia aleatóriodo ciclo estral (D0). As ovelhas foram 

alocadas em dois grupos experimentais, grupo esponja (GE - 62,5 mg de acetato de 

medroxiprogesterona, Purifarma, São Paulo, SP, Brasil; n=23) e grupo Primer PR®(GPr - 0,36g de 

progesterona; PRIMER PR®, Tecnopec, São Paulo, SP, Brasil; n=19). Após a implantação do 

dispositivo intravaginal, as ovelhas receberam 0,0375mg de D-cloprostenol IM 

(PROLISE®,Tecnopec, São Paulo/SP, Brasil). Os dispositivos foram retirados 12 dias (D12) após a 

implantação e aplicou-se 200UI de gonadotrofina coriônica equina (Folligon®, MSD, São Paulo, SP, 

Brasil). Logo após o final do protocolo, as ovelhas apresentaram comportamento de estro. A partir do 

D13, 4 carneiros de fertilidade comprovada (exame andrológico) foram mantidos com as fêmeas até o 

D19 (1 carneiro para 12,5 fêmeas). As coberturas foram identificadas pela marcação com tinta da 

região sacral das ovelhas pelo peito pintado dos reprodutores. Após 40 dias da retirada dos machos, o 

diagnóstico de gestação foi realizado por ultrassonografia transabdominal (5MHz, Medisono P3, 

Wilmington, EUA). Para análise estatística utilizou-se o PROC GLIMMIX do SAS (SAS 9.3). Não 

houve diferença na taxa de prenhez quanto ao tratamento [GE = 60,87% (14/23) e GPr = 57,89% 

(11/19), P=0,40]. Alguns casos de vaginite foram observados no GE (~40%) no momento da retirada 

do dispositivo intravaginal, enquanto que não foram observadas tais alterações no GPr. Conclui-se que 

ambos os dispositivos foram eficazes para sincronização do estro, proporcionando semelhante 

porcentagem de prenhez, porém o dispositivo Primer PR® mostrou vantagem por não induzir a reações 

na mucosa vaginal. 

Agradecimentos: Fazenda Limoeiro-São Francisco de Assis/RS e Agener União, Tecnopec. 
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IATF, TETF e IA 

INFLUÊNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA DOENÇAS REPRODUTIVAS E USO DE 

ESTREPTOMICINA NA TAXA DE PRENHEZ E PERDA GESTACIONAL DE BÚFALAS 
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SEBASTIÃO TAVARES ROLIM FILHO; HAROLDO FRANCISCO LOBATO RIBEIRO 

UFRA, BELEM, PA, BRASIL. 

Resumo: O objetivo foi avaliar os efeitos da vacinação contra IBR/BVD/Leptospirose e uso da 

estreptomicina na taxa de prenhez e da perda gestacional de búfalas submetidas à Inseminação 

Artificial em Tempo Fixo, criadas extensivamente em área de várzea no estado do Amapá, Amazônia, 

Brasil. Utilizou-se 97 búfalas pluríparas com (ECC) 2,94±0,43. Os animais foram divididos em dois 
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grupos: Grupo Tratado (GT) com 43 animais e Grupo Controle-(CG) com 54 animais. O grupo GT, 

recebeu aplicação de estreptomicina (Estreptomax®, OuroFino Saúde Animal, Brasil) no D9 do 

protocolo de IATF na dosagem de 10mg/kg por via intramuscular profunda, mais vacina contra 

IBR/BVD/Leptospirose (Poliguard®, Vallée, Montevidéu, Uruguai) na dosagem de 5 mL por via 

subcutânea. Uma segunda dose da vacina contra IBR/BVD/Leptospirose (Poliguard®, Vallée, 

Montevidéu, Uruguai) foi reaplicada 30 dias após as inseminações. O grupo Controle- (CG) não 

recebeu tratamento. O GT e GC foram submetidos ao mesmo protocolo de sincronia de cio: {dia zero 

[D0] à tarde 2,0mg de Benzoato de estradiol (BE) por via IMP (Sincrodiol®, OuroFino Saúde Animal, 

São Paulo, Brasil), inserção de dispositivo intravaginal de progesterona - P4 mono dose (Primer®, 

Tecnopec, São Paulo, Brasil); dia nove (D9) a tarde retirada do dispositivo de P4 + 0,5 mg de 

prostaglandina (PGF2α) por via IMP (Sincrocio®, OuroFino Saúde Animal, São Paulo, Brasil) + 400 

UI de gonadotrofina coriônica equina – eCG pela via IMP (SincroeCG®, OuroFino Saúde Animal, 

Brasil); dia onze (D11) à tarde 25µg de hormônio liberador de gonadotrofinas - GnRH por via IMP 

(Gestran Plus®, Tecnopec, São Paulo, Brasil) e dia doze (D12) pela manhã IATF]}. O diagnóstico de 

gestação foi realizado 30 e 90 dias após as inseminações. Para avaliação da taxa de prenhez foi usado 

o teste Qui-quadrado, para perda gestacional foi utilizado o teste Exato de Fisher com 5% de 

significância (P<0,05). A taxa de prenhez geral foi 37,11%, a taxa de prenhez do GT foi 41,87% e do 

GC foi 33,33%, não diferindo estatisticamente (P>0,05). A taxa de perda gestacional foi 11,11% no 

GT e 22,22% GC, sem diferença (P>0,05). Não ocorreu diferença significativa entre os grupos, dessa 

forma a estreptomicina e a vacinação não influenciou na taxa de prenhez e nem nas perdas 

embrionárias. 

 

SBTE 038 (SUBMISSÃO: 1836) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DA CONDIÇÃO CORPORAL E DA APLICAÇÃO DE PGF2Α NO DIA ZERO DO 

PROTOCOLO DE IATF EM BÚFALAS MESTIÇAS 

FELIPE FIRMINO SERRA MARTINS1; MARIA EDUARDA DE GUSMÃO2; ANELISE SARGES 

RAMOS1; GUSTAVO ALIGHIERE LOPES SILVA1; ÁLVARO CHAVES NETO1; CARLOS 

VINÍCIUS DA SILVA NASCIMENTO1; HAROLDO FRANCISCO LOBATO RIBEIRO1; 

SEBASTIÃO TAVARES ROLIM FILHO1 

1.UFRA, BELEM, PA, BRASIL; 2.UNAMA, BELEM, PA, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do uso de PGF-2α (d-Cloprostenol) no início 

do protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em búfalas. O experimento foi realizado 

na fazenda Rotak, localizada no município de Viseu no Estado do Pará, durante o período de dezembro 

de 2016 a janeiro de 2017, estação desfavorável na região. Composto por 104 animais mestiços das 

raças Murrah e Mediterrânea, aptas a reprodução, e divididas em dois grupos. No grupo 1 (G1), com 

48 fêmeas com média de escore de condição corporal (ECC) igual a 2,72±0,2, protocolo de 4 manejos, 

receberam no dia zero (D0) aplicação de 0,15 mg de PGF-2α por via intramuscular profunda (IMP), 

implante de dispositivo intravaginal de progesterona (P4) de nomodose (Primer®, Tecnopec, São 

Paulo, Brasil), e 2 mg de Benzoato de Estradiol – BE (Sincrodiol®, Ouro Fino, São Paulo, Brasil) de 

forma IMP; no dia nove (D9) foi feita a retirada do implante de P4 e aplicado 400 UI de gonadotrofina 

coriônica equina - eCG (Sincro eCG®, Ouro Fino, São Paulo, Brasil) e 2 mL de PGF-2α, (Sincio®, 

Ouro Fino, São Paulo, Brasil) ambos por via IMP; no dia onze (D11) foi feita aplicação de 0,025 

mg  de hormônio liberador de gonadotrofinas - GnRH (Gestran Plus®,  Tecnopec, São Paulo, Brasil) 

e no dia doze (D12) realizou-se a IATF. No G2, com 56 bufalas e ECC de 2,96±0,2 receberam o 

mesmo protocolo do G1, sem a aplicação de d-Cloprostenol no dia zero (D0). A análise estatística de 

variância (ANOVA) e o teste de Tukey foram utilizados, adotando-se o nível de significância de 5%. 

A taxa de prenhez do G1 foi de 27% (13/48) e G2 de 44% (25/56), sendo observada diferença 

estatística entre os grupos (P<0,05), podendo-se observar que o tratamento sem prostaglandina no 

início do protocolo foi mais eficaz. Das búfalas com ECC < 2,75, 28% (21/73) emprenharam e os com 
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ECC > 2,75 foi de 54% (17/31) (P<0,05), demonstrando que o ECC influenciou na taxa de prenhez 

final. Portanto, o uso de d-Cloprostenol no início do protocolo, na estação desfavorável, não aumentou 

a taxa de prenhez e o ECC das búfalas foi determinante nos resultados. 

 

SBTE 039 (SUBMISSÃO: 1851) 

IATF, TETF e IA 

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO COMO BASE PARA PREVENÇÃO DE 

ENDOMETRITE EM ÉGUAS DOADORAS DE EMBRIÕES NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

EWERTON RENNER GOMES DE OLIVEIRA1; BRUNA RAPHAELLA DE FARIAS SANTOS2; 

WESLEY FERREIRA DE MORAIS2; AMANDA REGES GUEDES2; RHANIEL CORDEIRO 

NUNES2; MARCELO MENDONÇA2; GUSTAVO FERRER CARNEIRO2 

1.UFRPE-UAG, CUMARU, PE, BRASIL; 2.UFRPE -UAG, GARANHUNS, PE, BRASIL. 

Resumo: Infecções uterinas constituem-se na causa mais comum de infertilidade em éguas. Em geral 

as lesões uterinas resultam de infecção ascendente por agentes infecciosos introduzidos durante as 

manipulações tais como inseminação artificial, transferência de embriões ou no pós-parto. O objetivo 

desse trabalho foi fazer um levantamento epidemiológico a partir dos exames encaminhados para nosso 

Laboratório e orientar os Veterinários para minimizar esses problemas. Foram examinadas 21 éguas 

através de palpação retal e ultrassonografia, todas com histórico de infertilidade recente pós IA ou 

lavado negativo pós-coleta de embriões. Foram coletadas amostras para citologia uterina e exame 

microbiológico. Para a colheita, foi utilizado swab estéril (PROVAR®). Em seguida, realizou-se 

esfregaço em lâminas, e os swabs acondicionados em tubos, imediatamente lacrados, identificados, 

refrigerados e encaminhados para o LABRAPE da UFRPE/UAG para posterior processamento. Das 

21 éguas coletadas, 6 animais não apresentaram alterações clínicas (28,5%) á palpação retal ou ao 

exame ultrassonográfico, enquanto que as demais 15 éguas (71,4%) apresentaram algum tipo de 

alteração tais como presença de fluido intra-uterino ou corrimento vaginal. Dos achados citológicos e 

exames microbiológicos 19 (90,4%) foram positivas ao exame citológico e microbiológico 

demonstrando uma alta correlação entre estas técnicas. O microorganismo que apresentou maior 

frequência foi o Streptococcus spp., sendo visto em 6 culturas (6/21 - 28,5%), seguido por 

Staphylococcus spp (5/21 - 23,8%, Enterobacter sp. e Coccus bacillus (4/21 - 19,0% cada) e 2 isolados 

de Klebsiella sp (9,5%). Foram isolados fungos em 9 das 21 amostras analisadas (42,8%). Foram 

identificados Aspergillus spp (4/9 – 44,4%), Candida (2/9 – 22,2%), havendo ainda o desenvolvimento 

de outros gêneros como Curvalaria spp, Cladosporium spp e Zygomices spp todas com percentual de 

11,1% (1/9). Infecções mistas fúngica e bacteriana foram verificadas nos isolados de 6 animais 

(28,5%). O índice de infecção fúngica foi considerado muito elevado e durante os questionários 

epidemiológicos com os Veterinários em questão, foram detectados 2 importantes fatores de risco: 

histórico de tratamentos uterinos sem realização de exame bacteriológico e/ou antibiograma, além de 

repetidos lavados ininterruptos para coleta de embriões. O uso indiscriminado de antibióticos 

associado a redução da imunidade levam ao aumento da incidência dessas infecções. É importante 

frisar a necessidade da identificação do agente e conhecimento da suscetibilidade farmacológica com 

o intuito de se obter eficácia na terapia empregada. Os resultados desse trabalho demonstram o alto 

índice de infecções fúngicas em doadoras de embriões e da necessidade do emprego de boas práticas 

no campo minimizando assim prejuízos econômicos e melhorando a eficiência reprodutiva nos 

rebanhos equinos.  

 

SBTE 040 (SUBMISSÃO: 1854) 

IATF, TETF e IA 

MORFOMETRIA E ENDOCRINOLOGIA LUTEÍNICAS DE NOVILHAS DA RAÇA NELORE 

SUPLEMENTADAS COM SEMENTE DE GIRASSOL 

BEATRIZ DE MORAES ROPELLI1; GABRIEL MOLINARI DE MATTOS1; NEWTON INÁCIO 

DE ALCÂNTARA JUNIOR1; CLAUDIA MARIA BERTAN MEMBRIVE2; INES CRISTINA 
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GIOMETTI1; LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA1; ANGÉLICA LEÃO BALTAZAR2; 

CALIÊ CASTILHO1 

1.UNOESTE, PRESIDENTE PRUDENTE, SP, BRASIL; 2.UNESP, DRACENA, SP, BRASIL. 

Resumo: A influência da nutrição no desempenho reprodutivo é um tema que tem gerado interesse em 

pesquisadores e em especial a suplementação com lipídeos. Estudos utilizando dieta suplementada 

com ácidos graxos poliinsaturados (AGP), encontrados em sementes como de girassol e linhaça, 

indicam benefícios para as funções reprodutivas, tais como: alteração no desenvolvimento folicular, 

aumento na concentração de progesterona, melhora na qualidade do embrião e diminuição dos sinais 

luteolíticos durante o reconhecimento materno da gestação. Objetivou-se avaliar o desenvolvimento 

luteal e a concentração plasmática de progesterona em novilhas da raça Nelore suplementadas com 

semente de girassol. Foram utilizados 30 animais com idade de 2 a 3 anos, com escore de condição 

corporal de 2,5 a 3,5 (1 a 5), mantidas em pastagem de Brachiaria decumbens, com água e sal mineral 

ad libitum.  Antes de iniciar as avaliações ultrassonográficas do aparelho reprodutor, as novilhas foram 

divididas em dois grupos, onde receberam: 1,7 Kg/dia de suplemento alimentar com 40% de farelo de 

soja e 60% de semente de girassol (Grupo Tratado, G-T: n=15) ou 1,7Kg/dia de suplemento alimentar 

contendo 53% de farelo de soja e 47% de milho (Grupo Controle, G-C: n=15) durante 60 dias. 

Imediatamente após este período as novilhas tiveram a ovulação sincronizada com protocolo hormonal 

de IATF (inseminação artificial em tempo fixo), 3 passagens com colocação de implante no D0 e 

retirada no D8. A partir do D10 realizou-se exame de ultrassom (US) dos ovários e coleta de sangue 

para acompanhar o desenvolvimento do corpo lúteo (CL) e concentração plasmática de progesterona 

(P4), a cada 48 horas, durante 26 dias. Foi utilizada análise de variância seguido do teste de Tukey 

quando houve diferença, utilizando nível de significância de 5% (P<0,05). As análises foram realizadas 

no programa SAS (SAS, Cary, NC, USA). Não foi observada diferença (P>0,05) no diâmetro do CL 

entre os grupos estudados, sendo o diâmetro máximo no G-T 17,61 mm observado no dia 10 e do G-

C 19,51 mm no dia 12. A suplementação também não influenciou a produção de progesterona a qual 

atingiu sua concentração máxima no D12 (7,07 ng/mL) no G-C e no D14 (6,5 ng/mL) no G-T. Conclui-

se que a dieta com semente de girassol não afetou a morfologia ou funcionalidade do CL, uma vez que 

não houve diferença no diâmetro ou na concentração plasmática de progesterona. FAPESP 

(2015/24007-0). 

 

SBTE 041 (SUBMISSÃO: 1855) 

IATF, TETF e IA 

AVALIAÇÃO DO TEMPERAMENTO E DIFICULDADE DE INSEMINAÇÃO SOBRE A TAXA 

DE PRENHEZ DE VACAS E NOVILHAS NELORE 

CARLOS OTÁVIO DE PAULA VASCONCELOS1; AMANDA GUIMARÃES DA SILVA1; 

ISABELLA MARCONATO NORONHA2; JOSE HUMBERTO FURLAN JUNIOR3; HUGO 

BORGES GRAFF3; ROGERIO FONSECA GUIMARAES PERES3; ANDRÉ LUÍS RIOS 

RODRIGUES1; CARLA BRAGA MARTINS4; LETICIA ZOCCOLARO OLIVEIRA1 

1.UFF, NITEROI, RJ, BRASIL; 2.UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL; 3.AFB, NOVA XAVANTINA, 

MT, BRASIL; 4.UFES, ALEGRE, ES, BRASIL. 

Resumo: Com o intuito de investigar se o estresse causado pela inseminação pode afetar o sucesso de 

um programa reprodutivo, este estudo teve por objetivo avaliar o temperamento (Te), tempo de saída 

do brete (tsB), dificuldade de IA (DifIA) e tempo de IA (tIA) de fêmeas Nelore na IATF. Acompanhou-

se o manejo de 165 animais, sendo 93 multíparas e 72 novilhas. Para cada animal anotou-se a nota de 

reatividade (1 a 5), de acordo com o comportamento do animal no brete (Te1 = animal muito tranquilo 

e Te5 = muito agitado) e o tsB tanto no D9 (logo após a remoção do implante de progesterona) quanto 

no D11 (logo após a realização da IATF). Adicionalmente, no D11, cronometrou-se o tIA e, ao final, 

o inseminador aferiu uma nota (1 a 3) de acordo com a dificuldade de realizar o procedimento (1=leve, 

2=moderado, 3=alto grau de dificuldade). Apenas animais com ECC entre 3 e 4 (de 1 a 5) foram 

incluídos no estudo. Os inseminadores se revezaram a cada 5 animais inseminados. A taxa de 
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prenhez (TP) foi comparada entre os grupos usando teste de Fisher (P=0,05) no programa GraphPad 

INSTAT. A TP total foi 40%, sendo 35% para multíparas e 46% para novilhas (P = 0,09). Não foi 

observado efeito de ECC nem de inseminador (P>0,05). Também não foi observado efeito (P>0,05) 

de temperamento sobre a TP no D9, seja para multíparas (Te2=36%, n=33; Te3=38%, n=44; Te4-

5=25%, n=16), novilhas (Te2=0animais; Te3=50%, n=38; Te4-5=41%, n=34) ou ambas categorias 

(Te2=36%, n=33; Te3=44%, n=82; Te4-5=36%, n=50) e nem no D11, tanto para multíparas 

(Te2=30%, n=27; Te3=43%, n=46; Te4-5=25%, n=20), novilhas (Te2=0animais; Te3=47%, n=17; 

Te4-5=45%, n=55) como para ambas categorias (Te2=30%, n=27; Te3=44%, n=63; Te4-5=40%, 

n=75). Em todas as análises, animais Te2 saíram mais lentamente (P<0,001) do brete do que animais 

Te3, e estes mais lentamente (P<0,001) que Te4-5. O tsB no D11 foi 05:20±01:08seg para Te2 (n=27), 

03:40±1:16seg para Te3 (n=63) e 02:43±00:55seg para Te4-5 (n=75). Analisando os dados de 

dificuldade de IA para multíparas e novilhas em conjunto, observou-se uma tendência para maior 

(P=0,09) TP nos animais em que não existiu dificuldade de inseminação (DifIA 1; TP=42%, n=143) 

em comparação aos animais que apresentaram moderada ou alta dificuldade de IA (DifIA 2e3; 

TP=27%, n=22). Comparando estes dois grupos, foi observado menor (P<0,001) tempo para DifIA 1 

(tIA=17:31±06:02seg) que DifIA 2-3 (tIA=30:10±15:45seg). Separando as categorias animal, a 

redução observada na TP foi apenas numérica (multíparas: DifIA 1=37%, n=76; DifIA 2-3=29%, 

n=17; novilhas: DifIA 1=48%, n=62; DifIA 2-3=20%, n=10). A reatividade no brete, avaliados pelo 

temperamento e tempo de fuga, não influenciou a taxa de prenhez de novilhas e vacas Nelore deste 

estudo, porém nos animais em que a dificuldade e/ou o tempo de IA é maior, menor fertilidade na 

IATF pode ser esperada. 

 

SBTE 042 (SUBMISSÃO: 1856) 

IATF, TETF e IA 

O “EFEITO TOURO” PODE VARIAR CONFORME A CONDIÇÃO CORPORAL DA FÊMEA NA 

IATF? 

LETICIA ZOCCOLARO OLIVEIRA1; ISABELLA MARCONATO NORONHA2; AMANDA 

GUIMARÃES DA SILVA1; JOSE HUMBERTO FURLAN JUNIOR3; HUGO BORGES GRAFF3; 

ANDRÉ LUÍS RIOS RODRIGUES1; CARLOS OTÁVIO DE PAULA VASCONCELOS1; FABIO 

MORATO MONTEIRO4; ROGERIO FONSECA GUIMARAES PERES3 

1.UFF, NITERÓI, RJ, BRASIL; 2.UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL; 3.AFB, NOVA XAVANTINA, 

MT, BRASIL; 4.IZ, SERTÃOZINHO, SP, BRASIL. 

Resumo: O ECC é um fator que pode influenciar a taxa de prenhez (TP). Além disso, repetidamente 

temos demonstrado a influência do touro no resultado final de um programa reprodutivo (“efeito 

touro”). Porém, analisando alguns dados de campo, algumas observações nos trouxeram 

questionamentos ainda não levantados. Assim, este estudo teve por objetivo avaliar se o sêmen 

apresenta o mesmo desempenho reprodutivo independente da condição corporal da vaca inseminada. 

Para tal, dados de IATF de 596 vacas multíparas da raça Nelore, entre 45 e 55 dias pós-parto, foram 

analisadas. Todas as vacas receberam o mesmo protocolo hormonal com implante intravaginal de 

progesterona por 9 dias, sendo o eCG e a PGF2α aplicados no dia da remoção do implante. A IATF 

foi realizada no D11. Apenas animais com ECC entre 2.75 e 4 (na avaliação de 1 a 5) foram incluídos 

no estudo. Os inseminadores se revezaram a cada 5 animais que entravam no brete e o sêmen de 4 

touros foi distribuído de forma equipara entre os animais. Os dados de TP foram comparados entre os 

grupos usando teste exato de Fisher (P=0,05) no programa GraphPad INSTAT. A TP total foi 45% e 

não foi observado efeito de ECC. Animais com ECC 2.275 e 3.0 (grupo ECC1) apresentaram 44% de 

prenhez (n = 234), animais com ECC 3.25 e 3.5 (ECC2) apresentaram 46% (n = 270) e animais com 

ECC 3.75 e 4.0 (ECC 3; n = 92) apresentaram TP=43%. Separando estes dados por touros, observamos 

que os touros 2 e 4 apresentaram a mesma TP (P>0,05), independente do ECC (Touro2: ECC1=40%, 

n=55; ECC2=31%, n=71; ECC3=44%, n=25; Touro4: ECC1=32%, n=65; ECC2=42%, n=60; 

ECC3=36%, n=25). O touro 3 apresentou maior (P<0,05) TP que os demais touros, independente do 
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ECC (ECC1=62%, n=55; ECC2=58%, n=73; ECC3=59%, n=22; P>0,05). Porém, o touro 1 apresentou 

uma tendência estatística para menor (P=0,0976) TP nas vacas mais gordas (ECC1=44%, n=59AB; 

ECC2=52%, n=66A; ECC3=35%, n=20B). Acreditamos que essa é a primeira vez que se aborda a 

possibilidade do “efeito touro” ser influenciado pelo ECC da vaca. Assim, gostaríamos de alertar que 

animais com maior deposição de gordura podem apresentar alterações hormonais e/ou ovulatórias, ou 

ainda alterações no ambiente uterino, que por sua vez podem favorecer um ou outro tipo de sêmen.  

 

SBTE 043 (SUBMISSÃO: 1861) 

IATF, TETF e IA 

GESTAÇÃO GEMELAR AUMENTA A PERDA GESTACIONAL EM NOVILHAS NELORE 

SUBMETIDAS À IATF 

MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES1; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI2; 

GUSTAVE DECUADRO-HANSEN3; RUBENS CESAR PINTO SILVA1; MARIO RIBEIRO 

JUNIOR1; ZÁFIA CRISTINA POTTMAIER CAETANO2; LAIS MENDES VIEIRA2; PIETRO 

SAMPAIO BARUSELLI2 

1.GERAEMBRYO, CORNÉLIO PROCÓPIO, PR, BRASIL; 2.VRA - FMVZ - USP, SÃO PAULO, SP, 

BRASIL; 3.VIRBAC, CARROS, FRANÇA. 

Resumo: O presente estudo teve a finalidade de comparar a manutenção de gestações únicas e 

gemelares entre 30 e 60 dias, e, dos 60 dias ao parto, em novilhas Nelore (Bos taurus indicus) 

submetidas à IATF. Um total de 953 novilhas Nelore púberes (detecção de CL no Dia 0) com idade de 

22 a 26 meses receberam um implante auricular contendo 3mg de Norgestomet (Crestar, MSD Saúde 

Animal, Brasil) associado ao tratamento de 2mg de Benzoato de Estradiol IM (Estrogin, Biofarm, 

Brasil) no Dia 0. No Dia 8, o dispositivo foi removido e foram administrados 0,265mg de Cloprostenol 

Sódico IM (Ciosin, MSD, Brasil), 300UI de eCG IM (Novormon, Zoetis, Brasil) e 0,5mg de Cipionato 

de Estradiol IM (ECP, Zoetis, Brasil). A IATF foi realizada pelo mesmo inseminador 48 horas após a 

retirada dos dispositivos (Dia 10). Foi realizada ultrassonografia (Aloka SSD 500, Tóquio, Japão) 30 

dias após a IATF (Dia 40) para determinação da taxa de concepção, assim como para determinar a 

frequência de gestações únicas ou gemelares. Os animais foram divididos 2 grupos: Grupo Gestação 

Única (GGU) e Grupo Gestação Gemelar (GGG). A perda gestacional entre 30 e 60 dias foi 

estabelecida como a ausência de feto ou presença de feto(s) morto(s) na ultrassonografia do Dia 70, 

quando a novilha estava gestante no Dia 40. A perda gestacional entre 60 dias e o parto foi considerada 

quando a novilha prenhe (Dia 70) apresentou restos placentários à inspeção antes da data de parto 

prevista (292 dias após a IATF) e/ou não pariu até os 60 dias após esta previsão. Os resultados foram 

analisados pelo PROC GLIMMIX do SAS® (Statistical Analysis System, versão 9.3 Institute Inc., 

Cary, NC, USA, 2003). A taxa de concepção aos 30 dias foi 50,2% (478/953). A ocorrência de tipo de 

gestação foi: GGU = 93,3% (446/478) e GGG = 6,7% (32/478). A manutenção da taxa de prenhez 

entre 30 e 60 dias após a IATF foi maior (P=0,03) no GGU (96,4%; 430/446) que no GGG (65,6%; 

21/32). A perda gestacional entre 30 e 60 dias foi menor (P<0,001) no GGU (3,6%; 16/446) que no 

GGG (34,4%; 11/32). De maneira semelhante, a perda gestacional entre os 60 dias e o parto foi menor 

(P<0,0001) no GGU (11,6%; 50/430) que no GGG (71,4%; 15/21). Portanto, concluiu-se que a perda 

gestacional após a IATF foi maior em novilhas Nelore com gestações gemelares, quando comparadas 

a novilhas apresentando gestação única. 

Agradecimentos: HoRa Agronegócio e Virbac Saúde Animal 

 

SBTE 044 (SUBMISSÃO: 1863) 

IATF, TETF e IA 

A DIFICULDADE DE INSEMINAÇÃO PODE AFETAR A REATIVIDADE E/OU A TAXA DE 

PRENHEZ DE FÊMEAS BRANGUS? 

AMANDA GUIMARÃES DA SILVA1; JULIANY SÁ DE CARVALHO1; FRANCYS SOARES 

VASCONCELOS2; ROGERIO FONSECA GUIMARAES PERES2; WAGNER LADEIRA DA 
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SILVA1; MARCUS VINICIUS DE LIMA COSTA JUNIOR1; CARLOS OTÁVIO DE PAULA 

VASCONCELOS1; ANDRÉ LUÍS RIOS RODRIGUES1; CLARA SLADE OLIVEIRA3; LETICIA 

ZOCCOLARO OLIVEIRA1 

1.UFF VETERINARIA, NITEROI, RJ, BRASIL; 2.AGROPECUÁRIA FAZENDA BRASIL – AFB, 

NOVA XAVANTINA, MT, BRASIL; 3.EMBRAPA CNPGL, VALENÇA, RJ, BRASIL. 

Resumo: O temperamento do gado e o estresse causado pela IA são fatores pouco estudados, mas que 

também podem afetar o sucesso de um programa de IATF. Este estudo teve por objetivo avaliar o 

temperamento (Te), tempo de saída do brete (tsB), dificuldade de IA (DifIA) e tempo de IA (tIA) de 

novilhas Brangus submetidas ao mesmo protocolo de IATF. Acompanhou-se o manejo de 112 animais, 

sendo 28 vacas e 84 novilhas. Para cada novilha anotou-se a reatividade (1 a 5), de acordo com as 

características de perturbação do animal (Te1 = animal muito tranquilo e Te5 = muito agitado) e tsB 

tanto no D9 (logo após a remoção do implante de progesterona) quanto no D11 (logo após a realização 

da IATF). Adicionalmente, no D11, cronometrou-se o tIA e, ao final, o inseminador aferiu uma nota 

de acordo com a dificuldade de realizar o procedimento (1=leve, 2=moderado, 3=alto grau de 

dificuldade). As taxas de prenhez (TP) foram comparadas entre os grupos usando teste exato de Fisher 

(P=0,05) no programa GraphPad INSTAT. A TP foi 43% para vacas (12/28) e 43% para novilhas 

(36/84). Assim, os dados desses animais foram analisados em conjunto. Não foi observado efeito de 

ECC (2,5-2,75=29%, n=24; 3,0-3,5=49%, n=47; 3,75-4,0=44%, n=41; P=0.2830) nem de inseminador 

(técnico1=45%, n=22; técnico2=42%, n=59; técnico3=41%, n=31; P=0.9632). Da mesma forma, não 

foi observado efeito de temperamento no D9 (Te1=39%, n=79; Te2-3=51%, n=33; P=0.2352) nem no 

D11 (Te1=40%, n=92; Te2-3=53%, n=20; P=0.3232) sobre a TP. Não foram encontrados animais Te4-

5 visto que a fazenda realiza manejo racional e seleção para docilidade. O tsB foi 04:14±01:39 seg 

para animais Te1 e 02:38±1:06 seg para animais Te2-3 no D9 e 03:43±02:47 seg para animais Te1 e 

01:59±1:15 seg para animais Te2-3 no D11, de modo que animais Te1 saíram mais lentamente do 

brete (P<0,001) do que animais Te2-3, em ambas as passagens. Quando os dados sobre a dificuldade 

de IA foram analisados, foi interessante observar uma tendência para maior (P=0,0799) TP nos animais 

em que não existiu dificuldade de inseminação (Df1; TP=47%, n=78) em comparação aos animais que 

apresentaram moderada ou alta dificuldade de IA (Df2e3; TP=32%, n=34). Comparando estes dois 

grupos, foi observado menor (P<0,001) tempo de IA para Df1 (00:34:40±00:23:00min) que Df2-3 

(1:45:00±1:05:00min). Porém, a dificuldade de IA não pareceu influenciar o temperamento dos 

animais, de modo que não houve diferença (P=0,5232) na porcentagem de animais calmos (Te1) no 

grupo Df1 (85%) ou Df2-3 (79%). O grau de dificuldade da IA não aumentou a reatividade das 

novilhas Brangus, porém nos animais em que se observa maior dificuldade de inseminação, podemos 

esperar menores taxas de prenhezes. 
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Resumo:  As búfalas apresentam alta incidência de anestro durante a estação reprodutiva desfavorável, 

o que aumenta o intervalo parto concepção e, consequentemente, afeta negativamente o desempenho 

reprodutivo. Para transpor estas limitações, tem-se utilizado protocolos de IATF, associados à 
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sincronização da ovulação, tornando esta biotecnia aplicável a campo. Objetivou-se comparar a 

eficiência reprodutiva de búfalas leiteiras submetidas à IATF com sêmen refrigerado e congelado 

(diluídos em Botu-Bov®). Este experimento foi realizado em Oliveira/MG, Brasil Latitude 20° 41' 45'' 

Sul e Longitude 44º 49’ 37'' Oeste, no período de março de 2017. As coletas de sêmen foram realizadas 

com vagina artificial, sendo utilizados 3 touros seguindo os parâmetros recomendados pelo CBRA 

(2013). Para tanto, 90 fêmeas bubalinas primíparas com as seguintes médias: idade 3,3 anos; peso 

435,8 kg; ECC = 3,3 (1-5) e com 75,6 dias pós-parto foram utilizadas. As búfalas foram distribuídas 

aleatoriamente em três grupos: G1 (n = 30), G2 (n = 30) e G3 (n = 30), sendo subdivididos, metade 

inseminada com sêmen refrigerado e metade com sêmen congelado. Os três grupos foram inseminados 

com sêmen de 1 touro cada, sendo que o ejaculado foi fracionado em duas alíquotas (½ 

refrigerado/24hs e ½ congelado ambos com dose de 50x106 SPTZ totais/dose). Na tarde (T) D0 

(14:00hs), os animais receberam 2,0 mg i.m de BE (Estrogin®, Farmavet, SP, Brasil) e implante 

auricular (CRESTAR® 3,0 mg de P4, MSD, Brasil), no D9 (T) retirada do implante e aplicação de 

400UI i.m eCG (Folligon® 5000, MSD, Brasil) + 0,530 mg de PGF2α Cloprostenol i.m (Sincrocio®, 

Ourofino, SP, Brasil). No D10 (T) aplicados 1,0 mg i.m de BE (Estrogin®) e no D12 (8:00hs) IA. 

Trinta dias após a IA os animais foram submetidos ao diagnóstico de gestação por ultrassonografia. 

Os resultados foram submetidos ao teste do qui-quadrado a 5%. A taxa de prenhez total obtida foi de 

50,0% (45/90), sendo 55,6a% (25/45) e 44,4a% (20/45) para o sêmen refrigerado e congelado (p>0.05), 

respectivamente. Conclui-se que o uso do sêmen refrigerado na IATF é uma das alternativas para 

melhorar a taxa de prenhez durante a estação reprodutiva desfavorável. Referências bibliográficas. 

CBRA-COLÉGIO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL. Manual para Exame Andrológico 

e Avaliação de Sêmen Animal. 3 ed, Belo Horizonte: CBRA, 104p., 2013. 
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Resumo: O objetivo do presente estudo foi verificar se uso de P4 injetável de longa ação [P4LA 

(Sincrogest® Ourofino - Saúde Animal, Ribeirão Preto, SP)] resulta em aumento da taxa de prenhez 

de receptoras em embrião. Foi realizada a sincronização da ovulação em 817 receptoras (Bos indicus). 

No Dia -10 todos os animais receberam um dispositivo intravaginal de P4 (0,5g de P4) e a 

administração de 2mg de Benzoato de Estradiol (BE); no Dia -2 foi feita a retirada do dispositivo de 

P4 e a administração de 0,530mg de PGF2α e 300UI de eCG; no Dia -1 realizou-se a administração 

de 1mg de BE. As fêmeas foram aleatoriamente distribuídas em 3 grupos experimentais: Grupo 1 

(CONTROLE- n = 169), Grupo 2 (P4LAD4 – n = 201) e Grupo 3 (P4LAD7 – n = 181). O grupo 

CONTROLE recebeu um embrião produzido in vitro no D7, sem qualquer tratamento adicional. O 

grupo P4LAD4 recebeu tratamento com 150mg P4 LA (Sincrogest® Ourofino) no D4 e no D7 foi 

realizada a TE. O grupo P4LAD7 recebeu tratamento com 150mg de P4LA (Sincrogest® Ourofino) 

no momento da TE dia D7. No momento da TE foi realizada a avaliação do diâmetro do CL por 

ultrassonografia (DCL). O diagnóstico de gestação foi realizado por ultrassonografia nos dia 30 e 60 

do protocolo de sincronização. Os dados foram analisados pelo PROC GLIMMIX do SAS. A taxa de 

aproveitamento ao protocolo de TETF foi de [69.9% (571/817)]. A taxa de prenhez entre os grupos 

CONTROLE, P4D4 e P4D7 não diferiu aos 30 dias [41.4% (70/168); 42.3% (89/201); 41.2% (80/181); 
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P = 0.4115], aos 60 dias [36.3% (61/168); 39.8% (80/201); 38.1% (69/181); P = 0.4859] e não 

influenciou a perda gestacional [5.4% (9/168); 4.5% (9/201); 6.1% (11/181); P = 0.7258]. Não foi 

verificada interação entre tratamento com P4 e diâmetro do corpo lúteo para taxa de prenhez aos 30 

dias (P = 0.1682), 60 dias (P = 0.3543) e perda gestacional (P = 0.6121). Independente do tratamento, 

o DCL não influenciou a taxa de prenhez aos 30 dias [(≤18mm= 43.9% (72/164); >18mm = 43.3% 

(167/386); P = 0.8712]  e aos 60 dias [(≤18mm = 36.0% (59/164); >18mm = 39.1% (151/386); 

P=0,5175] e a perda gestacional [(≤18mm = 7.9% (13/164); >18mm = 4.1% (16/386); P = 0.0897]. 

Portanto, a administração de P4LA no dia 4 ou 7 do protocolo de sincronização para TE não apresentou 

efeito sobre a taxa de concepção de receptoras de embrião produzido in vitro. 
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ATRASO NO MOMENTO DA IATF EM VACAS NELORE (BOS INDICUS) UTILIZANDO 

SÊMEN DE TOUROS COM BAIXA FERTILIDADE 
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MINGOTI1; FELIPE BARBOSA SANTOS2; LUCIANO PENTEADO2; MANOEL FRANCISCO SÁ 
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2.FIRMASA, LONDRINA, PR, BRASIL; 3.ALTA GENETICS, UBERABA, MG, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do atraso no momento da IATF na taxa de 

prenhez de vacas Nelore (Bos indicus) inseminadas com sêmen de touros de alta e baixa fertilidade. A 

hipótese desse experimento é de que o atraso do momento da IATF utilizando sêmen de touros de 

baixa fertilidade aumenta a taxa de prenhez. Foi utilizado um total de 522 vacas lactantes da raça 

Nelore (Bos indicus), provenientes de três diferentes fazendas localizadas nos municípios de 

Jacarezinho – PR, Ribeirão Claro – PR e Paraíso das Águas – MS. No início da sincronização (D0) as 

vacas receberam 2 mg de benzoato de estradiol I.M. (BE; Fertilcare Sincronização®, Vallée) e um 

dispositivo intravaginal de progesterona (1,2g de P4; Fertilcare 1200®, Vallée). Oito dias após, 

realizou-se a remoção do dispositivo (D8), concomitantemente às aplicações de 300UI de 

gonadotrofina coriônica equina I.M. (eCG; Folligon®, MSD Saúde Animal), 0,530mg de cloprostenol 

sódico I.M. (PGF2α; Ciosin®, MSD Saúde Animal) e 1mg de cipionato de estradiol I.M. (CE; 

Fertilcare Ovulação®, Vallée). No décimo dia do protocolo (D10), as vacas foram divididas em dois 

grupos (G): G48h, inseminadas 48 horas após a remoção do dispositivo de P4; e G54h, inseminadas 

54 horas após a remoção do dispositivo de P4. A cada cinco vacas inseminadas de manhã (G48h), 

separava-se as próximas cinco vacas para serem inseminadas à tarde (G54h). Foram utilizados seis 

touros da raça Aberdeen Angus, sendo três de alta fertilidade e três de baixa fertilidade. O diagnóstico 

de gestação por ultrassonografia (Mindray, DP10) foi realizado 30 dias após a IATF. Os dados foram 

analisados utilizando o procedimento GLIMIX do SAS. Foi verificado efeito da fertilidade do touro 

[Alta = 49,2% (128/260); Baixa = 35,9% (94/262); P=0,002] na taxa de prenhez à IATF. Entretanto, 

não foi verificado efeito do momento da IATF [G48h = 41,4% (109/263); G54h = 43,6% (113/259); 

P=0,66], bem como interação fertilidade*momento (P=0,55) sobre a taxa de prenhez à IATF. Sendo 

assim, o atraso no momento da IATF para touros de baixa fertilidade não aumentou a taxa de prenhez 

à IATF, não confirmando a hipótese inicial do presente experimento. 

Agradecimentos: Alta Genética Ltda, FIRMASA 
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Resumo: Dois experimentos foram realizados para definir estratégias para otimizar a taxa de prenhez 

à IATF em vacas Nelore lactantes com sêmen sexado. As vacas receberam o mesmo protocolo para 

IATF em ambos os experimentos [2mg de BE + dispositivo de progesterona (P4) no D0; retirada do 

dispositivo e aplicação de PGF2α + 300UI de eCG + 1mg de CE no D8 e IATF no D11]. Os manejos 

foram realizados ao final do dia (17:00-19:00h), sendo a IATF realizada no D11 de manhã (5:00-7:00h; 

60h após a retirada do dispositivo de P4). No experimento 1 (n=796), três touros Nelore foram 

utilizados para produção de sêmen sexado (fêmea). O mesmo ejaculado de cada touro foi distribuído 

conforme os seguintes grupos experimentais: 1) Convencional, sêmen congelado sem sexagem com 

20x106 de sptz; 2) Legacy, sêmen sexado com 2,1x106 de sptz (método anterior de sexagem); 3) Sex-

Ultra 2, sêmen sexado com 2,1x106 de sptz (método atual de sexagem); 4) Sex-Ultra 4, sêmen sexado 

com 4,0x106 de sptz (método atual de sexagem com aumento da concentração). Os dados foram 

analisados utilizando o procedimento GLIMIX do SAS versão 9.3. Não houve diferença na taxa de 

prenhez entre touros (P=0,15), entre fazendas (P=0,46), nem interação touro*grupo (P=0,84) e 

fazenda*grupo (P=0,95). Entretanto, houve diferença na taxa de prenhez à IATF conforme o método 

utilizado [Convencional=56%a (112/199), Legacy 2,1=28%c (58/206), Ultra 2,1=38%bc (72/191) e 

Ultra 4=43%b (86/200); P<0,0001]. No experimento 2 (n=613), foram utilizados três touros Angus 

para produção de sêmen sexado (macho). O mesmo ejaculado de cada touro foi distribuído conforme 

os seguintes grupos experimentais: 1) Convencional, sêmen congelado sem sexagem com 20x106 de 

sptz; 2) Sex-Ultra: 4,0x106 de sptz; 3) Sex-Ultra Pure: 4,0x106 de sptz (com retirada dos sptz mortos). 

Um subgrupo de 431 vacas tiveram a base da cauda pintada para a detecção de estro entre a retirada 

do dispositivo de P4 e a IATF. Não houve diferença na taxa de prenhez entre os touros (P=0,12). 

Houve efeito de fazenda (P=0,03), entretanto, não houve interação fazenda*grupo (P=0,61), 

touro*grupo (P=0,40). A taxa de prenhez foi semelhante entre os grupos experimentais 

[Convencional=51,2% (107/209), Sex-Ultra 4=42,0% (84/200), Sex-Ultra Pure=43,1% (88/204); 

P=0,10]. No subgrupo de animais, houve diferença na taxa de prenhez conforme a manifestação de 

estro [Estro=52,6% (161/306) vs Não estro=32,8% (41/125); P<0,0001). Ainda, houve interação de 

método (sexado vs não sexado) com manifestação de estro (P=0,0002). Verificou-se queda na taxa de 

prenhez à IATF com sêmen sexado somente nas vacas que não manifestaram estro. Nas vacas que 

manifestaram estro essa diferença não foi observada. Conclui-se que o sêmen Ultra com 4,0x106 de 

sptz resulta em maior taxa de prenhez que o sêmen Legacy com 2,1x106 de sptz. Ainda, vacas que 

manifestam estro apresentam semelhante taxa de prenhez à IATF quando inseminadas com sêmen 

sexado ou convencional. Agradecimentos: Sexing Technologies. 
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Resumo: A suplementação estratégica de vitaminas e minerais durante o período pré IATF tem sido 

associada a melhoria do desempenho reprodutivo em vacas de corte. A carência de selênio, Zinco e 

Cobre, pode atrasar o desenvolvimento e a entrada a puberdade em femeas zebuínas e 

consequentemente um atraso no programa genético das propriedades. O Objetivo desse estudo foi 

comparar a utilização da suplementação mineral e vitamínica injetável (Kit Adaptador® MIN e VIT, 

Biogénesis Bagó) durante a estação de monta em primíparas da raça nelore (n=376) com intuito de 

melhorar a fertilidade. O experimento foi conduzido na fazenda Agropecuária Farroupilha, no 

município de Paracatu-MG. Os grupos experimentais foram G1) 1 dose de Adaptador® 20 antes e 

outra no início do protocolo de IATF (n=196); G2) controle (placebo, n=180). Desta forma, os animais 

(n = 376) foram distribuídos aleatoriamente entre os grupos. O protocolo hormonal utilizado foi: D0= 

inserção do implante Cronipres® Mono Dose com 1 g de P4+ aplicação de 2 mg de BE (Bioestrogen®, 

Biogénesis Bagó, Brasil); D8,5= retirada do implante intravaginal de P4+ aplicação de 300 UI de eCG 

(Ecegon®, Biogénesis Bagó, Brasil), + 75 µg de D-Cloprostenol (PGF2α, Croniben®, Biogénesis 

Bagó, Brasil) + 1mg BE (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil). No D10 foi realizada a IATF no 

período da manhã.  A taxa de ciclicidade e a taxa de prenhez (TP) foram avaliadas por ultra-sonografia 

(Mindray M5 Vet, com probe linear de 5,0 MHz). A avaliação de Prenhez foi realizada nos dias 30 e 

60 dias após a IATF Os dados obtidos foram submetidos à análise de freqüência pelo PROC FREQ e 

análise de regressão logística pelo PROC LOGISTIC, utilizando-se o programa Statistical Analyses 

System (SAS, 9.3) adotando-se nível de significância de 5%. Houve um aumento na taxa de ciclicidade 

no D0 do protocolo (G1=56,6, G2=47,7 P=0.04), na taxa de prenhez aos 30 (G1=53,6%, G2=45,6% 

P=0.03) nas novilhas do grupo tratado. Também foi verificado uma maior taxa de ciclicidade nas 

novilhas tratadas que estavam vazias no diagnóstico (G1=62,6, G2=48,9 P=0.01) bem como na taxa 

de prenhez aos 60 dias (G1=52,1%, G2=43,9%, P=0.04). Portanto, a suplementação estratégica com 

Kit Adaptador® (Biogénesis Bagó) 20 dias antes e no início do protocolo foi eficiente na melhoria da 

ciclicidade e da taxa de prenhez a IATF de novilhas Nelore. 
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Resumo: A suplementação estratégica de vitaminas e minerais durante o período pré TETF tem sido 

associada a melhoria do desempenho reprodutivo e da taxa de aproveitamento em novilhas receptoras 

de embriões. A carência de selênio, Zinco e Cobre, ocorre em grande parte dos animais, por todo 

território nacional, principalmente nos períodos de maior metabólica como crescimento e lactação. O 

Objetivo desse estudo foi comparar a utilização da suplementação mineral e vitamínica injetável (Kit 

Adaptador® MIN e VIT, Biogénesis Bagó) durante o período próximo os programa de transferência 

de embriões, em novilhas cruzadas ( Indicus X Taurus) (n=286) com intuito de melhorar a ciclicidade 

e a fertilidade. O experimento foi conduzido na fazenda Paineiras, no município de Mogi Mirim-SP. 

Os grupos experimentais foram G1) 1 dose de Adaptador® 20 antes e outra no início do protocolo de 

TETF; G2) controle (placebo). Desta forma, os animais (n = 286) foram distribuídos aleatoriamente 

entre os grupos. O protocolo hormonal utilizado foi: D0= inserção do implante Cronipres® Mono Dose 

com 1 g de P4+ aplicação de 2 mg de BE (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil); D8,5= retirada do 

implante intravaginal de P4+ aplicação de 300 UI de eCG (Ecegon®, Biogénesis Bagó, Brasil), + 75 

µg de D-Cloprostenol (PGF2α, Croniben®, Biogénesis Bagó, Brasil) + 1mg BE (Bioestrogen®, 
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Biogénesis Bagó, Brasil). No D17 foi realizada a transferência de embriões no período da manhã.  A 

taxa de ciclicidade e a taxa de prenhez (TP) foram avaliadas por ultra-sonografia (Mindray M5 Vet, 

com probe linear de 5,0 MHz). A avaliação de Prenhez foi realizada nos dias 30 e 60 dias após a IATF 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de freqüência pelo PROC FREQ e análise de regressão 

logística pelo PROC LOGISTIC, utilizando-se o programa Statistical Analyses System (SAS, 9.3) 

adotando-se nível de significância de 5%. Não houve diferença significativa na taxa de ciclicidade no 

D0 do protocolo (G1=53,5, G2=57,5). A taxa de aproveitamento para TETF foi maior no grupo tratado 

(G1=86,4%, G2=81,3%), assim como a taxa de prenhez 30 (G1=58,3%, G2=50,8%) e aos 60 dias após 

TETF (G1=55,1%, G2=44,2%). A taxa de ciclicidade das novilhas vazias no diagnostico, foi maio no 

grupo suplementado (G1=83,2%, G2= 62,7). Portanto, a suplementação estratégica com Kit 

Adaptador® (Biogénesis Bagó) 20 dias antes e no início do protocolo foi eficiente na melhoria de 

resultados dos protocolos de TETF em novilhas cruzadass. 

 

SBTE 052 (SUBMISSÃO: 1890) 

IATF, TETF e IA 

AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO MINERAL E VITAMÍNICA INJETÁVEL (KIT 

ADAPTADOR® MIN E VIT, BIOGÉNESIS BAGÓ) NA MELHORIA DA FERTILIDADE EM 

PRIMÍPARAS NELORE 

ED HOFFMANN MADUREIRA1; MILTON MATURANA FILHO2; REUEL LUIZ GONÇALVES3; 

JOAO PAULO MENDES LOLLATO3; LUIS GUSTAVO SALATIEL SIMÕES4; MARCELO 

AUGUSTO PEREIRA4; LEONARDO CRUZ3 

1.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 2.MF VETPLAN 

CONSULTORIA PECUÁRIA, AGUAS DA PRATA, SP, BRASIL; 3.BIOGENESIS BAGÓ, CURITIBA, 

PR, BRASIL; 4.AGROPECUÁRIA FARROUPILHA, PATOS DE MINAS, MG, BRASIL. 

Resumo: A suplementação estratégica de vitaminas e minerais durante o período pré IATF tem sido 

associada a melhoria do desempenho reprodutivo em vacas de corte. A carência de selênio, Zinco e 

Cobre, ocorre em grande parte dos animais, por todo território nacional, principalmente nos períodos 

de maior metabólica como crescimento e lactação. O Objetivo desse estudo foi comparar a utilização 

da suplementação mineral e vitamínica injetável (Kit Adaptador® MIN e VIT, Biogénesis Bagó) 

durante a estação de monta em primíparas da raça nelore (n=532) com intuito de melhorar verificar 

aumentos na fertilidade. O experimento foi conduzido na fazenda Agropecuária Farroupilha, no 

município de Paracatu-MG. Os grupos experimentais foram G1) 1 dose de Adaptador® 20 antes e 

outra no início do protocolo de IATF; G2) controle (placebo). Desta forma, os animais (n = 532) foram 

distribuídos aleatoriamente entre os grupos. O protocolo hormonal utilizado foi: D0= inserção do 

implante Cronipres® Mono Dose com 1 g de P4+ aplicação de 2 mg de BE (Bioestrogen®, Biogénesis 

Bagó, Brasil); D8,5= retirada do implante intravaginal de P4+ aplicação de 300 UI de eCG (Ecegon®, 

Biogénesis Bagó, Brasil), + 75 µg de D-Cloprostenol (PGF2α, Croniben®, Biogénesis Bagó, Brasil) 

+ 1mg BE (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil). No D10 foi realizada a IATF no período da 

manhã.  A taxa de ciclicidade e a taxa de prenhez (TP) foram avaliadas por ultra-sonografia (Mindray 

M5 Vet, com probe linear de 5,0 MHz). A avaliação de Prenhez foi realizada nos dias 30 e 60 dias 

após a IATF Os dados obtidos foram submetidos à análise de freqüência pelo PROC FREQ e análise 

de regressão logística pelo PROC LOGISTIC, utilizando-se o programa Statistical Analyses System 

(SAS, 9.3) adotando-se nível de significância de 5%. Não houve diferença significativa na taxa de 

ciclicidade no D0 do protocolo (G1=52,4, G2=49,7), embora os ganhos em ciclidade tenham sido 

maiores no grupo tratado. A taxa de prenhez aos 30 (G1=56,7%, G2=52%) e aos 60 dias (G1=56,1%, 

G2=50,3%) foi maior nas vacas tratadas com Kit Adaptaor (P<0.05). No entanto, diferente de outros 

estudos conduzidos, não houve diferença na taxa de ciclicidade nas vacas suplementadas que foram 

avaliadas para a ressincronização no diagnóstico de 30 dias (G1=55,2%, G2= 54.3%), que pode estar 

ligado a baixa taxa de ciclicidade do grupo tratado antes da primeira supplementação. As vacas que 

receberam a suplementação injetável de adaptador® tiveram um maior diâmetro folicular 
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(G1=16.3mm, G2=13.74 mm) avaliado no momento da IATF (P<0.05). Portanto, a suplementação 

estratégica com Kit Adaptador® (Biogénesis Bagó) 20 dias antes e no início do protocolo foi eficiente 

na melhoria de resultados dos protocolos de IATF em vacas primíparas. 

 

SBTE 054 (SUBMISSÃO: 1895) 

IATF, TETF e IA 

ADIÇÃO DE UMA SEGUNDA DOSE DE PROSTAGLANDINA F2Α EM PROTOCOLO DE IATF 

AUMENTA A FERTILIDADE DE VACAS NELORE RECÉM PARIDAS SEM A PRESENÇA DE 

CORPO LÚTEO NO INÍCIO DO PROTOCOLO. 

LIS ÉLEN GUSE1; GABRIEL HENRIQUE GUSE1; IZAIAS CLARO JUNIOR2 

1.NORTE FÉRTIL, NOVA MONTE VERDE, MT, BRASIL; 2.ZOETIS, SAO PAULO, SP, BRASIL. 

Resumo:  O estudo teve como objetivo avaliar se a adição de uma segunda dose de prostaglandina 

(PGF2α) aumenta a fertilidade de vacas Bos indicus (Nelore) recém paridas em anestro (sem CL) no 

início do protocolo de IATF. Foi realizada avaliação ultrassonográfica (US) ovariana para verificar a 

presença ou ausência de CL no dia -11, sendo incluídas nas análises apenas animais que não 

apresentavam CL (n = 616; Primíparas [=1] n = 243 e Multíparas [≥2] n = 373). Os animais 

apresentavam em média 42,5 ± 1,5 dias pós parto (DPP) no momento da IATF. O experimento foi 

realizado em duas estações de montas (EM; 2015/2016 e 2016/2017) onde as vacas foram submetidas 

ao seguinte protocolo de IATF: d-11 inserção de um dispositivo intravaginal de P4 (1,9g de P4; 

CIDR®; Zoetis, SP, Brasil) e 2mg i.m. de benzoato de estradiol (BE; Gonadiol®; Zoetis; SP, Brasil); 

d-4 12,5mg i.m. de dinoprost trometamina (Lutalyse®; Zoetis, SP, Brasil); d-2 remoção do CIDR® e 

0,3mg i.m. de cipionato de estradiol (ECP®; Zoetis, SP, Brasil) e 300 UI i.m. de eCG (Novormon®; 

Zoetis, SP, Brasil); d0 foi realizado a IATF. No d-11, as vacas foram divididas aleatoriamente por 

paridade (primíparas e multíparas) para receber o tratamento: uma dose de PGF2α no d-4 (1PGF) ou 

duas doses de PGF2α (2PGF), sendo a primeira no d-4 e a segunda no d-2. Foi realizado diagnóstico 

de gestação 30 dias após a IATF. Para avaliar as variáveis binomiais foi utilizado o PROC GLIMMIX 

do SAS. Foram incluídos nos modelos os efeitos de estação de monta, fazenda, lote, CIDR, touro e 

inseminador. Diferenças foram consideradas significativas quando P < 0.05 e tendência quando 0.05 

< P ≤ 0.1.  Não houve interação entre ano da estação de monta e os tratamentos (P = 0.95). Vacas que 

receberam duas doses de prostaglandina F2α apresentaram maior fertilidade comparadas com as que 

receberam apenas uma dose (1PGF = 51.4% (n = 301) vs. 2PGF = 59.0% (n = 315); P = 0.05). Não 

houve interação de tratamentos e paridade [(Primíparas: 1PGF = 49.7% (n = 120) vs. 2PGF = 57.0% 

(n = 123); P = 0.25); Multíparas: 1PGF = 55.7% (n = 181) vs. 2PGF = 63.4% (n = 192); P = 0.13)] e 

de tratamentos e escore de condição corporal [(ECC; ≤2.75: 1PGF = 49.4% (n = 172) vs. 2PGF = 

55.7% (n = 178); P = 0.23);  ˃2.75: 1PGF = 51.6% (n = 129) vs. 2PGF = 60.9% (n = 137); P = 0.12)]. 

A adição de uma segunda dose de dinoprost trometamina (Lutalyse®) ao protocolo de IATF aumentou 

a fertilidade em vacas nelores recém paridas sem a presença de CL no início do protocolo. 

 

SBTE 055 (SUBMISSÃO: 1896) 

IATF, TETF e IA 

DINÂMICA FOLICULAR EM NOVILHAS NELORE SUBMETIDAS AO PROTOCOLO DE IATF 

UTILIZANDO PRIMER® PR OU PRIMER® MONODOSE 

LAÍSA DA GARCIA DA SILVA1; ROMULO GERMANO REZENDE1; FLÁVIA MORAG 

ELLIFF1; RODOLFO DANIEL MINGOTI1; ZÁFIA CRISTINA POTTMAIER CAETANO2; 

WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR1; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI1; 

EVERTON LUIZ REIS3; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI1 

1.USP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.FMU, SAO PAULO, SP, BRASIL; 3.TECNOPEC, SAO PAULO, 

SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica de crescimento folicular de novilhas Nelore 

de 14 a 16 meses de idade, sincronizadas com dois diferentes dispositivos intravaginais de liberação 
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de P4 (DP4). Foram utilizadas 21 novilhas da raça Nelore (ECC médio=3,65), distribuídas em dois 

diferentes grupos experimentais, G1) Primer® Monodose (0,5g de progesterona, Agener União – 

Saúde Animal, São Paulo, SP; n=10), e G2) Primer® PR (0,36g de progesterona, Agener União; 

n=11).   Todas as novilhas receberam um implante auricular de norgestomet (Crestar®, MSD Saúde 

Animal, São Paulo, SP), seguido de tratamento IM de cloprostenol (0,150 mg de D-clorprostenol, 

PROLISE®, Agener União) no D-8; no D-1 as novilhas foram tratadas com cloprostenol (PROLISE®, 

Agener União) e o implante auricular foi removido. No D0, receberam DP4 e 2 mg de BE (RIC-BE®, 

Agener União). No D8, foi realizada a remoção do DP4 e o tratamento com 0,6 mg de Cipionato de 

Estradiol, 200 UI de eCG (Folligon, MSD) e cloprostenol (PROLISE®, Agener União). Para avaliação 

da emergência da nova onda de crescimento folicular foi realizada ultrassonografia transretal 

(Mindray® DP-2200Vet) a cada 24 horas utilizando a frequência de 7,5 MHz, do D0 ao D8. Após a 

retirada do DP4 (D8 a D13) as avaliações foram realizadas a cada 12 horas até o momento da ovulação. 

As variáveis analisadas foram: emergência e dispersão da nova onda de crescimento folicular, diâmetro 

do FD no D8 e no D10, taxa de crescimento folicular durante o tratamento (início da onda até a retirada 

do DP4), taxa de ovulação e momento da ovulação. Os dados foram analisados pelo procedimento 

GLIMMIX do SAS. Observou-se que não houve diferença para o dia da emergência da nova onda de 

crescimento folicular (3,8 ± 0,1 dias para o G1 e 3,7 ± 0,2 dias para o G2; P = 0,76). O diâmetro do 

FD no D8 foi de 7,4 ± 0,3 mm para G1 e 7,8 ± 0,4 mm para G2 (P = 0,56). No D10, o diâmetro do FD 

foi 9,5 ± 0,5 mm para G1 e 9,7 ± 0,5 mm para G2 (P = 0,64). A taxa de crescimento folicular foi de 

0,88 ± 0,04mm para G1 e 0,89 ± 0,06 mm para G2 (P= 0,92). A taxa de ovulação foi de 80% (8/10) 

para G1 e 91% (10/11) para G2 (P=0,52). A ovulação aconteceu, em média, 75 ± 2,0 horas após 

retirada do DP4 no G1 e 78 ± 3,7 horas no G2 (P = 0,51). Não foram observadas diferenças entre os 

grupos para nenhuma das variáveis analisadas. É possível, portanto, concluir que o uso do PRIMER® 

PR pode ser uma alternativa ao de PRIMER® Monodose para sincronização da ovulação em novilhas 

Nelore. 

Agradecimentos: Agener União – Saúde Animal 

 

SBTE 056 (SUBMISSÃO: 1899) 

IATF, TETF e IA 

EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DE VACAS NELORE SUBMETIDAS A TRÊS ESTRATÉGIAS 

REPRODUTIVAS EM ESTAÇÃO DE MONTA DE 64 DIAS 

GABRIEL A CREPALDI1; BRUNO GONZALEZ DE FREITAS2; RODOLFO DANIEL MINGOTI2; 

MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI2; WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR2; 

ROBERTA MACHADO FERREIRA2; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI2 

1.ST REPRO, INDAIATUBA, SP, BRASIL; 2.DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL - 

FMVZ-USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL. 

Resumo: O estudo teve como objetivo avaliar a eficiência reprodutiva de vacas Nelore submetidas a 

três diferentes programas reprodutivos em uma estação de monta (EM) de 64d. O estudo foi conduzido 

em uma fazenda comercial em Camapuã-MS, Brasil. Vacas Nelore multíparas (n=1.505) foram 

tratadas para IATF e depois homogeneamente distribuídas em três grupos de acordo com o tratamento 

subsequente, ressincronização ou repasse com touro: 1IATF+MN = uma IATF seguida de monta 

natural (MN) até o final da EM (n=450); 2IATF+MN = duas IATFs subsequentes com 32d de intervalo 

entre IAs, seguida de MN até o final da EM (n=300); 3IATF = três IATFs subsequentes com 32d de 

intervalo entre IAs (n=755). Para a IATF, as vacas receberam um dispositivo intravaginal com 1g de 

progesterona (P4; Cronipres® Mono Dose M-24, Biogénesis Bagó, Curitiba, Brasil) e 2mg de 

benzoato de estradiol (BE, Bioestrogen®, Biogénesis Bagó) IM no D-10. No D-2, o dispositivo foi 

removido e foram administrados 300UI de eCG (Novormon®, Zoetis, São Paulo, Brasil), 1mg de 

cipionato de estradiol (CE; ECP®, Zoetis) e 112,5μg de D-cloprostenol (PGF; Croniben®, Biogénesis 

Bagó) IM. Todas as vacas foram inseminadas 48h após a remoção do dispositivo (D0). No D22, as 

vacas dos grupos 2IATF+MN e 3IATF foram ressincronizadas com a inserção de dispositivo de P4 e 
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1mg de BE IM. No D30, foi realizado o diagnóstico de gestação por ultrassonografia (Chison 

9300VET, Brasil). As vacas não gestantes passaram por remoção do dispositivo e receberam 300UI 

de eCG, 1mg de CE e 112,5μg de PGF IM, com IATF 48h após a retirada do dispositivo (D32). As 

vacas gestantes apenas passaram por remoção do dispositivo. No D54, as vacas do grupo 3IATF foram 

ressincronizadas com o mesmo protocolo para receberem a terceira IATF no D64. As vacas dos grupos 

1IATF+MN e 2IATF+MN foram expostas a touros de repasse (proporção 1:25) 15d após a última 

IATF. A análise estatística foi realizada com o PROC GLIMMIX do SAS 9.3. A taxa de prenhez à 

primeira IATF não diferiu entre os grupos [1IATF+MN=64,0% (288/450); 2IATF+MN=66,0% 

(198/300); 3IATF=65,4% (494/755); P=0.83]. A taxa de prenhez à segunda IATF também não diferiu 

entre os grupos: [2IATF+MN=43,1% (44/102); 3IATF=37,5% (98/261); P=0.33]. Não houve 

diferença na taxa de prenhez para terceira IATF (grupo 3IATF) e para MN (grupos com MN após 

IATF) até o diagnóstico final de gestação [1IATF+MN=36,4% (59/162); 2IATF+MN=36,2% (21/58); 

3IATF=43,9% (72/164); P=0.28]. A taxa de prenhez no final da EM diferiu entre os grupos 

[1IATF+MN=77,1% (347/450)b; 2IATF+MN=87,7% (263/300)a; 3IATF=87,8% (663/755)a; 

P=0,0001]. Conclui-se que o uso de duas IATFs seguida de MN ou três IATFs consecutivas com 

intervalo de 32d entre IAs foram mais eficientes (maiores taxa prenhez ao final da EM) do que uma 

IATF seguida de MN. Além disso, o programa com três IATFs permite o estabelecimento de uma EM 

de 64d, sem o uso de touros (IA de todas as vacas em todos os serviços), o que pode colaborar para 

um maior ganho genético do rebanho. 

Agradecimentos: Faz. Engano e CNPq 152030/2016-6. 

 

SBTE 058 (SUBMISSÃO: 1904) 

IATF, TETF e IA 

SÊMEN RESFRIADO: UMA ALTERNATIVA PARA PROTOCOLOS DE IATF 

FÁBIO FLAIN PIFFERO1; LEONARDO TRENTIM CHAVES1; MARCELO SEVERO 

RODRIGUES1; ROSANA KLAUS1; IRINA LUBECK1; FABRICIO D. MOZZAQUATRO2 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, URUGUAIANA, RS, BRASIL; 2.UNIVERDADE 

FEDERAL DO PAMPA, URUGUAIANA, RS, BRASIL. 

Resumo: A utilização de Inseminação Artificial no Brasil, embora tenha crescido nos últimos anos, 

está muito aquém quando comparado a paízes desenvolvidos como EUA, Canadá, Nova Zelândia. 

Estima-se que apenas 12% do rebanho brasileiro apto à reprodução seja inseminado (ASBIA, 2014). 

Um dos problemas citados na utilização da IATF é a grande variabilidade nos resultados. Uma 

alternativa a  utilizadar, para melhorar estes índices seria o emprego de sêmen resfriado 

(VISHWANATH & SHANNON, 2000). Assim, o presente trabalho comparou as taxas de prenhez de 

protocolo de IATF que utilizaram sêmen resfriado e congelado. As vacas foram distribuídas de forma 

aleatória em 2 grupos: Resfriado (n=232) e Congelado (n=227). Não houve variação no protocolo de 

IATF utilizado. Para a realização deste trabalho, foram utilizadas somente matrizes multíparas que não 

ficaram gestantes na estação de monta passada. As vacas foram examinadas com US e avaliada sua 

ciclicidade, sendo utilizadas apenas vacas reprodutivamente saudáveis e cíclicas. O protocolo de IATF 

empregado foi o de 3 manejos (BARUSELLI et al.,2002)  com a aplicação de eCG 300 UI e ECP 5mg, 

intramuscular, no D8 dia da retirada do implante. As coletas dos touros eram realizadas 24h antes da 

IA. O sêmen utilizado neste experimento foi oriundo de touros da raça Aberden Angus (Bos taurus 

taurus; n=2) higidos (conforme preconizado pelo CBRA). Foi feito um pool do sêmen dos touros para 

retirar o efeito individual dos animais. Os touros foram mantidos em condições alimentares e sanitárias 

semelhantes. As coletas foram realizadas com sistema de vagina artificial com presença de manequim. 

Após a coleta o sêmen era diluído em botucrio® ajustando o volume à concentração espermática de 

60x106 espermatozóides vivos/mL com motilidade progressiva. Este procedimento foi realizado nos 

2 grupos experimentais. A motilidade progressiva e vigor foi realizada por avaliador com 

experiência, em microscopia óptica. Logo após, o sêmen era envasado em palhetas de 0,5cc e dividido 

nos grupos experimentais. As palhetas destinadas ao congelamento eram colocadas na máquina de 
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congelamento TK compacta SE onde realizava-se a curva de congelamento padrão preconizada pelo 

fabricante. Logo após, as palhetas eram imersas em N2 líquido para posterior armazenamento. As 

palhetas destinadas ao resfriamento eram mantidas em um refrigerador a 5°C/24h. Foram inseminadas 

um total de 459 vacas. As vacas apresentaram em média 4 anos de idade e um escore de condição 

corporal (ECC) 2,6±0,3 e pesavam em média 352,2±41,5Kg. Os dados foram analisados 

estatisticamente através do programa GraphPad Prism 5. A comparação entre os grupos foi realizada 

utilizando o teste t para dados não pareados com a correção de Welch’s. Não houve variação e 

influência das variáveis idade, peso e ECC nos grupos experimentais. As inseminações foram 

realizadas de forma aleatória sempre pelo mesmo inseminador. Houve diferença (P<0,05) na taxa de 

prenhez da IATF com sêmen resfriado (59,91%; 139/227) em relação a IATF com sêmen congelado 

(49,77%; 113/227). Assim a IATF com sêmen resfriado aumenta as taxas de prenhez sendo uma 

alternativa a ser analisada no emprego da inseminação artificial. 

 

SBTE 059 (SUBMISSÃO: 1911) 

IATF, TETF e IA 

SUPLEMENTAÇÃO COM GORDURA PROTEGIDA NA TAXA DE PRENHEZ DE BÚFALAS 

LEITEIRAS 

CHRISTOPHER JUNIOR TAVARES CARDOSO1; KARINE CASANOVA DA SILVA2; 

NATALIA ALBANESE ANACHE2; WALVONVITIS BAES RODRIGUES3; ANA CAROLINE 

BINI DE LIMA1; MARIANE GABRIELA CESAR RIBEIRO FERREIRA1; FABIANA DE 

ANDRADE MELO STERZA1; ERIKLIS NOGUEIRA4 

1.UEMS, AQUIDAUANA, MS, BRASIL; 2.UFMS, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL; 3.DCR 

FUNDECT, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL; 4.EMBRAPA-PANTANAL, CORUMBÁ, MS, BRASIL. 

Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da suplementação com fonte de gordura protegida 

do rumen (GPR; óleo de palma) na taxa de prenhez de búfalas leiteiras submetidas a IATF. O 

experimento foi realizado na fazenda Ouro Negro (Bandeirantes-MS) e foram utilizadas 80 bufalas 

Murrah leiteiras no pós-parto peso médio de 595 ± 57,6 kg, com idade entre 3 a 8 anos e divididas em 

dois tratamentos: CONTR (controle; n = 43) – animais receberam suplementação de acordo com 

preconização por Paul e Lal (2010), para atender o requerimento de nutrientes diários para manutenção 

de búfalas em lactação e GORD (gordura; n = 37) – animais receberam a mesma dieta do CONTR, 

adicionada de 150 gr/animal/dia de gordura protegida do rumen (ENERFAT® – Kemin). Os animais 

ficaram sob pastejo rotacionado de capim Panicum maximum cv. Mombaça e receberam os 

suplementos no período da manhã após a ordenha juntamente com a ração (2 kg/animal/dia), sendo a 

suplementação iniciada 15 dias após o parto e se estendeu até o diagnóstico de gestação. Os animais 

foram alocados nos tratamentos experimentais de acordo com a data de parto. As fêmeas foram 

submetidas ao seguinte protocolo hormonal: no dia 0 (D0) foi inserido dispositivo intravaginal de 

progesterona (P4) e aplicado 2 mg de Benzoato de Estradiol (BE). No dia 9 (D9), os dispositivos de 

P4 foram retirados concomitantemente com a aplicação de Prostaglandina (PGF2α) e Gonadotrofina 

Coriônica Equina (eCG). No dia 10 (D10) foi aplicado Benzoato de Estradiol (BE). No dia 12 (D12), 

foi realizada a IATF no período da manhã. Após 30 dias, foi realizado o DG com ultrassonografia,e as 

vazias foram ressincronizadas e submetidas a  nova IATF, totalizando 101 inseminações (80 1ª IATF 

e 21 Ressinc) . As variáveis incluídas no modelo foram tratamento, categorial animal, inseminador, 

dias em lactação e produção leiteira, e quando não significativas, excluídas. Para taxa de prenhez, foi 

assumida uma distribuição binomial (prenhe e vazia), utilizando PROC LOGISTIC do pacote 

estatístico SAS (SAS Institute Inc.,Cary, NC, USA) em um delineamento inteiramente casualizado. 

Não houve diferença (P>0,05) na taxa de prenhez entre e 1° IATF e a ressincronização (57, 5 % e 61,9 

% respectivamente). Não houve efeito (P>0,05) da suplementação sobre a taxa de prenhez na 1° IATF 

(53,5% CONTR vs. 62,1% GORD), bem como na ressincronização (66,6% CONTR vs. 55,5% 

GORD), bem como na prenhez total de IATF (1ª IATF e Ressinc). Conclui-se que a suplementação 

com 150gr de gordura protegida na dieta não altera a taxa de prenhez de búfalas leiteiras. 
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SBTE 062 (SUBMISSÃO: 1922) 

IATF, TETF e IA 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE DAS INFECÇÕES UTERINAS PARA OTIMIZAR 

A IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE INDUÇÃO DA OVULAÇÃO 

JOÃO PAULO ELSEN SAUT1; AMANDA LIMA REZENDE1; PAULA BATISTA ALVARENGA1; 

ERICK DAIBERT1; FELIPE BENEDETTI JUSTO1; LAYANE QUEIROZ MAGALHÃES1; 

MARCELO ARNE FECKINGHAUS2; RICARDA MARIA SANTOS1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLANDIA, MG, BRASIL; 2.OUROFINO 

SAÚDE ANIMAL LTDA., CRAVINHOS, SP, BRASIL. 

Resumo: Com o intuito de aumentar a eficiência reprodutiva, muitas propriedades têm adotado o uso 

de protocolos de indução da ovulação e estratégias para reduzir o intervalo parto-concepção. Para o 

sucesso desses protocolos é essencial que, ao final do período voluntário de espera, as vacas 

apresentem úteros saudáveis e livres de processos infecciosos/inflamatórios. A hipótese foi de que o 

diagnóstico precoce e tratamento das doenças uterinas reduzem o tempo destas vacas estarem aptas à 

reprodução e diminuiria a taxa de descartes involuntários. Objetivou-se avaliar o efeito do diagnóstico 

precoce das infecções uterinas retenção de placenta (RP), metrite e endometrite clínica associado ao 

tratamento único de 3,3 mg/Kg, IM, de cloridrato de ceftiofur (Lactofur®, Ourofino Saúde Animal, 

Brasil)  sobre o intervalo da parição até a liberação para o manejo reprodutivo. Foram acompanhados 

168 partos (01/2015-12/2015) de vacas leiteiras da raça Holandesa e Girolanda, semi-confinadas com 

três ordenhas diárias, de uma propriedade em Uberlândia-MG. Os animais foram avaliados nos 

momentos entre o parto e 7º DEL (M1), 10º-15º DEL (M2), 25º-35º DEL (M3) e após semanalmente 

até a liberação para reprodução. Realizou-se o exame físico geral e específico do sistema genital 

feminino, por meio da palpação e ultrassonografia transretal, avaliação de fluido intra-uterino (FIU) e 

secreção vaginal (metricheck). Os animais diagnosticados com RP, metrite e endometrite foram 

tratados e acompanhados semanalmente até a involução uterina macroscópica completa (cornos 

simétricos, sem FIU e presença de secreção vaginal limpa e translúcida). A prevalência de RP foi 

23,2% (39/168) e de 38,1% (64/168) de metrite, sendo que 24,4% (41/168) das metrites foram de grau 

leve e sem ocorrência de metrite grave ou óbito. A prevalência de endometrite clínica foi de 33,3% 

(56/168). O protocolo instituído fez com que 96,4% (162/168) das vacas estivessem liberadas para a 

reprodução aos 40,6 ± 16,2 DEL (IC 95% - 38,1-43,1). Houve diferença significativa entre os dias de 

liberação na presença ou não de RP (45,5 ± 17,8 versus 39,2 ± 15,4), metrite (47,6 ± 20,3 versus 36,6 

± 11,5) e endometrite clínica (57,6 ± 18,0 versus 33,0 ± 6,8). Concluiu-se que a implantação de um 

diagnóstico precoce de identificação das doenças uterinas e o tratamento único com cloridrato de 

ceftiofur foi eficiente em reduzir descartes involuntários e o tempo dos animais estarem aptos à 

reprodução. 

 

SBTE 063 (SUBMISSÃO: 1926) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE PROSTAGLANDINA NO MOMENTO DA IATF EM 

BÚFALAS LACTANTES SUBMETIDAS À SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO DURANTE A 

ESTAÇÃO REPRODUTIVA DESFAVORÁVEL (RESULTADOS PRELIMINARES) 

NELCIO ANTONIO TONIZZA DE CARVALHO1; JULIA GLEYCI SOARES2; DIEGO 

CAVALCANTE DE SOUZA3; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES4; PIETRO SAMPAIO 

BARUSELLI2 

1.APTA, REGISTRO, SP, BRASIL; 2.USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.CATI, REGISTRO, SP, 

BRASIL; 4.UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS, MG, BRASIL. 

Resumo: Avaliou-se o efeito da administração de prostaglandina (PGF2α) no momento da IATF em 

búfalas lactantes submetidas à sincronização da ovulação durante a estação reprodutiva desfavorável 

(primavera-verão; 24º 26’ 15” S e 47º 48’ 45” O). A hipótese levantada é que a administração de PGF2α 
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no momento da IATF aumenta a sincronização da ovulação, assim como a taxa de ovulação. Em dia 

aleatório do ciclo estral (D0), 27 búfalas lactantes receberam um dispositivo intravaginal de 

progesterona (P4; Sincrogest®, Ourofino Agronegócio, Brasil) e 2mg im de benzoato de estradiol (BE, 

Benzoato HC®, Hertape Calier Saúde Animal S.A., Brasil). No D9, os animais receberam 0,53mg im 

de PGF2α (Cloprostenol sódico, Sincrocio®, Ourofino Agronegócio, Brasil) e 400UI im de eCG 

(Folligon®, MSD Saúde Animal, Brasil), seguido da remoção da P4. Após 24h (D10), a ovulação foram 

induzidas por meio da aplicação de 1,0mg im de BE (Benzoato HC®) e, 32 horas mais tarde, todas as 

búfalas foram inseminadas (D11). Os animais foram submetidos a avaliações ultrassonográficas 

(Mindray DP2200Vet, China) no D0 para verificar a atividade ovariana, no D9 e no D10 para aferir o 

diâmetro (Ø) folicular e do D11 ao D14 (12/12h por 60h) para verificar o momento da ovulação e o Ø 

do folículo ovulatório (FO). As búfalas que apresentaram folículos < 9mm no D10 (n=4) foram 

removidas do experimento. As demais fêmeas foram distribuídas de acordo com o peso, o número de 

partos, os dias pós parto, o escore de condição corporal, a atividade ovariana e o Ø do maior folículo 

no D10 em dois grupos: Controle (n=11) e PGF2α (n=12). As búfalas do grupo PGF2α receberam 

0,53mg im de PGF2α (Sincrocio®, Ourofino Agronegócio, Brasil) no momento da IATF. Nos D19 e 

D41, os animais foram submetidos às avaliações ultrassonográficas (Mindray DP2200Vet) para a 

aferição do Ø do CL e para o diagnóstico de gestação, respectivamente. A análise estatística foi 

realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS®. Não houve diferença entre os grupos experimentais 

para as variáveis analisadas: Ø do FO (15,4±0,5 vs.14,9±0,6 mm; P=0,52); momento da ovulação 

(76,7±2,4 vs. 74,7±2,0 h, P=0,58); taxa de ovulação [81,8% (9/11) vs. 91,7% (11/12); P=0,46]; Ø do 

CL (18,7±0,6 vs. 17,6±0,7 mm; P=0,29) e taxa de prenhez [45,4% (5/11) vs. 58,3% (7/12); P=0,55]. 

De acordo com as condições do presente estudo, conclui-se que a administração de PGF2α no momento 

da IATF não aumenta a sincronização e a taxa de ovulação em búfalas lactantes durante a estação 

reprodutiva desfavorável. Novos estudos são necessários para avaliar a taxa de prenhez. 

 

SBTE 064 (SUBMISSÃO: 1934) 

IATF, TETF e IA 

BÚFALAS LACTANTES APRESENTAM SIMILAR TAXA DE PRENHEZ QUANDO 

SUBMETIDAS AO PROTOCOLO À BASE DE BE E P4 PARA A IATF DURANTE AS 

ESTAÇÕES REPRODUTIVAS FAVORÁVEL E DESFAVORÁVEL 

RODRIGO CARON MACARI1; JULIA GLEYCI SOARES2; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES3; 

PIETRO SAMPAIO BARUSELLI2; NELCIO ANTONIO TONIZZA DE CARVALHO4 

1.FAZENDA SANTA ELISA, DOURADO, SP, BRASIL; 2.USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 

3.UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS, MG, BRASIL; 4.APTA, REGISTRO, SP, 

BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi comparar a taxa de prenhez de búfalas lactantes submetidas 

ao protocolo à base de BE e P4 para a IATF durante as estações reprodutivas favorável (outono e 

inverno; n=359) e desfavorável (primavera e verão; n=483). Em estágio aleatório do ciclo estral (D0; 

tarde, 16h), 842 búfalas receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (0,5g de P4; Primer® 

Monodose, Agener União Saúde Animal, Brasil) e 2,0mg im de Benzoato de Estradiol (BE; 

FertilCare® Sincronização, Vallée, Brasil). No D9 (16h), as fêmeas receberam 0,53mg im de 

Cloprostenol sódico (PGF2α, Ciosin®, MSD Saúde Animal, Brasil) e 400UI im de eCG (Folligon®, 

MSD Saúde Animal), seguido da remoção do dispositivo de P4. Após 24h (D10, 16h), a ovulação dos 

animais foi induzida por meio da administração de 1,0mg im de BE (FertilCare® Sincronização, 

Vallée). Todos os animais foram submetidos à IATF 64h após a administração de PGF2α (D12; manhã, 

8h). O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a IATF por ultrassonografia (D42; Mindray 

DP2200Vet). A taxa de prenhez foi analisada pelo procedimento GLIMMIX do SAS®. Não houve 

diferença na taxa de prenhez das búfalas submetidas à IATF durante as estações reprodutivas favorável 

[45,1% (162/359)] e desfavorável [47,4% (229/483); P=0,51]. Conclui-se que búfalas lactantes 
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apresentam similar taxa de prenhez quando submetidas ao protocolo à base de BE e P4 para a IATF 

durante as estações reprodutivas favorável e desfavorável.  

 

SBTE 065 (SUBMISSÃO: 1935) 

IATF, TETF e IA 

DIFERENTES DOSES DE GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA EM PROGRAMAS DE 

IATF, PARA NOVILHAS DE CORTE BOS TAURUS: IMPACTO DA RESPOSTA OVARIANA, 

OCORRÊNCIA DE ESTRO E TAXAS DE PRENHEZ 

HIRYA FERNANDES PINTO1; DANIELA DOS SANTOS BRUM1; GIOVANE 

WOLFFENBÜTTEL CARLOTO2; ISAC ROMAN1; ANA PAULA MARTINI3; GILSON 

ANTONIO PESSOA3; IZAIAS CLARO JUNIOR4; NORMÉLIO ALVES NETO4; MANOEL 

FRANCISCO SÁ FILHO5; FÁBIO GALLAS LEIVAS1 

1.LAB. DE BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO - BIOTECH, URUGUAIANA, RS, BRASIL; 

2.MÉDICO VETERINÁRIO, URUGUAIANA, RS, BRASIL; 3.LAB. DE EMBRIOLOGIA ANIMAL - 

EMBRYOLAB, SANTA MARIA, RS, BRASIL; 4.ZOETIS, BRASIL, CAMPINAS, SP, BRASIL; 5.ALTA 

GENÉTICS, UBERABA, MG, BRASIL. 

Resumo: Este estudo avaliou o efeito de diferentes doses (200, 300 ou 400 UI) de gonadotrofina 

coriónica equina (eCG) nos protocolos ITAF sobre crescimento folicular, ocorrência de estro e taxa de 

prenhez em novilhas Bos taurus (Angus, Brangus e Braford). Utilizaram-se 1080 novilhas, com 24 

meses de idade e um escore de condição corporal de 2,90 ± 0,02 (1- extremamente magro e 5-obesos) 

de 8 fazendas comerciais de carne localizadas em duas regiões distintas do Rio Grande do Sul. (D0), 

as novilhas foram avaliadas quanto a ciclicidade (CLD0) e receberam um dispositivo P4 intravaginal 

(CIDR®, Zoetis, Campinas, SP) e 2 mg de benzoato de estradiol IM (Gonadiol®, Zoetis, Brasil). No 

Dia 7, foram administrados 12,5 mg de dinoprost trometamina IM (Lutalyse®, Zoetis, Brasil) e no Dia 

9 (D9), o dispositivo P4 foi removido e administrado 0,5 mg de cipionato de estradiol IM (E.C.P.®, 

Zoetis, Brasil). Neste momento, as novilhas foram distribuídas de forma homogênea por ciclicidade 

ovariana em três tratamentos: 200 UI (n = 387), 300 IU (n = 357) ou 400 UI (n = 336) de eCG. No 

momento da remoção do dispositivo P4, as fêmeas foram pintadas com tinta na base da cauda (Raidl-

Maxi, Raidex GmbH, Dettingen / Erms, Alemanha). As fêmeas que não apresentaram marca de tinta 

no momento da IA foram consideradas demonstrando cio. A IATF foi realizada 48h após a remoção 

do dispositivo P4 (D11). Além disso, uma amostra de novilhas (n = 213) foram avaliadas em D9 e D11 

onde mensurou-se o diâmetro do maior folículo (FD) e no dia 17 o diâmetro do corpo lúteo (CL). O 

diagnóstico de prenhez foi avaliado no dia 41. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

procedimento GLIMMIX SAS, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey-Kramer (P <0,05). 

O tratamento com eCG não influenciou o crescimento folicular (1,52mm / dia, 1,40mm / dia, 1,75mm 

/ dia, P = 0,22); o diâmetro do FD, no D11 (13,41 mm ± 0,29, 13,10 mm ± 0,34, 13,57 mm ± 0,38, P 

= 0,79); a ocorrência de estro (86,5% ± 1,73, 84,8% ± 1,89, 84,8% ± 1,96, P = 0,92); a taxa de prenhez 

(52,2% ± 2,54, 49,77% ± 2,63, 51,48% ± 2,73; P = 0,46) e o diâmetro do CL (18,60 ± 0,57, 17,92 ± 

0,67 e 18,93 ± 0,5; P = 0,29), respectivamente para os tratamentos, 200UI, 300UI e 400UI. Este estudo 

demonstra uma redução da dose de eCG para 200UI pode ser utilizado em programas IATF, em 

novilhas Bos taurus, sem prejuízo na resposta ovariana, taxa de estro e prenhez demonstra. 

Agradecimentos: Zoetis Brasil, PPGCA/Unipampa, CAPES, Agrop. Pitangueira, Estância Renascer, 

Santa Camila, Âncora, Posto Branco, Baviera e Fepagro. 

 

SBTE 066 (SUBMISSÃO: 1936) 

IATF, TETF e IA 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO ALFA (ERΑ) NO ÚTERO DE FÊMEAS 

SUÍNAS SUBMETIDAS A DIFERENTES PROTOCOLOS DE ESTIMULAÇÃO HORMONAL 

ANNA K BLINK1; RAQUEL RUBIA RECH1; JOSE RODRIGO C PANDOLFI2; MARIANA 

GROKE MARQUES2 
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1.TEXAS A&M UNIVERSITY, TEXAS, ESTADOS UNIDOS; 2.EMBRAPA SUÍNOS E AVES, 

CONCORDIA, SC, BRASIL. 

Resumo: A utilização da IATF em suínos visa minimizar os erros e a mão de obra associados com 

detecção de cio, reduzindo a variação do cio e o intervalo de ovulação (KNOX, Theriogenology, v.75, 

p.308-19, 2011), além da possível diminuição do número de doses de sêmen por fêmea por cio, 

diminuindo os custos de produção. Na espécie suína, os estudos para compreensão dos efeitos da 

estimulação ovariana exógena são escassos, permanecendo dúvidas acerca de possíveis efeitos 

prejudiciais relacionados a sua utilização. O útero é um dos órgão que mais sofre mudanças 

morfológicas e fisiológicas sob a influência de hormônios esteroides. As mudanças são reguladas via 

os receptores de estrógeno, especialmente ERα, e da progesterona (SUKJUMLONG et al., 2009). A 

distribuição destes receptores no útero pode estar correlacionada com o adequado ambiente para o 

desenvolvimento embrionário. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes protocolos de 

IATF na distribuição e quantificação de ERα no útero de fêmeas suínas, através de imuno-histoquímica 

(IHQ). Trinta e oito fêmeas pluríparas foram divididas em grupos: controle, eCG (600UI de eCG IM 

no desmame), GnRH56h (600UI de eCG IM no desmame, 50µg de GnRH IM 56h após o eCG) e 

GnRH80h (600UI de eCG IM no desmame, 50µg de GnRH IM 80h após o eCG). No dia 6,5 após a 

IA, os animais foram eutanasiados e amostras de útero foram fixadas em formol tamponado a 10% por 

48 horas e rotineiramente processadas para histologia/IHQ. As amostras de útero foram incubadas com 

anticorpo policlonal anti-ERα produzido em coelho (#SC-7207, 1:200, Santa Cruz Biotechnology, 

Dallas, TX, EUA) por uma hora, seguido por polímero UV LP HRP (Thermo Fisher Scientific, 

Fremont, California, USA) por 15 minutos. Para cada seção, foram aleatoriamente selecionados 10 

campos em maior aumento (400x) das seguintes áreas do útero para a imunomarcação nuclear positiva: 

epitélio superficial, estroma endometrial, glândulas endometriais e miométrio. A reatividade de IHC 

foi pontuada como: (0) ausente, (1) ≤30% da immunomarcação nuclear em cada área; (2) 31-60% 

immunomarcação nuclear em cada área, (3) > 60% immunomarcação nuclear em cada área. Os dados 

foram avaliados pelo One-way Anova e teste de Tukey, com nível de significância de 5%. Para cada 

área do tecido foi obtida a média ± EP. Os resultados obtidos para os grupos controle, eCG, GnRH56h 

e GnRH80h respectivamente foram: epitélio superficial (0,33 ± 0,16; 0,22 ± 0,14; 0,20 ± 0,13 e 0,50 

± 0,26), (P=0,66); estroma endometrial (1,1 ± 0,35; 1,55 ± 0,57; 1,6 ± 0,4; 1,5 ± 0,34), (P=0,78); 

glândulas endometriais (1,77 ± 0,49; 2,44 ± 0,37; 2,00 ± 0,33; 2,3 ± 0,30) (P=0,61); miométrio (0,33 

± 0,16; 0,66 ± 0,16; 0,60 ± 0,16; 0,7 ± 0,15) (P= 0,39). Não foi verificada diferença entre os grupos 

em nenhuma das áreas de útero avaliadas. Conclui-se que a sincronização do cio, com os protocolos 

aqui descritos, não interfere com a distribuição de ERα no útero 6,5 dias após a IA. 

Projeto financiado pelo Embrapa e pelo CNPQ Processo n 455957/2014. 

 

SBTE 068 (SUBMISSÃO: 1944) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA (7 VS 8 DIAS) DE DIFERENTES DISPOSITIVOS 

INTRAVAGINAIS DE PROGESTERONA (PRIMER® MONODOSE OU MULTIDOSE) NA 

TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS HOLANDESAS 

FLÁVIA MORAG ELLIFF1; ROMULO GERMANO REZENDE1; TIAGO DE OLIVEIRA 

CARNEIRO2; ANA ELISA NEGRÃO PEREIRA BARRETO2; EVERTON LUIZ REIS3; CARLOS 

EDUARDO CARDOSO CONSENTINI2; RODRIGO SELITTO BELLI1; RODRIGO SELLITTO 

BELLI2; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI1 

1.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.FAZENDA J-IDA 

AGROPECUÁRIA, ÁGUAS DA PRATA, SP, BRASIL; 3.AGENER UNIÃO - SAÚDE ANIMAL, SÃO 

PAULO, SP, BRASIL. 

Resumo: O estabelecimento de um programa reprodutivo sistematizado em fazendas leiteiras pode 

viabilizar o emprego de biotecnologias da reprodução na propriedade. O presente estudo avaliou o uso 

de dois diferentes dispositivos intravaginais de P4 (PRIMER® Monodose, contendo 0,5g de P4 e 
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PRIMER® Multidose, contendo 1,0g de P4; Agener União – Saúde Animal, São Paulo, Brasil) e o 

tempo de permanência (7 ou 8 dias) destes dispositivos sobre a taxa de prenhez à IATF. Para este 

estudo, 505 vacas Holandesas em lactação foram distribuídas em quatro grupos experimentais (2 x 2 

fatorial): Grupo P8 MONO (Protocolo de 8 dias com PRIMER® Monodose – n=120); Grupo P8 

MULTI (Protocolo de 8 dias com PRIMER® Multidose – n=130); Grupo P7 MONO (Protocolo de 7 

dias com PRIMER® Monodose – n=126) e Grupo P7 MULTI (Protocolo de 7 dias com PRIMER® 

Multidose – n=129). Vacas do grupo P8 MONO receberam o PRIMER® Monodose e 2mg de BE 

(RIC-BE®, Agener União – Saúde Animal) no D0, após 8 dias (D8), o PRIMER® foi retirado e as 

vacas receberam 2mL de PGF2α (Estron® 0,2435mg Agener União – Saúde Animal) e 1mg de CE 

(ECP®, Zoetis, São Paulo, Brasil). Vacas do grupo P8 MULTI receberam o PRIMER® Multidose, 

seguido do mesmo protocolo do grupo P8 MONO.   Vacas do grupo P7 MONO receberam o 

PRIMER® Monodose e 2mg de BE no D1, após 7 dias (D8), o PRIMER® foi retirado e as vacas 

receberam 2mL de PGF2α e 1mg de CE. Vacas do grupo P7 MULTI receberam o PRIMER® 

Multidose, seguido do mesmo protocolo do grupo P7 MONO. Todas as vacas foram inseminadas em 

tempo fixo, 48h após retirada do dispositivo (D10). O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias 

após a IATF por ultrassonografia transretal. Dados foram analisados por regressão logística (PROC 

GLIMMIX do SAS). Não houve interação permanência*dipositivo de P4 (P=0,2966). A taxa de 

prenhez não diferiu (P = 0,554) entre os grupos [P8 MONO – 27% (33/120); P8 MULTI – 24% 

(31/130); P7 MONO – 26% (33/126); P7 MULTI – 28% (35/129)]. Analisando todos os animais, o 

tempo de permanência do dispositivo (7 ou 8 dias) não influenciou a (P = 0,723) a taxa de prenhez 

[27% (68/255) vs 25% (64/250)]. Ainda,  o uso de diferentes dispositivos (PRIMER® Monodose vs 

Multidose) não apresentou efeito na taxa de prenhez [27% (66/246) vs 26% (66/259)]. Em conclusão, 

o tempo de permanência do dispositivo de P4 (7 vs. 8) e o tipo de dispositivo (PRIMER Monodose® 

ou PRIMER Multidose®) não influenciaram a taxa de prenhez de vacas Holandesas em lactação. 

Portanto, o protocolo de 7 dias pode ser utilizado em fazendas de leite como alternativa ao protocolo 

de 8 dias, concentrando os manejos reprodutivos em dois dias da semana, ao invés de três dias da 

semana, simplificando o manejo e o cronograma reprodutivo da fazenda. 

Agradecimentos: Fazenda J – Ida Agropecuária Ltda., Fazenda Tucaninha, Agener União – Saúde 

Animal, Tecnopec e CattleVitro. 

 

SBTE 069 (SUBMISSÃO: 1945) 

IATF, TETF e IA 

EFICIÊNCIA DO PRIMER® PR VS. PRIMER® MONODOSE EM PROTOCOLOS DE IATF EM 

NOVILHAS NELORE 

EVERTON LUIZ REIS1; ROMULO GERMANO REZENDE2; LAÍSA DA GARCIA DA SILVA2; 

FLÁVIA MORAG ELLIFF2; RENATO WIHBY GIROTTO3; RODOLFO DANIEL MINGOTI2; 

MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI2; GUILHERME MACHADO ZANATTA2; 

WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR2; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI2 

1.AGENER UNIÃO - TECNOPEC, MIRASSOL, SP, BRASIL; 2.DEPARTAMENTO DE 

REPRODUÇÃO ANIMAL - VRA - USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.RG GENÉTICA AVANÇADA, 

ÁGUA BOA, MT, BRASIL. 

Resumo: Com o intuito de comparar a eficácia de diferentes dispositivos intravaginais que liberam 

progesterona (P4), avaliou-se a taxa de prenhez (TP) e o tamanho do folículo dominante (FD) no dia 

da retirada do dispositivo em novilhas Nelore de 14 (Experimento 1) e 24 meses de idade (Experimento 

2) submetidas à IATF. Cada categoria foi dividida em dois grupos experimentais. No Experimento 1, 

1) novilhas Nelore de 14 meses (n=169) receberam um dispositivo intravaginal convencional, 

PRIMER® Monodose (Agener União – Saúde Animal, São Paulo-SP), contendo 0,5g de 

progesterona  e, 2)  novilhas Nelore de 14 meses (n=153) receberam um dispositivo intravaginal  de 

porte menor, feito para pequenos ruminantes, PRIMER® PR (Agener União), contendo 0,36g de 

progesterona  no dia 0. No Experimento 2, 1) novilhas Nelore de 24 meses (n=210) receberam 
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PRIMER® Monodose e 2) novilhas Nelore de 24 meses (n=196) receberam PRIMER® PR no dia 0. 

Nos Experimentos 1 e 2, as novilhas receberam o respectivo dispositivo de P4 de cada grupo e 2mg de 

BE i.m. (RIC-BE®, Agener União) no D0. No D8 os dispositivos foram removidos e os animais 

receberam 0,6 mg de Cipionato de Estradiol, 200UI de eCG e 0,53mg de PGF2α (ESTRON®, Agener 

União). No D10 as novilhas foram submetidas à IATF. No D8, um subgrupo de novilhas do 

Experimento 1 foi avaliado por ultrassonografia (Mindray M5) para aferir o diâmetro do FD 

[PRIMER® Monodose (n=92) e PRIMER® PR (n=87)]. Para obter o tamanho do FD foram calculados 

a média dos diâmetros obtidos pela imagem de ultrassonografia e o desvio-padrão. No D30 foi 

realizado diagnóstico de gestação por ultrassonografia em todas as novilhas. Os dados foram 

analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS. No Experimento 1, obteve-se TP de 43% (72/169) 

para o grupo PRIMER® Monodose e de 38% (58/153) para o grupo  PRIMER® PR (P=0,392). No 

Experimento 2, obteve-se 42% (89/210) de TP nas novilhas que receberam dispositivo PRIMER® 

Monodose, e 52% (101/196) para as novilhas que receberam PRIMER® PR (P=0,066). O diâmetro do 

FD no dia da retirada do dispositivo de P4 foi de 8,3 ± 0,3mm para as novilhas do grupo PRIMER® 

Monodose e de 9,4 ± 0,3mm para as novilhas do grupo PRIMER® PR (P=0,0002). Visto que novilhas 

tratadas com PRIMER® PR apresentam maior diâmetro do FD no D8, que a taxa de prenhez foi 

semelhante entre os grupos, tanto em novilhas de 14 quanto de 24 meses, e considerando ainda o menor 

incômodo causado pelo dispositivo de P4 de pequenos ruminantes, conclui-se que a utilização do 

PRIMER® PR é uma alternativa ao uso do PRIMER® Monodose em novilhas Nelore. 

 Agradecimentos: Agener União, Nelore Foga, Fazenda São Mateus, Fazenda Segredo, Renato Girotto. 

 

SBTE 070 (SUBMISSÃO: 1949) 

IATF, TETF e IA 

FUNÇÃO FOLICULAR E LUTEAL DE VACAS MESTIÇAS COM DIFERENTES 

CONCENTRAÇÕES CIRCULANTES DE PROGESTERONA DURANTE A SINCRONIZAÇÃO 

DA OVULAÇÃO EM UM PROTOCOLO DE IATF 

BIA SANTOS SOUZA CARÔSO 

UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL. 

Resumo: Diante da escassez de informações sobre os impactos da concentração sérica de P4 durante a 

sincronização da ovulação em vacas mestiças leiteiras, objetivou-se estudar os efeitos das diferentes 

concentrações circulantes de P4, no momento da sincronização da ovulação em um protocolo de IATF, 

sob a dinâmica folicular e características do corpo lúteo (CL). Foram utilizadas 12 fêmeas mestiças 

com média de ECC de 3,07±0,38, submetidas a um protocolo de pré-sincronização, para garantir que 

todos os animais apresentassem CL no início do protocolo, confirmando a presença dessa estrutura 

através da ultrassonografia (US) transretal. Em seguida no D0, todos os animais receberam o 

dispositivo CIDR® (Zoetis, São Paulo, Brasil) associado a 2mg GONADIOL® (Zoetis, São Paulo, 

Brasil) via intramuscular (i.m.) e metade destes foram tratados com 12,5mg LUTALYSE® (Zoetis, 

São Paulo, Brasil) i.m. No D8 foi realizada a retirada do CIDR, seguido de 12,5mg de LUTALYSE 

i.m. e 1mg de ECP® (Zoetis, São Paulo, Brasil) i.m. Nesse momento, os animais foram divididos em 

dois grupos experimentais de acordo com a aplicação de PGF2α no D0: grupo C/CL (n=6) e grupo 

S/CL (n=6). Os animais foram submetidos a avaliação da dinâmica e vascularização folicular por meio 

de US em modo B e Doppler colorido (Mindray Z5, Shenzhen, China) a cada 12 horas a partir do D8 

até a ovulação. Foram realizadas coletas de sangue para determinação da concentração sérica de P4 

pré-ovulatória (D0, D8 e D10 do protocolo). No D24 foi realizada a avaliação das características 

morfológicas e funcionais do CL por meio da US modo B e Doppler colorido e foi coletado sangue 

para mensuração da concentração sérica de P4. Os dados foram analisados utilizando o procedimento 

ANOVA e o teste Tukey no SPSS (P<0,05). O diâmetro folicular no D10 foi de 8,78±2,04 e 

13,12±3,52mm para os grupos C/CL e S/CL respectivamente, diâmetro do folículo pré-ovulatório 

9,48±2,12 (C/CL) e 13,66±2,58mm (S/CL) e na área de vascularização da parede do folículo pré-

ovulatório 0,09±0,04 (C/CL) e 0,18±0,09cm² (S/CL). As concentrações de P4 foram de 
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1,72±1,16ng/mL (S/CL) e 7,56±3,70ng/mL (C/CL), no D8. As fêmeas do grupo C/CL apresentaram 

menor diâmetro (17,66±1,89 e 23,25±4,46mm) e área de vascularização (0,82±0,29 e 1,21±0,27cm²) 

do CL no D24 quando comparada às fêmeas do grupo S/CL, respectivamente. A concentração sérica 

de P4 no D24 não diferiu entre os grupos. Conclui-se que elevadas concentrações de P4 no momento 

da sincronização da ovulação impactam negativamente no diâmetro e vascularização folicular e luteal 

de vacas mestiças. 

 

 

SBTE 071 (SUBMISSÃO: 1950) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM FOSFOSAL® NA TAXA DE PRENHEZ DE VACAS 

NELORE LACTANTES 

LUCIANO PENTEADO1; FELIPE BARBOSA SANTOS1; BRUNO SIVIERI LIMA2; GUSTAVE 

DECUADRO-HANSEN3; LUC DUREL4; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI5; 

WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR5; GUILHERME MACHADO ZANATTA5; 

RODOLFO DANIEL MINGOTI5; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI5 

1.FIRMASA, LONDRINA, PR, BRASIL; 2.VIRBAC DO BRASIL, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 

3.VIRBAC AMÉRICA LATINA, CARROS, FRANÇA; 4.VIRBAC GLOBAL TECHNICAL SERVICE, 

CARROS, FRANÇA; 5.DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL - VRA - USP, SÃO PAULO, 

SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do tratamento com Fosfosal® (Virbac, 

Saúde Animal – SP, Brasil) durante o protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) na 

taxa de prenhez de vacas Nelore lactantes. Para isso, foram utilizadas 752 fêmeas Nelore lactantes 

(542 multíparas e 210 primíparas), de quatro fazendas localizadas no estado do Paraná – Brasil. Todos 

os animais foram avaliados de acordo com escore de condição corporal (ECC) no início do 

experimento. As fêmeas foram submetidas à IATF, utilizando o mesmo protocolo, exceto pelo uso ou 

não de Fosfosal®. O protocolo de sincronização para IATF constitui em: administração de 2 mg de 

BE (Fertilcare Sincronização®, MSD, São Paulo, Brasil) e introdução de dispositivo intravaginal 

contendo  progesterona (Fertilcare1200®, MSD) no dia zero (D0). Oito dias após (D8) foi retirado o 

dispositivo de progesterona e administrado: 0,530 mg de PGF2α IM (Ciosin®, MSD), 300 UI de eCG 

(Folligon®, MSD), 1 mg de CE (Fertilcare Ovulação®, MSD). A inseminação artificial foi realizada 

48 horas após a retirada do dispositivo, no dia 10 (D10). No início do experimento (D0) os animais 

foram divididos em: Grupo Controle, que não recebeu tratamento adicional e; Grupo Tratado, que 

recebeu tratamento com 15 ml de Fosfosal® (Virbac) administrado no D0. Os animais foram 

distribuídos homogeneamente de acordo com categoria e ECC em um dos dois grupos. O diagnóstico 

de gestação foi realizado através de ultrassonografia transretal (Mindray DP10VET) 30 dias após a 

IATF. Os resultados obtidos foram analisados pelo PROC GLIMMIX do SAS® (Statistical Analysis 

System, versão 9.3, Institute, Inc.: Cary, NC, USA, 2003). Foram observados efeitos positivos da 

suplementação com Fosfosal® na taxa de prenhez à IATF [Tratado = 52,1% (195/374) vs Controle = 

45,5% (170/374); P = 0,043]. Não houve interação entre Categoria*Tratamento [Multíparas Tratadas 

= 52,0% (140/269) e Primíparas Tratadas = 50,5% (55/109)] vs. Multíparas Controle = 46,1% 

(126/273) e Primíparas Controle = 43,6% (44/101) P = 0,98]. Houve efeito de fazenda (P = 0,007), 

porém não houve interação Grupo*Fazenda (P= 0,67). Desta forma, com base nos resultados conclui-

se que o tratamento com Fosfosal® promoveu aumento nas taxas de prenhez quando administradono 

D0 do protocolo de IATF em vacas primíparas e multíparas Nelore lactantes. 

Agradecimentos: Virbac Saúde Animal 

 

SBTE 074 (SUBMISSÃO: 1958) 

IATF, TETF e IA 
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EFEITO DA VELOCIDADE DE SAÍDA DO BRETE NA TAXA DE PRENHEZ À IATF DE 

FÊMEAS NELORE 

GABRIEL CUNHA CRUZ1; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI2; DAVID BUENO 

LORENÇO-FILHO1; ODAIR ANTÔNIO DE MELO-NETO1; ROMULO GERMANO REZENDE2; 

WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR2; RODOLFO DANIEL MINGOTI2; FLÁVIA MORAG 

ELLIFF2; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI2 

1.CRIA FÉRTIL, GOIÂNIA, GO, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP, 

BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da velocidade de saída do brete de 

contenção no início do protocolo de IATF na taxa de prenhez de fêmeas Nelore. Os dados foram 

coletados em duas estações de monta (2013/2014 e 2014/2015) em uma fazenda comercial localizada 

na cidade de Piranhas, Goiás, Brasil. O estudo avaliou 2785 fêmeas (2067 multíparas e 718 novilhas) 

submetidas ao seguinte protocolo de IATF: no primeiro dia (D0) foi realizada a inserção de dispositivo 

contendo 1.9g de P4 (CIDR®, Zoetis Saúde animal, São Paulo, Brasil), seguido da administração IM 

de 2 mg de BE (Gonadiol®, Zoetis); no dia 7 foi realizado tratamento IM com 12.5 mg de Dinoprost 

Trometamina (Lutalyse® Zoetis); no dia 9 foi realizada a retirada do dispositivo seguida da 

administração IM de 1 mg de CE (ECP®, Zoetis) e 300 UI de eCG (Novormon®, Zoetis). A IATF 

ocorreu 48 horas após a retirada do dispositivo de P4. Os animais foram avaliados quanto à velocidade 

de saída, que ocorreu no dia 0 do protocolo em três diferentes classificações: Andando, Trotando e 

Correndo. Os dados de prenhez foram analisados pelo PROC GLIMIX e os dados da frequência da 

velocidade de saída pelo Qui-Quadrado do PROC FREQ e PROC GENMOD do SAS (Statistical 

Analysis System, versão 9.3 Institute Inc., Cary, NC, USA, 2003). A frequência da velocidade de saída 

diferiu (P< 0.0001) entre as categorias [Vacas: Andando = 22%B (455/2067); Trotando = 56%A 

(1158/2067) e Correndo = 22%B (454/2067) vs. Novilhas: Andando = 17%E (122/718); Trotando = 

46%C (332/718) e Correndo = 37 %D (264/718)]. Houve interação categoria*velocidade de saída em 

relação a taxa de prenhez (P<0.0001), desta forma as categorias foram analisadas separadamente. As 

novilhas não apresentaram diferença na taxa de prenhez à IATF em relação a velocidade de saída 

[Andando = 48,4% (59/122); Trotando = 47,6% (158/332) e Correndo = 48,8% (129/264); P = 0,95]. 

No entanto, em vacas se verificou efeito da velocidade de saída na taxa de prenhez à IATF [Andando 

= 66,4%A (302/455); Trotando = 62,7 AB (726/1158) e Correndo = 57,9%B (263/454); P = 0,04]. 

Com base nas análises, conclui-se que vacas com menor velocidade de saída do brete de contenção no 

início do protocolo de IATF (D0) apresentam maiores taxas de prenhez à IATF. Entretanto, não se 

verificou efeito da velocidade de saída do brete de contenção na taxa de prenhez à IATF de novilhas 

Nelore. 

Agradecimento: Cria Fértil 

 

SBTE 075 (SUBMISSÃO: 1959) 

IATF, TETF e IA 

AMPLITUDE DO PICO DE LH APÓS PROTOCOLO DE CURTA E LONGA DURAÇÃO EM 

OVELHAS DO OESTE PAULISTA DURANTE A ESTAÇÃO REPRODUTIVA 

GABRIELA AZENHA SORIANO1; FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER2; MARILICE ZUNDT1; 

MARCO AURÉLIO DA CRUZ NOBRE GOMES1; LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA1; 

INES CRISTINA GIOMETTI1; GUILHERME PAULA NOGUEIRA2; GUSTAVO RICCI 

ZANELLI1; CALIÊ CASTILHO1 

1.UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA, PRESIDENTE PRUDENTE, SP, BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, BOTUCATU, SP, BRASIL. 

Resumo: Várias oportunidades têm sido apontadas como atraentes para a expansão da ovinocultura no 

Brasil, destacando-se o melhoramento genético através da inseminação artificial (IA). O melhoramento 

genético pode ser facilitado pelo uso da sincronização do estro e da ovulação visando a inseminação 

artificial em tempo fixo (IATF). O objetivo do presente estudo foi estudar o pico de LH e avaliar a 
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taxa de prenhez com protocolo de curta duração de progesterona (6 dias) e longa duração (12 dias) 

seguido de IA em ovinos (Texel x Santa Inês) no Oeste Paulista, durante a estação reprodutiva. No 

experimento foram utilizados 36 ovinos (linhagem paterna Texel-Te x linhagem materna Santa Inês-

SI), com idade entre 24 e 48 meses, com escore corporal de 3,0. As ovelhas foram divididas em dois 

grupos de acordo com o tempo de permanência de um dispositivo de liberação de progesterona de 

primeiro uso (Easy-Breed CIDR®, Pfizer, Brasil). No grupo de 6 dias (n = 18), em um estádio aleatório 

do ciclo estral, foi realizada a inserção do CIDR (D0). No dia da remoção do implante (D6), 0,075 mg 

de cloprostenol (Veteglan®, HertapeCalier, Brasil) e 300 UI de gonadotropina coriónica eqüina foram 

administrados por via intramuscular (eCG, Novormon®, MSD Saúde Animal, Brasil). O grupo de 12 

dias (n = 18) recebeu o mesmo protocolo que o G-6, porém a permanência do CIDR foi de 12 dias. 

Aproximadamente 50 horas após a remoção do CIDR, as ovelhas foram inseminadas em tempo fixo 

por laparoscopia com sêmen congelado. O diagnóstico de prenhez foi realizado 40 dias após a 

inseminação artificial. Coletas de sangue foram realizadas a cada 4 horas, 10 animais por grupo, para 

medir as concentrações plasmáticas de LH e progesterona através de radioimunoensaio (RIA). Os 

dados para o pico de LH foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis e, em caso de diferenças 

significativas, as médias foram comparadas através do estudante Newman Keuls (SNK). O teste de 

qui-quadrado foi utilizado para a taxa de prenhez. Todas as análises foram realizadas no programa 

BioEstat 5,0 e o nível de significância foi de 5% (p <0,05). A amplitude de LH não diferiu (p> 0,05) 

no G-12 (45,31 ± 15,41 ng / mL) em relação ao G-6 (36,81 ± 18,89 ng / mL). O aumento de LH ocorreu 

mais cedo (p <0,05) no G-12 (30,86 ± 8,86 h) quando comparado com o G-6 (43,11 ± 6,57 h) e o final 

do pico foi mais cedo no G-12 (34,86 ± 8,86 H) do que o G-6 (46,22 ± 7,51 h). Não houve diferenças 

(p> 0,05) nas taxas de prenhez entre os grupos G-6 (61,11%) e G-12 (66,66%). Concluiu-se que o 

tempo de permanência do implante de progesterona influencia o pico de LH em ovelhas no Oeste 

Paulista. O protocolo de curta duração atrasa o início, ocorrência e o fim do pico de LH. Não houve 

diferença significativa na taxa de prenhez entre os grupos. Portanto, o uso de protocolo de curta 

duração durante a estação reprodutiva permite a reutilização do implante reduzindo custos. 

 

SBTE 076 (SUBMISSÃO: 1964) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DA GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA SOBRE A FUNCIONALIDADE 

FOLICULAR E LUTEAL EM BÚFALAS MURRAH SUBMETIDAS A PROTOCOLOS 

HORMONAIS DE IATF 

FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER1; PAULO HENRIQUE YAMADA1; LUIZ GUSTAVO 

BICAS1; JOÃO CARLOS PINHEIRO FERREIRA1; NELCIO ANTONIO TONIZZA DE 

CARVALHO2; ROGÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA1; GABRIELA AZENHA SORIANO3; 

MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR3; VIVIANE MARIA CODOGNOTO1; EUNICE OBA1 

1.UNESP/BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL; 2.APTA, REGISTRO, SP, BRASIL; 3.UNOESTE, 

PRESIDENTE PRUDENTE, SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da gonadotrofina coriônica equina (eCG) sobre o 

desenvolvimento e vascularização folicular e luteal e sobre a concentração plasmática de progesterona 

durante um protocolo hormonal de IATF em búfalas Murrah. Vinte búfalas Murrah foram divididas 

aleatoriamente em dois grupos, grupo com eCG (COM ECG, n = 20) e grupo sem eCG (SEM ECG, n 

= 20), em delineamento "cross-over". No primeiro dia do protocolo hormonal (Dia 0), as vacas 

receberam um dispositivo intravaginal de P4 (Sincrogest, Ourofino, Cravinhos, SP, Brasil) e 2,0 

mg/IM de benzoato de estradiol (Sincrodiol, Ourofino, Cravinhos, SP, Brasil). No dia 9, removeu-se 

o dispositivo de P4, administrou-se 0,150 mg/IM de PGF2a (Croniben, Biogéneses Bagó, Buenos 

Aires, Argentina) em todas as búfalas e 400 UI/IM de eCG (Folligon, MSD Saúde Animal, São Paulo, 

SP, Brasil) nos animais do grupo COM ECG. No dia 11, as búfalas receberam 10 µg/IM de acetato de 

buserelina (Sincroforte, Ourofino, Cravinhos, SP, Brasil). Após a retirada do dispositivo intravaginal 

de P4, realizou-se ultrassonografia com Doppler colorido diariamente, utilizando transdutor linear de 
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7,5 MHz, PRF 1,4 KHz e filtro de parede 75 Mz, até o dia 16 para avaliar o desenvolvimento e irrigação 

do folículo dominante até o momento da ovulação e o desenvolvimento e irrigação luteal durante a 

luteogênese, e posteriormente a cada 3 dias até o dia 32 para avaliar o desenvolvimento e irrigação 

luteal durante a luteogênese e luteólise. Simultaneamente à ultrassonografia, amostras de sangue foram 

coletadas para mensurar a concentração plasmática de P4 por radioimunoensaio. Para análise 

estatística utilizou-se análise de variância (ANOVA) para avaliação das médias das variáveis entre os 

grupos e correlação de Pearson, considerando p <0,05. Considerando a ovulação como dia 0, o grupo 

COM ECG apresentou maior irrigação do perímetro do folículo (16,93±0,7 mm e 13,54±0,5 mm, p = 

0,018; 11,05±0,4 mm e 9,77±0,5 mm, p=0,03) e também maior porcentagem do perímetro irrigado do 

folículo (40,55±0,5% e 33,11±0,5%, p = 0,025; 28,27±0,55% e 22,52±0,47%, p = 0,03) nos dias -1 e 

-2, respectivamente. O grupo COM ECG apresentou maior diâmetro do CL no dia 3 (16,03±0,39 mm 

e 14,053±0,39 mm, p = 0,00092), assim como apresentou maior área irrigada do CL nos dias 1 

(64,6±2,1 mm2 e 50,59±4,11 mm2, p = 0,008), 2 (94,15±4,13 mm2 e 70,63±2,77 mm2, p = 0,0051), 3 

(115,9±5,02 mm2 e 90,76±3,03 mm2, p = 0,0084), 7 (135,9±5,34 mm2 e 115,3±4,06 mm2, p = 0,0048) 

e 11 (137,1±4,62 mm2 e 114,2±4,09 mm2, p = 0,0037). A concentração plasmática de progesterona foi 

maior no grupo COM ECG nos dias 3 (2,52±0,37 ng/mL e 2,27±0,23 ng/mL, p = 0,048), 7 (4,33±0,59 

ng/mL e 3,09±0,35 ng/mL, p = 0,0054) e 11 (4,45±0,37 ng/mL e 3,28±0,24 ng/mL, p = 0,0063) 

Observaram-se correlações positivas entre o diâmetro e a irrigação do CL com a concentração 

plasmática de P4 (0,52 e 0,75, p<0,001, respectivamente), assim como entre o tamanho do folículo e 

o tamanho do CL (0,54, p<0,0001) entre o tamanho do folículo e a irrigação do CL (0,55, p<0,0001), 

entre a irrigação do folículo e o tamanho do CL (0,78, p<0,0001), entre a irrigação do folículo e a 

irrigação do CL (0,64, p<0,0001) e entre a irrigação do folículo e a concentração plasmática de P4 

(0,59, p<0,0001). Portanto, a utilização de eCG durante o protocolo hormonal em búfalas Murrah 

favorece a irrigação dos folículos, o tamanho e a irrigação do CL, elevando as concentrações 

plasmáticas de P4, apresentando potencial para obter-se melhores taxas reprodutivas nos rebanhos de 

búfalos. 

 

SBTE 077 (SUBMISSÃO: 1968) 

IATF, TETF e IA 

CORRELAÇÕES PRODUTIVAS E REPRODUTIVAS QUE INFLUENCIAM NA TAXA DE 

PRENHEZ DE NOVILHAS NELORE DE 14 MESES SUBMETIDAS À 3 IATFS EM 48 DIAS 

USANDO ULTRASSONOGRAFIA COLOR DOPPLER 

MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI; ROMULO GERMANO REZENDE; FLÁVIA 

MORAG ELLIFF; GUILHERME MACHADO ZANATTA; RODOLFO DANIEL MINGOTI; 

WALTER ANTONIO GONÇALES JUNIOR; ROBERTA MACHADO FERREIRA; PIETRO 

SAMPAIO BARUSELLI 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL. 

Resumo: Este estudo objetivou avaliar as correlações entre características produtivas e reprodutivas 

durante um protocolo de IATF na fertilidade de novilhas Nelore de 14 meses de idade. O trabalho foi 

realizado em uma fazenda comercial em Camapuã, MS, Brasil. Para tal, 631 novilhas com idade de 

14,4±0.92 meses, peso 272,9±20,4kg e ECC 3,3±0,28 foram submetidas ao seguinte protocolo de 

IATF: D-10, inserção de um implante auricular com 3mg de Norgestomet (Crestar®, MSD, São Paulo, 

Brasil) e 1mg de BE (Fertilcare Sincronização®, Vallée) IM. Após 8 dias (D-2) o implante foi 

removido e foram administrados 200UI de eCG (Folligon®, MSD), 0,265mg de Cloprostenol Sódico 

(PGF; Ciosin®, MSD) e 0,5mg de CE (Fertilcare Ovulação®, Vallée). A 1ª IATF foi realizada 48h 

(D0) após a retirada do implante. Após 14d (D14), todas as novilhas inseminadas foram 

ressincronizadas com um novo implante auricular e 50mg de P4 (Afisterone®, Hertape) IM. Após 8d 

(D22) foi realizado o diagnóstico de gestação por ultrassonografia (US) Color Doppler (M5vet®, 

Mindray). As novilhas com área do CL≥2cm² e/ou ≥25% de fluxo sanguíneo do CL foram 

diagnosticadas como prenhes e passaram por remoção do implante, sem tratamento adicional. As 
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diagnosticadas como não prenhes, (CL ≤ 2cm² e/ou ≤ 25% de fluxo sanguíneo) passaram por remoção 

do implante e tratamento com 200UI de eCG, 0,265mg de PGF e 0,5mg de CE, com a 2ª IATF 48h 

após a retirada do implante (D24). No D38 as novilhas foram submetidas ao mesmo protocolo de 

ressincronização, com diagnóstico de gestação da 2ª IATF no D46 e a 3ª IATF no D48. As novilhas 

consideradas gestantes por US Doppler no D22 foram reexaminadas por US modo B no D30 para 

verificar a ocorrência de falso positivo. Novilhas falso positivas foram inseminadas pela segunda vez 

no D48. Foram avaliados peso, ECC, e idade no D0, e o diâmetro do maior folículo (FD) por US no 

D-2 e D0. Os dados foram analisados pelo PROC CORR do SAS. A taxa de prenhez à 1ª IATF foi de 

42,8% (270/631); 2ª IATF = 34,1% (107/314) e 3ª IATF = 34,3% (59/172). A taxa de falso positivo 

foi de 14.8% (47/317) e a taxa de prenhez dessas novilhas inseminadas pela 2ª vez no D48 foi de 40,4% 

(19/47), incrementando 2% na taxa de prenhez do D48 (3a IATF+falso positivas; 35,6%; 78/219). A 

taxa de prenhez ao final da estação de monta de 48d foi de 72,1% (455/631). O diâmetro do FD no D-

2 foi 9.22 ± 2.02 e no D0 10.59 ± 2.04mm. Houve correlação da prenhez 30d após a IATF com peso 

(R²=0,09; P=0,03), idade (R²=0,07; P=0,06), ECC (R²=0,07; P=0,09), FDD0 (R²=0,20; P<0,0001) e 

FDD-2 (R²=0,11; P=0,007). Ainda, correlação negativa foi observada entre a incidência de falso 

positivo e peso (R²=-0,15; P=0,009), idade (R²=-0,10; P=0,07), FDD0 (R²=-0,15; P=0,01) e FDD-2 

(R²=-0,10; P=0,10). Conclui-se que é possível obter taxas de prenhez >70% em novilhas Nelore com 

14 meses de idade e que há correlação positiva entre peso, idade, ECC, FDD0 e FDD-2 com a taxa de 

prenhez 30d após a IATF e negativa entre peso, idade, FDD0, FDD-2 e a ocorrência de falso positivas. 

Agradecimento: Fazenda Engano 

 

SBTE 078 (SUBMISSÃO: 1969) 

IATF, TETF e IA 

CORRELAÇÕES ENTRE PROGESTERONA PLASMÁTICA E CARACTERÍSTICAS 

ULTRASSONOGRÁFICAS DO CORPO LÚTEO EM VACAS NELORE INSEMINADAS EM 

TEMPO FIXO 

CECILIA CONSTANTINO ROCHA1; BEATRIZ DE OLIVEIRA CARDOSO2; MARIO BINELLI2; 

GUILHERME PUGLIESI2 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, CURITIBANOS, SC, BRASIL; 2.FMVZ-USP, 

PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL. 

Resumo: A avaliação ultrassonográfica do corpo lúteo (CL) pode ser um método prático e em tempo 

real para determinar a funcionalidade luteal em fêmeas bovinas. O objetivo desse estudo foi avaliar as 

correlações entre as concentrações plasmáticas de progesterona (P4) e o tamanho e perfusão sanguínea 

do CL durante o seu desenvolvimento, manutenção e regressão em vacas inseminadas. Para isso, vacas 

Nelore solteiras (n=22) tiveram a ovulação sincronizada com protocolo hormonal a base de 

estradiol/P4 e foram inseminadas em tempo fixo (dia 0; D0). Amostras de sangue foram colhidas e 

exames ultrassonográficos no modo B e Doppler (MyLab30 VetGold;Esaote) foram realizados nos 

D8, 12, 15, 18 e 20. As concentrações plasmáticas de P4 foram mensuradas por radioimunoensaio. Em 

cada exame ultrassonográfico foi mensurado o tamanho do CL, da cavidade luteal (diâmetro, área e 

volume) e perfusão sanguínea (periférica, total e área de perfusão). O volume foi estimado a partir do 

diâmetro médio considerando a fórmula para uma esfera (4/3 πr3) e a área foi calculada pela função 

traço. Correlações de Pearson foram calculadas entre as concentrações de P4 e as variáveis de tamanho 

e perfusão sanguínea luteal para cada dia (SAS 9.2).A cavidade luteal foi observada em 55, 32, 23, 14 

e 9 % das vacas nos D8, 12, 15, 18 e 20, respectivamente. Não houve diferença na proporção da 

cavidade em relação ao diâmetro (27,2±1,8%), área (8,9±1,0%) e volume (3,2±0,6%) do CL entre os 

D8, 12, 18 e 20.  Para a fase de desenvolvimento do CL (D8), correlações significativas (P<0,05) com 

as concentrações de P4 foram observadas apenas para a área total (r=0,767), área sem cavidade 

(r=0,720), diâmetro total (r=0,620), área luteal vascularizada (r=0,544), e volume (r=0,212), área 

(r=0,490) e diâmetro (r=0,462) da cavidade. No diestro intermediário e tardio (D12 e 15) só  foi 

observado correlação significativa (P<0,05) no D15 com área total e área sem cavidade (r>0,601), 
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diâmetro e volume total e volume e diâmetro sem cavidade (r>0,434). Já para a fase de regressão luteal 

(D18 e 20), foi observado apenas correlação moderada (P<0,05) no D18 para a área sem cavidade 

(r=0,478) e alta correlação (P<0,05) no D20 com diversas variáveis (área vascularizada [r=0,850], 

perfusão sanguínea total e periférica [r=0,820], área sem cavidade [r=0,775], área total [r=0,762], 

diâmetro e volume sem cavidade [r>0,712], volume total [r=0,712] e diâmetro total [r=0,688]). 

Entretanto, quando analisado separadamente para as vacas gestantes e não-gestantes, só foram 

observadas correlações significativas (P<0,05) entre as variáveis para o grupo de vacas não-gestantes, 

o qual apresentou valores similares em relação a análise com todas as vacas (volume, área, diâmetro 

sem cavidade [r>0,735], área vascularizada, perfusão periférica e total [r>0,658]). Conclui-se que a 

área do CL pode ser a melhor forma de avaliar a funcionalidade luteal no momento do seu 

desenvolvimento (D8), enquanto a avaliação da perfusão sanguínea pela ultrassonografia Doppler 

apresenta maior correlação após o período de reconhecimento materno da gestação (D20 pós-

inseminação) em relação as variáveis de tamanho luteal.  

 

SBTE 079 (SUBMISSÃO: 1971) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DE DIFERENTES BIOTECNOLOGIAS REPRODUTIVAS (IA, TE-IN VIVO E TE-IN 

VITRO) NO DESEMPENHO REPRODUTIVO DE FÊMEAS HOLANDESAS 

MARIANA PALLÚ VIZIACK1; CARLOS ALBERTO RODRIGUES2; RODOLFO DANIEL 

MINGOTI1; MARCOS HENRIQUE ALCANTARA COLLI1; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI1; 

HENRIK CALLESEN3 

1.FMVZ-USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.CLÍNICA VETERINÁRIA SAMVET, SÃO CARLOS, SP, 

BRASIL; 3.AARHUS UNIVERSITY, TJELE, DINAMARCA. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes biotecnologias reprodutivas em 

indicadores de desempenho reprodutivo de vacas Holandesas em lactação. Estudou-se a taxa de 

concepção (TXC) para IA e taxa de gestação (TXG) para TE e FIV aos 30 e 60 dias, taxa de nascimento 

(TXN), taxa de perda gestacional entre 30 e 60 dias (TXPG) e entre 60 dias e o nascimento (TXPGN) 

em vacas que receberam a IA (8382), TE (6381) e FIV (1503) na Fazenda Agrindus, entre os anos de 

2013 a 2015. Em um subgrupo de animais (IA = 471, TE = 429 e FIV = 57) foram analisadas as 

variáveis duração da gestação (DG), retenção de anexos fetais (RAF), peso ao nascimento (PN), peso 

ao desmame (PD) e idade à primeira concepção (IPC) das fêmeas nascidas. Os dados foram analisados 

pelos PROC GENMOD e PROC GLIMMIX do SAS. As TXC e TXG aos 30 dias não tiveram efeito 

de ano (P = 0,363) e nem interação biotecnologia*ano (P = 0,393). Entretanto, houve efeito de 

biotecnologia [IA = 31,7%(2655/8382)B, TE = 39,3%(2510/6381)A e FIV = 27,5%(413/1503)C; P < 

0,0001]. Resultado semelhante foi observado para TXC e TXG aos 60 dias [IA = 23,9%(2000/8382)B, 

TE = 29,0%(1851/6381)A e FIV = 19,6%(295/1503)C; P < 0,0001]. A TXPG não diferiu quanto à 

biotecnologia (P = 0,175) e nem houve interação biotecnologia*ano (P = 0,07), mas houve efeito de 

ano [2013 = 24,4%(426/1746)B, 2014 = 23,7%(438/1849)C e 2015 = 28,6%(568/1983)A; P = 0,0369]. 

Houve interação biotecnologia*ano para TXPGN [2013: IA = 18,99%(116/611)C, TE = 

20,90%(125/598)BC e FIV = 20,72%(23/111)BC; 2014: IA = 20,94%(151/721)BC, TE = 

24,83%(146/588)BC e FIV = 32,35%(33/102)B; 2015: IA = 23,95%(160/668)A, TE = 

26,62%(177/665)A e FIV = 21,95%(18/82)C; P < 0,0001]. A DG não diferiu entre as biotecnologias 

(IA = 275,9±0,2, TE = 274,6±0,3 e FIV = 275,9±0,9 dias; P = 0,61). Ainda, não houve efeito de ano 

(P = 0,64) e interação biotecnologia*ano (P = 0,96). Também, a RAF foi semelhante entre as 

biotecnologias [IA = 17,6%(83/471), TE = 19,1%(82/429) e FIV = 24,6%(14/57); P = 0,91], e não 

houve efeito de ano (P = 0,08) e interação biotecnologia*ano (P = 0,35). O PN das bezerras diferiu de 

acordo com a biotecnologia (IA = 40,1±0,1AB, TE = 39,8±0,1B e FIV = 40,8±0,3A kg; P = 0,0098), 

entretanto, não houve efeito de ano (P = 0,15) e interação biotecnologia*ano (P = 0,71). Houve 

interação biotecnologia*ano para PD (P = 0,0016). A IPC diferiu quanto à biotecnologia (IA = 

469,2±4,3A, TE = 466,1±4,9B e FIV = 488,8±15,0A dias; P < 0,0001). Houve diferença para TXC e 
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TXG aos 30 e 60 dias entre biotecnologias, para TXPG entre anos e TXPGN em ambos. Não houve 

diferença para DG e RAF, entretanto houve para PN e IPC entre biotecnologias e para PD entre 

biotecnologias e anos. 

 

SBTE 080 (SUBMISSÃO: 1974) 

IATF, TETF e IA 

EFEITO DA PROGESTERONA INJETÁVEL DE LONGA AÇÃO SOBRE A INDUÇÃO DE 

PUBERDADE E TAXA DE PRENHEZ DE NOVILHAS NELORE SUBMETIDAS A IATF 

RAFAELA SANCHEZ DE LIMA; KLEBER MENEGON LEMES; THIAGO MARTINS; ED 

HOFFMANN MADUREIRA 

FMVZ- USP, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da P4 injetável de longa ação sobre a indução de 

puberdade e taxa de prenhez de novilhas Nelore submetidas à IATF. Novilhas Nelore (n=457) com 

22,1±3,5 meses e 294±25,6 kg foram classificadas por ultrassonografia no D-22 em púberes (i.e. com 

CL; PB, n=232) ou pré-púberes (i.e. ausência de CL; PP, n=225) e receberem 150 mg de P4 de longa 

ação (iP4; i.m, Sincrogest Injetável®, Ouro Fino) ou não (NoiP4), perfazendo arranjo fatorial 2X2. No 

D-12, apenas as novilhas tratadas com iP4, receberam 150 µg de D-cloprostenol (PGF, i.m, 

Croniben®, Biogenesis Bagó) e 1 mg de benzoato de estradiol (i.m, BE; Bioestrogen®, Biogenesis 

Bagó). No D0, avaliou-se a presença de CL e todas as novilhas foram sincronizadas de acordo com 

protocolo J-Synch: D0: dispositivo intravaginal de P4 (1 g, Cronipres Monodose®, Biogenesis Bagó) 

+ 2 mg de BE e 75 µg PGF; D6: remoção do dispositivo de P4 + 150 µg PGF. Os animais detectados 

em cio 48h após a retirada dos implantes foram inseminados 12 h depois ou em tempo fixo no D9 com 

aplicação de 10,5 µg de análogo de GnRH (i.m, Gonaxal®, Biogenesis Bagó). O diagnóstico de 

gestação foi feito 30 dias após a IATF. Os dados foram analisados pelo PROC GLIMMIX (SAS, 9.3). 

Houve interação (P<0,01) entre iP4 e status puberal sobre a presença de CL no D0. O grupo PP-NoiP4 

apresentou menor proporção de CL no D0 (16,9% [22/137]) do que o grupo PP-iP4 (73,7% [99/143]). 

Novilhas PB apresentaram maiores proporções de CL no D0 (iP4: 93,8% [83/89] e NoiP4: 86,7% 

[76/88]), independente do tratamento com iP4. Houve interação (P<0.01) entre iP4 e status puberal 

sobre a expressão de cio. O grupo PP-iP4 (23,2% [33/143]) apresentou maior expressão de cio do que 

o grupo PP-NoiP4 (6,5% [9/137]), e similar ao das novilhas PB tratadas (22,4% [20/89]) ou não com 

iP4 (23,2% [21/88]). Não houve interação (P>0.10) entre iP4 e status puberal sobre a taxa de prenhez. 

Porém, a taxa de prenhez do grupo PP-NoiP4 (38,6% [52/137]) foi numericamente menor do que o 

grupo PP-iP4 (45,1% [63/143]), que foi similar a das novilhas PB (NoiP4: 48,9% [44/88] e iP4: 48,7% 

[44/89]). Uma segunda análise foi feita considerando-se os 4 grupos: PB: novilhas com CL no D-22 

e/ou D0, independente se tratadas ou não com iP4; PP-NoiP4: novilhas sem CL nos D-22 e D0, não 

tratadas com iP4; PP-iP40: novilhas sem CL no D-22 que não responderam a iP4 no D0 e PP-iP41: 

novilhas sem CL no D-22 que responderam a iP4 e passaram a apresentar CL no D0. Nessa análise, 

houve efeito de grupo (P<0.01) sobre a taxa de prenhez. O grupo PP-iP41 apresentou maior taxa de 

prenhez (50.5% [50/99]) do que o grupo PP-iP40 (29.6% [13/44]) e PP-NoiP4 (33.9% [39/115]). A 

resposta ao tratamento com iP4 (grupo PP-iP41) garantiu taxa de prenhez similar as novilhas PB 

(50.8% [101/199]). Conclui-se que a pré-sincronização com P4 de longa ação em novilhas pré-púberes 

induz puberdade e permite obter taxa de prenhez a IATF similar a de novilhas que já estão púberes no 

início do protocolo.  

Agradecimentos: Biogenesis Bagó, Ouro Fino, Fazenda Rancharia, Fazenda Santa Helena e Fazenda 

São Paulo. 

 

SBTE 081 (SUBMISSÃO: 1982) 

IATF, TETF e IA 

FATORES QUE AFETAM A TAXA DE PRENHEZ À IATF E À MONTA NATURAL DE 

NOVILHAS NELORE DE 14 MESES 
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CLAUDINEY DE MELO MARTINS1; FLÁVIA MORAG ELLIFF2; ROBERTA MACHADO 

FERREIRA2; RODOLFO DANIEL MINGOTI2; PRISCILA O REIS1; PIETRO SAMPAIO 

BARUSELLI2 

1.FERTILIZA CONSULTORIA EM REPRODUÇÃO ANIMAL, CUIABÁ, MT, BRASIL; 

2.DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL – FMVZ - USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL. 

Resumo: Dois experimentos foram realizados para estudar os fatores que afetam a taxa de prenhez em 

novilhas Nelore de 14 meses submetidas à IATF (estudo 1; E1; n = 404) e à monta natural (E2; n = 

893; proporção touro:novilha de 1:30). Para a IATF, as novilhas receberam implante de Norgestomet 

(Crestar, MSD, São Paulo, Brasil) e 2mg de BE (Gonadiol, MSD) no D0, seguido de retirada do 

implante e administração de 0,3mg de CE (ECP, Zoetis, São Paulo, Brasil), 0,530mg de Cloprostenol 

sódico (Ciosin, MSD) e 300UI de eCG (Novormon, Zoetis) no D9 e IATF no D11. Em ambos os 

estudos foi realizada a avaliação ginecológica para determinar a presença de CL e o escore de útero 

(ECU; A = cornos uterinos > 2cm de diâmetro; B = cornos uterinos com diâmetro entre 1,5 e 2cm e C 

= cornos uterinos < 1,5cm de diâmetro) no D-10 e D0 da estação de monta (EM), a área de olho de 

lombo (AOL), a espessura de gordura subcutânea na ponta da picanha (EGP8), o ganho de peso médio 

diário (GMD), a altura de cernelha (hCERN) e o diâmetro do maior folículo (DF). O diagnóstico de 

gestação foi realizado por ultrassonografia aos 30 (E1 e E2) e aos 50d (E2) pós IATF ou exposição aos 

touros. Dados foram analisados por regressão logística (PROC GLIMMIX do SAS). No E1, nenhuma 

das novilhas submetidas à IATF estava ciclando ou possuía ECU A no início da EM.  A taxa de prenhez 

foi maior em novilhas com ECU B [41,1% (122/297)] quando comparada às novilhas com ECU C 

[17,8% (19/107); P=0,0005]. A probabilidade de prenhez foi maior nos animais com maior EGP8 

(R2=0,208; P=0,005) e GMD (R2=0,168; P=0,0007). As características AOL (R2=0,115; P=0,13) e 

hCERN (R2=0,309; P=0,28) não tiveram efeito sobre a taxa de prenhez. No E2, a taxa de ciclicidade 

de novilhas expostas à touros foi de 5,3% (47/893) no início da EM. Não foi verificada diferença 

(P=0,22) na taxa de prenhez conforme ciclicidade aos 30d de EM [Ciclando=27,7% (13/47), 

Anestro=9,9% (84/846)]. No entanto, houve diferença (P>0,0001) na taxa de prenhez aos 50d de EM 

[Ciclando=53,2% (25/47), Anestro=13,4% (113/846)]. A taxa de prenhez aos 30d não diferiu (P=0,2) 

conforme o ECU [A=40,0% (10/25); B=12,4% (80/647) e C=3,2% (7/221)]. Entretanto, houve 

diferença (P<0,0001) na taxa de prenhez aos 50d de EM de acordo com o ECU [A=64,0% (16/25)a; 

B=17,9% (116/647)b e C=3,2% (7/221)c]. A probabilidade de prenhez não foi influenciada pela EGP8 

(R2=0,096; P=0,42) e pela AOL (R2=0,061; P=0,61). Já o GMD influenciou positivamente a 

probabilidade de ciclicidade (R2=0,263; P<0,0001) e de prenhez (R2=0,093; P=0,005). A hCERN 

influenciou negativamente a probabilidade de prenhez (R2=-0,082; P=0,03) e não teve efeito sobre a 

probabilidade de ciclicidade (R2=-0,062; P=0,1). A probabilidade de prenhez aumentou de acordo 

com o DF (R2=0,117; P=0,0004). Portanto, verificou-se que novilhas com maior EGP8 e GMD 

apresentam maior probabilidade de prenhez à IATF. Novilhas submetidas à monta natural com maior 

GMD e DF e menor hCERN apresentaram maior probabilidade de se tornarem gestantes. Ainda, a taxa 

de prenhez à IATF e monta natural foi maior em novilhas com maior ECU. 

Agradecimentos: Nel.Jandaia, S.Geraldo, T.Boa, Agroandorinha, Martendal, Agropeva, MarcaOB, 

CNPq 152030/2016-6. 

 

SBTE 082 (SUBMISSÃO: 1983) 

IATF, TETF e IA 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi estudar a possibilidade de melhorar taxas de concepção (P/AI) 

com a aplicação suplementar de GnRH em diferentes momentos no início de protocolos de 

sincronização à base de progesterona e estradiol em vacas de leite de alta produção.  Vacas Holandesas 

(n = 871) de duas fazendas comerciais no Brasil, com média de produção diária de 33,2 ± 4,8 kg aos 

170,1 ± 11,2 DEL foram sincronizadas pela primeira vez pós-parto ou quando detectadas vazias ao 

diagnóstico de gestação. Os animais foram alocados aleatoriamente a receber um dos seguintes 

protocolos de sincronização para IATF: 1) BEP4: D0 = 2mg de BE (benzoato de estradiol, Biofarm) 

+ inserção de um dispositivo intravaginal de P4 (PRID®, Ceva), D7 = PGF2a (Veteglan®, Hertape), 

D9 = 1mg ECP (Cipionato-HC, Hertape) + PGF2a (Veteglan®, Ceva) e remoção do PRID, D11 = 

IATF, aproximadamente 48h após remoção do implante de P4; 2) BEG0: mesmo protocolo, porém 

com aplicação de GnRH (Cystorelin, Merial) no dia 0 (D0); 3) BEG2: mesmo protocolo, porém com 

aplicação de GnRH no dia 2 (D2). O diagnóstico de gestação foi efetuado por meio de exames 

ultrasonográficos 30 dias após a IA. As análises estatísticas foram efetuadas pelo procedimento 

Glimmix do SAS, 9.4. Vacas BEG2 tiveram melhores taxas de concepção se comparado com vacas no 

BEP4 (38,2% vs  28,7%; P<0,05). Vacas do grupo BEG0 tiveram taxas de concepção intermediárias 

(34,5%). Além disso, não houve interação entre tipo de protocolo e ordem de lactação (P=0,11) ou tipo 

de protocolo e fazenda (P=0,79). Estes resultados mostram um efeito positivo da associação entre BE 

e GnRH no dia 2 após início do protocolo de IATF, possivelmente relacionada ao melhor controle do 

momento de emergência da onda folicular em vacas que responderam ao BE ou GnRH. 
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AVALIAÇÃO DE SÊMEN SEXADO OU CONVENCIONAL EM VACAS HOLANDESAS EM 

LACTAÇÃO SUBMETIDAS A PROTOCOLOS DE IATF 

ANDERSON KLOSTER MUNHOZ; MARCOS HENRIQUE COLOMBO PEREIRA; FRANCISCO 

REBOLO LOPES; JOSE LUIZ MORAES VASCONCELOS 

UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar os resultados da utilização de sêmen sexado ou 

convencional, do mesmo touro, em vacas em lactação submetidas a protocolos de IATF a base de 

GnRH + E2/P4. Todas as vacas foram sincronizadas com o seguinte protocolo de IATF: D-11, 2mg 

de benzoato de estradiol i.m (Gonadiol®, Zoetis, SP, Brasil) + 100 mg diacetatotetraidratado de 

gonadorelina i.m (Cystorelin®, Merial, SP, Brasil) administrados concomitante à inserção do 

dispositivo intravaginal de 1,9 mg de P4 (CIDR®, Zoetis, SP, Brasil); No D-4, administrou-se 25 mg 

de dinoprost i.m (Lutalyse®, Zoetis, SP, Brasil); No D-2, 25 mg de dinoprost i.m (Lutalyse®, Zoetis, 

SP, Brasil) + 1,0 mg cipionato de estradiol i.m (ECP, Zoetis, SP, Brasil); no D0 IATF. Os ovários dos 

animais foram avaliados por ultrassonografia no D-11 para determinar a presença de CL e no D0 foi 

mensurado o diâmetro do maior folículo e a temperatura retal. No D-2 os animais tiveram a base da 

cauda marcada com bastão marcador para avaliação de expressão de estro realizada no D0. Os lotes 

de produção eram divididos por paridade, dias pós parto e produção de leite. Foram utilizados seis 

touros, sendo que 50% das inseminações de cada touro foram com sêmen sexado e 50% com sêmen 

convencional. As vacas foram distribuídas aleatoriamente para receberem a IATF. O diagnóstico de 

gestação foi realizado no D30 e no D59 após IA. Avaliou-se a relação da taxa de prenhez entre o sêmen 

sexado e o convencional. Para avaliar as variáveis binomiais foi utilizado o PROC GLIMMIX do SAS 

e as contínuas o MIXED. Foi considerado significância quando P ≤ 0,05 e tendência quando 0,05 < P 

≤ 0,1. As médias de DEL até IA (193 x 197 ±121), produção de leite (31 x 31,5 ± 7,1), número de 

inseminações (3,1 x 3,2 ± 1,7), ECC (3,1 x 3,1 ± 0,3), temperatura no D0 (38,8 x 38,8 ± 0,4); sêmen 

convencional e sexado, respectivamente, foram iguais entre os tratamentos; assim como expressão de 

estro de 94%. Sêmen convencional apresentou maior taxa de prenhez aos 30 dias [Conv = 34,7% 

(176/506) vs. Sex = 24,2% (118/487); P < 0,01) e aos 60 dias de gestação [Conv = 28,0% (141/506) 
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vs. Sex = 19,4% (94/487); P < 0,01] em relação ao sêmen sexado. Não houve diferença na perda de 

gestação [Conv = 19,9% (35/176) vs. Sex = 20,3% (24/118); P > 0,10]. Foi detectado interação entre 

tratamento e ordem. Não houve efeito de tratamento entre Primíparas aos 30 dias [Conv = 34,3% 

(50/146) vs. Sex = 30,6% (41/134); P = 0,50], porém nas Multíparas a prenhez aos 30 dias foi menor 

quando se utilizou sêmen sexado [Conv = 35% (126/360) vs. Sex = 21,8% (77/353); P < 0,01]. Foi 

detectado efeito de touro na prenhez (P < 0.01); touro 01 (Conv = 26,9% (18/67) vs. Sex = 22,2% 

(14/63) P = 0,57); touro 02 (Conv = 38,0% (41/108) vs. Sex = 24,0% (25/104) P = 0,02); touro 03 

(Conv = 21,0% (12/57) vs. Sex = 22,4% (13/58) P = 0,87); touro 04 (Conv = 34,2% (38/111) vs. Sex 

= 20,4% (21/103) P = 0,02); touro 05 (Conv = 46,3% (50/108) vs. Sex= 36,6% (37/101) P = 0,12); 

touro 06 (Conv = 30,9% (17/55) vs. Sex = 13,7% (8/58) P = 0,04). A relação entre o sêmen sexado e 

o convencional foi maior nas primíparas do que nas multíparas (relação de 89% em primíparas e 62% 

em multíparas), sendo que esta relação foi dependente de touro e variou de 40% a 106%.A detecção 

de touros com maior fertilidade e maior relação entre o sexado e o convencional possibilitaria a 

utilização mais intensa do sêmen sexado em vacas em lactação. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficácia de um diluidor (Prosêmen®; Prosêmen 

Indústria e Comércio de Produtos Veterinários, Cornélio Procópio, Paraná, Brasil) para sêmen 

comercial após o descongelamento em um programa de IATF, bem como avaliar sua eficiência na 

PIVE. Para melhor avaliação do diluidor foi comparada a taxa de fecundação oocitária e as taxas de 

motilidade espermática total e progressiva em diferentes tempos após o descongelamento. Para todas 

as etapas foram comparados dois grupos experimentais: controle (CONT; sem diluidor) versus diluidor 

(PROS). No grupo PROS para cada ampola de 0,5 µL foram diluídas duas palhetas (0,25 µL) de sêmen 

após descongelamento e envazadas em quatro palhetas para uso. No grupo CONT o sêmen foi 

descongelado de mesma maneira, porém sem o uso do diluidor. A atuação e eficácia diluidor (PROS) 

versus sem diluidor (CONT) foram comparadas na: a) taxa de prenhez à IATF; b) PIVE; c) taxa de 

fecundação in vitro pela contagem dos pronúcleos em microscópio de epifluorescência; d) Análise 

computadorizada de sêmen (CASA) da motilidade espermática total e progressiva em 0 hora, 10 

minutos, 3, 6, 8 e 12 horas após descongelamento. A análise estatística foi realizada pelo Teste de Qui-

quadrado para IATF, PIVE e fertilização oocitária. Os dados de motilidade foram comparados através 

da análise de variância e Teste T e entre os diferentes momentos após descongelamento foi utilizado 

análise de variância com medidas repetidas no tempo. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

no software estatístico Minitab® 16.1.1 (P≤ 0,05). Não foi encontrado diferença na taxa de prenhez a 

IATF (CONT 55,48% e PROS 52,11%; p=0,567). Na PIVE também não houve diferença nas taxas de 

clivagem (78,52% e 81,56%; p=0,147), blastocistos (39,48% e 36,10%; p=0185) e eclosão (41,97% e 

47,28%; p=0,228) para CONT e PROS, respectivamente. Não houve diferença na taxa de fertilização 

dos oócitos após 18 horas entre os grupos (CONT 65,22% e PROS 61,76%; p=0,751). A porcentagem 

da motilidade total e progressiva foram semelhantes, sendo observada diferença apenas após 3 horas 

da descongelação com resultados superiores no PROS. Contudo, após 6 horas de descongelação o 

grupo CONT obteve resultados superiores na motilidade. Apesar da diferença na motilidade observada 

após 3 e 6 horas, não obtivemos diferenças na taxa de fertilização oocitária, taxa de prenhez a IATF e 

PIVE quando utilizado o diluidor. Em conclusão, o uso do diluidor de sêmen (Prosêmen®) demonstrou 
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resultados semelhantes ao grupo sem diluidor nas biotécnicas testadas. Portanto,  considerando o 

fracionamento da palheta de sêmen, sugerimos que o uso deste diluidor  pode reduzir o número total 

de palhetas, reduzindo o custo por prenhez sem afetar a eficiência das biotécnicas. 
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Resumo: O rebanho nacional de matrizes de corte é constituído principalmente por animais da raça 

Nelore (Bos taurus indicus), que caracterizam-se por um temperamento mais reativo e agressivo 

comparado com Bos taurus taurus (Cafe et al. 2011). Fêmeas mais reativas apresentam menor 

performance reprodutiva (Burdick et al., 2011). Objetivou-se relacionar o efeito da reatividade 

comportamental de vacas Nelore, durante a execução do protocolo de IATF, com as taxas de prenhez. 

Foram utilizadas 403 vacas Nelore paridas, multíparas do setor de Bovinos de Corte da Universidade 

de São Paulo, localizado em Pirassununga, São Paulo. No protocolo de IATF,  no dia zero (D0), foi 

colocado um dispositivo intravaginal de progesterona (Cronipress Monodose®, Biogenesis Bagó, 

Curitiba, Paraná, Brasil) associado a aplicação intramuscular (IM) de 2mg de Benzoato de Estradiol 

(Bioestrogen®, Biogenesis Bagó). Após 8 dias (D8), os dispositivos foram removidos e foi aplicado 

via IM 2mL de Cloprostenol Sódico (Croniben®, Biogenesis Bagó), 300 UI de eCG (Ecegon®, 

Biogenesis Bagó) e 1mL de Cipionato de Estradiol (Cronicip®, Biogenesis Bagó) e 48h depois (D10) 

foi realizada a IA. Foi avaliado o Escore de Condição Corporal (ECC) das vacas no dia do início do 

protocolo e posteriormente nos dias do diagnóstico de gestação, com 30, 60 e 90 dias pós IA. O 

primeiro método para avaliação da reatividade foi a análise do Escore Composto de Reatividade (ECR) 

adaptado de Piovezan (1998) por meio de observações visuais durante a permanência do animal no 

tronco de contenção baseando-se na movimentação, respiração, mugidos e coices; quando os animais 

foram classificados em calmos, normais e reativos. O segundo método foi o Teste de Velocidade de 

Saída (VS), classificando as  femeas em lenta, normal e rápida. A análise estatística utilizada foi o teste 

de qui quadrado para determinação da frequência de prenhez, considerando o nível de 5% de 

significância. Segundo o ECR os animais calmos apresentaram maior taxa de prenhez (P=0,02) em 

comparação com os animais normais (58,10% vs. 52,80%) e reativos (58,10% vs. 45,52%), estes 

apresentaram os piores resultados.  Para VS não houve diferença (P=0,47) na taxa de prenhez que foi 

de 53,3%, 51,82% e 50,00% para a classificação lenta, normal e rápida, respectivamente. Portanto a 

avaliação da VS não foi eficiente para demonstrar diferenças na taxa de prenhez (P=0,47). Conclui-se 

que a utilização do ECR foi eficiente em mostrar diferenças na taxa de prenhez de vacas em programas 

de IATF, sendo que animais mais reativos apresentam menor taxa de prenhez em comparação à 

animais calmos ou normais. A aplicação dessa metodologia pode ser utilizada na seleção genética de 

animais menos reativos, proporcionando facilidades no manejo e maior fertilidade na IATF, 

consequentemente incrementando a eficiência e a rentabilidade na fase de cria em propriedades de 

gado de corte. 
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AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS DO CORPO LÚTEO DE VACAS 

GESTANTES E NÃO GESTANTES 20 DIAS APÓS A IATF 
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Resumo: O corpo lúteo (CL) é uma estrutura altamente vascularizada, que aumenta 

concomitantemente com a produção de P4 seguido da ovulação permitindo a identificação precoce de 

fêmeas gestantes. Com isso, pretendeu- se realizar a avaliação morfológica do corpo lúteo 20 dias após 

a IATF, realizando assim a correlação e identificação de prenhezes precoces através da 

Ultrassonografia (US) Doppler. Para isso, utilizou- se 49 vacas da raça Nelores submetidas ao 

protocolo de sincronização de estro e ovulação, ao dia denominado dia menos 10 (D-10) o qual 

receberam um dispositivo intravaginal novo de P4 (CIDR®, Zoetis, São Paulo, Brasil) contendo 1,9g 

de P4 associado a 2mg de Benzoato de Estradiol (GONADIOL®, Zoetis, São Paulo, Brasil) (i.m). No 

dia menos 2 (D-2) removeu- se o dispositivo de P4 e administrou- se 12,5mg de Dinoprost 

Trometamina (PGF2α) (LUTALYSE®, Zoetis, São Paulo, Brasil) i.m, seguido por 1mg de Cipionato 

de Estradiol (ECP®, Zoetis, São Paulo, Brasil) i.m e 300UI de eCG i.m (eCG, NOVORMON ®, MSD 

Saúde Animal, São Paulo, Brasil). Inseminou- se os animais 48 à 54h após a remoção do dispositivo 

de P4, utilizando-se doses de sêmen criopreservado de um único touro da raça Nelore. Os parâmetros 

luteais foram mensurados 20 dias após IATF (Mindray Z5, Shenzhen, China) pela US modo B e 

Doppler colorido, para determinação do diâmetro (DCL cm), área de CL (ACL cm²), volume do CL 

(VCL cm²) e proporção da área do CL (VCL %). As imagens do CL foram armazenadas e analisadas 

empregando- se o US modo Doppler colorido. Trinta e quatro dias após as IATFs realizou- se o 

diagnóstico de gestação (DG) definitivo dos animais utilizando US em modo B, tendo como DG 

positivo, a visualização do embrião, considerado viável por meio da presença de batimento 

cardíaco.  Para análise estatística foi utilizado o procedimento de análise de variância (ANOVA) e 

teste de Tuckey no programa Statistical Package for Social Science (SPSS, versão 19) (p<0,05). 

Observou- se na primeira linha de resultados que, houve diferença significativa para todos os 

parâmetros avaliados, sendo as médias das vacas gestantes de DCL 1,87±0,24cm, ACL 2,71±0,67cm², 

VCL 1,37±0,56cm², VCL 50,77±20,90%, e das vacas não gestantes foi de 1,50±0,29cm, 

1,75±0,73cm², 0,51±0,54cm², 24,57±21,47% respectivamente. Realizada a avaliação dos grupos, 

Gestante e Não gestante, detectou- se médias de 1,68±0,26cm para DCL, 2,23±0,70cm² para ACL, 

0,96±0,55cm² para VCL, 37,67±21,18% para proporção da área de vascularização em relação à área 

total de CL. Observou-se diferença estatística (P<0,05) em todos os quesitos entre os grupos 

estudados. Tendo em vista que existe diferença significativa entre o CL de vacas gestantes e não 

gestantes, conclui- se que possivelmente a técnica de US modo Doppler colorido pode ser utilizada 

para avaliações morfológicas de CL de vacas, mostrando diferenças entre vacas gestantes e não 

gestantes, podendo vir a ser utilizada como ferramenta para o diagnóstico precoce aos 20 dias.  
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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivos comparar a prenhez por inseminação artificial (P/IA) e a 

mortalidade embrionária (ME) de vacas tratadas com eCG 3 dias antes ou após a IATF. Foram 

utilizadas 963 vacas da raça Holandês lactantes, primíparas (n = 427) e multíparas (n = 563) 

(média±DP de 2,0±1,1 lactações; 159,5±122,8 DEL; 3,3±2,6 serviços ;29,5±9,5 litros de leite por dia) 

oriundas de 2 rebanhos leiteiros (Fazenda 1, n = 414, Águas da Prata-SP; Fazenda 2, n = 549, São João 

Batista do Glória-MG). Em dia aleatório do ciclo estral (D-10), as vacas receberam dois dispositivos 

intravaginais contendo 1,9 g de P4 (iP4, CIDR®, Zoetis, São Paulo, SP, Brasil) e 2 mg de benzoato de 

estradiol (BE, Gonadiol®), i.m. Sete dias depois, no D-3, 25 mg de PGF2α (Lutalyse®) foram 

administrados e as vacas foram alocadas em um dos três tratamento: Controle (n = 357), vacas não 

foram tratadas; eCG-pré (n = 304), vacas receberam 400 UI de eCG (Novormon®), i.m.; e eCG-pós 

(n = 302), vacas não foram tratadas do D-3, no entanto receberam 400 UI de eCG, i.m., 3 dias após a 

IATF (D+3). No D-2, os iP4 foram removidos e as vacas receberam 1,0 mg de cipionato de estradiol 

(CE, E.C.P.®), i.m. A IATF foi realizada no D0. A P/IA foi determinada por meio de ultrassonografia 

transretal (transdutor linear de 7,5 MHz, Mindray DP 2200 vet, Mindray, China), 30 (P/IA 30) e 60 

dias (P/IA 60) após a IATF. Vacas prenhes aos 30 dias e não prenhes aos 60 foram acometidas por 

ME. Os dados foram analisados por meio do procedimento Glimmix no programa SAS 9.3. P ≤ 0,05 

foi considerado diferença estatística, e P > 0,05 e ≤ 0,10 tendência. Os resultados dos grupos Controle, 

eCG-pré e eCG-pós foram, respectivamente: P/IA 30 – 28,6 (102/357), 31,9 (97/304) e 31,5% (95/302 

(P = 0,43); P/IA 60 – 26,1 (93/357), 29,9 (91/304), 28,5% (86/302) (P = 0,40); ME – 8,8 (9/102), 6,2 

(6/97), 9,5% (9/95) (P = 0,27). Os resultados entre as Fazendas 1 e 2 foram, respectivamente: P/IA 30 

- 35,3% (146/414) vs. 27,0% (148/549) (P = 0,01); P/IA 60 – 30,7 (127/114) vs. 26,1 (143/549) (P < 

0,01); ME - 13,0% (19/146) vs. 3,4% (5/148) (P = 0,25). O único resultado que tendeu a apresentar 

interação entre tratamento e fazenda foi P/IA 60: Fazenda 1 – 29,4 (50/170)ab, 37,1 (46/124)a e 25,8% 

(31/120)ab; Fazenda 2 – 23,0 (43/187)b, 25,0 (45/180)b e 30,2% (55/182)ab (P = 0,08). Concluiu-se 

que o tratamento com 400 UI de eCG 3 dias antes ou após a IATF não interfere na P/IA 30 e na ME. 

Em contrapartida, o grupo eCG-pós foi único capaz de manter a P/IA próxima aos patamares mais 

altos em ambas as fazendas. Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

- FAPESP (processos 2014/00739-9 e 2015/02551-0). 

 

SBTE 088 (SUBMISSÃO: 1992) 

IATF, TETF e IA 

ESTUDO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A FERTILIDADE DE NOVILHAS 

SUBMETIDAS AO PROTOCOLO DE INDUÇÃO DE LACTAÇÃO 

BRUNA MARTINS GUERREIRO1; CAMYLLA PEDROSA MONTEIRO2; RODOLFO DANIEL 

MINGOTI3; LUIS FERNANDO LARANJA DA FONSECA4; BRUNO GONZALEZ DE FREITAS1; 

MICHELE RICHERI BASTOS1; FLÁVIA MORAG ELLIFF3; GUILHERME MACHADO 

ZANATTA3; MARCOS VEIGA SANTOS2; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI3 

1.OUROFINO SAUDE ANIMAL, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.VNP / FMVZ / USP, 

PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 3.VRA / FMVZ / USP, JUNDIAI, SP, BRASIL; 4.AGROPECUÁRIA 

SANTA ANDREA, ITARARÉ, SP, BRASIL. 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do acetato de buserelin (GnRH) na 

fertilidade de novilhas Jersolanda (Holandesa x Jersey) submetidas ao protocolo de indução de lactação 

(IL). Verificou-se o efeito da presença de folículos não ovulatórios (FNO), taxa de ciclicidade (TxCicl) 

e taxa de prenhez após três IATF em novilhas submetidas ao tratamento hormonal IL. O experimento 

foi realizado no município de Itararé/SP – Brasil, utilizado 106 novilhas cruzadas (½ Jersey x ½ 

Holandês), com idade 34,7±0,5 meses com peso (PV) de 439,3±5,7kg e ECC = 3,05±0.03. No D-20, 

iniciou-se o protocolo hormonal para IL em todas as fêmeas (500mg de bSTr (Boostin®, MSD, SP, 

Brasil) nos D-20, -13, -6 e 0; 30mg/nov/d de BE (SincroBE®, Ourofino, Brasil) e 300mg/nov/d de P4 

(Sincrogest injetável®, Ourofino, Brasil) IM do D-20 ao -13; 20mg/nov/d de BE (SincroBE®) do D-

12 ao -6; 0,530mg/nov de PGF (Sincrocio®, Ourofino, Brasil) no D-5; 40mg/nov/d de dexametasona 
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(Cortiflan®, Ourofino, Brasil) do D-2 ao 0; massagem diária por 5min dos tetos e úbere do D-4 ao -1; 

ordenhas a partir do D0; após o início da lactação, as novilhas receberam 500mg de bSTr a cada 14d). 

No D15, foi realizado US para avaliação da presença de CL e de FNO. Neste momento, as novilhas 

foram divididas em dois grupos: 1) Controle (n=53): novilhas que não receberam nenhum tratamento; 

2) GnRH (n=53): tratamento com 5mL (0.021mg) de acetato de buserelina (Sincrofort®, Ourofino, 

Brasil). Um segundo US foi realizado 30 dias após a primeira avaliação (D45) e a primeira IATF foi 

realizada no D80. O protocolo de IATF foi o mesmo para os dois grupos [D0: 2mg benzoato de 

estradiol (Sincrodiol®); 0.530mg de cloprostenol sódico (Sincrocio®); 0.01mg de acetato de 

buserelina (GNRH; Sincroforte®); e inserção de dispositivo de P4 (1g de P4; Sincrogest®, Ourofino, 

Brasil) ]. Oito dias após, foi realizado a retirada do dispositivo de P4 associado ao tratamento com 1mg 

de cipionato de estradiol (SincroCP®, Ourofino, Brasil); 0.530mg de cloprostenol sódico (Sincrocio®) 

e 400UI de eCG (SincroeCG®, Ourofino, Brasil) ]. As IATFs foram realizadas 48 horas após a retirada 

do dispositivo utilizando sêmen convencional. Duas ressincronizações foram feitas após o diagnóstico 

precoce de gestação (30 dias após a IATF). Os dados foram analisados utilizando o PROC GLIMMIX 

do SAS v9.4. A TxCicl 15 dias após a primeira ordenha foi de 7,5% (8/106) e a taxa de FNO foi de 

32,1% (34/106). Não foi observado interação entre TEMPO *GNRH (P=0,20) e efeito de tratamento 

com GNRH (P = 0,12) sobre presença FNO. No entanto, foi observado efeito de tempo na diminuição 

de FNO (D15 = 32,1% (34/106); D45 = 10,4% (11/106); P = 0.0003). Não foi observado interação 

entre TEMPO*GNRH (P=0,80) e efeito de tratamento com GNRH (P = 0,77) sobre a TxCicl. No 

entanto, foi observado efeito de tempo sobre a TxCicl (D15 = 7,3% (8/106); D45 = 50,0% (53/106); P 

= 0.0001). A taxa de prenhez a 1ª, 2ª e 3ª IATF foi de 48,9% (45/92) 45,7% (21/46) e 31,3%(5/16), 

respectivamente, resultando em uma taxa acumulada de 76,1% (70/92). Em conclusão,o tratamento 

com GNRH 15 dias após o início da lactação não foi efetivo para incrementar a fertilidade de novilhas 

Jersolanda (Holandesa x Jersey) submetidas ao protocolo de indução de lactação. O protocolo de IL 

pode ser utilizado como estratégia para incrementar a fertilidade de novilhas cruzadas, assim como 

aumentar a produção de leite e minimizar as perdas econômicas referentes a falhas reprodutivas. 

Agradecimentos: Ourofino Saúde Animal; Agropecuaria Santa Andréa; FAPESP (2014/19460-4) 

 

SBTE 089 (SUBMISSÃO: 1997) 

IATF, TETF e IA 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE DUAS PROSTAGLANDINAS DURANTE 

O PROTOCOLO DE IATF NA MELHORIA DA FERTILIDADE EM VACAS DE CORTE 

THIAGO SANTIN1; MANUEL AGUSTIN SILVA1; MILTON MATURANA FILHO2; REUEL 

LUIZ GONÇALVES3; JOAO PAULO MENDES LOLLATO3; ED HOFFMANN MADUREIRA1 

1.FMVZ-USP, PIRACICABA, SP, BRASIL; 2.MF VETPLAN CONSULTORIA AGROPECUÁRIA, 

ÁGUS DA PRATA, SP, BRASIL; 3.BIOGÉNESIS-BAGÓ, CURITIBA, PR, BRASIL. 

Resumo: Os protocolos hormonais, utilizados em vacas no pós-parto, possibilitam que a maior parte 

das fêmeas do rebanho retorne à ciclicidade e se tornem gestantes em umperíodo reduzido de tempo 

(BARUSELLI et al., 2004 O presente trabalho teve por objetivo avaliar a fertilidade de vacas nelore 

com proestro normal ou prolongado associado a uma dose ou não GNRH ou não no momento da 

inseminação em tempo fixo (IATF) . Foram utilizadas x vacas Nelore multiparas, divididas em 4 

grupos:Grupo I (GI), controle. Grupo II (GII), uma dose de cloprostenol sódico no D6. Grupo III 

(GIII), uma dose de GNRH no momento da inseminação. Grupo IV (GIV) uma dose de cloprostenol 

sódico no D6 e uma dose de GNRH no momento da inseminação O experimento foi realizado no 

campus de Pirassununga, durante a estação de monta de 2016-2017. Foi realizado um fatorial 2x2 onde 

todos os animais passaram por protocolos de IATF que consistiam na colocação de um dispositivo 

intravaginal de progesterona (cronipress monodose, contendo 1 grama de progesterona) e 2mg de 

benzoato de estradiol (BE) (croniben) no primeiro dia (D0). Para indução de ovulação foi utilizado 

1mg de BE para os quatro grupos.  Não houve diferença estatística  na taxa de prenhez entre os grupos. 

GI (58%), GII (52%), GIII (60%). Houve um tendência no aumento da fertilidade do grupo GIV (66%). 
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SBTE 090 (SUBMISSÃO: 2001) 

IATF, TETF e IA 

USO DE BENZOATO OU CIPIONATO DE ESTRADIOL NO MOMENTO DA RETIRADA DO 

DISPOSITIVO DE PROGESTERONA NA EXPRESSÃO DE CIO, INDUÇÃO DE OVULAÇÃO E 

FERTILIDADE DE VACAS DE LEITE DE ALTA PRODUÇÃO 

FLAVIO ARAGON LIMA1; HUMBERTO DEL HOYO NERI2; EMILIANA OLIVEIRA 

SANTANA BATISTA3; ALESSIO VALENZA2; ALEXANDRE HENRYLI SOUZA2 

1.PIONEIROS, PONTA GROSSA, PR, BRASIL; 2.CEVA ANIMAL HEALTH, SÃO PAULO, SP, 

BRASIL; 3.UNIVERSITY OF SÃO PAULO, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL. 

Resumo: O cipionato de estradiol (ECP) é comumente utilizado no final de protocolos de sincronização 

à base de progesterona (P4) como indutor de ovulação.  Porém, em protocolos de 9 dias de 

suplementação com dispositivos de P4, cerca de 30% das vacas de leite submetidas a este protocolo 

tendem a antecipar o cio e são inseminadas antes do momento pré-determinado para a IATF. Assim, 

foi estudado a possibilidade de substituir o ECP pelo benzoato de estradiol (BE) como indutor de 

ovulação em protocolos de 9 dias de P4. Vacas Holandesas (n = 556) mantidas em um rebanho tipo 

Freestall no Sul do Brasil, com média de produção diária de 39,2 ± 4,1 kg aos 160,4 ± 10,2 DEL foram 

sincronizadas pela primeira vez pós-parto ou quando detectadas vazias ao diagnóstico de gestação. Os 

animais foram alocados aleatoriamente a receber um os seguintes protocolos de sincronização para 

IATF: 1) 9P4ECP: D0 = 2mg de BE (Estrogin, Biofarm) + inserção de um dispositivo intravaginal de 

P4 (PRID®, Ceva), D7 = PGF2a (Veteglan®, Hertape), D9 = 1mg ECP (Cipionato-HC, Hertape) + 

PGF2a (Veteglan®, Ceva) e remoção do PRID, D11 = IATF, aproximadamente 48h após remoção do 

implante de P4; 2) 9P4BE: D0 = 2mg de BE (Estrogin, Biofarm) + inserção de um dispositivo 

intravaginal de P4 (PRID®, Ceva), D7 = PGF2a (Veteglan®, Hertape), D9 = 1mg BE + PGF2a 

(Veteglan®, Ceva) e remoção do PRID, D10 = IATF, aproximadamente 36h após remoção do implante 

de P4. O comportamento de cio foi verificado por meio de detector eletrônico de atividade (SRC®), e 

o diagnóstico de gestação foi efetuado por exames ultrasonográficos 30 dias após a IA. Somente vacas 

detectadas em cio pelo dispositivo eletrônico foram inseminadas. As análises estatísticas foram 

efetuadas pelo procedimento Glimmix do SAS, 9.4. Uma maior proporção de vacas no grupo 9P4BE 

foram detectadas em cio e inseminadas (9P4BE= 90,8% vs 9P4ECP = 73,3%; P<0,05). Além disso o 

comportamento de cio foi mais concentrado entre 12 e 24h após a retirada do dispositivo no grupo 

9P4BE se comparado ao grupo 9P4ECP (76,3% vs 49,1%; P<0,05). As taxas de concepção foram 

similares entre os grupos experimentais (9P4BE= 44,3% vs 9P4ECP = 42,2%; P=0,84). Porém, devido 

a maior proporção de animais detectados em cio no grupo 9P4BE, a taxa de prenhez final for maior 

nas vacas do grupo 9P4BE (40,2% vs 30,9%; P<0,05). Em conclusão, o tratamento com BE além de 

aumentar a proporção de vacas mostrando comportamento de cio, causou uma concentração de cios 

sem afetar a concepção, proporcionando maiores taxas de prenhez (% detecção de cio x % concepção). 

Agradecimentos: Ceva. 

 

SBTE 091 (SUBMISSÃO: 2002) 

IATF, TETF e IA 

UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE RESSINCRONIZAÇÃO PRECOCE PÓS TETF COM USO 

DE MGA® COMO ESTRATÉGIA DE ANTECIPAÇÃO DE CONCEPÇÃO COMPARADA AO 

PROTOCOLO CONVENCIONAL 

AMANDA ALENCAR1; IZAIAS CLARO JUNIOR2 

1.FAZENDA SÃO MARCELO, JURUENA, MT, BRASIL; 2.ZOETIS SAÚDE ANIMAL, SÃO PAULO, 

SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência do protocolo de ressincronização 

precoce com uso de acetato de melengestrol (MGA®, Zoetis, SP, Brasil) pós TETF buscando 

antecipação de concepção, aumento da taxa de serviço e eficiência reprodutiva de receptoras de 
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embrião em relação ao protocolo convencional. Foi realizado estudo retrospectivo de resultados 

obtidos nas estações de monta no ano de 2016, na Fazenda São Marcelo unidade de cria em Juruena, 

Mato Grosso. Foram utilizadas fêmeas receptoras multíparas da raça nelore (n = 1108) e novilhas ½ 

sangue (n = 158), submetidas a um primeiro protocolo de TETF com inserção em D0 de dispositivo 

intravaginal de P4 (1,9g de P4; CIDR®; Zoetis, SP, Brasil) e 2ml I.M. de benzoato de estradiol (BE; 

Gonadiol; Zoetis; SP, Brasil); D7 2,5ml I.M. de dinoprost trometamina (Lutalyse; Zoetis, SP, Brasil); 

em D9 remoção do dispositivo de P4, 0,3ml I.M. de cipionato de estradiol (ECP; Zoetis, SP, Brasil) e 

300 UI I.M. de eCG (Novormon; Zoetis, SP, Brasil); em D18 realizada a transferência de embriões 

(T.E. 01). Em D19, todas as fêmeas receberam fornecimento de MGA® por um período de 12 dias 

(D19 ao D30), 2,28gr/dia/animal em suplementação para vacas com sal mineral (Supremax mineral 

SM 85®, Supremax, MT, Brasil), consumo médio das vacas 100g/dia e para novilhas ração (Ração 

crescimento águas SM Jur®, Fazendas São Marcelo LTDA., Tangará da Serra, Brasil, a 0,45% P.V.) 

e retirada em D31. Foi observado sinais de estro durante este período, duas vezes ao dia (pela manhã 

e pela tarde). Dez dias após o término do fornecimento (D41) é realizado o diagnóstico gestacional 

(identificação da vesícula embrionária, embrião com 30 dias) por ultrassonografia: fêmeas gestantes 

deixam o protocolo e as vazias com corpo lúteo recebem um novo embrião (T.E. 02). Os seguintes 

índices reprodutivos foram avaliados: taxas de aproveitamento do protocolo 

(transferidas/protocoladas), concepção aos 30 e 60 dias e perdas embrionárias entre os 30 – 60 dias. 

Os resultados da primeira TETF realizada (TE 01) foram taxas de aproveitamento 88,1% [1116/1266], 

concepção aos 30 dias 46,3% [517/1116], concepção aos 60 dias 40,3% [450/1116], perda gestacional 

entre 30-60 dias 13,0% [67/517]; na segunda TETF, fêmeas ressincronizadas precocemente com 

MGA®, taxas reprodutivas foram aproveitamento 74,9% [544/726], concepção aos 30 dias 37,3% 

[203/544], concepção aos 60 dias 30,3% [165/544] e perda gestacional entre 30-60 dias 18,7% 

[38/203]. O uso desta estratégia permitiu manutenção de boas taxas reprodutivas, antecipando 

concepção e encurtando intervalo entre os serviços.  

  

SBTE 093 (SUBMISSÃO: 2005) 

IATF, TETF e IA 

A APLICAÇÃO DE ACETATO DE BUSERELINA NO MOMENTO DA IATF EM VACAS 

MULTÍPARAS DA RAÇA NELORE COM BAIXA OU SEM EXPRESSÃO DE ESTRO 

AUMENTA A TAXA DE PRENHEZ POR IA 

ANTONIO FRANCISCO CHAVES NETO1; BRUNO JUNHITI CASTRO WATANABE2; BRUNO 

GONZALEZ DE FREITAS3; BRUNA MARTINS GUERREIRO3; MARCUS ANTÔNIO MARTINS 

BUSO3; LUDMILA FERREIRA PEDROSA3; RODOLFO DANIEL MINGOTI4; MICHELE 

RICHERI BASTOS3 

1.MAMELLE, ARAPONGAS, PR, BRASIL; 2.FAZENDA BAGUAÇU, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 

3.OUROFINO SAÚDE ANIMAL, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL; 4.VRA-FMVZ-USP, SÃO PAULO, 

SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo foi avaliar o efeito da aplicação de GnRH (acetato de buserelina) sobre a taxa de 

prenhez de fêmeas Nelores (Bos indicus) que não expressaram estro quando submetidas ao protocolo 

de IATF. Um total de 490 vacas multíparas (n=315; ECC=2,88±0,01) e primíparas (n=175; 

ECC=3,06±0,02) de uma fazenda comercial localizada na região de Porto Murtinho (MS) foram 

sincronizadas para receber um protocolo de IATF. No D0, as fêmeas foram avaliadas por 

ultrassonografia para verificar a presença de corpo lúteo (CL) e receberam: 0,530 mg IM de 

cloprostenol sódico (PGF; Sincrocio, Ourofino Saúde Animal – apenas para vacas que possuíam CL), 

2,0 mg IM de benzoato de estradiol (BE; Sincrodiol, Ourofino Saúde Animal) e um dispositivo 

intravaginal de liberação de progesterona usado previamente por 8 dias (P4; Sincrogest dispositivo, 

Ourofino Saúde Animal). No D8, os dispositivos foram removidos e foram administrados 1,0 mg IM 

de cipionato de estradiol (CE; SincroCP, Ourofino Saúde Animal), 0,530 mg IM de cloprostenol sódico 

(PGF; Sincrocio, Ourofino Saúde Animal) e 300UI de gonadotrofina coriônica equina IM (eCG; 
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SincroeCG, Ourofino Saúde Animal). Nesse momento, todas as vacas foram marcadas com bastões de 

tinta (Raidl-Maxi; RAIDEX – Germany) na região sacro-caudal. As IATFs foram realizadas 48 horas 

após a retirada do dispositivo (D10) utilizando sêmen convencional. Anteriormente à inseminação, 

realizou-se a verificação da expressão de estro, sendo que a total remoção da tinta foi considerada 

como expressão de estro positiva [61,8% (303/490) de expressão de estro] e as vacas desse grupo 

foram removidas do estudo. Fêmeas que não apresentaram remoção da tinta da região sacro-caudal 

foram consideradas como fêmeas que não expressaram estro (n=187), e, neste momento, foram 

aleatoriamente divididas em dois grupos: Controle (sem qualquer tratamento adicional) e GnRH 

[aplicação de 10 µg de acetato de buserelina (Sincroforte, Ourofino Saúde Animal) no momento da 

IATF]. A análise estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS (v 9.4). Não houve 

efeito touro (P=0,45) e não houve interação touro*inseminador (P=0,32). Entretanto, houve interação 

tratamento*categoria [Controle x multípara = 22,9%b(14/61), Controle x primípara = 25,0%b(8/32), 

GnRH x multípara = 41,7%a(25/60), GnRH x primípara = 17,6%b(6/34); P=0,04]. Ainda, houve efeito 

inseminador (A = 19,6%b, B = 24,6%ab, C = 31,7%ab e D = 48,3%a; P=0,01). Em conclusão, a 

aplicação de buserelina no momento da IATF é uma estratégia que incrementa a taxa de prenhez de 

fêmeas Nelore multíparas que não expressaram estro quando submetidas ao protocolo de IATF. 

 

OPU – FIV/TE 

SBTE 094 (SUBMISSÃO: 1731) 

OPU – FIV/TE 

USO DA QUERCETINA COMO ANTIOXIDANTE NA MATURAÇÃO IN VITRO DE OÓCITOS 

CAPRINOS 

MARIA NAIARA PEREIRA DA SILVA; ANA ARLETE DE AMORIM SILVA; MATHEUS DE 

JUSUS SÁ SILVA; RICÁSSIO DE SOUSA BARBERINO; BRUNA BORTOLONI GOUVEIA; 

MABEL FREITAS CORDEIRO; MARIA HELENA TAVARES DE MATOS; EDILSON SOARES 

LOPES JÚNIOR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, PETROLINA, PE, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da quercetina como antioxidante alternativo à 

cisteamina na maturação in vitro (MIV). Ovários caprinos foram transportados do matadouro local 

para laboratório em solução salina a 0,9%, a 30°C, até três horas após o abate. Após a colheita, os 

oócitos foram avaliados e divididos em três grupos: Grupo CIS, onde os oócitos foram imersos em 

meio MIV base: TCM-199, suplementado com EGF (10 µg/mL), FSH/LH (10 µL/mL), soro de ovelha 

em estro (100 µL/mL) e cisteamina (10 µL/mL); nos Grupos Q4 ou Q8, os oócitos foram imersos em 

meio base isento de cisteamina, suplementado com 4 μM ou 8 μM de quercetina, respectivamente. A 

MIV dos oócitos foi realizada a 38,5°C em atmosfera umidificada de 5% de CO2 em ar, durante 24 

horas. Após a MIV, a fragmentação do DNA oocitário foi avaliada pelo ensaio de TUNNEL (Gouveia; 

Theriogenology, v. 86, p. 1275-1284, 2016) e quantificados os níveis de glutationa (GSH), espécies 

reativas de oxigênio (ERO) e de atividade mitocondrial segundo o método descrito anteriormente 

(Gouveia; Theriogenology, v. 89, p. 263-270, 2016). Os dados de taxa de maturação, taxa de expansão 

das células do cumulus e o percentual de oócitos com fragmentação de DNA foram expressos em 

percentuais e comparados, utilizando o teste do Qui-quadrado. Os dados de níveis de GSH, ERO e 

atividade mitocondrial foram avaliados pelos testes de Kruskal-Wallis e Student Newman Keuls. As 

diferenças foram consideradas significativas quando P<0,05. Os grupos CIS e Q4 apresentaram a 

mesma porcentagem de células expandidas do cumulus (67,6% e 71,8%, respectivamente), mas o 

grupo Q8 (46,5%) foi significativamente menor que os demais grupos (P < 0,05). A percentagem de 

oócitos em metáfase II foi maior no grupo Q4 (57,1%) do que no grupo CIS (P < 0,05), mas os grupos 

CIS (25,0%) e Q8 (47,0%) foram semelhantes. Com relação aos oócitos com fragmentação de DNA, 

houve um maior (P < 0,05) número de células Tunel-positivas no grupo CIS (28,2%) que nos grupos 
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Q4 (0,0%) e Q8 (0,0%). Os oócitos dos grupos CIS e Q4 apresentaram os mesmos níveis de espécies 

reativas de oxigênio (ERO) e glutationa (GSH). Além disso, os oócitos maturados com 4 μM de 

quercetina apresentaram maior atividade mitocondrial do que os oócitos maturados nos grupos CIS e 

Q8 (P < 0,05). Em conclusão, 4 μM de quercetina pode ser utilizada como alternativa à cisteamina na 

maturação in vitro de oócitos de caprinos, pois, a mesma resultou em taxas de maturação oocitária de 

caprinos maiores que àquelas obtidas com cisteamina, mantendo constantes os níveis de expansão das 

células do cumulus, glutationa, ERO, além, de elevar a atividade mitocondrial. Contudo, a 

concentração de 8 µM, levou à redução dos níveis de ERO, GSH e atividade mitocondrial oocitária, 

demonstrando menor viabilidade celular. 

 

SBTE 095 (SUBMISSÃO: 1733) 

OPU – FIV/TE 

SINCRONIZAÇÃO DA ONDA DE CRESCIMENTO FOLICULAR OVARIANA PRÉ-

ASPIRAÇÃO FOLICULAR PARA MELHORIA NA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 

BOVINOS 

FABIO MOROTTI1; FÁBIO LUIZ BIM CAVALIERI2; MARCELO MARCONDES SENEDA1; 

ANTONIO HUGO BEZERRA COLOMBO2; MARIA APARECIDA ANDREAZZI2; ISABELE 

PICADA EMANUELLI2; LUIZ PAULO RIGOLON3 

1.UEL, LONDRINA, PR, BRASIL; 2.UNICESUMAR, MARINGÁ, PR, BRASIL; 3.UEM, MARINGÁ, 

PR, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da sincronização da emergência da onda de 

crescimento folicular ovariana sobre a eficiência da produção in vitro de embriões (PIVE) bovinos. 

Vacas Nelore (Bos indicus, n = 20) com idade entre 3 e 10 anos e pesando em média 450 kg de peso 

vivo foram divididas em dois grupos (controle vs. sincronização) para receberem sessões repetidas de 

aspiração folicular e subsequente PIVE. O grupo controle (n = 10) foi submetido à aspiração folicular 

sem qualquer tratamento hormonal prévio, enquanto o grupo sincronização (n = 10) recebeu em um 

dia aleatório do ciclo estral (Dia 0), um implante de progesterona (Crestar®, MSD Saúde Animal, São 

Paulo, Brasil), 2 mg de benzoato de estradiol (Bioestrogen®, Biogenesis-Bagó, Garín, Argentina) e 

150 μg de D-cloprostenol (Croniben®, Biogenesis-Bagó, Garín, Argentina). Neste grupo, a aspiração 

folicular foi realizada no Dia 5. Cada grupo recebeu um total de oito procedimentos de aspiração, com 

intervalo de 21 dias, sendo que os animais de ambos os grupos receberam os dois tratamentos. Após a 

PIVE, embriões no estágio de blastocisto foram inovulados em receptoras previamente sincronizadas 

em tempo-fixo e o diagnóstico de gestação foi realizado 60 dias depois por ultrassonografia transretal 

(transdutor linear de 5-MHz, Mindray 2200, Shenzhen, China). Os dados foram analisados por 

ANOVA ou pelo teste de Qui-quadrado (p ≤ 0,05) e estão apresentados como média ± desvio padrão 

ou proporção. O grupo que recebeu o protocolo de sincronização da emergência da onda previamente 

à aspiração folicular apresentou maior (p < 0,05) média de produção embrionária (5,9 ± 0,5 vs. 4,5 ± 

0,4), maior proporção de embriões produzidos [45,8% (472/1030) vs. 38,5% (357/927)] e tendência (p 

= 0,07) a maior número de concepção por sessão de aspiração folicular (2,2 ± 0,2 vs. 1,6 ± 0,2) em 

relação ao grupo que não recebeu tratamento hormonal. A média total de oócitos (17,8 ± 1,2 vs. 20,5 

± 1,3), a média de oócitos viáveis (11,6 ± 1,0 vs. 12,9 ± 1,0), a proporção de oócitos viáveis [62,4% 

(927/1424) vs. 60,0% (1030/1639)] e a taxa de concepção [37,0% (132/357) vs. 37,5% (177/472)] 

foram semelhantes (p > 0,05) entre o grupo controle e sincronização, respectivamente. Concluiu-se 

que a sincronização da onda de crescimento folicular previamente a aspiração folicular resulta em 

maior número de embriões, maior taxa de conversão embrionária e tendência a maior número de 

concepções por sessão de aspiração folicular, aumentando a eficiência da PIVE em bovinos. 

 

SBTE 096 (SUBMISSÃO: 1741) 

OPU – FIV/TE 
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ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE NA OPU/PIVE/TE DE BOVINOS BOS INDICUS, BOS 

TAURUS E MESTIÇAS BOS INDICUS/ BOS TAURUS COM SÊMEN SEXADO OU NÃO DO 

CENATTE EMBRIÕES/ SEMEX 

WILSON PARDINI SALIBA1; ROBERTI M. DRUMOND2; RODRIGO DANELUZZI 

FIORAVANTE FIORANI2 

1.CONSULTOR CENATTE EMBRIÕES/ SEMEX, PORTO SEGURO, BA, BRASIL; 2.CENATTE 

EMBRIÕES/ SEMEX, PEDRO LEOPOLDO, MG, BRASIL. 

Resumo: A aspiração folicular (OPU), produção in vitro de embriões (PIVE) e transferência de 

embriões (TE) têm muita importância como ferramentas de reprodução assistida em rebanhos puros e 

principalmente em substituição a inseminação artificial de rebanhos leiteiros comerciais. O trabalho 

objetivou levantar índices de OPU/PIVE/TE comerciais e verificar como eles se comportam nos 

grupos de doadoras bovinas: Bos indicus (Indicus), Bos taurus (Taurus) e Mestiças Bos taurus/ Bos 

indicus (Mestiças) com predomínio de doadoras GIR, Holandesa e Girolanda em cada grupo, 

alcançados pelo CENATTE/SEMEX em 2016 na unidade de Pedro Leopoldo. Os grupos de doadoras 

foram avaliados também quanto ao sêmen utilizado: sexado ou não. O grupo Indicus correspondeu a 

12% (1343) de doadoras do total avaliado, o Taurus 32% (3616) e o Mestiças 56% (6324). Quando 

utilizou-se sêmen sexado, o número de doadoras OPU e a média de oócitos viáveis por doadoras foram 

respectivamente dentro dos grupos Indicus, Taurus e Mestiças: 1033, 3543, 6324 e 12, 7, 11. A taxa 

de clivagem foi 72.5% para Indicus, 77.5% Taurus e 76% para Mestiças. Além disto, as taxas de 

embrião grau I(GI) e média de embrião GI por doadora, nos mesmos grupos, foram respectivamente: 

35.5%, 34.2%, 36.0% e 4.1, 2.5, 4.1. Ainda com sêmen sexado, a taxa de prenhez aos 60 dias de 

gestação por embriões TE ficaram em: 44,4% (3013/6786), 37,2% (900/2419) e 40,6% (1699/4187) 

para os grupos Indicus, Taurus e Mestiças. O sêmen não sexado  foi utilizado somente nos grupos 

Indicus e Taurus, sendo que, o número de doadoras aspiradas foram 310 e 73 e a média de oócitos 

viáveis por doadoras foram: 15 e 15 para os grupos Indicus e Taurus respectivamente. A taxa de 

clivagem foi 81,9% para Indicus e 87,3% para Taurus. Além disto, os índices de embrião GI e média 

de embrião GI por doadora, nos mesmos grupos, foram: 45.3%, 40.7% e 6.9 e 6.0. Com o sêmen não 

sexado a taxa de prenhez aos 60 dias por embriões TE ficaram em: 39,7% (830/2089) para Indicus e 

42,3% (138/326) para os Taurus. Ocorreu influência do grupo de doadoras bovinas na quantidade de 

oócitos viáveis, sendo que o grupo Taurus apresentou uma menor quantidade de oócitos viáveis por 

doadora e menor quantidade média de embrião GI por doadora em comparação com os grupos Indicus 

e Mestiças, quando se utilizou sêmen sexado. O tipo de sêmen não sexado verifica-se alta taxa de 

clivagem, alta taxa de produção de embriões GI e alta média de embriões viáveis por doadora. 

Considerando o sêmen sexado ou não, foi muito marcante a diferença entre eles, sendo que, o sêmen 

sexado apresenta menores médias de taxa de clivagem e taxa de embriões GI produzidos. Adequações 

nos protocolos de processamento do sêmen sexado, dosagem de agentes decapacitantes e/ou meios 

mais adequados, bem como ajuste das concentrações espermáticas na FIV, melhores condições de 

sexagem e meios de congelação do sêmen nas centrais, poderão talvez contribuir com uma melhora da 

eficiência do sêmen sexado na PIVE. 

 

SBTE 097 (SUBMISSÃO: 1762) 

OPU – FIV/TE 

QUALIDADE E QUANTIDADE OOCITÁRIA DIFEREM ENTRE VACAS BOS INDICUS 

PRIMÍPARAS E MULTÍPARAS 

PAPHAEL EVANGELISTA ORLANDI; MIGUEL PIZZOLANTE BOTTINO; LUIZ MANOEL 

SOUZA SIMOES; ANA PAULA CASTRO; RANON COELHO DE OLIVEIRA; THIAGO TAKIYA 

PONTES; URIAN RIBEIRO FERNANDES; JOSÉ NÉLIO DE SOUSA SALES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS, MG, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar a quantidade e a qualidade oocitária de vacas Bos indicus 

primíparas e multíparas no pós parto recente. No estudo foram utilizadas 48 vacas lactantes (24 
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primíparas e 24 multíparas), com período pós-parto entre 30 e 45 dias e escore de condição corporal 

de 2,59±0,03 (escala de 1 a 5). Em dia aleatório do ciclo estral (D0), os animais receberam 2mg de 

benzoato de estradiol (Sincrodiol®, Ourofino Agronegócio) e um dispositivo de progesterona 

(Sincrogest®, Ourofino, Brasil). Cinco dias após a administração dos tratamentos hormonais (D5) foi 

realizada a contagem e aspiração de todos os folículos maiores que 2 mm. O fluido folicular obtido foi 

transferido para placas de petri de 100 x 20 mm contendo DMPBS acrescido de PVA a 1% para 

classificação e avaliação dos complexos cúmulus-oócitos (CCOs) sob estereomicroscópio (Nikon®, 

SMZ645, Japão) de acordo com o manual da IETS (IETS, 2009). A qualidade oocitária foi avaliada 

pelo Índice de Qualidade Oocitária [IQO= (grau I*1+grau II*2+grau III*3+não viáveis*4)/total de 

oócitos]. A análise estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS e as variáveis 

contínuas foram apresentados por média ± erro padrão. Verificou-se que vacas primíparas possuem 

menor número de folículos no D5 (18,0±1,9 para vacas primiparas e 20,7±1,5 para vacas multiparas; 

P=0,05). Além disso, verificou-se que vacas primíparas apresentaram maior número de oócitos 

degenerados (1,9±0,7 para vacas primiparas e 1,2±0,3 para vacas multiparas; P=0,05). Não houve 

diferença entre as categorias de animais (vacas primíparas e multíparas) para o número de oócitos de 

grau 1 (4,7±0,8 e 5,0±0,8; P=0,83), grau 2 (4,1±1,0 e 3,5±0,4; P=0,23), grau 3 (3,5±0,8 e 3,1±0,6; 

P=0,51), total de oócitos recuperados (14,2±1,9 e 12,8±1,2; P=0,14), índice de qualidade oócitária 

(2,1±0,1 e 2,1±0,1; P=0,93) e total de oócitos viáveis (12,3±1,9 e 11,5±1,3; P=0,38). Conclui-se que 

vacas primíparas apresentam menor quantidade de folículos ovarianos e maior número de oócitos 

degenerados no pós parto recente. 

Referência: IETS. Manual da Sociedade Internacional de Transferência de Embriões. 4ª edição. 

Illinois: IETS, 2009. 175p. 

Apoio: FAPEMIG 
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NASCIMENTO DE GATO DOMÉSTICO POR FERTILIZAÇÃO IN VITRO UTILIZANDO 

OÓCITOS RECUPERADOS APÓS ESTIMULAÇÃO OVARIANA MODERADA COM 

GONADOTROFINA CORIÔNICA EQÜINA 

DANIEL VERAGUAS; PAULA FERNANDA GALLEGOS; DIANA ECHEVERRY; SANDRA 

ROCIO CUEVAS; DARLING SÁEZ-RUIZ; FIDEL OVIDIO CASTRO; LLERETNY 

RODRIGUEZ-ALVAREZ 

DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE, FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, UNIVERSITY OF 

CONCEPCION, CHILLÁN, CHILE. 

Resumo: O gato doméstico é um modelo valioso para a geração de técnicas de reprodução assistida 

que poderiam ser utilizadas na conservação de espécies de felídeos ameaçadas. No entanto, os sistemas 

de produção in vitro de embriões no gato ainda têm uma baixa eficiência. Em humanos, a estimulação 

ovariana moderada com gonadotrofinas (ou priming) antes da maturação in vitro (MIV) tem sido 

utilizada para aumentar as taxas de maturação do oócito e de formação de blastocistos. O objetivo 

desta pesquisa foi avaliar a estimulação ovariana moderada com eCG no sistema de fertilização in vitro 

(FIV) no gato doméstico. Para este fim, nove gatas domesticas foram tratadas com uma dose 

subcutânea de 200 UI de eCG e submetidas a ovariohisterectomia 4 dias depois para a coleção dos 

complexos cumulus-oócito (CCOs). Adicionalmente, outras duas gatas foram sincronizadas para o 

procedimento de transferência embrionária com 200 UI de eCG e uma dose intramuscular de 100 UI 

de hCG 4 dias despois. Cada gata corresponde a uma réplica biológica individual, por esta razão os 

CCOs recuperados de cada gata foram maturados, fertilizados e cultivados separadamente. Para a 

MIV, unicamente CCOs de grau I e II foram selecionados e maturados em meio TCM-199 com 4 

mg/mL de BSA, 0,1 UI de FSH-LH (Pluset), 0,36 mM de piruvato, 2 mM de glutamina, 2,2 mM de 

lactato de cálcio, 1 µg/mL de 17-β estradiol, 20 ng/mL de EGF e 50 µg/mL de gentamicina, durante 

28-30 horas em uma atmosfera de 5% de CO2, 5% de O2 e 90% de N2 humidificada, a 38,5ºC. A FIV 
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foi realizada utilizando espermatozóides epididimais do gato, que foram refrigerados a 4ºC por 24 

horas, 1.5 – 2.5 x 106 espermatozóides / mL foram incubados com 20-30 CCOs em meio TALP com 

6 mg/mL de BSA, 0,36 mM de piruvato, 1 mM de glutamina, 2,2 mM de lactato de cálcio, 1% de 

MEM aminoácidos não essenciais, 0,01 mg/mL de heparina sódica e 50 µg/mL de gentamicina, 

durante 18 horas em uma atmosfera de 5% de CO2 humidificada, a 38,5ºC. Os supostos zigotos foram 

cultivados em meio SOF em uma atmosfera de 5% de CO2, 5% de O2 e 90% de N2 humidificada, a 

38,5ºC durante 7-8 dias. As taxas de clivagem, mórula, blastocisto e blastocisto eclodido foram 

estimadas. Uma vez terminado e cultivo, os blastocistos e blastocistos eclodidos foram fixados e 

corados com Hoechst para a contagem total de células. Adicionalmente, um total de 23 blastocistos 

foram transferidos dentro do corno uterino dos duas gatas previamente sincronizadas (15 e 8 

blastocistos por gata, respectivamente). A estatística descritiva foi realizada utilizando o software 

estatístico Infostat. Em relação à produção in vitro de embriões, os resultados desta pesquisa 

demonstraram que os oócitos de gata recuperados após eCG priming são capazes de desenvolver in 

vitro após FIV até o estádio de blastocisto. A taxa de clivagem foi 155/239 (64,9%), taxa de mórula 

115/155 (74,2%), taxa total de blastocistos 51/155 (32,9%) e taxa de blastocistos eclodidos 15/155 

(9,7%). Além disso, a coloração do embrião revelou o número total de células (média ± desvio padrão) 

dos blastocistos (182,8 ± 76,9) e blastocistos eclodidos (420,2 ± 106,1) gerados. Finalmente, uma 

vesícula gestacional foi detectada aos 25 dias de gestação na gata que recebeu 15 blastocistos e uma 

gatinha saudável nasceu após 64 dias da gestação. Não foi detectada implantação na gata que recebeu 

8 blastocistos. Em conclusão, a estimulação folicular moderada pode ser uma alternativa para o 

desenvolvimento embrionário in vitro e in vivo no gato doméstico e poderia ser aplicável em espécies 

de felídeos selvagens. 

 

SBTE 099 (SUBMISSÃO: 1785) 

OPU – FIV/TE 

RESULTADO DE UM PROGRAMA COMERCIAL DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 

EM OVINOS DAS RAÇAS DORPER E WHITE DORPER 

LETÍCIA ALECHO REQUENA1; PEDRO NACIB JORGE NETO1; HERNAN BALDASSARRE2 

1.NOVAGEN GENÉTICA LTDA., ITAPIRA, SP, BRASIL; 2.MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, 

CANADÁ. 

Resumo: A produção de embriões in vitro (IVEP) foi testada em um rebanho comercial de ovelhas 

Dorper (DP) e White Dorper (WD) durante todo o ano. As doadoras e receptoras foram sincronizados 

utilizando esponjas intravaginais contendo 60 mg de acetato de medroxiprogesterona durante 16 dias. 

As doadoras receberam um total de 100 mg de FSH (Folltropin®) em 3 aplicações com intervalo de 

12h, iniciando-se ~ 36h antes da coleta dos oócitos por laparoscopia (LOPU). Às receptoras foram 

administrados 500 UI de eCG (Novormon®) e 125 mg de cloprostenol (Ciosin®) no momento da 

remoção da esponja e 50 μg de GnRH (Fertagyl®) 36h após. Os procedimentos de LOPU, MIV, FIV 

e CIV foram conduzidos conforme previamente descrito (Baldassarre et al., 2012. Anim Reprod, 9 (3), 

188-194). As fêmeas doadoras foram contidas em uma mesa de laparoscopia em um ângulo de 45 ° e, 

em seguida, utilizando um laparoscópio de 5 mm e uma pinça fórceps atraumática, todos os folículos 

≥ 2 mm de diâmetro foram aspirados com auxílio de uma agulha 20G ligada a uma linha de vácuo. A 

MIV foi realizada em meio de maturação sob óleo mineral, a 38,5 ° C em atmosfera umidificada com 

5% de CO2 em ar por 24 h. A FIV foi realizada em mSOF suplementado com 10% de soro de ovelha 

em estro, com sêmen congelado de 4 machos (2 de cada raça), enriquecido com Percoll na 

concentração ~ 50 000 espermatozoides por ml. Após ~ 15h em FIV, os possíveis zigotos foram 

cultivados durante 6 dias em meio mSOF a 38,5 ° C em atmosfera umidificada com 5% de O2, 5% de 

CO2 e 90% de N2. Os embriões em fase de blastocisto foram transferidos para o útero de fêmeas 

receptoras sincronizadas com corpos lúteos de boa qualidade. Os resultados foram estatisticamente 

testados quanto à significância pelo teste Oneway Anova e teste t com nível de confiança de 95%. 

Foram realizadas 89 LOPU, resultando em um total de 1003 oócitos recuperados (11,3 ± 6/doadora) 
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dos quais 958 ingressaram na MIV (10,7 ± 6/doadora). Entre as raças, o número de oócitos coletados 

(11,8 vs. 10,8) e % de clivagem (61,9 vs 67,3) não foram estatisticamente diferentes, entretanto, o 

número de embriões transferíveis/doadora foi significativamente maior na raça WD comparado com a 

DP (4.9 vs. 3.3, P<0.05). Da mesma forma, quando comparamos os resultados das estações sazonais 

(outono-inverno) versus não sazonais (primavera-verão) do ano, não foram observadas diferenças 

estatísticas no número de oócitos recuperados/doadora (10,7 vs. 11,6) e % clivagem (68,1 vs. 62,9), 

entretanto, a porcentagem de embriões transferíveis/doadora foi significativamente maior durante a 

estação reprodutiva (45,8 vs. 32,9, P <0,05). Diferenças significativas foram encontradas entre os 4 

machos utilizados quando comparados taxa de clivagem (31.9c vs. 56.4b vs. 80.8a vs. 81.6%a, P<0.05) 

e quantidade de embriões transferíveis (19.8c vs. 30.9bc vs. 42.8ab vs. 65.7%a, P<0.05). Notavelmente, 

os melhores dois machos foram um de cada raça. No total, 308 embriões foram transferidos para 273 

receptores e a taxa de prenhez foi de 35,5%. A taxa de gestação não foi estatisticamente influenciada 

pela raça, faixa etária da doadora, reprodutor utilizado ou época do ano. Estes resultados confirmam 

que o LOPU-IVEP é comercialmente aplicável na multiplicação de ovelhas de alto valor e mérito 

genético em um programa reprodutivo ao longo de todo ano. 

 

SBTE 100 (SUBMISSÃO: 1786) 

OPU – FIV/TE 

TECNOLOGIAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDAS RESULTAM EM DIFERENTES PERÍODOS 

DE GESTAÇÃO E PESOS DE NASCIMENTO EM OVELHAS DORPER E WHITE DORPER 

PEDRO NACIB JORGE NETO1; LETÍCIA ALECHO REQUENA2; HERNAN BALDASSARRE3 

1.VRA-FMVZ/USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.NOVAGEN GENÉTICA LTDA., ITAPIRA, SP, 

BRASIL; 3.MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANADÁ. 

Resumo: Analisamos a influência das diversas tecnologias de reprodução assistida no tempo de 

gestação e no peso ao nascimento em 68 gestações de ovinos estabelecidas através das técnicas de 

superovulação e transferência de embriões (MOET), fertilização in vitro (FIV) e inseminação artificial 

(IA), na cidade de Cravinhos-SP. Protocolos para a sincronização do estro, IA, superovulação e 

flushing, produção de embriões in vitro e transferência de embriões foram previamente descritos 

(Baldassarre e Karatzas, Ani. Reprod. Sci., 2004, 82-83: 255-266). O dia da concepção, isto é, o dia 0 

(zero) da gestação foi estabelecido como o dia da IA (para os grupos da IA e dos embriões produzidos 

in vivo) ou o dia da FIV para o grupo de embriões produzidos in vitro. Os resultados foram 

estatisticamente testados quanto à significância pelo teste Oneway Anova e teste t com nível de 

confiança de 95%. Observamos que o peso ao nascimento não foi diferente entre as gestações de FIV 

e MOET (5,11 ± 1,4 e 4,7 ± 0,9 Kg., respectivamente), mas ambos foram significativamente maiores 

do que o peso as nascimento das gestações provenientes da IA (3,5 ± 0,5 Kg., P <0,05). Curiosamente, 

a duração das gestações provenientes de FIV foi significativamente maior que a das gestações de 

MOET e IA (148 ± 3,0 vs 145 ± 1,6 vs 146 ± 2,0 dias, respectivamente, P <0,01). Não foram 

observadas diferenças estatísticas entre as raças Dorper e White Dorper ao se comparar o peso ao 

nascimento (4,83 ± 1,6 vs. 4,58 ± 0,9 Kg) e o tempo da gestação (147 ± 3,3 vs. 147 ± 2,2 dias). 

Observamos também a estação reprodutiva no momento da concepção como uma fonte de variação e 

observamos que a concepção no inverno resultou em pesos de nascimentos significativamente menores 

em comparação ao outono, primavera e verão (3,7 ± 0,4 vs. 4,9 ± 1,0 vs. 4,9 ± 1,9 vs. 4,9 ± 0,9 Kg, 

respectivamente, P <0,05). As gestações concebidas na primavera e no verão foram mais longas (149 

± 3,3 e 148 ± 1,9 dias) do que aquelas concebidas no outono e no inverno (146 ± 2,0 e 144 ± 1,1, P 

<0,05). Em resumo, as gestações decorrentes de embriões produzidos in vitro têm demonstrado durar 

mais tempo e resultar em cordeiros mais pesados ao nascimento, o que aumenta a incidência de distocia 

e necessidade de intervenção no parto. Nesse sentido, a indução do parto ao redor do 146° dia de 

gestação pode ser uma ferramenta de manejo útil a fim de minimizar os problemas durante a parição. 

A duração da gestação também parece ser influenciada pela época da concepção, com gestações mais 

longas ocorrendo quando concebidas fora da estação reprodutiva (primavera-verão), o que poderia 
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estar associado a variações sazonais na disponibilidade de alimentos quando os animais estão em 

condições de pasto.  
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EFEITO DA LIPOPROTEINA DE ALTA DENSIDADE DURANTE A MATURAÇÃO 

OOCITÁRIA IN VITRO SOBRE O DESENVOLVIMENTO EMBRIONARIO INICIAL EM 

BOVINOS 
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Resumo: A lipoproteína de alta densidade (HDL) é a única lipoproteína presente no fluido folicular, 

sendo responsável por fornecer o colesterol para a esteroidogênese. Além disso, possui propriedades 

anti-inflamatória, antioxidante e citoprotetora, derivadas principalmente da sua composição lipídica, 

porção de Apoliproteina-AI e presença de enzimas como a paraoxonase-1. Neste sentido, os níveis de 

HDL-Colesterol intrafolicular têm sido associados positivamente com melhor qualidade embrionária 

em mulheres. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adição de doses crescentes de HDL 

durante a maturação oocitária in vitro sobre o desenvolvimento embrionário inicial em bovinos. A PIV 

ocorreu em estufa com 5% de CO2 à 39 °C utilizando meios comerciais (Progest Biotecnologia em 

reprodução Animal, Botucatu, SP, Brasil). Foram obtidos Complexos cúmulos ovócitos (COCs) de 

ovários bovinos provenientes de abatedouro, lavados e selecionados quanto à morfologia. Os COCs 

de grau I, II e III foram distribuídos aleatoriamente em três grupos (n=50 COCs/grupo) conforme a 

adição de proteína HDL no meio de MIV (G0: 0 mg/mL; G1: 0,5 mg/mL e G2:1,5 mg/mL de HDL, 

SIGMA-ALDRICH®, St. Louis, MO, USA). A MIV ocorreu durante 22 horas. A FIV (dia 0) foi 

procedida com concentração de 1x106 espermatozóides/mL durante 20 horas. Após este período, os 

prováveis zigotos foram desnudados e cultivados no meio de CIV coberto com óleo mineral durante 7 

dias. No dia 3 foi avaliada a taxa de clivagem (clivados/inseminados) e 70% do meio de cultivo foi 

renovado, bem como no dia 5. No dia 7 foi avaliada a taxa de desenvolvimento embrionário 

(blastocistos/inseminados). Desta forma foram realizadas 9 repetições, totalizando 450 COCs 

inseminados/grupo. O efeito do HDL sobre as taxas de clivagem e de desenvolvimento embrionário 

foi analisado através do teste ANOVA de medidas repetidas e, para a comparação entre médias foi 

utilizado o teste de Tukey. A maior dose de HDL apresentou efeito negativo sobre as taxas de clivagem 

(P=0,0003) e de desenvolvimento embrionário (P=0,02). A taxa de clivagem do G0 (68,8%) e G1 

(68,1%) não diferiram entre si, no entanto a clivagem do G2 (56,3%) foi menor em comparação aos 

outros grupos (P<0,05). Da mesma forma, a taxa de desenvolvimento embrionário não diferiu nos 

grupos G0 (29,4%) e G1 (29,2%) e o G2 (19,5%) apresentou menor taxa de desenvolvimento em 

comparação aos outros grupos (P<0,05). Conclui-se que apesar das propriedades antioxidante e 

citoprotetora do HDL, quando presente em altas concentrações pode afetar negativamente o 

desenvolvimento embrionário inicial em bovinos, visto que a maior concentração de HDL testada neste 

estudo diminuiu as taxas de clivagem e de desenvolvimento embrionário. 
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FSH E AMH SÉRICOS, QUANTIDADE E MORFOLOGIA DE OVÓCITOS EM FÊMEAS 

NELORE (BOS TAURUS INDICUS) SUPEROVULADAS AOS 4 A 7 MESES DE IDADE 
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Resumo: A possibilidade de incluir fêmeas bovinas pré-púberes em manejos reprodutivos pode 

permitir uma aceleração no ganho genético de rebanhos por diminuir o intervalo entre gerações. 

Porém, os ovócitos destas fêmeas apresentam menor competência, produção de blastocistos e taxas de 

prenhez, se comparados aos das púberes. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as concentrações 

séricas de FSH e AMH em bezerras Nelore de 4 a 7 meses de idade, superovuladas (Grupo tratado-

GT) ou não (Grupo controle-GC) e as respectivas quantidades e qualidade dos ovócitos aspirados 

(OPU, Laparoscópio Storz Xenon300W. Tuttlingen-Alemanha). Nove bezerras em delineamento 

cross-over foram distribuídas no GC (n=9), em que foi feita a ablação, com auxílio de ultrassonografia 

transretal (MyLab 30VetGold,Esaote, transdutor 5-7,5MHz. Génova-Itália), dos maiores folículos em 

D2 (5 dias antes da OPU). E no GT (n=9), no qual o D0 representou o início do protocolo com a 

inserção de dispositivo intravaginal de Progesterona (P4, 0,33g. Eazi-Breed-CIDR, Pfizer Saúde 

Animal, Brasil) e uma injeção de 2mg de Benzoato de Estradiol (IM. Ric-BE, Tecnopec-Brasil). A 

partir de D4, foi administrado em 3 dias, 6 injeções de FSH (IM, 12/12h: 1x40mg + 5x20mg = 140mg; 

Folltropin, Bioniche Animal Health, Belleville-Ontario, Canadá). Junto à última dose, foi administrado 

2,5mg de LH (IM. Lutropin, Bioniche Animal Health, Belleville-Ontario, Canadá). Foi realizada, 

então, a OPU 20-24h após a última injeção de FSH (D7) e os dispositivos (P4) foram removidos após 

esta. Os folículos foram contabilizados e os COC’s foram avaliados quanto à qualidade. As coletas 

para dosagens de FSH foram realizadas 2 dias antes, no dia e 1 dia após a OPU e, para AMH, efetuadas 

em D5 e D8. Os dados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis, ANOVA, teste T e Qui-

quadrado.  O GT apresentou maiores concentrações de FSH sérico (p<0,05) nos dias 5 (1,16 ± 0,31 

ng/ml), 6 (1,21 ± 0,45 ng/ml) e 7 (0,95 ± 0,26 ng/ml) do que o GC (0,56 ± 0,17 ng/ml em D5, 0,60 ± 

0,25 ng/ml em D6 e, 0,60 ± 0,14 ng/ml em D7). Além disso, maior número de folículos aspirados (152 

vs. 95) e maior quantidade de ovócitos graus I e II (59% vs. 25%) foram observados no GT comparado 

ao GC, respectivamente (p<0,05). Entretanto o GC apresentou mais ovócitos grau III e IV quando 

comparado ao GT (53,3% vs 37,1%), enquanto a concentração de AMH média (1,48 ± 0,37 ng/ml) 

não foi diferente entre GT e GC e nem entre os dias de coleta (p>0,05). Assim, o protocolo de 

superovulação utilizado levou às maiores concentrações séricas de FSH, que possivelmente 

contribuíram para uma maior quantidade e melhor qualidade dos ovócitos recuperados, sem alterar os 

níveis séricos de AMH nos animais. 

Apoio financeiro: EMBRAPA, CAPES, FAPEMIG e FAP-DF. 
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Resumo: Oócitos isolados post mortem de folículos antrais bovinos, são heterogêneos na configuração 

da cromatina, funcionalidade de junção gap entre oócito e células do cumulus, atividade transcricional 

e competência para o desenvolvimento. Essa heterogeneidade poderia explicar a baixa eficiência das 

estratégias atuais da OPU/MIV. Objetivou-se caracterizar a população de oócitos obtida pela OPU em 

tempo aleatório e desenvolver um protocolo para homogeneizar a população de oócitos destinados à 
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MIV/FIV. No experimento 1, 10 vacas Holandesas em lactação foram utilizadas em crossover. Os 

tratamentos foram: 1) OPU em dia aleatório (Controle); 2) aspiração de todos os folículos visíveis em 

um dia aleatório (D0), duas injeções IM de FSH (Folltropin; 56mg) com intervalo de 12h em D2, OPU 

de folículos> 2mm em D4 (ASP-FSH/D4). No Experimento 2, 4 vacas Holandesas/Girolanda em 

lactação foram submetidas a ASP-FSH com OPU em D5 (ASP-FSH/D5) e os oócitos obtidos em D0 

foram utilizados como Controle. Os oócitos foram fixados em metanol 60%/PBS, corados com 

Hoechst 33342 e examinados por microscopia de fluorescência para serem classificados de acordo 

com a configuração da cromatina em vesícula germinativa como, GV0, GV1, GV2, GV3 ou GVBD 

ao retomar a meiose. Os dados foram transformados com arcoseno e os grupos comparados com o 

teste T pareado. Oócitos controle do experimento 1 (n = 90) estavam em GV0 (8,87%), GV1 (21,94%), 

GV2 (38,8%), GV3 (19,77%), GVBD (1,25%) e degenerados (9,75%). O protocolo ASP-FSH / D4 (n 

= 69 oócitos) aboliu GV0, GVBD e oócitos degenerados, aumentou GV1 para 46,55% (P = 0,03), 

tendeu a diminuir GV3 (13,36%, P <0,1), mas não alterou GV2 (40,09%). O número de oócitos 

recuperados não foi significativamente diferente, mas foi menor em ASP-FSH/D4 (34,5% vs. 54,55%, 

P = 0,01). O protocolo ASP-FSH/D5 (n = 57 oócitos) aumentou GV2 (80,76% vs. 47,17%) e diminuiu 

GV3 (9,72% vs. 34,5%, P <0,05) em comparação com o Controle (n = 83). Em conclusão, os oócitos 

recuperados pela OPU em um dia aleatório são heterogêneos e as estratégias combinando aspiração 

folicular com tratamento com FSH podem promover uma população de oócitos mais homogênea para 

finalidade OPU/IVM. 

Agradecimentos: Prof. José Luiz Moraes Vasconcelos, TECNOPEC-União Química. 

 

SBTE 105 (SUBMISSÃO: 1801) 

OPU – FIV/TE 

ASPIRAÇÃO FOLICULAR E QUALIDADE DE OÓCITOS EM DOADORAS ESTIMULADAS 

COM GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA 

FELIPE COSTA GONÇALVES1; CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO FERNANDES1; ANA 

CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO2; ESTER SIQUEIRA CAIXETA3; MILLER PEREIRA 

PALHÃO1; JAIRO PEREIRA NEVES1; DEILER SAMPAIO COSTA4 

1.UNIVERSIDADE DE ALFENAS, ALFENAS, MG, BRASIL; 2.BIOTRAN - UNIVERSIDADE DE 

ALFENAS, ALFENAS, MG, BRASIL; 3.UNIFAL, ALFENAS, MG, BRASIL; 4.UMFS, CAMPOS 

GRANDE, MS, BRASIL. 

Resumo: Até pouco tempo, a aspiração folicular (OPU) em bovinos era geralmente realizada em 

momentos aleatórios do ciclo estral. Porém a crescente necessidade de melhorar a eficiência e o 

acréscimo na demanda para situações menos favoráveis, apontam para incremento na utilização de 

protocolos pré-aspiração. A eficiência na produção in vitro de embriões (PIVE) tem sido 

comprometida pela baixa qualidade dos oócitos. O trabalho pretende desenvolver um protocolo pré-

aspiração para sincronizar a onda folicular e estimular o desenvolcvimento dos folículos, utilizando 

gonadotrofina coriônica equina (eCG). Foram utilizadas 20 fêmeas da raça nelore, distribuídas 

aleatoriamente em dois tratamentos num delineamento crossover com as repetições . T1: CTRL 

(N=20): D0 - implante intravaginal de P4 (DIB®, MSD Animal Health, Brasil) e aplicação de 2mg de 

Benzoato de Estradiol IM (Gonadiol®, MSD Animal Health, Brasil) e OPU em D5. T2:TRAT (N=20): 

Mesmo protocolo acima com a inclusão de 400UI de eCG (Folligon®, MSD Animal Health, Brasil) 

IM em D3. Em D5 foi feita a mensuração dos folículos e aspirações foliculares utilizando um 

equipamento de ultrassonografia (Mindray® - M5). Os oócitos classificados como viáveis foram 

enviados para PIVE em meio de maturação, em criotubos gaseificados, em transportadoras á 

temperatura de 37,5oC. A PIVE foi realizada num mesmo Laboratório utilizando protocolos padrão. 

Na fertilização, realizada 22 a 24 horas após o início da maturação, foi utilizado sêmen do mesmo 

touro e partida. Os embriões foram cultivados por sete dias em atmosfera de 5% de CO2 e temperatura 

de 38,5oC. Após sete dias de cultivo os embriões classificados como grau 1 foram contabilizados. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: número e tamanho médio de folículos, quantidade e qualidade 
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dos oócitos recuperados e embriões produzidos. Os dados foram submetidos a testes de normalidade e 

as médias dos tratamentos foram comparadas por ANOVA considerando 5% de probabilidade como 

significância. Não foram observadas diferenças na média total de folículos em D5 (27,1 e 24,9, para 

T1 e T2). Porém em T2 o diâmetro médio foi superior (3,6+0,7 e 3,2+0,6 – P<0,05). A média de 

oócitos totais (23,2+14,3 e 25,6+13,4 para T1 e T2) e viáveis (14,6+11,2 e 16,6+9,4 para T1 e T2) não 

diferiu entre os tratamentos. O total de embriões (2,6+1,7 e 3,5+2,8) foi superior (P<0,05) nas fêmeas 

tratadas com eCG. Os resultados demostram que a quantidade de oócitos obtidas nem sua qualidade 

morfológica foi alterada pelo tratamento. Porém, pela maior produção de embriões em 

T2,  provavelmente a capacidade intrínseca de desenvolvimento dos oócitos obtidos nos animais do 

grupo tratados com eCG é melhor. Conclui-se que a estimulação de doadoras bovinas com eCG não 

melhora a quantidade ou qualidade morfológica dos oócitos aspirados, mas aumenta o potencial de 

produção de embriões pela técnica de PIVE. 

Agradecimentos: Fapemig, Capes, CNPq e Biotran. 
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Resumo: Os pequenos produtores são os que mais se beneficiariam da tecnologia de embriões, 

entretanto são os que estão mais distantes, pela dificuldade de genética, recursos financeiros, 

oportunidade, conhecimento e capacidade técnica. O objetivo deste projeto de extensão tecnológica 

foi eliminar estes fatores e verificar a viabilidade técnica e econômica de uma forma inovadora de 

aplicação da biotécnica. Criou-se uma Central de Biotecnologia, onde as receptoras dos pequenos 

produtores foram levadas. Local com infraestrutura adequada, mão de obra capacitada, onde todas as 

atividades foram em maior escala, garantindo bons resultados a custo relativamente menores. 

Ofereceu-se a valores subsidiados: a genética de doadoras da raça gir e sêmen sexado de touros da raça 

holandesa, os serviços de aspiração, produção de embriões, preparação das receptoras, inovulação e 

exames ultrassonográficos. Com o apoio dos Sindicatos Rurais, Cooperativas e Emater, foram feitas 

13 reuniões técnicas visando apresentar o Projeto a produtores rurais. Uma Equipe de veterinários 

visitou os interessados e selecionou as fêmeas com as seguintes características: novilhas, peso entre 

290 e 380kg, negativas aos exames de brucelose e tuberculose e sem alteração á avaliação por palpação 

retal e ultrassonografia. Foram selecionados 22 pequenos produtores de leite do Sul do estado de Minas 

Gerais. Os critérios de seleção foram os seguintes: possuir no máximo 150 animais no rebanho; ter a 

pecuária de leite como a principal fonte de renda da propriedade; ter condições mínimas para criação 

dos produtos. Quando o projeto completou as 211 receptoras, sua meta inicial, as reuniões foram 

interrompidas. Cada produtor enviou de quatro a quinze novilhas. Foram feitos 23 protocolos de 

preparação de receptoras via TETF e respectivas inovulações. Transferiu-se 435 embriões e obteve-se 

189 gestações, taxa média de 43,4% e 90,5% (171 gestações de fêmea) de gestações de fêmeas. Cada 

produtor pagou por receptora gestante o valor fixo de R$300,00 por gestação de fêmea, R$200,00 por 

gestação de macho, adicionado da diferença de peso entre a entrada e saída da Central. Para aquelas 

22 não gestantes pagou-se a diferença de peso. O custo médio de produção final de cada receptora 

gestante, incluindo os custos de transporte, foi de R$384,72, para os pequenos produtores. Sem 

considerar o valor da genética das doadoras, cedida sem custo por um criador, o custo de cada gestação, 

incluindo honorários dos técnicos para as diferentes atividades envolvidas, materiais para preparação 
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das receptoras, aspirações, produção dos embriões, sêmen e deslocamentos, foi em média de R$987,54. 

A diferença média de R$602,87 por cada gestação, foi custeado por recursos do Projeto CNPq, 

Processo: 468954/2014-7 e das instituições participantes. Conclui-se que a metodologia utilizada é 

tecnicamente viável e a viabilidade econômica depende de analises de custo benefício para cada 

situação. 

Agradecimentos: CNPq, Biotran, Fapemig e Capes. 
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Resumo: No presente estudo, foi avaliado o efeito do tempo de exposição ao forskolin na indução de 

lipólise em oócitos com o objetivo de melhorar a taxa de produção in vitro de bovinos. Oócitos de 

vacas zebuínas/azebuadas, obtidos de abatedouro comercial, foram selecionados (N=708) e em grupos 

de 20-25 e foram transferidos para gotas de 90 µL do meio de MIV (TCM 199) com 10% de SFB de 

acordo com o período de exposição a 50 µM de forskolin (FSK) durante a MIV: Controle (sem FSK, 

N=167), FSK-6h (6h de MIV com FSK e 18 h sem, N=168), FSK-18h (18h de MIV com FSK e 6h 

sem, N=178) e FSK-24h (24h de MIV com FSK, N=194). Foram realizadas sete rotinas. A MIV foi 

realizada em estufa com 5% de CO2 em ar, temperatura de 38,5°C e umidade durante 24 horas. Os 

oócitos dos diferentes grupos foram fertilizados in vitro com sêmen congelado de um único touro da 

raça Nelore (Bos taurus indicus). O sêmen foi selecionado por gradiente Percoll (Nutricell) e a 

concentração final foi ajustada para 2x106 espermatozóides/mL. Os prováveis zigotos foram cultivados 

em meio SOFaa acrescido de 5 mg/mL de BSA, 2,5% de SFB e 0,11 mg/mL de piruvato de sódio. 

Outra parte dos oócitos (N=210) foi corada com 1 μg/ml do corante fluorescente Nile red para avaliar 

o conteúdo lipídico. As fotos obtidas dos oócitos corados foram tiradas em microscópio de 

epifluorescência com aumento de 20X e tiveram a intensidade de fluorescência mensurada no 

programa Image J. O teor de lipídeos dos oócitos foi apresentado pela média da intensidade de 

fluorescência por µm2 (IF/µm2). Para avaliação da qualidade dos embriões (N=72) foi utilizado o 

corante fluorescente do kit TUNEL (Terminal deoxinucleotil transferase Uracil Nick End Labeling). 

Os núcleos fluorescentes em verde (isotiocianato de fluoresceína - FITC) foram considerados as 

células com DNA fragmentado e os fluorescentes em azul (Hoechst 333342) indicaram a presença do 

núcleo das células. Para saber a taxa de apoptose dividiu-se o número de células coradas em verde pelo 

número total das células azuis e multiplicou-se por 100. Para análise estatística, as variáveis 

dependentes foram submetidas à ANOVA pelo método dos quadrados mínimos através do 

procedimento GLIMMIX (SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA). Se a ANOVA foi significativa, os dados 

foram analisados contrastados através do EPM. Foi adotado o nível de significância de 5% (P<0,05).  O 

grupo Controle (23,5±1,8a) teve um maior acúmulo de lipídios que os demais: FSK-6h (19,7±1,2b), 

FSK-18h (17,2±0,7b) e FSK-24h (18,8±0,9b) - (P<0,05). Não houve diferença nas taxas de clivagem: 

Controle (83,8±4,4 - 140/167), FSK-6h (77,3±5,0 - 131/169), FSK-18h (58,1±8,3 - 99/178) e FSK-

24h (61,2±7,4 - 118/194). As taxas de blastocisto do grupo Controle (46,4±3,9a - 77/167) e FSK-6h 

(33,0±6,6ab - 54/169) foram similares, porém, os grupos FSK-18h (19,8±2,2b - 35/178) e FSK-24h 

(16,7±2,3b - 32/194), foram inferiores ao controle - (P<0,05). Com relação ao número total de células 

íntegras, os grupos Controle (144,7±8,3ª), FSK-6h (145±9,4a) e FSK-18h (130,5±14,9ab) foram 

similares, mas o grupo FSK-24h (92,5±6,3b) teve um menor número de células (P<0,05). A taxa de 
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apoptose celular foi semelhante entre os grupos: Controle (8,0±1,4), FSK-6h (6,1±2,1), FSK-18h 

(3,5±0,9) e FSK-24h (8,5±3,1). Embora todos os tempos de exposição à droga tenham diminuído o 

conteúdo lipídico, sem influenciar a apoptose celular, os grupos FSK-18h e FSK-24h obtiveram uma 

queda na produção total de blastocistos. Em conclusão, 6h de exposição dos oócitos aos FSK é tempo 

suficiente para redução de lipídios sem prejuízo ao posterior desenvolvimento e qualidade dos 

embriões. Agradecimento: Fapesp 2014/21289-1 

 

SBTE 109 (SUBMISSÃO: 1814) 

OPU – FIV/TE 

INFLUÊNCIA NA TAXA DE PRENHEZ COM RELAÇÃO AO TEMPO DECORRIDO DESDE O 

ENVASE ATÉ A TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES BOVINOS IN VITRO, NO ESTADO DE 

MATO GROSSO DO SUL 

NATALI FREIRE ZANENGA CHACHA1; CARLOS ALBERTO ZANENGA1; MERLISON 

FIGUEIREDO PEDROSO1; LUIZ CARLOS CESAR DA COSTA FILHO2; ELIANE VIANNA DA 

COSTA E SILVA2; RODRIGO DANELUZZI FIORAVANTE FIORANI3; DANIELY COELHO DE 

MENEZES1 

1.EMBRIZA BIOTECNOLOGIA, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL; 2.GRUPO DE ESTUDOS EM 

REPRODUÇÃO ANIMAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (GERA-MS)-FAMEZ/UFMS, 

CAMPO GRANDE, MS, BRASIL; 3.CENATTE EMBRIÕES, PEDRO LEOPOLDO, MG, BRASIL. 

Resumo: Com o objetivo de facilitar a logística dos laboratórios comerciais devido ao tempo 

despendido do envase ao momento final da transferência de embriões, comparou-se o padrão de tempo 

de até 10 horas com períodos maiores, de até 24 horas, utilizando o meio “SyntheicOviductFluid” 

tamponado com HEPES (HSOF), e sua influência na taxa de prenhez de receptoras de embrião aos 60 

dias. Complexos cumulus-oócito (COC) selecionados foram transportados em criotubos de 2mL (1 

oócito/13,3µL de meio), contendo 400µL de meio de maturação TCM-199 (suplementado com 0,2 

mM de piruvato, 10% de SFB e gonadotrofinas) e 300µL de óleo de silicone, a uma temperatura 

controlada de 38,7°C e atmosfera de 5% de CO2, 5% de O2 e 90% de N2. Decorrido o período de 

transporte, os criotubos foram transferidos para incubadoras com 100% de umidade a 38,7°C, com 

atmosfera de 5% de CO2 em ar (≅20% O2), com um tempo total variando de 20-25 horas de MIV 

(média = 24 h). O tempo de fertilização foi de 8 a 10 h, sob as mesmas condições descritas para MIV. 

Os prováveis zigotos foram desnudados e cultivados em meio SOFaa suplementado com 5% de SFB 

até 7 dias. As taxas de clivagem e de blastocistos foram avaliadas as 48 e 168 horas pós-inseminação 

(hpi), respectivamente, sendo os procedimentos da PIVE realizados no laboratório Embriza, localizado 

em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS), com os meios produzidos pelo laboratório Cenatte 

Embriões, localizado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil. No período de junho de 2016 a janeiro 

de 2017, 1944 transferências foram realizadas no estado de MS, as quais foram divididas em 4 grupos: 

G1 (até 10h; n=600), G2 (>10-14h; n=432), G3 (>14-17h; n=507), G4 (>17h-24h; n=405). As análises 

foram realizadas pelo teste do X2levando em consideração o tempo de envase até a transferência, com 

as variáveis comparadas par a par, tendo o nível de significância P<0,05.As taxas de prenhez 

encontradas foram: 44,9%a (G1), 51,16%a (G2), 44,97%a (G3) e 48,28%a (G4).Não houve diferença 

significativa para os grupos estudados, podendo o tempo de envase até o fim da transferência, ser 

concluído em 24 horas, no meio HSOF, sem prejuízo na taxa de gestação. 

 

SBTE 110 (SUBMISSÃO: 1815) 

OPU – FIV/TE 

TAXA DE GESTAÇÃO, AOS 60 DIAS, EM RECEPTORAS DE EMBRIÕES BOVINOS 

CONGELADOS NOS MÉTODOS VITRIFICAÇÃO E ETILENOGLICOL, DA RAÇA NELORE, 

NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CARLOS ALBERTO ZANENGA1; NATALI FREIRE ZANENGA CHACHA1; LUIZ CARLOS 

CESAR DA COSTA FILHO2; ELIANE VIANNA DA COSTA E SILVA2; RODRIGO DANELUZZI 
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FIORAVANTE FIORANI3; MERLISON FIGUEIREDO PEDROSO1; KATARINE REZENDE 

COELHO1 

1.EMBRIZA BIOTECNOLOGIA, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL; 2.GRUPO DE ESTUDOS DE 

REPRODUÇÃO ANIMAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (GERA-MS) - FAMEZ/UFMS, 

CAMPO GRANDE, MS, BRASIL; 3.CENATTE EMBRIÕES, PEDRO LEOPOLDO, MG, BRASIL. 

Resumo: A criopreservação de embriões bovinos proporciona uma série de benefícios tais como: 

formação de bancos genéticos, planejamento da melhor época para as transferências e 

consequentemente do nascimento dos animais, entre outros. O etilenoglicol, além de todas as 

vantagens da criopreservação, apresenta ainda maior facilidade de aplicação no campo, pois permite a 

transferência direta dos embriões sem reavaliação, dispensando a utilização de esteriomicroscópio, 

meios de reidratação e manipulação de embriões. Para este experimento, 15 doadoras da raça Nelore 

foram aspiradas no período de março de 2015 a dezembro de 2016, na Central Arizona, situada no 

município de Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul, Brasil. Complexos cumulus-oócito (COC) 

selecionados foram transportados em criotubos de 2mL (1 oócito/13,3µL de meio), contendo 400µL 

de meio de maturação TCM-199 (suplementado com 0,2 mM de piruvato, 10% de SFB e 

gonadotrofinas) e 300µL de óleo de silicone, a uma temperatura controlada de 38,7°C e atmosfera de 

5% de CO2, 5% de O2 e 90% de N2. Decorrido o período de transporte, os criotubos foram transferidos 

para incubadoras com 100% de umidade a 38,7°C, com atmosfera de 5% de CO2 em ar (≅20% O2), 

com um tempo total variando de 20-25 horas de MIV (média = 24 h). O tempo de fertilização foi de 8 

a 10 h, sob as mesmas condições descritas para MIV. Os prováveis zigotos foram desnudados e 

cultivados em meio SOFaa suplementado com 5% de SFB até 7 dias. As taxas de clivagem e de 

blastocistos foram avaliadas as 48 e 168 horas pós-inseminação (hpi), respectivamente, sendo os 

procedimentos da PIVE realizados no laboratório Embriza, localizado em Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul (MS), com os meios produzidos pelo laboratório Cenatte Embriões, localizado em Pedro 

Leopoldo, Minas Gerais, Brasil. O trabalho teve como objetivo comparar as diferentes técnicas de 

criopreservação (vitrificação e etilenoglicol) com a transferência à fresco. Realizaram-se 671 

transferências, na sua totalidade na Central de Receptoras Arizona,as quais foram divididas em 3 

grupos: G1 (a fresco; n=490), G2 (Vitrificação; n=104) e G3 (Etilenoglicol; n=77). As análises de 

dispersão da frequência foram realizadas pelo teste do X2 considerando os efeitos da técnica comparada 

par a par, tendo o nível de significância P<0,05. Em relação aos grupos,as taxas de prenhez encontradas 

foram de 47,86% a (G1), 42,31% ab (G2), 35,06% b (G3). Ao avaliar os grupos par a par, apenas o 

G1 e o G3 tiveram diferença significativa. As duas técnicas de congelamento podem ser utilizadas, 

pois não apresentaram diferença estatística entre elas, porém a técnica do etilenoglicol apresenta 

vantagens na sua aplicação pela maior facilidade no momento da transferência dos embriões. 

 

SBTE 111 (SUBMISSÃO: 1816) 

OPU – FIV/TE 

DOSE DE FSH E STRATÉGIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A ESTIMULAÇÃO 

OVARIANA, ALTERAM O PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA EM COMPLEXOS CUMULUS-

OÓCITOS OVINOS 

GLÁUCIA MOTA BRAGANÇA1; RIBRIO IVAN TAVARES PEREIRA BATISTA1; JOANNA 

MARIA GONÇALVES DE SOUZA FABJAN1; VIVIAN ANGÉLICO PEREIRA ALFRADIQUE1; 

LUANA RANGEL CÔRTES1; LUIZ SÉRGIO DE ALMEIDA CAMARGO2; JEFERSON 

FERREIRA DA FONSECA3; FELIPE ZANDONADI BRANDAO1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.EMBRAPA GADO 

DE LEITE, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 3.EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS, SOBRAL, CE, 

BRASIL. 

Resumo: A estimulação ovariana é uma importante ferramenta para aumentar o número de oócitos 

obtidos por laparoscopia, visando a produção in vitro de embrião (PIV). Em ovinos, diferentes 

concentrações de FSH administradas em dose única (DU) ou dose múltiplas (DM) têm sido adotadas. 
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Em paralelo, a qualidade oocitária é fundamental para o sucesso da PIV, por isso estratégias para 

produzir oócitos mais competentes vem sendo avaliadas. Objetivou-se avaliar  o perfil de expressão 

gênica de CCOs BCB+ provenientes de diferentes protocolos hormonais de estimulação ovariana em 

ovelhas da raça Santa Inês. Para tal, foi utilizado um delineamento cross-over, onde 12 ovelhas 

pluríparas tiveram onda folicular sincronizada (Balaro et al., Domest Anim Endocrinol, 54:10-14, 

2016). Às 80 h após a remoção do implante progestágeno, estas receberam nova esponja vaginal e 

iniciou-se a superestimulação pela administração de: 80 (Grupo 1 – 80-DU) ou 120 (Grupo 2 – 120-

DU) mg de FSH (Folltropin-V®, Bioniche Animal Health, Ontario, Canadá) e 300 UI de eCG ambos 

em dose única, ou 80 (Grupo 3 – 80-DM) ou 120 (Grupo 4 – 120-DM) em doses decrescentes 

(50/30/20%), a cada 12 h. Os CCOs foram recuperados por laparoscopia e classificados 

morfologicamente em grau I/II (ooplasma homogênio e mais de 3 camadas de células de cumulus), III 

(ooplasma homogêneo e menos de 3 camadas de células de cumulus ou parcialmente desnudo) e IV 

(ooplasma heterogêneo ou degenerados). Para inferência da competência ao desenvolvimento, os 

CCOs GI, II e III foram corados com o azul cresil brilhante (BCB) e classificados em: BCB+ 

(competentes) e BCB- (não competentes). Essas variáveis foram comparadas pela ANOVA seguida 

de teste Tukey. A abundância de RNAm que codifica as proteínas associadas a esteroidogênese 

(STAR, FSHr, LHr e ERα), qualidade oocitária (MATER, BMP15, GDF9 e ZAR1) e apoptose (BAX 

e Bcl-2) foi avaliada por qPCR em tempo real, normalizada com GAPDH, em CCOs BCB+. A 

abundância dos transcritos de genes associados à esteroidogênese, foram reduzidos (P< 0,05) com o 

aumento da concentração de FSH, quando a administração foi realizada em dose única (80-DU e 120-

DU). Por outro lado, quando a administração foi realiza em MD, apenas o LHr foi sub-expresso (80-

DM e 120-DM). No grupo 80-DM, houve sub-expressão (P<0,05) de FSHr e Erα, frente ao 80-DU. 

Todavia, o 80-DM super-expressou (P<0,05) genes relacionados à qualidade oócitária, como o 

MATER (quando comparado ao 80-DU), ZAR1 e MATER (em comparação ao 120-DU). Os genes da 

apoptose não foram afetados. Esses dados demonstram que a dose de FSH e a forma de administração 

afetam o perfil de expressão gênica em CCOs ovinos. Estudos subsequentes são necessários para 

avaliar o efeito dessa alteração na taxa de maturação e na competência do desenvolvimento. 

 

SBTE 112 (SUBMISSÃO: 1819) 

OPU – FIV/TE 

INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES CLIMATOLÓGICAS NAS VARIÁVEIS REPRODUTIVAS DE 

FÊMEAS DA RAÇA NELORE 

SUELLEN NEVES1; FÁBIO LUIZ BIM CAVALIERI2; JOSMAR MAZUCHELI3; DANIELA 

BÓBOO MORESKI1; ISABELE PICADA EMANUELLI2 

1.UNICESUMAR, MARINGA, PR, BRASIL; 2.UNICESUMAR/ICETI, MARINGÁ, PR, BRASIL; 

3.UEM, MARINGÁ, PR, BRASIL. 

Resumo: Um fator extrínseco que pode interferir nas variáveis reprodutivas são as alterações climáticas 

ocorridas ao longo do ano. Este fator tem papel determinante na qualidade das pastagens podendo 

interferir na produção embrionária. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito das estações do 

ano e das variáveis climatológicas de temperatura e precipitação sobre variáveis reprodutivas em vacas 

da raça Nelore. Foram utilizadas 18 fêmeas bovinas, com no mínimo 7 aspirações/vaca, todas da 

mesma linhagem genética e alojadas a 40 km da cidade de Maringá, com regime alimentar de pasto 

Brachiaria à vontade e 2 kg de concentrado/dia. As variáveis reprodutivas avaliadas foram a produção 

de oócitos totais aspirados, os oócitos viáveis e os embriões de PIV. A produção de embriões in vitro 

foi realizada com a maturação dos oócitos viáveis por 22-24 horas em meio TCM 199 (10% SFB, FSH 

0,1µg/mL e LH 50 µg/mL); a fertilização in vitro em meio TALP-FIV por 22-24 horas com dose de 

1x106 espermatozoides/mL. Os prováveis zigotos foram cultivados em meio SOF (Synthetic Oviduct 

Fluid) suplementado com 2,5% de SFB e BSA (5mg/ml), em incubadora (38,3 °C, 5% CO2 e umidade 

máxima). No sétimo dia de cultivo foi avaliado os embriões viáveis para transferência. Os dados 

climatológicos foram obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) durante todo o ano de 
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2012, através da estação de monitoramento automática situada na região de Maringá (latitude -23.4º, 

longitude -51.91º e altitude 542m), e tanto para a temperatura quanto para a precipitação foram 

realizadas as média dos decêndios. Para análise dos dados foram utilizados os modelos de regressão 

logística (oócitos viáveis e a produção de embriões) e de regressão de Poisson (oócitos totais). 

Analisando os dados climáticos, observou-se que o clima foi típico durante todo ano (verão chuvoso e 

inverno seco), sem eventos extremos relacionados à temperatura e precipitação. As médias de 

temperaturas dos decêndios foram 25°C no verão, no outono e na primavera 22°C e 18°C no inverno. 

A precipitação média dos decêndios foi de 75mm no verão e 10mm no inverno. Não houve efeito da 

estação do ano com as variáveis reprodutivas analisadas tendo como média mínima e máxima por 

aspiração de: 17 a 28 para oócitos totais; 10 a 17 para oócitos viáveis; e de 3,5 a 6,5 para embriões 

viáveis. Relacionando o total de oócitos aspirados com a precipitação e temperatura não foi encontrada 

diferença significativa entre as variações climáticas e os oócitos aspirados, o mesmo ocorreu com as 

os oócitos viáveis e a produção de embriões. Os dados analisados comprovam que, em vacas nelore 

com bom manejo nutricional, não existe influencia das variáveis climatológicas de precipitação e 

temperatura sobre as variáveis reprodutivas de produção e viabilidade de oócitos, e de produção 

embrionária in vitro. 

 

SBTE 113 (SUBMISSÃO: 1823) 

OPU – FIV/TE 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES NELORE EM DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO 

ADALGIZA PINTO-NETO1; MARIANA ANTONIA PEDROSO1; MONICA ZUCHELLI 

JAGUNSZESKI1; HELTON APARECIDO GARCIA GREGIANINI2; JENNIFER T. FERREIRA 

GREGIANINI2; FERNANDO SKONIESKY3; HUGO FRANCISCON1; ANTÔNIO CAMPANHA 

MARTINEZ4; MARCELO FALCI MOTA1; LUIZ SÉRGIO MERLINI5 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, REALEZA, PR, BRASIL; 2.IN VITRO ACRE, 

RIO BRANCO, RO, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, DOIS 

VIZINHOS, PR, BRASIL; 4.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, UMUARAMA, PR, 

BRASIL; 5.UNIVERSIDADE PARANAENSE, UMUARAMA, PR, BRASIL. 

Resumo: Os programas de PIVE permitem acelerado crescimento genético por meio da multiplicação 

de animais com genética diferenciada, beneficiando assim todo sistema de produção animal. No 

entanto, ainda apresenta alguns entraves que comprometem seus resultados, decorrentes de aspectos 

inerentes ao embrião, à receptora e ao ambiente. Dentre os fatores relacionados ao ambiente, variações 

climáticas afetam o desempenho reprodutivo dos animais, podendo afetar a qualidade do oócito, a 

capacidade fertilizante do espermatozóíde, a qualidade do embrião e o ambiente uterino da receptora 

para implantação, resultando assim, no comprometimento da taxa de gestação. Dessa forma, objetivou-

se com esse estudo, avaliar o desempenho de doadoras Nelore em programa de PIVE, em cinco 

fazendas, assistidas por uma empresa particular (In Vitro Acre) localizada em Rio Branco, Acre, nos 

anos de 2015 e 2016, nas épocas de seca (meses de maio a setembro) e chuvas (meses de outubro a 

abril). Os dados foram submetidos a ANOVA, e as médias testadas pelo Teste de Tukey, considerando 

5% de significância, utilizando-se o Programa Estatístico R. Das 539 OPUs realizadas, 38,03% 

(205/539) foram realizadas na época de seca e 61,97% (334/539) nas águas. Observou-se que na época 

da seca a média de oócitos desnudos, mórula, blastocisto e blastocistos eclodidos foram superior a 

encontrada na época das águas (p<0,05), sendo de 1,70 ± 3,02 e 083 ± 1,84; 0,90 ± 2,00 e 0,17 ± 0,69; 

1,99 ± 2,48 e 1,20 ± 2,31; 0,04 ± 0,48 e 0,17 ± 0,82, respectivamente. A média por OPU, nas épocas 

de seca e chuvas, respectivamente, de COCs Grau I (1,62 ± 2,98 e 1,36 ± 2,40), Grau II (3,66 ± 3,92 e 

3,77 ± 4,64), Grau III (16,00 ± 12,00 e 16,00 ± 12,00), degenerados (5,03 ± 4,27 e 5,41 ± 5,33), 

aspirados (29,20 ± 19,24 e 27,84 ± 18,32), cultivados (25,76 ± 17,90 e 24,64 ± 17,73), de embriões 

clivados (19,56 ± 14,27 e 18,81 ± 14,80), blastocistos (1,64 ± 2,02 e 1,69 ± 3,04), blastocistos 

expandidos (4,46 ± 5,82 e 5,40 ± 7,02), envasados (9,05 ± 7,82 e 8,62 ± 8,56), perdidos após o envase 

(2,09 ± 3,79 e 2,08 ± 5,45), transferidos (6,96 ± 7,45 e 6,55 ± 6,48) e de gestação (3,04 ± 3,57 e 2,80 
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± 3,05) foi semelhante entre as estações (p>0,05). Nas condições desse estudo, conclui-se que a estação 

de seca e chuvas influencia somente a média de oócitos desnudos, mórulas, blastocistos e blastocistos 

eclodidos, sem interferir no total de gestação por OPU, bem como em outras variáveis, possivelmente 

pelo estudo ter sido desenvolvido em local onde as estações do ano são pouco evidentes, caracterizadas 

somente pela quantidade de chuvas. 

 

SBTE 114 (SUBMISSÃO: 1825) 

OPU – FIV/TE 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS NAS DIFERENTES RAÇAS ZEBUÍNAS 
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MARCELO FALCI MOTA1; LUIZ SÉRGIO MERLINI5 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, REALEZA, PR, BRASIL; 2.IN VITRO ACRE, 

RIO BRANCO, AC, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, DOIS 

VIZINHOS, PR, BRASIL; 4.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, UMUARAMA, PR, 

BRASIL; 5.UNIVERSIDADE PARANAENSE, UMUARAMA, PR, BRASIL. 

Resumo: O aprimoramento dos sistemas envolvidos no processo de produção in vitro de embriões 

(PIVE) em bovinos tem sido fundamental para o estudo e compreensão dos muitos fatores e 

mecanismos biológicos que podem influenciar no sucesso da técnica, desde a coleta e maturação dos 

COCs, cultivo embrionário, até o desenvolvimento do embrião para a transferência. Estudos com PIVE 

em diferentes raças de doadoras bovinas revelaram diferentes efeitos no número de COCs, no 

desenvolvimento embrionário e na taxa de gestação. Com o objetivo de analisar o efeito de diferentes 

raças bovinas sobre a PIVE, analisou-se a produção in vitro de embriões de vacas Nelore, Brahman e 

Gir, oriundas de OPUs, realizadas em duas fazendas, por uma empresa particular (In Vitro Acre) 

localizada em Rio Branco - Acre, durante 2015 e 2016. Os dados foram submetidos a ANOVA, e as 

médias testadas pelo Teste de Tukey, com 5% de significância, utilizando-se o SAS. Do total de 187 

OPUs, 39,57% (74/187) foram realizadas em doadoras Nelore, 35,29% (66/187) em Brahman e 

25,13% (47/187) em Gir, resultando em média de 62,33 ± 13,87 OPUs realizadas em cada raça. 

Observou-se que a doadoras da Raça Nelore, apresentaram resultados médios superiores, quando 

comparados a doadoras Brahman e Gir, que apresentaram resultados semelhantes entre si (p>0,05), na 

quantidade de COCs Grau I e Grau II, COCs aspirados e cultivados, embriões clivados, blastocistos e 

blastocistos expandidos, embriões envasados, embriões perdidos após o envase, embriões transferidos 

a receptoras e total de gestação (p<0,05). A média de COCs Grau III foi maior em Nelore, seguido 

pela Gir, que foi superior a Brahman (p<0,05). A média de oócitos desnudos foi semelhante entre 

doadoras Nelore e Brahman (p>0,05), Nelore e Gir (p>0,05), e superiores em doadoras Brahman 

quando comparada a Gir (p<0,05). A média das taxa de gestação por COCs aspirados e por embriões 

transferidos foi semelhante entre doadoras Nelore e Gir (p>0,05), entre Brahman e Gir (p>0,05), e 

superior em doadoras Nelore quando comparada a Brahman (p<0,05). Doadoras Brahman 

apresentaram médias de mórulas superiores a de Nelore e Gir (p<0,05), que apresentaram médias 

semelhantes (p>0,05), e inferiores de blastocistos iniciais que a das outras raças estudadas (p<0,05), 

que apresentaram médias semelhantes (p>0,05). A média de COCs degenerados, blastocisto eclodido, 

taxa de clivagem (% - total embriões clivados/total COCs aspirados) e a taxa de gestação por embriões 

clivados (%) foram semelhantes entre as raças (p>0,05). Nas condições desse estudo, concluí-se que a 

raça da doadora influencia a maioria dos parâmetros da PIVE, sem contudo interferir na média de 

COCs degenerados, blastocistos eclodidos, taxa de clivagem e taxa de gestação por embrião clivado. 

 

SBTE 115 (SUBMISSÃO: 1827) 

OPU – FIV/TE 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES NELORE EM DIFERENTES FAZENDAS 
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Resumo: A produção in vitro de embriões (PIVE) tem sido estudada e utilizada para o melhoramento 

genético do rebanho bovino. O interesse por essa técnica é crescente, permitindo a recuperação de 

ovócitos de doadoras por meio da aspiração folicular guiada por ultra-som (OPU), e produção de 

embriões de alto valor genético, podendo ser realizada sem maiores alterações aparentes no trato 

reprodutivo das fêmeas, independente da fase do ciclo estral. No entanto, sua ampla utilização em 

rebanhos bovinos comerciais ainda é restrita, pelo custo operacional, e pela variação nos resultados, 

possivelmente decorrente das variações na técnica e no manejo das doadoras e receptoras, 

característico de cada propriedade, além das perdas embrionárias e nascimento de crias grandes. 

Objetivou-se analisar a PIVE em vacas Nelore em diferentes fazendas. Dessa forma, OPUs foram 

realizadas em cinco fazendas (três no Acre, uma em Rondônia e uma na Bolívia), realizada por uma 

empresa particular (In Vitro Acre) localizada em Rio Branco, Acre, nos anos de 2015 e 2016. Os dados 

foram submetidos a ANOVA, e as médias testadas pelo Teste de Tukey, considerando 5% de 

significância, utilizando-se o Programa Estatístico R. Foram realizadas 465 OPUs, com média de 93 

± 31,63 OPUs por fazenda, utilizando-se em média, 65,49 ± 16,08% de doadoras diferentes.  Todas as 

variáveis estudadas foram influenciadas pela fazenda (p<0,05), sendo que os valores médios por OPU 

variaram de 1,72 ± 3,62 a 0,60 ± 1,43 COCs Grau I; 4,64 ± 4,92 a 2,34 ±3,15 Grau II; 11,53 ± 10,50 a 

20,11 ± 13,40 Grau III; 2,12 ± 3,70 a 079 ± 1,90 oócitos desnudos; 6,86 ± 5,60 a 4,05 ± 3,34 COCs 

degenerados; 33,20 ± 20,66 a 23,80 ± 14,30 COCs aspirados; 29,70 ± 19,33 a 19,82 ± 12,47 COCs 

cultivados; 22,84 ± 15,55 a 14,24 ± 10,28 embriões clivados; 1,17 ± 2,45 a 0,14 ± 0,62 mórulas; 2,57 

± 3,00 a 0,80 ± 1,51 blastocistos iniciais; 2,04 ± 3,08 a 1,29 ± 1,92 blastocistos; 7,07 ± 8,70 a 2,50 ± 

3,60 blastocistos expandidos; 0,15 ± 0,85 blastocistos eclodidos; 11,50 ± 10,30 a 6,56 ± 5,61 embriões 

envasados; 3,32 ± 6,50 a 0,72 ± 2,04 embriões perdidos após envase; 8,55 ± 8,75 a 3,94 ± 4,73 

embriões transferidos; 80,20% ± 55,09 a 61,71% ± 24,49 de taxa de clivagem (total embriões 

clivados/total COCs aspirados); 3,60 ± 3,84 a 1,64 ± 2,43 gestações; 11,80% ± 10,64 a 8,76% ± 9,68 

de taxa de gestação/COCs aspirados; 19,53% ± 17,51 a 9,53% ± 13,75 de taxa de gestação/embriões 

clivados e de 39,14% ± 30,14 a 25,49% a 31,77 de taxa de gestação/embriões transferidos. Nas 

condições desse estudo, conclui-se que o manejo característico de cada fazenda influencia todos os 

parâmetros da produção in vitro embriões de vacas da Raça Nelore. 

 

SBTE 118 (SUBMISSÃO: 1838) 

OPU – FIV/TE 

EFICIÊNCIA DA OPU (OVUM PICK-UP) EM FÊMEAS BUBALINAS (BUBALUS BUBALIS) 

LEITEIRAS, EM MANEJO A PASTO 

GUSTAVO ALIGHIERE LOPES SILVA1; ANELISE SARGES RAMOS1; VANESSA CUNHA 

BRITO2; WILTON FIGUEIREDO LIMA1; ÁLVARO CHAVES NETO1; NATHÁLIA NOGUEIRA 
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1.UFRA, BELEM, PA, BRASIL; 2.UFPA, BELEM, PA, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência de OPUs(ovum pick-up) realizadas para 

produção in vitro de embriões em búfalas (Bubalusbubalis), através da taxa de folículos aspirados, taxa 

de oócitos recuperados, taxa de oócitos para FIV.O experimento ocorreu em uma fazenda especializada 

na produção de leite de búfalas, localizada no município de Bujarua 45 km da capital da Belém. A 
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propriedade apresenta um rebanho bubalino formado por animais mestiços e puro sangue (Murrah e 

Mediterrâneo) destinados para produção de leite a pasto. Foram utilizadas 47 búfalas multíparas com 

produção leiteira acima de 7 litros em uma única ordenha diária, previamente selecionadas através de 

exame ultrassonográfico para determinação do tamanho ovariano e populaçãofolicular e com escore 

de condição corporal em torno de 3,0 (1= muito magra, 5= muito gorda), as quais tem origem de 

produtores dos estados do Pará, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e São Paulo. As fêmeas foram 

submetidas a um total de 43 sessões de aspirações foliculares (OPU; 18G; linha de aspiração de teflon 

de 1,7 mm de diâmetro interno e 80 cm de comprimento; 50 mmHg). Foram aspirados folículos visíveis 

(≥2mm≤8mm) através de ultrassom (DP 4100VET). As aspirações foram realizadas semanalmente, 

sendo cada animal aspirado em intervalos de 14 dias, com 7 à 14 búfalas por sessão. Os dados foram 

submetidos a ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). Foram aspirados um 

total de 5.186 folículos, 2.845 oócitos recuperados e 1.800 oócitos para FIV, obtendo uma taxa de 

recuperação de oócitos de 54,86%. As médias obtidas por animal e por seção de OPU foram de 12,64 

± 5,87 de folículos aspirados; 6,93 ± 5,55 de oócitos recuperados e 4,40 ± 3,89 de oócitos para FIV, 

superiores ao encontrados por outros autores, que conseguiram médias de 9,1 (folículos aspirados), 3,5 

(oócitos recuperados) e taxa de recuperação de 38,4% (Baruselli, et al. Revista Brasileira de 

Reprodução Animal, 31, 285-292, 2005), demonstrando bom desenvolvimento da OPU nas fêmeas 

bubalinas no presente estudo. Entretanto, numericamente, a população folicular em bubalino é muito 

mais baixa quando comparado ao bovino zebuíno (Gimenes et al., Reproduction in Domestic 

Ruminants, 1, 357-375, 2010), fazendo com que a FIV em bubalino se torne muito mais cara que em 

bovino (Ohashi et al., RevBrasReprodAnim, 41, 195-200, 2017). Ocorreu uma grande variação 

individual, já que as doadoras são de origens variadas. Outros autores também relaram que resultados 

baixos em OPU são provenientes da variação individual e da raça (Boni et al. Proceedingsof 5th World 

Buffalo Congress, 5, 787-792, 1997). Portanto, as sessões de OPU nas búfalas utilizadas apresentaram 

boa eficiência, apresentando boa quantidade de folículos aspirados, oócitos recuperados, oócitos para 

FIV, além de uma taxa de recuperação oocitária satisfatória. 

 

SBTE 121 (SUBMISSÃO: 1866) 

OPU – FIV/TE 

MATURAÇÃO NUCLEAR DE OVÓCITOS BOVINOS SUBMETIDOS AO SISTEMA DE 

MATURAÇÃO IN VIVO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA INTRAFOLICULAR DE 

OVÓCITOS IMATUROS (TIFOI) 
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BIOTECNOLOGIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL. 

Resumo: Objetivou-se avaliar a cinética de maturação nuclear de ovócitos bovinos submetidos ao 

sistema de maturação in vivo através da transferência intrafolicular de ovócitos imaturos (TIFOI). Para 

isso, vacas ovuladoras foram previamente sincronizadas, onde no dia 0 (D0) realizou-se a inserção 

vaginal do implante de progesterona (1 g), associada à aplicação (i.m.) de 2 mg de Benzoato de 

Estradiol. No D8, aplicou-se (i.m.) um análogo de Prostaglandina F2α (0,150 mg de d-Cloprostenol) 

juntamente com a remoção do implante. No D9 foi feita a administração de 1 mg de Benzoato de 

Estradiol (i.m.) e, no  dia 10 feita a injeção dos ovócitos no folículo com diâmetro acima de 10 mm e 

a indução da ovulação com um análogo do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) - buserelina. 

Foram utilizados 890 ovócitos de grau 1 e 2 obtidos de ovários de abatedouro, onde 417 foram 

utilizados para TIFOI e o restante foi utilizado como Controle. No grupo controle os ovócitos foram 

colocados na MIV e retirados às 0, 8, 12 e 16h. Para TIFOI foram transferidos 30 ovócitos por vaca 

ovuladora, que às 8, 12 e 16h pós-injeção foram recuperados por ovum pick up (OPU). Os tratamentos 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

113 
 

e o número de ovócitos avaliados por tratamento foram: Controle 0h (n=51); Controle 8h (n=60); 

Controle 12h (n=60); Controle 16h (n=38); TIFOI 8h (n=79); TIFOI 12h (n=88); TIFOI 16h (n=7). Os 

ovócitos de todos os grupos foram desnudados por sucessivas pipetagens e fixados para posterior 

avaliação da maturação nuclear através do corante lacmoide. Os ovócitos foram classificados de 

acordo com o estágio em: vesícula germinativa (VG), quebra da vesícula germinativa (VGBD), 

metáfase I (MI), anáfase I (AI), telófase I (TI), metáfase II (MII) e anormais.  Os dados foram 

analisados pelo teste Chi-quadrado (P<0,05). Às 0h, antes da maturação ou injeção, 96,1% dos 

ovócitos encontrava-se em estágio de VG.  Às 8 h, a maioria dos ovócitos do grupo Controle estava 

em MI (76,6%), já o grupo TIFOI 8h apresentou uma maior (P<0,05) porcentagem dos ovócitos nesse 

estágio (97,5%). A porcentagem de ovócitos em MI às 12h foi semelhante (P>0,05) entre o Controle 

(81,7%) e o TIFOI 12h (73,9%) e ambos apresentavam ovócitos em estágios mais avançados da meiose 

(Controle= TI 13,3%, MII 1,7%; TIFOI= AI 4,5%, TI 7,9%). O grupo Controle 16h apresentou 

ovócitos anormais (2,6%), em MI (52,6%), AI (18,4%), em TI (21,1%) e em MII (5,3%). No grupo 

TIFOI 16h quando da aspiração, a maioria dos animais tinha ovulado e portanto, um pequeno número 

de ovócitos foi recuperado (n=7), sendo esses classificados em anormais (14,3%), MI (57,1%), TI 

(14,3%) e MII (14,3%). Os resultados sugerem que o sistema de maturação in vivo utilizando o método 

da TIFOI mostrou-se adequado, uma vez que os ovócitos expostos a esse sistema apresentaram cinética 

de maturação semelhante aos in vitro, inclusive sendo mais homogêneo do que os in vitro com 8h de 

maturação.  
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EMBRIÕES BOVINOS 
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Resumo: A utilização de biotécnicas reprodutivas, como a produção in vitro (PIV) de embriões pode 

contribuir para o melhoramento genético do rebanho bovino. Neste contexto, muitos esforços vêm 

sendo realizados para se obter métodos de cultivo cada vez menos prejudiciais aos embriões. Este 

estudo objetivou avaliar a taxa de maturação e a produção de blastocistos bovinos usando três 

diferentes sistemas de incubação. Folículos de 2 a 8 mm foram puncionados de ovários bovinos obtidos 

em abatedouros locais. Os complexos cumulus-oócitos (CCOs) obtidos foram divididos aleatoriamente 

em três grupos de acordo com o sistema de incubação: incubadora convencional de bancada - CONV 

(Thermo, Thermo Fischer, Waltham, EUA) com elevada tensão de oxigênio (5% CO2), mini 

incubadora de bancada - MINIb (Eve, WTA, Cravinhos, Brasil) com baixa tensão de oxigênio (5% 

CO2, 5% O2, 90% N2) e mini incubadora portátil - MINIp (LabMix, WTA) também com baixa tensão 

de oxigênio. A maturação in vitro (IVM) foi realizada em TCM-199 (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) 

suplementado por 22 h a 38,5 ºC. Após isto, uma amostra de oócitos foi corada com Hoechst 33342 

(Sigma-Aldrich) e analisada por microscópio de fluorescência (Eclipse E400, Nikon, Tóquio, Japão) 

para determinar a taxa de maturação. Para a fecundação in vitro (FIV), os CCOs foram incubados com 

sêmen congelado/descongelado em meio Brackett-Oliphant (BO) por 6 h a 38,5 ºC. O cultivo in vitro 

(CIV) foi realizado por oito dias, em fluido sintético do oviduto (SOF) a 38,5 ºC. A taxa de clivagem 

foi verificada no dia dois (D2) e a taxa de blastocistos nos dias sete (D7) e oito (D8) de cultivo. Os 

dados foram analizados pelo teste t de Student com 5% de nível de significância. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre as taxas de maturação, nas quais foram 70,4%, 50,8% e 

57,6% para CONV, MINIb e MINIp, respectivamente. Um total de 1067 (CONV = 359; MINIb = 356; 
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MINIp =  352)  prezumíveis zigotos foram submetidos ao cultivo. Com relação à taxa de clivagem, 

CONV (71,0%) produziu os melhores resultados (P < 0,05) quando comparado com MINIb (44,1%) 

e MINIp (35,8%). Similarmente, diferenças significativas (P < 0,05) foram verificadas na produção 

de blastocistos no D7 (CONV = 32,0%; MINIb = 21,1%; MINIp =  11,4%)  e D8 (CONV = 32,0%; 

MINIb = 21,1%; MINIp =  12,8%). Em conclusão, o sistema de incubação fornecido pela CONV 

resultou nas maiores taxas de produção de embriões. Entretanto, são necessárias mais repetições para 

conclusões definitivas. 
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Resumo: Apesar de significativas melhorias na produção in vitro de embriões em bovinos, alguns 

fatores resultantes do deficiente ambiente de cultivo in vitro, ainda restringem a eficiência dessa 

técnica. Técnicas que associam as vantagens dos sistemas in vivo e in vitro, como transferência intra-

folicular de oócitos imaturas, tem sido proposta principalmente para aumentar a qualidade dos 

embriões produzidos. Neste contexto, procurou-se utilizar uma incubadora viva e técnicas associadas 

a transferência embrionária não-cirúrgica em pequenos ruminantes para realizar a maturação ex situ 

(in vivo) de oócitos bovinos. Para isso, complexos cumulus-oócito (CCOs) imaturos de grau 1 e 2 

foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos para maturação in vitro (MIV; n = 38) e ex situ 

(MES; n = 40). A MIV foi realizada por um período de 24 h no meio TCM-199 (Gibco Life 

Technologies, Inc., Grand Island, NY, USA) suplementado com 20 μg/mL de FSH (Pluset, Calier, 

Barcelona, Espanha), 0,36 mM de piruvato de sódio (Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA), 10 mM 

bicarbonato de sódio (Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA) e 50 mg/mL estreptomicina/penicilina 

(Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA) a 38.8 ºC numa atmosfera humidificada de 5% de CO2 e 

100% umidade. Para MES, uma cabra nulípara (12 meses de idade) previamente sincronizada  recebeu 

40 CCOs imaturo no útero pela via transcervical (Fonseca et al., Arq Bras MedVet Zootec, 62:613-

616, 2014) e 24 h após o procedimento as estruturas foram recuperas pela lavagem uterina (Fonseca 

et al., Small Rumin Res, 111:96-99, 2013). Para análise da taxa de maturação nuclear e quantificação 

de lipídeo, os CCOs dos dois grupos experimentais foram desnudados (0,1% hialuronidase) fixados 

(4% paraformaldeído) e corados com 10 μg/ml de Hoechst 33342 e 10 μg/mL de Nile Red (Molecular 

Probes, Inc., Eugene, OR, E.U.A.) dissolvidos em salina fisiológica (0,9% NaCl) com 1mg/ml de 

polivinilpirrolidone. Foi considerado maturado, oócito em metáfase II. A quantidade de lipídeo foi 

inferida pela mensuração da intensidade de fluorescência utilizando o programa ImageJ e a intensidade 

de fluorescência foram comparadas pelo teste t de Student. Quarenta e sete por cento das estruturas foi 

recuperada após a lavagem uterina (19/40). A taxa de maturação nuclear foi de 94,5% (18/19) e 81,6% 

(31/38) para os grupos MES e MIV, respectivamente. Assim, a taxa de maturação nuclear para os dois 

grupos foi de 94,5% (18/19) e 81,6% (31/38) respectivamente para MES e MIV. Os oócitos maturados 

in vitro continham mais gotículas lipídicas, expressas como uma quantidade maior (p <0,05) de luz de 

fluorescência emitida (858 ± 73 unidades de fluorescência arbitrárias) do que os ovócitos maduros ex 

situ (550 ± 64 unidades de fluorescência arbitrárias). Este é o primeiro relato que associa as técnicas 
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não-cirúrgicas de transferência de embriões com cabras como incubadoras vivas para maturação de 

oócitos bovinos. Concluímos que a transferência transcervical de ovócitos bovinos para útero caprino 

pode ser uma alternativa à maturação in vitro visando a redução de lipídios sem comprometer a 

maturação nuclear. São necessários mais estudos para melhorar a taxa de recuperação de oócitos. 

Suporte Financeiro: Fapemig (Projeto CVZ PPM 00042-14) e CNPq (Projeto 310166/2012-8). 

 

SBTE 125 (SUBMISSÃO: 1903) 

OPU – FIV/TE 

PRODUÇÃO DE EMBRIÕES IN VITRO DE VACAS PRIMÍPARAS CANCHIM MANTIDAS EM 

ÁREAS DE PASTAGEM COM OU SEM A PRESENÇA DE ARBORIZAÇÃO RESULTADOS 

PRELIMINARES 

AMANDA PRUDÊNCIO LEMES1; ALEXANDRE ROSSETTO GARCIA2; YEDA FUMIE 

WATANABE3; MARINA OKANO CHIBA3; ANELISE CARLA CAMPLESI1; ANDRE FARIA 

PEDROSO2; ALESSANDRO GIRO4; DANIELA BOTTA4; NARIAN ROMANELLO4; LINDSAY 

UNNO GIMENES1 

1.UNESP, JABOTICABAL, SP, BRASIL; 2.EMBRAPA PECUARIA SUDESTE, SAO CARLOS, SP, 

BRASIL; 3.VITROGEN - YVF BIOTECH, CRAVINHOS, SP, BRASIL; 4.UFPA, BELÉM, PA, BRASIL. 

Resumo: O objetivo foi verificar a influência do sombreamento natural em sistemas de pastagem sobre 

a produção in vitro de embriões de vacas primíparas Canchim. Foram utilizadas 18 doadoras, 

previamente selecionadas quanto à população folicular, com média de 385,0±10,24 kg e 26,6±3,50 

dias pós-parto ao início do experimento. As fêmeas foram manejadas em dois sistemas de pastejo 

rotacionado intensivo: 1) com presença de arborização (n=10; PRA; árvores de eucalipto em 

espaçamento de 15x2m); 2) sem presença de arborização (n=8; PR), na Embrapa Pecuária Sudeste. Os 

Índices de Temperatura e Umidade (ITU) e de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) foram 

mensurados durante todo o período experimental nas duas áreas descritas. Foram realizadas 4 sessões 

de OPU, com intervalo mensal, de janeiro a abril de 2017, concomitante à aferição de temperatura retal 

(TR), durante a manhã. Foi realizada a contagem dos folículos aspirados (FA) para o cálculo da taxa 

de recuperação (Trec) e, posteriormente, foi realizada a avaliação morfológica dos Complexos 

Cumulus Oócitos (COCs). Em seguida, foram colocados em meio de maturação apenas os COCs de 

Grau I a III e transportados para o Laboratório Vitrogen®. Para a FIV, foi utilizado sêmen de um 

mesmo touro, de fertilidade conhecida. Foram avaliadas as taxas de clivagem (Tc) em D3, blastocistos 

eclodidos em D7 (TeD7), D8 (TeD8) e D9 (TeD9). Os dados foram analisados como medidas repetidas 

no tempo (PROC MIXED, SAS®) e os resultados apresentados como média dos quadrados 

mínimos±EPM. Os valores de ITU (70,4 ± 0,03 e 70,2 ± 0,02; P<0,001) e ITGU (73,3 ± 0,04 e 72,8 ± 

0,04; P<0,0001) foram maiores em PR do que em PRA, respectivamente, e foram diminuindo ao longo 

dos meses em ambos sistemas (P<0,0001). Não houve interação entre réplica e sistema de pastejo para 

nenhuma das variáveis, bem como não houve diferença entre vacas mantidas em PRA e PR, 

respectivamente, para TR (38,3±0,11 e 38,9±0,12oC; P=0,78), FA (25,6±2,32 e 28,2±2,64; P=0,46), 

Trec (82,8±7,72 e 66,3±8,78; P=0,16), Tc (90,2±4,68 e 83,8±5,30; P=0,37), TeD7 (37,7±4,64 e 

30,8±5,13; P=0,32), TeD8 (30,8±4,81 e 21,2±5,33; P=0,19), ou TeD9 (18,8±3,41 e 15,7±3,67; 

P=0,54). Contrariamente ao esperado, o número de oócitos viáveis foi maior nas sessões de janeiro 

(13,0±2,13) e março (16,9±2,05) do que nas sessões de fevereiro (9,4±2,07) e abril (8,5±2,12) 

(P=0,03), e coincidiu com as maiores TR nos meses de janeiro (39,4±0,17) e março (39,2±0,16), do 

que nos meses de fevereiro (38,4±0,16) e abril (38,5±0,16) (P<0,0001). A TeD9 foi maior no mês de 

março (2,7±3,40) quando comparada aos meses de fevereiro (1,6±0,41) e abril (1,2±0,41) (P=0,04). 

Conclui-se que animais mantidos nas duas áreas experimentais não apresentaram temperatura corpórea 

matinal que apontasse desconforto térmico e que a produção de embriões foi similar entre doadoras 

das áreas de PR e PRA. 

Agradecimentos: Embrapa (Rede Biotec, Rede Pecus, Adapt+), Vitrogen®, GS® Reprodução Animal, 

FAPESP (2015/26627-5), CAPES e CNPq. 
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SBTE 127 (SUBMISSÃO: 1917) 

OPU – FIV/TE 

EFEITO DO NÚMERO DE OÓCITOS RECUPERADOS POR OPU NA PRODUÇÃO IN VITRO 

DE EMBRIÕES DE VACAS HOLANDESAS (BOS TAURUS) 

BERNARDO MARCOZZI BAYEUX1; RODOLFO DANIEL MINGOTI1; FLÁVIA MORAG 

ELLIFF1; LUCIANO MUNDIM DE CARVALHO2; PEDRO MEIRELLES DO NASCIMENTO 

CASTRO2; FERNANDO MORAIS SALLES PRESTES2; ANA CLAUDIA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA2; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI1 

1.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.SEXING TECHNOLOGIES, 

SERTÃOZINHO, SP, BRASIL. 

Resumo: Foi realizada análise de 1256 aspirações foliculares realizadas pelo mesmo veterinário em 

1021 doadoras de oócitos da raça Holandesa para produção in vitro de embriões durante o período de 

2011 à 2013, em 10 fazendas comerciais. Um total de 16259 oócitos foram fertilizados utilizando 

sêmen de 8 touros da raça Jersey. Para análise dos dados, as doadoras foram divididas em grupos de 

acordo com a quantidade de oócitos no momento da OPU, sendo Grupo 1 (Q1) - quartil inferior 

(n=314); Grupo 2 (Q2) - quartil intermediário inferior (n=314); Grupo 2 (Q3) - quartil intermediário 

superior (n=314) e Grupo 4 (Q4) - quartil superior (n=314). Os dados foram analisados utilizando o 

PROC GLIMMIX do SAS (versão 9.4) e para o cálculo da probabilidade foi utilizado “interactive data 

analyses” do SAS. Houve diferença entre os grupos quanto ao número de oócitos recuperados 

(Q1=5,7±0,1; Q2=9,9±0,1; Q3=14,4±0,1 e Q4=26,8±0,5; P<0,0001) e produção de blastocistos 

(Q1=1,4±0,6; Q2=1,7±0,7; Q3=2,7±0,9 e Q4=4,5±1,3; P<0,0001) por OPU. A taxa de clivagem 

(número de oócitos clivados/número de oócitos viáveis) foi maior no Q3 (56,3%; 2331/4041) em 

relação ao Q1 (50,3%; 843/1654) e Q2 (53,0%; 1502/2873), P<0,001. O Q4 (53,7%; 4373/7691) não 

diferiu dos demais grupos. A taxa de blastocisto [número de blastocistos/número de oócitos viáveis; 

(Q1=25,5; 426/1654; Q2=18,7%. 538/2873; Q3=21,2%, 855/4041; Q4=18,3%, 1408/7691; P<0,23)] 

e a taxa de prenhez [número de gestações/número de embriões transferidos; (Q1=34,0%, 152/447; 

Q2=31,0%. 220/708; Q3=44,0%, 497/1129; Q4=37,0%, 805/2178; P=0,13)] não diferiram entre os 

grupos. A taxa de clivagem aumentou de acordo com o maior número de oócitos recuperados por 

doadora (P=0,0008; R2=0,09436). Ocorreu decréscimo na taxa de produção de blastocisto de acordo 

com o aumento no número de oócitos recuperados por doadora (P<0,0001; R2=-0,22642). Não houve 

diferença da probabilidade de prenhez conforme a quantidade de oócitos recuperados por doadora 

(P=0,51; R2=0,03608). Conclui-se que doadoras com maior número de oócitos tem menor taxa de 

produção de blastocisto. Além disso, a quantidade de oócitos recuperados por doadora não interfere 

na taxa de prenhez. 

Agradecimentos: Sexing Technologies 

 

SBTE 128 (SUBMISSÃO: 1919) 

OPU – FIV/TE 

EXTRATOS DE PLANTAS DO CERRADO COMO AGENTES ANTIOXIDANTES NO CULTIVO 

EMBRIONÁRIO IN VITRO 

ANDREI ANTONIONI FIDELIS1; FRANCISLETE RODRIGUES MELO1; FERNANDA 

MULINARI1; VICTORIA WETZEL OLIVEIRA LIMA1; BARBARA ELIAS REIS HODECKER1; 

MARGOT ALVES NUNES DODE2 

1.UPIS, BRASILIA, DF, BRASIL; 2.EMBRAPA, BRASILIA, DF, BRASIL. 

Resumo: O presente estudo avaliou o efeito de extratos etanólicos obtidos de plantas do cerrado, com 

altas taxas de polifenóis (função antioxidante), na produção in vitro de embriões (PIVE) em bovinos. 

Ovários de abatedouro foram usados para obtenção dos ovócitos grau I e II, os quais foram submetidos 

às etapas de maturação, fecundação (D0) e cultivo in vitro. Diferentes concentrações 0mg/mL; 

1mg/mL; 0,1mg/mL e 0,01mg/mL - dos extratos de cagaita (Eugenia dysenterica) e murici 
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(Byirsonima crassifólia) foram adicionadas ao meio de cultivo. Os parâmetros analisados foram: taxa 

de clivagem em D3, taxa de blastocisto em D6, D7 e o número de células totais e apoptóticas pelo 

método de TÚNEL. A capacidade desses extratos de sequestrar radicais livres do meio de cultivo foi 

analisada pelo método colorimétrico ABTS. Para isso, retirou-se uma alíquota dos meios de cultivo, 

de cada tratamento, em dois momentos distintos (D0 e D7). Os dados foram analisados por análise de 

variância – ANOVA e as médias foram comparadas por TUKEY, com nível de significância de 5%. 

Os resultados da produção embrionária não diferiram entre o grupo controle: clivagem 80,5% 

(136/169); taxa de blastocisto em D6: 30,2% (51/169) e em D7: 41% (69/169) dos grupos tratados 

com murici 0,1mg: 81,9% (149/182); 23,6% (43/182) e 35,2% (64/182) e 0,01mg: 78% (127/163); 

32% (52/163), 38,7 % (63/163). O total de células embrionárias e a proporção de células apoptóticas 

nos blastocistos expandidos (BX) em D7 também não diferiram (P>0,05) entre os grupos. Exceto para 

o grupo 1mg, no qual demonstrou alta toxicidade e morte desde a clivagem. Com relação à capacidade 

de sequestro dos radicais livres pelos polifenóis, não houve diferença (P>0,05) entre os grupos 

controle, 0,1 e 0,01mg do extrato de murici. Entretanto, maior (p<0,05) quantidade de radicais livres 

foi observada para o grupo 1mg/ml. Já o extrato de cagaita demonstrou comportamento silimar nas 

taxas de cligaem para os grupos controle: 80,6% (179/222); 1mg: 78,3% (177/226); 0,1mg: 81% 

(187/231); 0.01mg: 82,5% (184/223). Entretanto, a taxa de blastocisto, em D6, foi menor (p<0,05) no 

grupo 1mg: 27/226 (12%) em relação ao controle: 57/222 (25,7%), 0,1mg: 59/23 (25,5%) e 0,01mg: 

76/223 (34%). Esse mesmo perfil foi observado em D7, com 45,5% de embrião no controle (101/222); 

35% no grupo 1mg (79/226 p <0.05); 42% em 0,1mg (98/231) e 50% no grupo com 0,01mg do extrato 

(112/223). O número de células em BX foi semelhante entre todos os grupos, entretanto, a proporção 

de células apoptóticas foi mais baixa (p<0,01) para o grupo com 0,01mg de cagaita (2,8%) quando 

comparado aos demais (controle: 8,33%; 1mg 5% e 0,1mg: 5,4%).  Os valores do ABTS para cagaita 

foram similares em todos os grupos. A partir dos resultados obtidos, observou-se uma toxicidade dos 

extratos na concentração de 1mg/ml das plantas testadas. Entretanto, quando diluído mil vezes, nota-

se uma ação benéfica do extrato de cagaita com 0,01mg na diminuição de células apoptóticas. Essa 

diluição no extrato de murici não influenciou em nenhum dos parâmetros avaliados.  Conclui-se, 

portanto, que o extrato etanólico de cagaita (Eugenia dysenterica), na concentração de 0,01mg, pode 

ser uma alternativa como adjuvante para a diminuição do estresse oxidativo causado pelas condições 

adversas da PIVE.  

 

SBTE 129 (SUBMISSÃO: 1924) 

OPU – FIV/TE 

SUPLEMENTAÇÃO COM FORSKOLIN E 2, 4 DINITROFENOL NO CULTIVO IN VITRO 

AUMENTA AS TAXAS DE EMBRIÕES BOVINOS. 

EMIVALDO DE SIQUEIRA FILHO1; ALEXANDRE SARDINHA CARVALHÊDO1; MARA 

EMÍLIA ABADIA1; LUIZ ANTONIO ABADIA1; TAYNAN STONOGA KAWAMOTO2; ANDREI 

ANTONIONI FIDELIS1 

1.EMBRIOTEC, ANAPOLIS, GO, BRASIL; 2.UFU, UBERLANDIA, MG, BRASIL. 

Resumo: A Criopreservação de embriões destaca-se por tornar viável o armazenamento de material 

biológico por tempo indeterminado, possibilitando, dessa maneira, a manutenção de embriões 

excedentes e sua comercialização. Entretanto, um entrave para a maior disseminação desta técnica 

consiste na sensibilidade dos embriões produzidos in vitro ao congelamento. Assim, o presente estudo 

teve como objetivo a utilização de Forskolin (agente lipolítico) e do 2,4 Dinitrofenol (agente 

desacoplador da fosforilação oxidativa) durante o cultivo in vitro de embriões bovinos, com o intuito 

de melhorar a qualidade e, consequentemente, a criotolerância embrionária. Para isso, foram aspirados 

ovários de abatedouro para obtenção de ovócitos grau I e II. Posteriormente, eles foram submetidos à 

maturação, à fecundação e ao cultivo in vitro. No D5 do cultivo embrionário, adicionou-se forskolin 

(tratamento 1), 2,4 dinitrofenol (tratamento 2), forskolin associado ao 2,4 dinitrofenol (tratamento 3) 

e manteve-se um grupo sem adição de coadjuvantes (grupo controle). Em D7, os blastocistos 
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expandidos foram criopreservados pela técnica de congelamento clássico (TK 1000 BR, Uberaba - 

Brasil) e, após 2 horas, foram descongelados. Avaliou-se o efeito destes coadjuvantes sobre as taxas 

de formação de blastocistos (D7) e sobre a viabilidade embrionária in vitro após 

congelamento/descongelamento às 24, 48 e 72 horas quanto às taxas de sobrevivência e eclosão. Os 

dados referentes às taxas de blastocistos foram submetidos à ANOVA e as taxas de sobrevivência e 

eclosão após a criopreservação foram analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis, com nível de 

significância de 5%. Em relação às taxas de blastocistos produzidos em D7, houve diferença (p<0,05) 

entre o grupo controle (40,40%) e o grupo com adição de forskolin em associação com 2,4 dinitrofenol 

(50.67%). Os demais grupos não diferiram entre si. Quanto às taxas de sobrevivência às 24 horas 

(78,24%), 48 horas (64,97%) e 72 horas (65,21%), não foram observadas diferenças (p>0,05) entre os 

grupos. E em relação às taxas de eclosão às 24 horas (39,32%), 48 horas (53,28%) e 72 horas (58,40%), 

também não foram observadas diferenças (p>0,05) entre os grupos.Assim, a suplementação dos meios 

de cultivo in vitro de embriões bovinos com Forskolin em associação com o 2,4 dinitrofenol promoveu 

uma melhora no desenvolvimento embrionário, observada através das maiores taxas de blastocistos 

produzidos em D7 neste grupo, porém tais tratamentos não resultaram em benefício para o embrião 

após a criopreservação. 

 

SBTE 130 (SUBMISSÃO: 1929) 

OPU – FIV/TE 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE OÓCITOS DE CABRAS APÓS SUCESSIVAS 

ASPIRAÇÕES FOLICULARES POR LAPAROSCOPIA (LOPU) 

JOSÉ ADALMIR TORRES SOUZA; FELIPE PEREIRA DA SILVA BARÇANTE; ANTONIO 

SOUSA JUNIOR; JEFFERSON HALLISSON LUSTOSA SILVA; YNDYRA NAYAN TEIXEIRA 

CARVALHO CASTELO BRANCO; MICHERLENE SILVA CARNEIRO LUSTOSA; SAVIO 

RUAN SAMPAIO SOUSA; MARCOS ANTÔNIO CELESTINO DE SOUSA FILHO; ICARO O. 

TORRES SOUSA; BRUNO SILVA PRADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, TERESINA, PI, BRASIL. 

Resumo: Objetivou-se avaliar a relação de sucessivas aspirações foliculares (LOPU) sobre a taxa de 

recuperação de complexos cumulus oophorus (CCOs) totais e viáveis. Foram utilizadas 12 cabras 

SPRD, não lactantes, com idade média de 3 anos e escore da condição corporal (ECC) variando de 3,0 

a 4,0. As cabras foram sincronizadas com o uso de esponjas intravaginais impregnadas com 60 mg 

acetato de medroxiprogesterona por 11 dias e aplicações de 75 μg d-cloprostenol no dia 9 do protocolo. 

A estimulação ovariana constituiu-se na administração de 80mg FSHp e 300UI de eCG, ambas em 

aplicação única, feita 36 horas anterior às LOPUs. As cabras foram submetidas a 5 sessões/animal de 

LOPU com intervalos de 12 dias. Após as LOPUs, o material aspirado foi transferido para um filtro 

de coleta de embriões e lavado com PBS a 37ºC. O conteúdo aspirado foi depositado em placas de 

Petri de 100 x 20mm para a pesquisa de estruturas sob lupa estereomicroscópica e avaliados quanto ao 

número de estruturas recuperadas, para obtenção da taxa de recuperação. Os CCOs foram transferidos 

para placas de 60 x 15mm contendo TCM 199 (com Sais de Hanks) e classificados de acordo com a 

qualidade morfológica em Graus I, II, III e IV, conforme Viana et al., 2004, onde os oócitos de graus 

I a III foram considerados como viáveis. Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso. Os dados 

qualitativos e quantitativos foram submetidos ao teste de normalidade e realizada a análise de variância 

(ANOVA), sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey (α=0,05). Os dados qualitativos foram 

avaliados pelo teste do χ2 e teste Exato de Fisher, para P<0,05. Todas as análises foram executadas 

através do programa Statistical Analysis System (SAS Institute Inc., 2002). Com isso, obteve-se um 

resultado de recuperação de 30,7% de CCOs, apresentando diferença significativa entre as sucessivas 

LOPUs (39,4, 22,1, 28,1, 19,8, 44,1%). Quanto ao grau dos CCOs alcançou-se 3,89 %; 16,11%; 

46,11% e 33,89%, de grau I, grau II, grau III e grau IV, respectivamente. A porcentagem de oocitos 

viáveis (66,3%) e não viáveis (33,7%), indicou diferença significativa (P<0,05). Desta forma, conclui-
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se que as sucessivas LOPUs interferem na quantidade e na viabilidade das estruturas oocitárias 

recuperadas. 

 

SBTE 131 (SUBMISSÃO: 1932) 

OPU – FIV/TE 

METABOLISMO DE GLICOSE DE COMPLEXOS CÚMULUS-OÓCITO BOVINOS 

MATURADOS IN VITRO COM A ADIÇÃO DE DIFERENTES SUPLEMENTOS 

ELENA CAROLINA SERRANO RECALDE1; LAIS DO NASCIMENTO CINTRA1; MATEUS 

JOSÉ SUDANO2; FERNANDA CRUZ LANDIM ALVARENGA1 

1.FMVZ UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL; 2.UNIPAMPA, URUGUAIANA, RS, BRASIL. 

Resumo: O complexo cúmulus-oócito (COC) é formado pelo oócito e as células do cúmulus, e entre 

eles existe uma comunicação bidirecional parácrina e de junções gap fundamental para determinar a 

viabilidade oocitária. Os COCs utilizam preferencialmente glicose como substrato, a qual é convertida 

em piruvato e lactato através da glicólise. O metabolismo da glicose durante a maturação oocitária está 

envolvido na regulação da progressão meiótica, na maturação do ooplasma, redução do estresse 

oxidativo e está relacionado com a expansão do cúmulus após estímulo pelo FSH. O objetivo deste 

estudo foi comparar os efeitos da adição de soro fetal bovino (SFB), polivinil álcool (PVA) ou fator 

de crescimento semelhante à insulina do tipo 1 (IGF-I), durante a maturação in vitro (MIV) sobre o 

metabolismo de glicose de COCs.  COCs (n=20/ gota) graus I e II obtidos de ovários de abatedouro 

foram selecionados em PBS modificado contendo 3 mg/mL PVA e transferidos para TCM 

HEPES.  Posteriormente, foram maturados in vitro em TCM199 (suplementados com 0.2 mM 

piruvato, 1 μg/mL FSH, 50 μg/mL LH, 100 μg/mL estreptomicina, 100 UI/mL penicilina, e 85 μg/mL 

amicacina) com a respectiva adição de 10% de SFB (SFB), 3 mg/mL PVA (PVA) ou PVA + 

100 ng/mL de IGF-1 (IGF). A MIV foi realizada em placas Petri com gotas de 90 μL, cobertas com 

óleo mineral e incubadas a 38,5ºC em atmosfera com 5% de CO2 em ar por 22 a 24 horas. As 

concentrações de glicose e lactato foram obtidas do meio utilizado na maturação (incluindo meio sem 

a presença de células). Após a MIV o meio foi coletado, congelado imediatamente e armazenado a -

80°C. As amostras de cinco réplicas foram analisadas através do analisador químico Hitachi 912 (F. 

Hoffmann-La Roche Ltd.). Para determinar o consumo de glicose, a concentração de glicose no meio 

cultivado sem a presença de células foi considerado como referência.  O consumo de glicose e 

produção de lactato foram apresentados como pmol/COC por h. Os dados foram analisados pela 

análise de variância (ANOVA) do modelo PROC GLIMMIX do software estatístico SAS (SAS Inst. 

Inc., Cary, NC, USA). Foi utilizado o teste de Tukey para comparação de médias. Os grupos PVA 

(835,53± 7,38) e IGF (824,17± 7,38) apresentaram maior (p < 0,05) consumo de glicose em relação 

ao grupo SFB (769,68 ± 7,38). Entretanto, deve ser considerado que o meio com SFB apresentou 

inicialmente menor concentração de glicose em comparação aos outros grupos. Isso pode ter ocorrido 

pois a adição de 10% de soro levou a uma diluição da concentração inicial de glicose presente no 

TCM199 . O grupo IGF (1908,41± 28,63) teve maior síntese de lactato em comparação ao grupo SFB 

(1879,77± 28,63), que por sua vez produziu mais lactato do que o grupo PVA (1793,86± 28,63). Com 

os resultados apresentados é possível concluir que a adição de IGF-I na maturação oocitária leva a uma 

maior eficiência em aproveitamento da glicose como substrato produzindo maior quantidade de 

metabólitos como lactato através da via glicolítica. 

 

SBTE 132 (SUBMISSÃO: 1939) 

OPU – FIV/TE 

VARIAÇÃO NO NÚMERO DE FOLÍCULOS ASPIRADOS DE ACORDO COM A QUANTIDADE 

DE OPU (OVUM PICK-UP) EM FÊMEAS BUBALINAS LEITEIRAS CRIADAS A PASTO 

ANELISE SARGES RAMOS1; VANESSA CUNHA BRITO2; GUSTAVO ALIGHIERE LOPES 

SILVA2; WILTON FIGUEIREDO LIMA1; HENRY DANIEL MANRIQUE AYALA1; NATHÁLIA 
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NOGUEIRA DA COSTA2; MARCELA DA SILVA CORDEIRO3; HAROLDO FRANCISCO 

LOBATO RIBEIRO1; SEBASTIÃO TAVARES ROLIM FILHO1; OTÁVIO MITIO OHASHI2 

1.UFRA, BELEM, PA, BRASIL; 2.UFPA, BELEM, PA, BRASIL; 3.IFPA, BELEM, PA, BRASIL. 

Resumo: O presente estudo objetivou analisar a repetibilidade do número de folículos antrais aspirados 

em sessões de OPU em fêmeas bubalinas utilizadas como doadoras de oócitos, bem como verificar a 

classificar as doadoras de acordo com a sua população folicular, visando selecionar vacas de alta 

população folicular. Foram selecionadas 47 búfalas (Murrah e Mediterrâneo), de um total de 190 

fêmeas (24,7%), através do tamanho ovariano, acima de 2,5cm x 1,5cm (comprimento x largura) e do 

número de folículos antrais, contados por exame ultrassonográfico (DP 4100VET). Foram realizadas 

14 aspirações foliculares (OPU) utilizando o seguinte protocolo, agulha 21G; linha de aspiração de 

teflon de 1,7 mm de diâmetro interno e 80 cm de comprimento; e pressão 50 mmHg. As OPU foram 

realizadas em grupos com 7 a 14 animais (folículos aspirados maiores ou iguais a 3mm) e intervalo de 

aspiração de 14 dias por búfala. As vacas foram classificadas de acordo com o número de folículos 

antrais aspirados, em quatro grupos, G1: vacas muito boas, com média de folículos disponíveis 

superior a 20; G2: vacas boas, variando entre 15 e 19; G3: vacas intermediárias, com cerca de 10 a 14 

e G4: vacas ruins, com variação de 5 a 9. Os dados foram submetidos à ANOVA e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). O grupo G1(n=2) apresentou média de 20±4,2 folículos 

aspirados, variando de 38,5±7,7 na OPU1 e 17,5±0,7 na OPU 14, não ocorrendo diferença estatística 

(P>0,05) entre as OPU; no grupo G2 (n=11) a média foi de 16±5,4 folículos, sendo, 21,2±8,7 na OPU1 

e 9,7±6,1 na OPU14 (P>0,05); no grupo G3 (n=19) obtiveram 10,9±3,5 folículos, variando de 11,4±5,1 

na OPU1 e 8,6±2,8 na OPU14 (P>0,05) e no grupo G4 (n=15) apresentaram média de 8,9±2,1 folículos 

disponíveis, sendo 6±2,5 na OPU1 e 9,5±0,7 na OPU14(P>0,05). Houve diferença (P<0,05) entre o 

número de folículos aspirados entre os grupos (G1, G2, G3 e G4), demonstrando alta variabilidade 

entre os grupos e alta repetibilidade dentro de cada grupo, o que provavelmente foi devido o protocolo 

das aspirações não ter induzido a lesões ovarianas, mantendo uma constante na população de folículos 

até a última aspiração em cada grupo.  Estudos utilizando a seleção de doadoras pelo tamanho dos 

ovários e contagem de folículos, acima de dez por ovário, em búfalas, tem demonstrado que tal 

processo pode contribuir para aumentar o número de oócitos viáveis (Ohashi et al., 

RevBrasReprodAnim, 41, 195-200, 2017). Apesar dos bubalinos apresentarem um baixo número de 

folículos antrais e grande variação individual, alguns autores indicam que há animais que apresentam 

população de folículos antrais acima da média, o que indica que o número de folículos antrais 

apresentam alta repetibilidade em bovinos, permanecendo constante de 8 a 10 anos de idade (Burns et 

al., BiolReprod, 73, 54-62, 2005). Portanto, tal seleção das doadoras pode contribuir para aumentar o 

número de oócitos viáveis, melhorar as taxas de PIVE, e consequentemente, diminuir o custo da 

prenhez. 

 

SBTE 133 (SUBMISSÃO: 1940) 

OPU – FIV/TE 

EFEITO DA RAÇA DA DOADORA SOBRE A EFICIÊNCIA DO PRODUÇÃO IN VITRO DE 

EMBRIÕES BOVINOS 

IZABELLE PEREIRA DE LACERDA1; CARLA BRAGA MARTINS1; MARCELO MACHADO 

DE SOUZA LIMA2; BRENO FONSECA GUERRA2; EDUARDO SILVA COSTA2; JOSÉ DE 

OLIVEIRA CARVALHO1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ALEGRE, ES, BRASIL; 2.EMBRYOPEC 

REPRODUÇÃO BOVINA LTDA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL. 

Resumo: A produção in vitro de embriões (PIVE) é aplicada em rebanhos bovinos de diferentes raças 

no Brasil, buscando maior eficiência produtiva em cada uma delas. Desta forma, o objetivo deste 

estudo foi determinar se a raça da doadora Gir, Holandês ou ½ sangue Gir com Holandês, influencia a 

média de oócitos recuperados por sessão de OPU, taxa de blastocisto e taxa de prenhez de blastocisto 

e blastocisto expandido. Para isto, foram utilizadas 363 doadoras Gir (n=2047 OPU), 109 doadoras 
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Holandesas (n=265 OPU) e 144 doadoras ½ sangue (n=465 OPU). Os oócitos aspirados foram 

classificados de acordo com os critérios da IETS, sendo considerados viáveis oócitos grau 1, 2 e 3. 

Após a OPU, os oócitos foram maturados, fecundados (D0) com sêmen sexado e cultivados in vitro 

por 7 dias (D7). Para fecundação in vitro, foram utilizados diferentes touros (n=71) de fertilidade 

previamente conhecida utilizados na rotina do laboratório. Em D7, os embriões produzidos foram 

transferidos para receptoras cruzadas de Gir e Holandês, previamente sincronizadas. O diagnóstico de 

gestação foi realizado por meio de ultrassonografia transretal, aos 28 dias e confirmação aos 60 dias 

de gestação. Para comparação entre os grupos, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (P≤0,05).  Foi 

observado efeito da raça da doadora na média de oócitos viáveis aspirados de doadoras ½ sangue (19,3 

± 0,63a), Gir (14,8 ± 0,23b), e holandesas (9,00 ± 0,45c). Em relação a taxa de blastocisto no D7, 

doadoras Gir (27,1% ± 0,55a) e ½ sangue (24,3% ± 1,08a), apresentaram taxas superiores as das 

doadoras Holandês (21,3% ± 1,46c). Entretanto, não foi encontrada diferença na taxa de prenhez de 

embriões de doadoras Gir (37,8% ± 0,85), ½ sangue (35,6% ± 1,67) e Holandesa (35,1% ± 3,02). Em 

relação a taxa de prenhez de acordo com o estágio de desenvolvimento embrionário, foi observado 

maior taxa de prenhez ao se transferir blastocisto expandido (40,2%, n=6581) em relação à prenhez de 

embriões transferidos em estágio de blastocisto (29,32%, n=1954). As taxas de prenhez aos 30 e 60 

dias foram semelhantes, não sendo observada perda embrionária entre os dois diagnósticos de 

gestação. Conclui-se que doadoras da raça ½ sangue Gir com Holandês fornecem maior número de 

oócitos por OPU em relação a doadoras Gir, que por sua vez é superior à Holandesa. Além disso, 

doadoras Gir e ½ sangue apresentam maior taxa de blastocisto quando comparadas à doadoras 

holandesas, sem que haja influência da raça da doadora na taxa de prenhez aos 30 e 60 dias. Além 

disto, embriões transferidos em estágio de blastocisto expandido apresentam maior sucesso na taxa de 

prenhez que embriões transferidos em estágio de blastocisto. 

 

SBTE 134 (SUBMISSÃO: 1941) 

OPU – FIV/TE 

CINÉTICA DE MATURAÇÃO NUCLEAR DE OÓCITOS IMATUROS INJETADOS EM 

FOLÍCULO DOMINANTE PRÉ OVULATÓRIO 

ANA PAULA CASTRO1; LUIZ MANOEL SOUZA SIMOES1; MIGUEL PIZZOLANTE 

BOTTINO1; THIAGO TAKIYA PONTES1; SARAH DE ANDRADE DIAS RODRIGUES2; 

FELIPPE MANOEL COSTA CAIXETA2; CAROLINA CAPOBIANGO ROMANO QUINTÃO3; 

LUIZ SÉRGIO DE ALMEIDA CAMARGO3; MARGOT ALVES NUNES DODE4; JOSÉ NÉLIO 

DE SOUSA SALES1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS, MG, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL; 3.EMBRAPA GADO DE LEITE, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 

4.EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIAS, BRASÍLIA, DF, BRASIL. 

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do tempo de maturação de oócitos imaturos injetados 

no folículo dominante pré ovulatório por injeção intrafolicular de oócitos imaturos (IIFOI) na cinética 

de maturação nuclear. No estudo foram utilizados 438 complexos cumulus oócitos (COCs) bovinos 

imaturos de grau 1, 2 e 3 oriundos de ovários de abatedouro distribuídos aleatoriamente em um de três 

grupos (Controle, Mat20 e Mat30). No grupo Controle (n=111), os oócitos foram maturados in vitro 

por 22 horas. No grupo Mat20 (n=172) e Mat30 (n=155), 30 oócitos foram injetados com o auxílio de 

guia transvaginal com probe convexa (7,5MHz) no folículo dominante pré ovulatório de vacas 

receptoras de oócitos previamente sincronizadas. No grupo Mat20, os oócitos foram maturados no 

folículo dominante por 19,8±0,1 horas e no grupo Mat30 por 28,3±0,1 horas. Em ambos os grupos 

experimentais, as vacas receberam 12,5ug de LH (Lutropin, Bioniche, Canadá) no momento da IIFOI 

(Grupo Mat20) ou 10 horas depois da IIFOI (Grupo Mat30). Os oócitos dos grupos Mat20 e Mat30 

foram aspirados 20 horas após a administração do LH para avaliação da taxa de recuperação. Oócitos 

dos grupos experimentais foram desnudados, fixados e corados por lacmóide para avaliação da cinética 

de maturação em: vesícula germinativa, metáfase I, anáfase I, telófase I, metáfase II, ativado 
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partenogeneticamente e anormal [aberrações cromossômicas e degenerados (presença de cromatina 

difusa ou indefinida)]. A análise estatística foi realizada pelo procedimento GLIMMIX do SAS. A taxa 

de recuperação de oócitos após a OPU foi diferente entre os grupos Mat20 [52.9% (91/172)] e Mat30 

[72.9% (113/155); P=0.001]. A taxa de oócitos em estado de vesícula germinativa (P=0.94), em 

metáfase I (P=0.98), anáfase I (P=0.99) e telófase I (P=0.20) foram semelhantes entre os grupos 

experimentais. No entanto, verificou-se diferença entre os grupos para as taxas de oócitos em metáfase 

II [Controle - 81.0% (90/111)a, Mat20 - 74.5% (35/47)a e Mat30 - 41,6% (32/77)b; P=0.001], de 

anormais [Controle - 5.4% (6/111)c, Mat20 - 21.3% (10/47)b e Mat30 - 48.1% (37/77); P=0.001] e 

ativados partenogeneticamente  [Controle - 0.0% (0/111)b, Mat20 - 0.0% (0/47)b e Mat30 - 9.1% 

(7/77)a; P=0.001]. Conclui-se que oócitos injetados e mantidos em folículo dominante pré ovulatorio 

por 20 horas apresentam maturação nuclear semelhante à oócitos maturados in vitro. 

 

SBTE 135 (SUBMISSÃO: 1946) 

OPU – FIV/TE 

EFEITO DO BUTAFOSFAN NA EXPRESSÃO DE GENES ASSOCIADOS À QUALIDADE 

OOCITÁRIA 
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BRASIL; 3.EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, PELOTAS, RS, BRASIL; 4.FACULDADE DE 

NUTRIÇÃO, UFPEL, PELOTAS, RS, BRASIL. 

Resumo: O butafosfan, é uma molécula de fósforo orgânico que vem sendo estudada como modulador 

metabólico. O fósforo é fundamental para o crescimento, diferenciação e integridade celular, atua nos 

processos de fosforilação e desfosforilação de proteínas e sinalizadores celulares, assim como no ciclo 

ADP/ATP. Associado à cianocobalamina, o butafosfan apresentou efeitos positivos na foliculogênese 

de vacas. À vista disso, o butafosfan torna-se uma alternativa viável para melhorar o metabolismo 

oocitário e por conseguinte a aquisição de competência. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da 

adição de butafosfan no meio de maturação sobre a expressão de genes associados à apoptose, 

expansão das células do cumulus, retomada da meiose e metabolismo energético. Ovários bovinos 

foram coletados de um abatedouro local e transportados para o laboratório em solução de NaCl 0,9% 

com gentamicina 0,5% à 30 ºC. Complexos cumulus oócitos (COCs) foram aspirados a partir de 

folículos (3-8 mm de diâmetro) utilizando agulha estéril, selecionados em estereoscópio e lavados três 

vezes em meio de lavagem (Biotecnologia Animal®, Brasília, DF, Brasil). Em total 809 COCs (n = 

809) foram distribuídos aleatoriamente em grupos de ±60 COCs/grupo/rotina conforme a 

suplementação com butafosfan no meio de MIV (GC: 0 mg/ml; T1: 0,05 mg/ml; T2; 0,1 mg/ml e T3 

0,2 mg/ml de butafosfan, Bayer Saúde Animal, São Paulo, SP, Brasil). A maturação ocorreu em gotas 

de 500 μL de meio MIV-TCM (Biotecnologia Animal®) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

à 39 °C em atmosfera de 5% de CO2 e humidade máxima durante 24 h. Após a MIV, 15 COCs de cada 

grupo foram desnudados a traves de sucessivas pipetagens, o restante de COCs continuaram na rotina 

de PIVE para posteriores análises. As células do cumulus e oócitos foram armazenados por separado 

em microtubos contendo 100 μL de TRIzol (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA) à -70 °C até as 

análises de expressão génica. Desta forma foram conduzidas 3 rotinas. O RNA total foi extraído de 

células de cumulus e oócitos utilizando TRIzol e quantificado em espectrofotómetro NanoVue 

(General Electric Healthcare Limited, Reino Unido). A síntese de cDNA foi realizada utilizando 

iScript Reverse Trascription Supermix (Bio-Rad, Hercules, Califórnia, EUA) de acordo com as 

instruções do fabricante. As reações de PCR em tempo real foram conduzidas no equipamento Applied 

Biosystems 7500 (Applied Biosystems, Foster City, EUA) utilizando SYBR Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems, Foster City, EUA). Foi avaliada a expressão dos genes: BAX e BCL2 como 
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marcadores de apoptose; AREG e EREG como genes relacionados com a expansão das células 

cumulus e retomada da meiose; GDF9 e BMP15 como indicadores da qualidade do oócito e GLUT1 

e PFKP relacionados ao metabolismo energético em oócitos. Os resultados foram analisados utilizando 

o método 2-ΔΔCT, utilizando o gene H2A como controle interno. Análise estatística foi realizada no 

programa SAS 9.0 (SAS, Cary, NC, EUA), utilizando-se o teste General Linear Model para determinar 

o efeito linear, quadrático ou cúbico da suplementação com 0,0; 0,05; 0,1 e 0,2 mg/mL de butafosfan 

no meio de maturação. A expressão relativa dos genes estudados foi semelhante entre os grupos, tanto 

no oócitos quanto nas células do cumulus (P> 0.05). Em conclusão, a suplementação do meio MIV 

com diferentes doses de butafosfan não melhora a qualidade do oócito. 

 

SBTE 136 (SUBMISSÃO: 1951) 

OPU – FIV/TE 

PRODUÇÃO DE EMBRIÕES IN VITRO EM BUFALINOS: COMPARAÇÃO ENTRE 

BEZERRAS, NOVILHAS PRÉ-PÚBERES E VACAS ADULTAS 
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1.EMBRYO SYS REPRODUÇÃO ANIMAL, OURO FINO, MG, BRASIL; 2.DEPARTAMENTO DE 

REPRODUÇÃO ANIMAL - VRA - USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.DEPARTAMENTO DE 

NUTRIÇÃO ANIMAL - VNP - USP, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 4.IN VITRO BRASIL, MOGI 

MIRIM, SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi comparar a produção in vitro de embriões de bezerras em relação 

à de novilhas pré-púberes e vacas em lactação da espécie bubalina. O experimento foi conduzido no 

Sítio Paineiras do Ingaí, Alambari – SP. Foram utilizadas 30 fêmeas bubalinas de três categorias 

animais, divididas da seguinte forma: 10 bezerras entre 2 a 4 meses de idade, 10 novilhas pré-púberes 

entre 13 a 15 meses de idade e 10 vacas adultas em lactação.  Em dia aleatório (D0), as bezerras 

receberam dispositivo intravaginal (CIDR Ovinos, Zoetis). No D5 e D6 as bezerras receberam 140mg 

de FSH (Folltropin, Tecnopec, Brasil), dividido em 4 doses decrescentes em intervalos de 12 horas. 

No Dia 7 as bezerras foram aspiradas por via laparoscópica (LOPU – Laparoscopy Ovum Pick Up). 

Em dia aleatório do ciclo estral, as novilhas pré-púberes e as vacas adultas em lactação, foram 

submetidas à aspiração folicular (OPU). Tanto a LOPU quanto a OPU foram realizadas no mesmo dia. 

Duas das dez bezerras protocoladas não puderam ser aspiradas por estarem com a bexiga repleta no 

momento da intervenção por via laparoscópica. Os oócitos produzidos foram selecionados quanto ao 

aspecto morfológico, colocados em tubos contendo meio de maturação, coberto com uma camada de 

óleo mineral. No interior do tubo, colocou-se uma mistura gasosa contendo 90% de N2, 5% de CO2 e 

5% de O2, por 15 a 20 segundos. Os tubos foram vedados e mantidos na transportadora de oócitos 

(WTA, Cravinhos, Brasil) na temperatura de 38ºC até o momento da fertilização. Todos os complexos 

cumulus oócitos recuperados (TO - viáveis+desnudos+com citoplasma irregular) foram encaminhados 

ao laboratório. A fertilização in vitro (FIV) ocorreu entre 22 e 26 horas após o início da maturação in 

vitro. Utilizou-se o sêmen de um único touro, mantendo-se a mesma partida para a fertilização de todas 

as estruturas. Após 18 horas do início da fertilização, iniciou-se o cultivo in vitro (CIV) e os 

blastocistos foram vitrificados seis dias após a FIV. As taxas de clivagem e de produção de blastocisto 

foram verificadas 3 e 6 dias após a FIV, respectivamente. Os dados foram analisados pelo PROC GLM 

do SAS 9.3, empregando o Teste de Tukey para detectar as diferenças entre os grupos. Entre as 

categorias animais, não houve diferença estatística significativa no número de OV (bezerras = 

7.63±2.69; novilhas = 6.20±1.55; vacas = 3.20 ± 0.90, P=0.1033), estruturas clivadas (bezerras = 

2.75±0.86; novilhas = 3.10±0.67; vacas = 2.10±0.43; P=0.5492) e embriões produzidos (bezerras = 

1.00±0.57; novilhas = 1.50±0.34; vacas = 1.10±0.38 P=0.3621). Contrariamente, observou-se 

diferença estatística significativa no TO (bezerras = 10.88±3.25; novilha= 15.50±2.07; vacas = 
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5.80±1.29, P=0.0129) e nas estruturas encaminhadas para CIV (bezerras = 10.38±3.06; novilhas = 

15.30±2.06; vacas = 5.70±1.30, P= 0.0110). Todos os embriões produzidos foram vitrificados e 

somente cinco blastocistos da categoria das bezerras foram transferidos para receptoras sincronizadas 

na Universidade de São Paulo (Campus Fernando Costa; Pirassununga/SP). Foram diagnosticadas 

duas gestações (taxa de concepção = 40%), confirmadas aos 30 e 60 dias e que, posteriormente, 

originaram o nascimento de duas bezerras saudáveis. 
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QUALIDADE OOCITÁRIA E PRODUÇÃO EMBRIONÁRIA DE VACAS TAURINAS E 
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Resumo: Objetivou-se comparar resultados da PIVE de doadoras das raças Simental (Bos taurus 

taurus) e Brahman (Bos indicus indicus), quanto à recuperação e qualidade oocitária e produção de 

embriões. Foram realizadas 243 aspirações foliculares de 95 fêmeas da raça Simental (SIM) e 150 da 

raça Brahman (BRA), entre novembro de 2015 e março de 2017. Todas as aspirações foram realizadas 

por um mesmo médico veterinário por meio de OPU com transdutor setorial microconvexo 

intravaginal de 7,5MHz. Foi utilizado PBS à 36°C acrescido de heparina para coleta dos oócitos, que 

posteriormente foram classificados em GI, GII, GIII e desnudos quanto à qualidade morfológica, 

envasados em palhetas com meio de maturação e encaminhados ao laboratório em transportadora (atm 

5% de CO2; 5% de O2 a 36°C). Foram maturados em incubadora (38,7°C; 99% de umidade; 5% de 

CO2) entre 22 e 24h em meio de maturação (9,0mL TCM 199 Earles Salt; 1,0mL de SFB; 20μL de 

piruvato; 10μL de FSH; 100μL de LH; 10μL de estradiol; 50μL de amicacina) e encaminhados à 

fertilização (10mL de FERT TALP; 0,06g BSA-FAF; 20μL de piruvato; 440μL de PHE; 110μL de 

heparina; 50μL de amicacina) entre 18 e 22h. Os zigotos foram transferidos para meio de cultivo 

(9,3mL de CR-2; 0,05g de BSA-FAF; 500μL de SFB; 100μL de alanina; 100μL de glicina; 40μL de 

amicacina), permanecendo durante sete dias. Os dados foram processados no software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versão 13.0 e avaliados pelo teste Shapiro-Wilk, não atendendo 

critérios de normalidade. Para comparação das médias utilizou-se o teste Mann-Whitney, considerando 

nível de significância menor que 0,05. Comparando-se as duas raças, BRA apresentou maior 

recuperação oocitária (16,93±1,23) em comparação ao SIM (12,00±0,82) (P<0,05). Houve diferença 

(P<0,05) para qualidade morfológica dos COC´s (3,91±0,3 e 2,85±0,25 em GI; 4,85±0,49 e 3,06±0,32 

em GIII; 0,46±0,08 e 0,21±0,06 em desnudos), com superioridade da raça Brahman. Não houve 

diferença entre as raças apenas para oócitos GII (P>0,05). Quanto à produção de embriões, a média 

total de embriões diferiu (P<0,05), sendo maior na raça BRA e menor na SIM (6,73±0,55 e 2,38±0,32, 

respectivamente). O número de mórulas foi superior na raça SIM comparado a BRA (0,17±0,59 

e 0,01±0,01) e o número de blastocistos e de blastocistos expandidos foi superior em BRA (0,83±0,12 

e 5,67±0,49) em comparação a raça SIM (0,13±0,05 e 1,66±0,26) (P<0,05). Vacas da raça Brahman 

apresentaram maior recuperação oocitária e maior número de oócitos viáveis em comparação às vacas 

da raça Simental, como também, maior produção de embriões viáveis. 

 

SBTE 138 (SUBMISSÃO: 1963) 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

125 
 

OPU – FIV/TE 

COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO IN VITRO, CONTEÚDO LIPÍDICO E EXPRESSÃO GÊNICA 

DE EMBRIÕES DE VACAS BOS INDICUS CULTIVADOS SEM OU COM A 

SUPLEMENTAÇÃO DE FORSKOLIN. 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação com forskolin no meio de CIV 

sobre o desenvolvimento embrionário, conteúdo lipídico e níveis de transcritos de genes relacionados 

com a qualidade e metabolismo celular em embriões Bos indicus produzidos in vitro. Para PIVE foram 

utilizados ovários de 210 fêmeas Nelore coletados de abatedouro local e transportados até o laboratório 

em solução salina a 35ºC. Após a aspiração folicular, os CCOs foram selecionados (grau I e II), MIV, 

FIV com sêmen de um único touro previamente testado e CIV. No dia 5 do CIV (D5) os prováveis 

zigotos foram divididos aleatoriamente nos grupos experimentais: a) grupo controle, cultivado com 

meio comum (n=447); b) grupo forskolin (suplementação de 10 µM de forskolin; n=432). As taxas de 

blastocisto e eclosão foram avaliadas em D7, D9 e D10. Para avaliação da concentração lipídica foram 

coletados blastocistos em D7 (n=10/grupo) e corados com o corante Preto Sudão B. As expressões dos 

genes GPX1, SREBF1, POU5F1, AKR1B1, HAND1, HP1, IFNT2 e SCD foram analisadas por RT-

PCR. Na análise estatística os dados de PIVE foram comparados utilizando o teste ANOVA do sistema 

SAS, para o conteúdo lipídico o teste ANOVA seguido de teste Tukey e para expressão gênica foi 

utilizado software JMP. As diferenças foram consideradas significativas se p≤ 0,09. As taxas de 

blastocistos entre os grupos foram 39,5% para grupo controle e 37,9% grupo com forskolin (p˃0,09), 

as taxas de eclosão em D9 e D10 foram respectivamente, 43,5 % e 48,4% para o grupo controle e 

55,7% e 62,9% no grupo com forskolin, demonstrando diferença significativa em D10 (p=0,09). A 

concentração lipídica nos tratamentos foram de 883 UA (unidade arbitrária) no grupo controle e 772 

UA grupo forskolin, a concentração lipídica/área (UA x10-10/µm2) foi de 1,1±0,8 no grupo controle 

e 0,9±0,7 no grupo forskolin e a concentração lipídica/volume (UA x10-13/µm3) 5,4±4,7 e 4,3±4,0 

nos grupos controle e forskolin (p˃0,09). Os genes relacionados à pluripotência (POU5F1), 

desenvolvimento (GPX1), homodimerização e interação da cromatina (HP1) e diferenciação e 

implantação (HAND1) obtiveram maiores concentrações de transcritos nos embriões do grupo 

controle. Genes relacionados com a interação materno-fetal (IFNT2) e metabolismo de lipídeos 

(AKR1B1 e SCD) apresentaram maior expressão no grupo suplementado com Forskolin, entretanto 

para o gene SREBF1, também relacionado ao metabolismo não encontramos diferença na expressão. 

Em conclusão, a utilização do Forskolin no CIV de embriões Bos taurus indicus evidenciou diferenças 

nos genes relacionados ao metabolismo inicial e lipídico, sugerindo o efeito benéfico desta substância 

na PIVE. A concentração lipídica nos embriões não diferiu com a utilização do forskolin e as taxas de 

blastocistos mantiveram-se constantes, porém as taxas de eclosão em D10 demonstraram resultados 

superiores no grupo forskolin, demonstrando assim resultados favoráveis com a suplementação no 

CIV. 

 

SBTE 139 (SUBMISSÃO: 1966) 

OPU – FIV/TE 

CORRELAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO DE DNA E O “CALL RATE” DA 

GENOTIPAGEM DE AMOSTRAS BIOPSIADAS DE EMBRIÕES BOVINOS 
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Resumo: Tem-se discutido o uso de embriões na seleção genômica por meio da aplicação de painéis 

de genotipagem de alta densidade de marcadores. Essa possibilidade surgiu da evolução das técnicas 

de genotipagem e pré-amplificação de amostras pequenas que tornaram realidade a utilização da 

abordagem WGA (do inglês, whole-genome amplification). O objetivo do presente estudo foi avaliar 

a qualidade do DNA da amostra de biópsia amplificada e associá-la ao “call rate” obtido após 

genotipagem. O “call rate” é um parâmetro de qualidade da genotipagem, que indica a fração de SNPs 

encontrados em relação ao total de SNPs testados em cada amostra. Para tal, biópsias foram retiradas 

de blastocistos PIV (d7) pela secção manual de fragmento do trofectoderma (10-20% do embrião, 

lâmina Bioniche). As amostras foram congeladas em nitrogênio, e posteriormente o DNA foi extraído 

e amplificado utilizando o kit Single Cell GenomiPhi DNA Amplification (Illustra, Buckinghamshire, 

United Kingdom). A qualidade do material amplificado foi analisada pelo equipamento 2100 

Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). Foram analisadas 22 amostras de 

biópsias. Os critérios de concentração total de DNA e concentração de fragmentos de DNA maiores 

que 7.000bp antes da genotipagem foram adotados. De acordo com o Bioanalyzer, a concentração de 

DNA total atingiu o valor mínimo de 3,58ng/ul e o máximo de 726,03ng/ul, média de 25,26 e desvio 

padrão de 155,01.  Com relação à concentração de fragmentos de DNA maiores que 7.000bp, o valor 

mínimo foi de 0,98ng/ul e máximo de 53,62 ng/ul, a média foi de 4,98 e o desvio padrão de 12,19. As 

amostras foram encaminhadas para a genotipagem, utilizando o ensaio Bovine SNP50k. Após a 

genotipagem, foi comparado o “call rate” médio de cada amostra com os parâmetros de quantificação 

de DNA obtidos no Bioanalyzer. A respeito do “call rate” foi obtida uma faixa de 0,41 a 0,96 (mínimo 

e máximo, respectivamente), média igual a 0,79 e desvio padrão de 0,23. A análise de correlação entre 

a quantidade total de DNA no Bioanalyzer e o “call rate”, não foi significativa (R= -0.19 e P= -0.36, 

Spearman). Da mesma forma, não houve correlação no parâmetro concentração de fragmentos maiores 

que 7.000pb e o “call rate” (R= -0.04 e P= 0.85, Pearson). Assim, podemos concluir, que a alta 

concentração total ou de fragmentos maiores que 7.000pb de DNA em amostras de biópsias 

embrionárias amplificadas não sugere que a amostra apresentará alto “call rate” após a genotipagem. 
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EFEITO DA COMPETÊNCIA OOCITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO IN VITRO DE 
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Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar a PIVE de vacas da raça Holandesa (Bos taurus) de 

diferentes categorias. Foram utilizadas 34 vacas, distribuídas homogeneamente em quatro grupos: 

vacas em início de lactação (VL; n = 9), vacas repetidoras de serviço (RS; n = 7), vacas secas (VS; n 

= 9) e vacas induzidas à lactação (IL; n = 9). Nas vacas IL foi efetuado o seguinte processo de secagem: 

após a última ordenha, efetuou-se a antissepsia do teto com algodão e álcool 70%. Em seguida, foi 

aplicado Ciprolac® (Ciprofloxacina; Ourofino, Ribeirão Preto, Brasil), efetuada massagem e, na 
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sequência, aplicado Sellat® (Subnitrato de bismuto; Ourofino) por teto. Além disso, a secagem 

abrangeu a vacinação contra Mastite (5 ml de Mastiplus-BR® SC; Vitafort Animal Defense, Ribeirão 

Preto, Brasil) no momento da secagem e 30 dias após. Foi respeitado o período seco de 60d para 

posterior indução da lactação das vacas IL. Esse grupo (IL) foi composto por vacas RS que receberam 

protocolo de indução de lactação 30 dias previamente à OPU [500mg de bSTr (Boostin®, MSD, São 

Paulo, Brasil) nos D0, 7 e 20; 30mg/vaca/d de BE (Sincrodiol®, Ourofino) e 300mg/vaca/d de P4 

(Sincrogest®, Ourofino) IM do D0 ao 7; 20mg/vaca/d de BE do D8 ao 14; 0,530mg/vaca de PGF 

(Sincrocio®, Ourofino) no D15; 40mg/vaca/d de dexametasona (Cortiflan®, Ourofino) do D18 ao 20; 

massagem diária por 5min dos tetos e úbere do D16 ao 19; ordenhas a partir do D20; após o início da 

lactação, as vacas receberam 500mg/vaca de bSTr a cada 14d]. Os demais grupos não receberam 

tratamento algum. Vacas das quatro categorias passaram por três OPUs, com intervalo de 30d. A 

contagem da população folicular antral (CFA) foi realizada com auxílio de US em cada OPU. Os dados 

foram analisados pelo Generalized Linear Mixed Models (PROC GLIMMIX) do SAS (v9.4). A CFA 

foi menor (P=0,03) em vacas IL (9,3±0,9b) quando comparada às RS (15,9±2,2a) e VS (17,7±2,3a), 

não havendo diferença quando comparada às VL (12,7±1,6ab). No entanto, a quantidade de oócitos 

recuperados de vacas IL (7,15±0,7b) diferiu (P=0,008) apenas das VS (14,3±2,0a), sendo semelhante 

às RS (12,9±1,8ab) e VL (10,8±1,2b). Houve diferença no número de oócitos viáveis (P=0,02) entre os 

grupos (VS=7,8±1,3a; RS=7,3±1,0ab; IL=3,38±0,4bc e VL=4,9±0,7c). Não houve diferença (P=0,30) na 

taxa de recuperação de oócitos entre os grupos [IL=77,2% (186/241); VL=78,5% (270/344); 

RS=80,9% (271/335); VS=81,0% (387/478)]. A taxa de clivagem (clivados/total recuperados) foi 

maior (P=0,009) nas vacas RS [48,7%a (132/271)] em relação às demais [IL=29,6%b (55/186); 

VL=33.0%b (89/270) e VS=39,3%b (152/387)]. A taxa de blastocistos (blastocistos/total recuperados) 

foi maior (P=0,02) em vacas RS [24,7%a (67/271)] comparado à IL [9,1%b (17/186)], mas similar às 

demais categorias [VL=16,3%ab (44/270); VS=17,6%ab (68/387)]. Conclui-se que a secagem seguida 

de indução de lactação não foi eficiente em melhorar a PIVE de vacas RS. 
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Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da suplementação com propilenoglicol 

(PPG) na PIVE de vacas da raça Holandesa (Bos taurus). Um total de 84 vacas em lactação, sendo 45 

em pico de lactação [(PICO) DEL < 100 dias] e 39 vacas repetidoras de serviço [(RS) DEL > 200 dias, 

não prenhes], foram utilizadas. No dia 0 todas as vacas foram submetidas à aspiração folicular guiada 

por ultrassonografia (OPU) para ablação folicular, em fase aleatória do ciclo estral, e distribuídas em 

delineamento fatorial 2 x 2 a fim de avaliar o efeito de tratamento e categoria: grupo Controle (CTL; 

sem tratamento, n=23 vacas PICO), grupo RS (sem tratamento, n=21 vacas RS);  grupo PPG-PICO 

(tratamento com 500mL de propilenoglicol através de infusão ruminal duas vezes ao dia, durante 5 

dias, n=22 vacas PICO) e grupo PPG-RS (tratamento com 500mL de propilenoglicol através de infusão 

ruminal duas vezes ao dia, durante 5 dias, n=18 vacas RS). No dia 5 todas as vacas foram submetidas 

à segunda OPU. Foram realizadas cinco réplicas com animais de ambas as categorias e tratamentos. 
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Em cada réplica, todos os folículos ≥ 2 mm foram puncionados e a quantidade e a qualidade dos oócitos 

foram registrados. Os oócitos foram submetidos à PIV e o desenvolvimento embrionário (taxa de 

clivagem e de blastocisto) foi avaliado. No dia 7 da produção in vitro os embriões foram vitrificados 

para posterior transferência. Os oócitos foram fertilizados com sêmen sexado de um mesmo touro da 

raça Holandesa (Bos taurus) e mesma partida. Os dados obtidos foram analisados utilizando o 

procedimento GLIMMIX do SAS®. Não houve diferença significativa (P= 0,52) entre categorias e 

tratamento para: número de oócitos totais, CTL-PICO (5,09 ± 0,95), PPG-PICO (3,27 ± 0,67), CTL-

RS (6,14 ± 1,11) e PPG-RS (5,38 ±0,76); número de oócitos viáveis (P=0,847): CTL-PICO (2,7 ± 

0,51), PPG-PICO (1,82 ± 0,46), CTL-RS (3,33 ± 0,72) e PPG-RS (2,67 ± 0,62); número de oócitos 

cultivados (P= 0,3416): CTL-PICO (4,39 ± 0,81), PPG-PICO (2,82 ± 0,65), CTL-RS (5,1 ± 1,03) e 

PPG-RS (4,89 ± 0,69). O número de blastocistos por OPU foi semelhante entre os tratamentos e 

categorias analisados: CTL-PICO (0,87 ± 0,28), PPG-PICO (1,05 ± 0,23), CTL-RS (2,00±0,51) e PPG-

RS (1,56 ± 0,5). Houve interação entre tratamento e categoria (P= 0.0031) na taxa de clivagem sobre 

os oócitos cultivados, que foi superior no grupo CTL-RS (70%a) quando comparado ao grupo CTL-

PICO (36%b) e não diferiram dos grupos PPG-PICO (58%ab) e PPG-RS (55%ab). Houve interação 

entre tratamento e categoria (P= 0.0118) na taxa de blastocisto sobre os oócitos cultivados, que foi 

superior (P=0,0118) em vacas do grupo PPG-PICO (42%a) e CTL-RS (40%a), quando comparada ao 

grupo CTL-PICO (18%b) e não diferiu do grupo PPG-RS (31%ab). O tratamento por cinco dias com 

propilenoglicol amentou a taxa de clivagem e de blastocistos em vacas holandesas no pico de lactação. 
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Resumo: A utilização de peptídeo natriurético C (NPPC) foi descrita para elevar os níveis de cAMP 

bloqueando a meiose em oócitos (Zhang, W. Journal of Cellular Physiology, v.230, pág 71-81, 2015). 

No entanto, não há relatos sobre o uso de NPPC na ativação de processos metabólicos em embriões. 

Considerando as alterações no metabolismo lipídico através do aumento das concentrações de cAMP, 

os possíveis benefícios poderiam acontecer com a ativação da proteína quinase A (PKA). O presente 

estudo teve como objetivo avaliar o efeito da suplementação de NPPC no meio de cultivo sobre o 

desenvolvimento, conteúdo lipídico e níveis de transcrição de genes relacionados à qualidade e ao 

metabolismo celular de embriões bovinos produzidos in vitro. Foram obtidos ovários (n = 420) de 

vacas Nelore (n = 210) de abatedouro. No dia 5 (D5) do cultivo in vitro, os embriões do grupo 

experimental foram tratados com 100 nM de NPPC e o grupo controle não recebeu essa substância. A 

avaliação foi realizada com base nas taxas de blastocisto e de eclosão em D7, D9 e D10. Para a 

avaliação da concentração lipídica, os blastocistos (D7; n = 10 / grupo) foram corados com o Sudan 

Black B. Além disso, a análise de expressão gênica de GPX1 (gene envolvido no desenvolvimento), 

POU5F1 (pluripotência), HAND1 (diferenciação e implantação), HP1 (homodimerização e interação 

da cromatina), IFNT2 (interação materno-fetal), AKR1B1 (metabolismo da glicose), SREBF1 e SCD 

(ambos envolvidos no metabolismo lipídico) foram realizados por qRT-PCR. A análise estatística das 

taxas de cultivo in vitro foi realizada pelo teste ANOVA com o sistema SAS; para o conteúdo lipídico, 

foi utilizado o teste ANOVA seguido do teste de Tukey e, na análise das expressões gênicas foi 

utilizado o software JMP. Os resultados foram considerados significativos quando P≤ 0,05. A 
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concentração lipídica foi semelhante para ambos os grupos, 883 UA (unidade arbitrária) no grupo 

controle e 881 UA no grupo NPPC (P˃0.05). O gene relacionado ao metabolismo lipídico - SREBF1 

- mostrou concentrações de transcritos menores para embriões do grupo NPPC, P=0,06. Outra 

diferença foi encontrada no gene IFNT2, com maior expressão para embriões tratados com NPPC, 

P=0,06. Não houve diferenças nas taxas de blastocistos entre embriões cultivados com NPPC (44,4%) 

e grupo controle (39,5%). Curiosamente, as taxas de incubação em D10 foram maiores para o grupo 

NPPC (63,9%) quando comparado ao grupo controle (54,6%; P = 0,09). Em conclusão, nossos dados 

sugerem um possível efeito de NPPC no desenvolvimento de embriões. 

 

SBTE 143 (SUBMISSÃO: 1988) 

OPU – FIV/TE 

EFEITO DO NÚMERO DE OÓCITOS RECUPERADOS POR OPU NA PRODUÇÃO IN VITRO 

DE EMBRIÕES E NA TAXA DE PRENHEZ DE VACAS NELORE (BOS INDICUS) 
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MINGOTI3; LAÍSA DA GARCIA DA SILVA3; FLÁVIA MORAG ELLIFF3; ROBERTA 
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Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a relação entre a quantidade de oócitos recuperados 

por sessão de OPU de vacas Nelore, a eficiência da PIVE e a taxa de prenhez após a TE. Para tal, 

foram analisados os dados de 9.470 OPU feitas por nove médicos veterinários em 1.658 doadoras de 

oócitos da raça Nelore para a produção in vitro de embriões (PIVE) no período de 2001 a 2010, em 16 

fazendas comerciais. Sêmen de 178 touros da raça Nelore foi utilizado para a fertilização in vitro. Para 

a análise dos dados, as doadoras foram divididas em grupos de acordo com a quantidade de oócitos 

recuperados no momento da OPU, sendo Grupo 1 (Q1) - quartil inferior (n = 13.246); Grupo 2 (Q2) - 

quartil intermediário inferior (n = 25.376); Grupo 3 (Q3) - quartil intermediário superior (n = 40.119) 

e Grupo 4 (Q4) - quartil superior (n = 75.645). Os dados foram analisados utilizando o PROC 

GLIMMIX do SAS (versão 9.4). Para os cálculos de probabilidade foi utilizado “interactive data 

analyses” do SAS. Houve diferença entre os grupos quanto ao número de oócitos recuperados por OPU 

(Q1 = 9,4; Q2 = 18,1; Q3 = 28,6 e Q4 = 53,9) e número de oócitos viáveis por OPU (Q1 = 8,4; Q2 = 

15,9; Q3 = 25,4 e Q4 = 47,7), sendo maior o número de ambas variáveis para o Q4. A produção de 

blastocistos por OPU também foi superior para Q4 (Q1 = 2,6; Q2 = 4,9; Q3 = 7,8 e Q4 = 13,5). No 

entanto, não houve diferença entre os grupos na taxa de clivagem [número de oócitos clivados/número 

de oócitos recuperados; Q1 = 68,8% (8.089/11.756); Q2 = 66,7% (14.900/22.337); Q3 = 66,2% 

(23.582/35.634); Q4 = 63,9% (42.714/66.860); P = 0,08] e na taxa de blastocistos [Q1 = 44,9% 

(3.634/8.089); Q2 = 45,9% (6.841/14.900); Q3 = 46,4% (10.948/23.582); Q4 = 44,5% 

(19.001/42.714); P = 0,23]. A taxa de prenhez foi maior para o quartil inferior (Q1 = 44,1%, 187/424a) 

comparando-o com os demais quartis [Q2 = 40,3% (302/750)b; Q3 = 39,9% (n/899)b; Q4 = 38,6% 

(387/1.003)b; P = 0,001]. Houve decréscimo na probabilidade de clivagem (R2 = -0,084; P < 0,001), 

na probabilidade de produção de blastocistos (R2 = -0,034; P=0,01) e na probabilidade de prenhez (R2 

= -0,072; P < 0,0001) conforme o aumento do número de oócitos recuperados por doadora. Conclui-

se que, tanto a eficiência da PIVE (clivagem e produção de blastocistos), quanto a taxa de prenhez são 

influenciadas negativamente pelo aumento do número de oócitos recuperados de vacas Nelore por 

OPU. 

Agradecimentos: Fapesp 2012/50533-2 (GIFT) e CNPq 152030/2016-6. 
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CINÉTICA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO CONFORME A POPULAÇÃO 

FOLICULAR EM DOADORAS BOS INDICUS 

OSNIR WATANABE1; JULIA GLEYCI SOARES2; FABIO MORATO MONTEIRO3; 
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FABIO GOUVEIA NOGUEIRA8; YEDA FUMIE WATANABE5; PIETRO SAMPAIO 

BARUSELLI2 

1.WTA, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL - FMVZ - 

USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.3CENTRO APTA BOVINOS DE CORTE, INSTITUITO DE 

ZOOTECNIA, SERTÃOZINHO, SP, BRASIL; 4.FMVZ-UNESP-JABOTICABAL, JABOTICABAL, SP, 

BRASIL; 5.VITROGEN – YVF BIOTECH, CRAVINHOS, SP, BRASIL; 6.DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA VETERINÁRIA, UFL, LAVRAS, MG, BRASIL; 7.CENTRO DE PESQUISA EM 

UROLOGIA, UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 8.FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS, 

UNESP, ASSIS, SP, BRASIL. 

Resumo: O presente estudo objetivou avaliar o efeito do número de folículos aspirados de doadoras 

Nelore (Bos indicus) na cinética do desenvolvimento dos embriões produzidos in vitro. Em dia 

aleatório do ciclo estral, um total de 30 vacas Nelore foi sincronizado com dispositivo intravaginal de 

progesterona associado ao tratamento com benzoato de estradiol (2.0mg im). Administrou-se também 

prostaglandina F2α (2.0 mg im) para remoção do CL no momento da ovum pick-up (OPU). Cinco dias 

após, todos as doadoras foram submetidas ao procedimento OPU. Os oócitos foram classificados e 

submetidos à produção in vitro de embriões. A produção e a eclosão dos blastocistos foram verificadas 

nos dias 7, 8 e 9. Os dados foram analisados pelo procedimento GLIMMIX do SAS 9.3®. As doadoras 

foram classificadas em três categorias de acordo com a população folicular: Baixa (18,1 ± 0,8; n = 10); 

Média (30,8 ± 1,5; n = 10) e Alta (54,3 ± 5,1; n = 9). Não foi verificada diferença na taxa de oócitos 

viáveis (64,3 vs. 65,4 vs. 68,5%; P=0,59) entre os grupos de Baixa, Média e Alta população folicular, 

respectivamente. No entanto, verificou-se aumento na taxa de clivagem (56,4b vs. 63,5ab vs.64,6%a; 

P=0,05) nos animais de alta população folicular, quando comparados aos de baixa. As taxas de 

blastocistos, em relação aos oócitos recuperados, produzidos no D7 (25,7 vs. 25,7 vs. 33,3%; P=0,10), 

no D8 (29,3 vs. 30,8 vs. 35,7%; P=0,30) e no D9 (15,7 vs. 21,0 vs. 17,6%; P=0,41) não diferiram entre 

os grupos de Baixa, Média e Alta população folicular, respectivamente. Ainda, não foram verificadas 

diferenças nas taxas de blastocistos eclodidos no D7 (0 vs. 0 vs. 0,1%; P=0,26), no D8 (52,4 vs. 41,8 

vs. 53,4; P=0,30) e no D9 (20,0 vs. 35,1 vs. 23,6%; P=0,13), nos respectivos grupos. A taxa de 

produção de blastocistos totais, em relação aos oócitos recuperados, (32,1 vs. 34,6 vs. 40,6%; P=0,15) 

e a taxa de blastocistos eclodidos (71,1 vs. 74,3 vs. 80,2%; P=0,36) foi similar entre os animais de 

Baixa, Média e Alta população folicular, respectivamente. Conclui-se que a cinética do 

desenvolvimento do embrião não foi influenciada pela população folicular de doadoras Nelore (Bos 

indicus) submetidas à OPU-PIVE. 

Agradecimentos: Fapesp 2012/50533-2 (GIFT). 
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Resumo: Objetivos: este estudo foi conduzido para determinar se a contagem folicular antral (CFA) 

está positivamente associada com o CFA total, graus oocitários, oócitos viáveis, total de oócitos e 

volume ovariano. Materiais e métodos: Ovários foram coletados em abatedouro de 105 fêmeas bovinas 

mestiças (predominância Bos taurus taurus) cíclicas, multíparas e  condição corporal 3 e 4 (1- 5) com 

3 a 10 anos de idade. Os grupos foram divididos em alta (≥25 folículos) (A), intermediária (16- 24 

folículos) (M) e baixa (≤ 15 folículos) (B) CFA. Os complexos cumulus-oócito (CCOs) foram 

aspirados de folículos de 3 a 8mm de diâmetro. Foram utilizados somente oócitos de qualidade 1 a 3 

para o experimento. A Maturação in vitro (MIV) de oócitos das classes de CFA foi realizada em 

incubadora durante 24h a 38,7ºC com 5% de CO2 em atmosfera umidificada. Os oócitos foram 

examinados a cada 2 dias usando óptica Nomarski (200-400 ampliação) em microscópio Nikon 

Diaphot DTM (Nikon, Tokyo, Japan). As análises foram realizadas por programa estatístico SAS® 

(SAS Institutee, Cary, NC, USA). Análise de variância para testar as variáveis reprodutivas (CFA total, 

graus oocitários G1, G2 e G3, oócitos viáveis, total de oócitos e volume ovariano). O GLM precedido 

do teste Tukey’s para diferenças entre médias individuais. A média ± o erro padrão da média foram 

utilizados. Resultados: o P foi significativo quando < 0,05. A CFA total, oócitos de graus 1, oócitos 

viáveis, total de oócitos e volume ovariano foram maiores em ovários A (69,69±2,144; 7,86±0,603; 

30,97±5,173; 12,60±0,739) (p<0,001) comparada com M (36,73±2,383; 4,85±0,670; 13,05±1,235; 

38,32±5,750; 10,10±0,750) e B (20,65±2,580; 3,27±0,726; 8,07±1,337; 20,81±6,226; 8,09±0,858). 

Em relação ao volume ovariano, houve uma redução significativa (P<0,001) no peso e tamanho 

ovariano (comprimento e altura) em ovários B (8,09±0,858) comparados com A (12,60±0,739). Em 

relação à categoria oocitária, número de oócitos com grau 2 e 3 foram maiores (p<0,001) em ovários 

A (4,02±0,388 em G2; 2,09±0,389 em G3) comparada com M (2,76±0,432 em G2; 2,48±0,439 em 

G3). Já o B (1,24±0,467 em G2; 1,27±0,468 em G3) foi similar ao M (p=0,009 para G2 e p=0,007 para 

G3). Conclusões: A CFA esta diretamente associada a quantidade e qualidade oocitária e ao volume 

ovariano, indicando que essas características poderão ser facilmente utilizadas em processos de seleção 

em fêmeas bovinas. Agradecimentos: CAPES, FAPEMIG. 
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Resumo: A Aspiração Folicular por Laparoscopia (LOPU) foi proposta como método adequado para 

a obtenção de oócitos para produção de embriões in vitro (PIVE) e transferência nuclear de células 

somáticas (TNCS) de espécies ameaçadas. Além disso, o procedimento é compatível com a obtenção 

de ovócitos imaturos ou maturados in vivo, incluindo (ou não) hCG na estimulação hormonal. Este 

relato apresenta os resultados de LOPU realizados em onças pardas nas quais o desenvolvimento 

folicular foi estimulado com 750 UI de eCG 4,5 dias antes da LOPU. Na primeira seção de LOPU três 

fêmeas foram estimuladas, das quais duas receberam adicionalmente 500 UI de hCG 84h após a eCG 

e 24-30h antes da aspiração, visando promover a maturação in vivo. Todos os hormônios foram 

injetados através de dardos soprados por zarabatana. Previamente a cirurgia os animais foram 

submetidos a jejum alimentar (24h) e hídrico (12h). O procedimento foi conduzido conforme 

anteriormente descrito (Baldassarre et al.; Anim. Reprod., v.12, n.3, p717, 2015). Resumidamente, as 
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fêmeas já anestesiadas foram contidas em uma maca adequada à laparoscopia em ângulo de 45° e, 

usando um laparoscópio de 5 mm e uma pinça atraumática para descobrir os ovários, todos os folículos 

com diâmetro ≥ 2 mm foram aspirados usando uma agulha 20G montada em uma pipeta de plástico 

conectada a um tubo de colheita e a uma linha de vácuo. Quando da inclusão de hCG na estimulação 

hormonal, 41 de 42 oócitos recuperados apresentaram características de maturação in vivo (cumulus 

expandido). Duas dessas fêmeas foram novamente aspiradas com um intervalo de 26 meses e 

produziram 55 e 22 (abril de 2015) vs 32 e 25 (junho de 2017) oócitos viáveis, respectivamente. No 

momento da segunda LOPU não foram observadas aderências ou sequelas do procedimento prévio 

(i.é. aderências, cicatrizes ovarianas, etc), o que sugere que o procedimento anterior não afetou nem a 

capacidade dos animais em responder ao tratamento hormonal nem a aspiração, produzindo um grande 

número de oócitos viáveis. A terceira fêmea, que submetida à LOPU em 2015 produziu 21 oócitos, foi 

reintroduzida à vida livre após nove meses. Antes da soltura essa fêmea recebeu um colar com GPS 

que permitiu monitorar seu deslocamento por satélite. Através deste sistema, foi possível detectar 

quando foi morta cerca de 80 dias após a soltura, sendo rapidamente localizada e submetida à 

necropsia, que mostrou que esta estava gestante de dois fetos, o que reforça a hipótese de que a LOPU 

é um procedimento seguro que não afeta negativamente a fertilidade dos animais. Acreditamos que 

este é o primeiro relato de repetição de estimulação hormonal e aspiração folicular por laparoscopia 

em onças pardas, com fertilidade comprovada por gestação após LOPU. Estes resultados validam a 

LOPU como um procedimento de reprodução seguro para a multiplicação de felinos selvagens, como 

parte de estratégias de conservação de onças pardas e pintadas, consideradas vulneráveis no Brasil. 
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Resumo: Este trabalho foi conduzido na Estação Experimental de São Bento do Una (EESBU/IPA) 

Pernambuco, Brasil (Latitude 08 31' 35’’ S e Longitude 036 27’ 34.8'' W), com objetivo de avaliar a 

influência da lactação sobre o diâmetro e a contagem de folículos antrais (CFA) ovarianos em vacas 

da raça Holandesa submetidas a protocolo hormonal.  Foram utilizadas 87 vacas com idade variando 

de 36 a 96 meses, escore de condição corporal 2-3 e entre 50 e 120 dias em lactação (DEL) ou não 

lactantes. As vacas foram mantidas em sistema semi-intensivo, recebendo uma dieta composta de 

palma forrageira (Opuntia ficus-indica Mill), silagem de sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench) e 

concentrado proteico com 28% de proteína bruta (PB), além de suplemento mineral e água ad libitum. 

Todas as vacas após avaliação clínica-ginecológica foram distribuídas em seis grupos experimentais 

(G1 a G6). Nos grupos G1, G2 e G3 as vacas não foram submetidas a protocolo hormonal, sendo o G1 

(n=15) composto por vacas não lactantes, o G2 (n=15) por vacas lactantes com produção média (15-

20 Kg/leite/dia) e o G3 (n=15) vacas lactantes com alta produção (21-35 Kg/leite/dia). As dos grupos 

G4, G5 e G6 foram submetidas a protocolo hormonal, sendo o G4 (n=14) composto vacas não 

lactantes, o G5 (n=14) por vacas com média produção e o G6 com alta produção. O protocolo hormonal 

consistiu em implante intravaginal contendo 1g de P4 e 2mg de Benzoato de Estradiol no D0, 0,530mg 

de Cloprostenol e 200 UI de FSH no D4, sendo submetidas a exame ultrassonográfico para CFA e 

mensuração do diâmetro folicular no D6. Utilizou-se ultrassom equipado com transdutor 

microconvexo de 7,5 MHz acoplado a uma guia por via transvaginal. Os folículos antrais de ambos os 
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ovários foram quantificados, obtendo-se o diâmetro do maior e do menor folículo em cada ovário. Os 

dados foram submetidos à ANOVA e ao teste de Tukey considerando- se o nível de 5%. Não se 

observou diferença (P>0,05) quanto ao diâmetro dos folículos maiores, sendo observadas variações de 

9,6 ± 0,75 a 11,9 ± 0,87 mm para os folículos de maior diâmetro. Quanto aos folículos de menor 

diâmetro observou-se variação de 3,3 ± 0,99 a 4,8 ± 1,02 mm (P<0,05). Na CFA, os animais do G4 

apresentaram média de 25,8 ± 1,72 folículos, sendo superiores (P<0,05) aos demais grupos. Entretanto, 

as vacas do G1 apresentaram 18,7 ± 1,54 folículos, sendo também superiores (P<0,05) às vacas do G2 

(8,7 ± 1,04), G3 (12,4 ± 1,16), G5 (11,3 ± 1,12) e G6 (10,3 ± 0,93). Portanto, conclui-se que a lactação 

exerceu influência sobre a CFA em vacas Holandesas, mesmo com a utilização de protocolo hormonal. 
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Resumo: A maturação nuclear ovocitária é um processo complexo que envolve modificação da 

cromatina do estágio de vesícula germinativa (VG) à metáfase II (MII). Estudos tem relatado que 

ovócitos procedentes de grandes folículos tem maior capacidade de desenvolvimento do que ovócitos 

derivados de pequenos folículos, gerando uma melhor produção de embriões in vitro. O objetivo deste 

estudo foi avaliar o grau de condensação da cromatina e cinética de maturação nuclear em ovócitos 

com diferentes graus de competência. Para isso, foram utilizados folículos pequenos (FP = 1,0-2,9 mm 

de diâmetro com ovócitos menos competentes; n=120) ou grandes (FG = 6,0-8,0 mm com ovócitos 

mais competentes; n=130) dissecados do córtex ovariano (Caixeta ES et al., Reprod. Fertil. 21,p.655–

664, 2009). O grupo controle (Con; n=151) foi obtido por aspiração de folículos de 3-8 mm de 

diâmetro. Os ovócitos de cada grupo foram fixados nos momentos 0 e 24 horas de maturação. Após a 

fixação os ovócitos foram corados com lacmóide para a determinação do estágio de meiose VG (VG0, 

VG1, VG2, VG3; Lodde et al., Mol. Reprod. Dev. 74, p.740–749, 2007); VGBD; MI, AI, TI, MII e 

anormais. Os dados foram analisados por Qui-quadrado (P<0,05). Os resultados mostraram que no 

momento 0h uma maior porcentagem (P<0,05) de ovócitos em VG no grupo FP (98,33%; 59/60) em 

relação ao grupo Con (89,77%; 79/88). No momento 24 h, os grupos Con e FG não apresentaram mais 

nenhum ovócito em VG, sendo que o grupo FG apresentou 93,4% (57/61) de MII. Já o grupo FP ainda 

possuía 10%(6/60) de ovócitos em VG (P<0,05) e apenas 81,7%(49/60) em MII. Em relação à presença 

dos diferentes graus de condensação da cromatina observou-se diferença (P<0,05) na porcentagem de 

VG0 entre os grupos FP (20%; 12/60) e Con (2,27%; 2/88). Porém, não houve diferença (P>0,05) entre 

os grupos em relação às taxas de VG1, VG2 e VG3. Conclui-se com esse estudo que ovócitos de 

folículos pequenos têm menor capacidade de atingir o estágio de MII, e que o grau de condensação da 

cromatina em VG, quando avaliado pela coloração com lacmóide, não é um bom parâmetro para 

estimar a competência de ovócitos em bovinos. 
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Resumo: A sobrealimentação (flushing) durante estação reprodutiva é prática usual para aumentar o 

número de ovulações, visto que a maior ingestão de energia estimula a foliculogênese. Tendo em vista 

a melhor digestibildade ruminal do amido da silagem de grão de milho reidratado (SGMR), objetivou-

se avaliar o efeito do flushing com SGMR na ovulação de ovelhas. Quinze ovelhas mestiças de Santa 

Inês foram alocadas aleatoriamente aos tratamentos: dieta com milho moído (CON, n=7) ou com 

SGMR (SGMR, n=8). As dietas continham silagem de milho (40% na matéria seca da dieta), farelo 

de soja, milho moído ou reidratado e sal mineral e foram ofertadas nos 30 dias que antecederam as 

coberturas. O estro foi sincronizado com implante impregnado de progesterona (Progespon®, Zoetis, 

Campinas, Brasil) por 11 dias e administração i.m. de 37,5 mg de d-cloprostenol (Prolise®, Arsa, 

Buenos Aires, Argentina) e 300 UI de eCG (Novormon®, Zoetis, São Paulo, Brasil) dois dias antes da 

remoção do implante (Dia 9). O estro foi observado duas vezes ao dia. Diariamente a partir do Dia 9, 

o número e diâmetro dos folículos ≥ 3 mm foram observados por ultrassonografia (Aloka SSD 500, 

probe linear de 7,5 MHz) até a ovulação ou até oito dias após a remoção da esponja. O momento de 

ovulação foi estimado como o intervalo médio entre a última visualização do folículo e o seu 

desaparecimento no exame seguinte. O consumo de matéria seca (CMS) diário foi avaliado. Amostras 

de sangue foram coletadas a cada seis dias para dosagem de glicose. As porcentagens de estro e de 

ovulação, a duração do estro, os intervalos retirada da esponja-início do estro e início do estro-ovulação 

foram analisados por modelos lineares generalizados, utilizando software SAS® (v 9.3, SAS Institute, 

Cary, USA). As variáveis CMS, glicose sérica, número, taxa de crescimento e diâmetro dos folículos 

ovulatórios foram analisadas por análise de variância. Peso inicial foi considerado como covariável 

em todas as análises. O CMS (1,2 ± 0,1 e 1,1 ± 0,0 kg/dia) e a concentração sérica de glicose (73,0 ± 

8,7 e 82,2 ± 8,0 mg/dL) não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos CON e SGMR, respectivamente. 

A porcentagem de manifestação de estros (57 vs 63%) e a duração dos estros (43,6 ± 10,6 vs 37,1 ± 

9,5 h) não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos, mas o intervalo remoção da esponja-estro foi menor 

(P<0,05) no tratamento CON (26,5 ± 8,5 vs 62,8 ± 8,3 h). O intervalo estro-ovulação (41,2 ± 11,2 vs 

36,6 ± 10,0 h), o percentual de ovelhas que ovularam (86 vs 75%), o número de folículos ovulatórios 

(2,7 ± 0,5 vs 1,7 ± 0,2 folículos) e a taxa de crescimento dos folículos ovulatórios (0,5 ± 0,1 vs 0,7 ± 

0,1 mm/dia) não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos. No entanto, o diâmetro dos folículos 

ovulatórios foi maior (P<0,05) no tratamento SGMR (6,2 ± 0,5 vs 8,2 ± 0,7 mm). O flushing com 

SGMR não promoveu aumento do número de ovulações, mas retardou o início do estro e resultou na 

ovulação de folículos maiores. Agradecimentos: FAPEMIG. 
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Resumo: A glicogênio sintase quinase-3 (GSK-3) atua em diversas cascatas de sinalização 

relacionadas ao ciclo celular, síntese proteica e dinâmica de microtúbulos. Esta enzima foi identificada 

em ovócitos e em células do cumulus de bovinos, de folículos em diferentes estádios de 

desenvolvimento. Sabe-se que sua inibição inespecífica afeta negativamente a maturação in vitro 

(MIV) de ovócitos, mas poucos trabalhos demonstram seu papel na viabilidade ovocitária, na 

maturação citoplasmática e o impacto de sua inibição no desenvolvimento embrionário. Assim, o 
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objetivo desse estudo foi determinar o impacto da inibição específica da GSK-3, utilizando o inibidor 

CHIR99021, na MIV de ovócitos bovinos e seu efeito na produção in vitro de embriões (PIV). COCs 

(grau I e II) foram maturados em TCM 199, acrescido de 10% de SFB, 10 g mL-1 de FSH, 5 µg mL-

1 de LH e 1% de penicilina/estreptomicina, suplementado com diferentes concentrações do 

CHIR99021 [Grupo controle(GC), 1,5 µM(G1), 3,0 µM(G2) e 6,0 µM(G3)].  A MIV foi realizada em 

gotas de 100µL (20 COCs/gota), submersas em óleo mineral e mantidas em atmosfera úmida, contendo 

5% de CO2, a 38,5 ºC, por 24 horas. Após este período foram avaliados o grau de expansão das células 

do cumulus, a viabilidade celular pela marcação com calceína AM e iodeto de propídio, e as taxas de 

maturação nuclear e citoplasmática pela marcação com orceína acética 2% e Lens culinaris-FITC 

(LCA), respectivamente. COCs submetidos as mesmas condições foram também fertilizados e 

cultivados in vitro para determinar a taxa de clivagem (D3) e de blastocistos (D7). Os resultados foram 

analisados por ANOVA e submetidos ao teste de Tukey (p≤0,05). O uso de maiores concentrações de 

CHIR99021 (3 e 6 µM) promoveu uma redução do grau de expansão das células do cumulus. Este 

inibidor também causou uma redução significativa e dose dependente da viabilidade ovocitária 

(Controle: 81,62±11,15a; G1: 66,67±8,47ab; G2: 52,02±12,60bc; G3: 34,86±10,43c) e da maturação 

nuclear (C: 92,71±8,58a; G1: 54,67±5,58b; G2: 44,27±7,96b; G3:28,47±1,65c). A distribuição dos 

grânulos corticais reduziu significativamente quando as concentrações de 3 e 6 µM foram utilizadas 

(C: 75,06±5,97a; G1: 60,41±8,46a; G2: 39,11±4,78b; G3:28,31±9,84b). Estas condições resultaram 

em menores taxas de clivagem (C: 83,63±9,39a; G1: 80,72±9,06a; G2: 65,44±16,94ab; G3: 

39,58±12,39b) e de blastocistos (C: 40,50±3,90a; G1: 34,11±5,35ab; G2: 25,34±3,78b; G3: 

13,41±4,43c). É possível concluir que a GSK3 é essencial para a MIV de ovocitos bovinos e sua 

inibição afeta negativamente a PIV. De acordo com o nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho 

que demonstra o efeito negativo da inibição da GSK3 durante a MIV, na pordução in vitrode embriões. 
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Resumo: Com o objetivo de avaliar o efeito de três protocolos de superovulação em alpacas para 

obtenção e coleta de embriões, 36 fêmeas na idade reprodutiva foram selecionadas e divididas em três 

grupos (n= 12/grupo). Foram aplicados os seguintes protocolos de superovulação: Grupo A: 

monitoramento por ultrassonografia (US) transretal no D 0, identificado o folículo dominante ≥ 10 mm 

de diâmetro, que sofreu ablação transretal. No mesmo dia as fêmeas foram tratadas com 500 UI de 

eCG pela via IM (dividia em duas aplicações: uma durante o início da manhã (M) dia e outra à tarde 

(T)). Em seguida foi realizada US nos dias 2, 3 e 5, sendo monitorado o crescimento folicular. No dia 

5 foi aplicado 1000UI de hCG por via IM (dividido em duas aplicações M/T e monta com macho 

inteiro fértil no momento das aplicações). Cinco dias depois, os ovários foram monitorados para 

identificação de ovulação e os CLs foram contados; Grupo B: a partir do dia -1, os ovários foram 

monitorados para a identificação de folículos ≥ 8 mm e 500 UI eCG foram aplicadas pela via IM (M/T). 

Foi realizada US nos dias 2, 3 e 5 para monitorar o crescimento do folículo. No dia 5 foi aplicado 

GnRH pela via IM, junto com a monta no momento do tratamento, sendo repetida a monta 12 h após. 

Cinco dias depois os ovários foram monitorados para a identificação da ovulação e contagem de CLs. 

Grupo C: No dia 0 houve monitoramento com US transretal para identificação de folículo ≤ 4 

mm diâmetro com ausência do folículo dominante. No mesmo dia foi aplicado 200UI de eCG por via 

IM (M/T). Foi realizada US nos dias 2, 3 e 5 para monitorar o crescimento folicular. No dia 5, foi 

realizada a aplicação de 1000UI hCG pela via IM (dividida em duas aplicações M/T e as fêmeas foram 
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submetidas a monta com macho inteiro fértil no momento das aplicações). Cinco dias depois 

foram monitorados os ovários para a identificação da ovulação e contagem de CLs. Em todos os 

protocolos foi feita coleta de embriões com o método não cirúrgico. A análise estatística foi realizada 

mediante ANOVA e Tukey para analisar o efeito dos protocolos. O número total de folículos em A foi 

de 7,58±0,72, observando-se um maior desenvolvimento folicular em comparação ao grupo B 

(7,00±0,72) e C (5,83±0,42), que tiveram menor número de folículos. O número de CLs não diferiu 

entre os grupos (p>0,05) sendo observado 5,83±0,90 CLs em A, 4,17±0,82 CLs em B e 4,42±0,55 CLs 

em C. O número de cistos foliculares foi maior em B (2,83±0,31), seguido de A (1,75±0,26) e C 

(1,42±0,20) (p<0,05). O lavado uterino foi realizado no dia 7,5 (dia 12) depois da indução de ovulação 

e da monta, sendo que o número de embriões obtidos foi maior em A (2,67±0,45), seguido de C 

(1,83±0,28) e B (1,50±0,20) (p<0,05). A taxa de coleta embrionária foi maior em A (45,71%), seguido 

de C (41,51%) e menor em B (36,00%). Conclui-se que o protocolo A é o melhor para obtenção de 

embriões em alpacas. 
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Resumo: A população folicular antral tem sido associada com características de fertilidade em Bos 

taurus (Ireland et al., Reprod Fertil Develop, v.23, p.1-14, 2011; Jimenez-Krassel et al., Biol Reprod, 

v.80, p.1272-81, 2009), mas não em Bos indicus (Rodrigues et al., Pesq agropec bras, v.48, p.801-804, 

2013). No entanto, nas duas espécies há relação positiva da população folicular antral (PFA) com o 

número de embriões produzidos in vitro (Ireland et al., Reprod Fertil Develop, v.23, p.1-14, 2011; 

Rodrigues et al., Pesq agropec bras, v.48, p.801-804, 2013), o que tem tornado essa característica 

interessante para seleção (Oliveira Jr. et al., Semina, v.36, p. 3741-50, 2015). O melhor entendimento 

a respeito da relação da morfologia do ovário e PFA, pode otimizar o método de seleção baseado nessa 

característica. O objetivo do presente estudo foi avaliar a relação existente entre o peso e o diâmetro 

do ovário e o número de folículos antrais ≥1 mm em fêmeas bovinas de diferentes idades. Os ovários 

de 398 fêmeas Bos indicus foram coletados individualmente em abatedouro local. A idade dos animais 

foi determinada através da análise da dentição conforme preconizado por McManus et al. (Serie 

técnica: Genética. UnB- DF, 2010). Após isso, os ovários foram encaminhados ao laboratório e feita a 

mensuração do peso, diâmetro e contagem dos folículos antrais. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e correlação de Pearson pelo programa R. Grandes variações no peso dos ovários 

e na PFA foram observados entre os animais. Correlações positivas significativas foram encontradas 

entre o diâmetro e o peso dos ovários (r≥0,66) e entre o diâmetro do ovário e a PFA (r≥0,30). Houve 

diferença (P<0,05) da PFA dos animais que apresentavam CL em um dos ovários, quando comparados 

aos que não  o tinham (32,8±2,04; 27,1±0,95 respectivamente). No entanto, a presença do folículo 

dominante em um dos ovários não alterou (P>0,05) a PFA dos animais que não possuíam FD 

(28,1±1,15; 33,9±2,33 respectivamente). Não houve diferença (P>0,05) da PFA entre fêmeas 
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neloradas de 15 (n= 41), 24(n=38), 36(n=31), 48(n=45) e >60 (n=43) meses de idade. Houve 

correlação da idade com o peso dos ovários (r=0,33; P<0,05) e com o diâmetro do corpo lúteo (r=0,18; 

P<0,05). O mesmo não ocorreu quando correlacionou-se a idade com o peso e diâmetro dos FD 

(P>0,05). Conclui-se portanto, que a PFA variou em função do diâmetro, peso do ovário e presença 

ou não do CL, porém não foi observada influência do FD em fêmeas Bos indicus. E apesar do peso do 

ovário aumentar com a idade, a PFA não variou em fêmeas entre 15 e 60 meses de idade. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a morfologia e morfometria de folículos préantrais 

multioócitos de fetos bovinos em terço inicial, médio e final da gestação. Foram utilizados 32 ovários 

(16 pares) de fetos bovinos, provenientes de fêmeas Bos indicus em três fases gestacionais distintas: 

terço inicial (6 pares), terço médio (3 pares) e terço final (7 pares). Após o abate, os úteros gestantes 

foram acondicionados em caixas térmicas e encaminhados ao laboratório para dissecção e obtenção 

dos ovários que foram imediatamente fixados em Bouin por 18 horas, colocados em água corrente por 

12 horas e acondicionados em álcool 70% até o processamento histológico. Para confeccionar as 

lâminas, os blocos de parafina foram cortados em micrótomo rotativo (Leika ®, Alemanha) em cortes 

seriados de 5 µm de espessura e intervalo de 6 secções histológicas. Os fragmentos foram corados com 

Ácido Periódico de Schiff (PAS) e analisados em microscópio óptico (Axio, Scope. A1–Zeiss, Suiça). 

Avaliou-se o número total de folículos multioocitos e a classificação morfológica em primordiais, 

primários e secundários. A morfometria foi realizada com o auxílio do Programa Image Pro Plus 

Versão 4.5 através de capturas de imagem das lâminas, calculando-se a média da área de cada folículo. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (p<0,05). Foram encontrados 746 folículos 

multioócitos nos 16 pares de ovários. Houve maior proporção de folículos primordiais multioócitos 

nos terços médios e final [70,3% (154/219) e 69,4% (245/353)], respectivamente, em relação ao terço 

inicial [28,7% (50/174)]. Os folículos primários apresentaram proporção semelhante (p>0,05) no terço 

inicial [50,5%(88/174)], terço médio [28,3% (62/219)] e terço final [22,6% (80/353)]. Os folículos 

secundário apresentaram maior proporção (p<0,05) nos terços inicial [20,6% (36/174)] e final [7,9 

(28/353)] em relação ao terço médio [1,3% (3/219)]. A morfometria resultou em tamanhos distintos 

para os folículos primordiais multioócitos nos três terços da gestação (terço inicial: 246,8 µm; terço 

médio: 388,0 µm; terço final: 409,0 µm) em relação aos folículos primários (terço inicial: 797,2 µm; 

terço médio: 851,1µm; terço final: 569,1µm) e secundários (terço inicial: 713,3 µm; terço médio: 

1141,6 µm; terço final: 699,6 µm). Os folículos primordiais foram menores no terço inicial da gestação 

(246,8 µm) em relação ao terço médio (388,0 µm) e final (409,0 µm). Apenas os folículos primordiais, 

no terço inicial da gestação, apresentaram menor tamanho (p<0,05) em relação aos terços médio e 

final. Os folículos secundários foram semelhantes (p>0,05) nos três terços da gestação (terço inicial: 

713,3 µm; terço médio: 1141,6µm; terço final: 699,6µm). Concluímos que folículos primordiais 

multioócitos foram predominantemente encontrados em ovários de fetos Bos indicus em terço médio 

e final de desenvolvimento, sendo que esta classe folicular apresentou menor diâmetro nos fetos em 

terço inicial de gestação pela avaliação morfométrica. 
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(PECARI TAJACU LINNAEUS, 1758) 

ANA CLARA SAMPAIO VIANA1; JEFERSON LUCAS SOUSA FREITAS1; LÍVIA BATISTA 

CAMPOS2; ALEXANDRE RODRIGUES SILVA2; MOACIR FRANCO OLIVEIRA2; VICENTE 

JOSÉ DE FIGUEIRÊDO FREITAS1; DÁRCIO ÍTALO ALVES TEIXEIRA1; LUCIANA 

MAGALHÃES MELO1 

1.UECE, FORTALEZA, CE, BRASIL; 2.UFERSA, FORTALEZA, CE, BRASIL. 

Resumo: A espécie Pecari tajacu, comumente conhecida como cateto, tem despertado interesse 

comercial. O estudo da fisiologia reprodutiva é necessário para auxiliar o manejo em cativeiro e a 

conservação da biodiversidade. Este estudo teve como objetivo comparar dois diferentes tratamentos 

hormonais em fêmeas de catetos. Os animais (n = 4) foram fornecidos pelo Centro de Multiplicação 

de Animais Selvagens (CEMAS) da Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA) e foram 

submetidos a dois protocolos de estimulação ovariana com PG600® (eCG e hCG, MSD Saúde Animal, 

São Paulo Paulo, Brasil). O hormônio foi administrado por injeção intramuscular única em doses de 

5mL, como recomendado para estimulação ovariana de suínos (DS, Dose Suína) ou 1,2mL como 

determinado pelo cálculo alométrico (DA, Dose Alométrica). Cinco dias após o tratamento, os ovários 

foram recuperados e os folículos foram classificados como (P) pequenos (<0,3cm), (M) médios (0,3-

0,5cm) ou (G) grandes (>0,5cm). Registou-se o número de corpus luteus (CL) em cada ovário. As 

biópsias dos folículos foram obtidas com tesouras de Castroviejo, pesadas e armazenadas em 

nitrogênio líquido para aplicações posteriores. Os dados foram apresentados como média ± e.p e 

comparados pelo teste t de Student com P<0,05. Os números de foliculos para cada grupo (DS e DA, 

respectivamente) foram 6,00 ± 0,71 e 12,00 ± 2,83 para P, 8,00 ± 0,71 e 8,00 ± 0,00 para M e 10,00 ± 

1,41 e 4,50 ± 1,77 para folículos G. Apesar de numericamente diferentes, o número de folículos P, M 

e G foi estatisticamente semelhante (P> 0,05) entre os grupos DS e DA. As massas das biópsias dos 

animais DS foram 5,44 ± 1,71mg para P, 11,92 ± 2,67mg para M e 17,53 ± 2,92mg para folículos G. 

Enquanto para o grupo AD, as biópsias foliculares apresentaram 2,09 ± 0,28mg para P, 2,41 ± 0,36mg 

para M e 2,69 ± 0,59mg para folículos G. Assim, a massa folicular aumentou significativamente 

(P<0,05) de P para M e de P para G em folículos DS, o que não ocorreu no grupo DA. 

Conseqüentemente, o tratamento DS resultou em maior quantidade (P<0,05) de amostra tecidual de 

folículos G do que AD (378 ± 53,49 vs 28,4 ± 3,81mg, respectivamente). Finalmente, ambos os 

tratamentos produziram taxas de ovulação semelhantes (P>0,05) (representado pelo número de CL) 

em fêmeas. Assim, DS produziu 2,50 ± 0,35 CL/animal e DA 3,00 ± 0,71 CL/animal. Além disso, uma 

fêmea do tratamento DA apresentou duas estruturas macroscopicamente classificadas como folículos 

luteinizados. Em conclusão, os tratamentos DS e DA produziram estimulações ovarianas semelhantes 

(denotadas pelo número de folículos) e taxas de ovulação em fêmeas de cateto. Por outro lado, o 

tratamento da DA gerou folículos luteinizados, o que pode indicar que a dosagem não é completamente 

adequada para induzir a ovulação. Finalmente, a massa da parede folicular parece aumentar com o 

tamanho do folículo após DS, mas não após o tratamento DA. Investigações adicionais sobre a 

qualidade do oócito ou os perfis moleculares dos folículos ovarianos podem elucidar a fisiologia 

reprodutiva do cateto. 

 

SBTE 160 (SUBMISSÃO: 1883) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA UTILIZAÇÃO CONJUNTA DE PEPTÍDEO NATRIURÉTICO DO 

TIPO C (NPPC) COM RHFSH NA PRÉ-MATURAÇÃO IN VITRO DE OÓCITOS BOVINOS 

SOBRE A RETOMADA ESPONTÂNEA DA MEIOSE I 
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ELISA M PIOLTINE1; ALINE GONÇALVES SAWA2; ALEXANDRE MENDES DE ALMEIDA 

JÚNIOR2; FRANCINY MARA DE LIMA NEVES2; MARCELO FABIO GOUVEIA NOGUEIRA2 

1.UNESP BOTUCATU- INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, BOTUCATU, SP, BRASIL; 2.UNESP ASSIS- 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS, ASSIS, SP, BRASIL. 

Resumo: Estudos demonstraram que o peptídeo natriurético do tipo C (NPPC) e o seu receptor do tipo 

2 (NPR2) são essenciais para a manutenção do bloqueio da meiose I no oócito. A espécie bovina ainda 

carece de um maior detalhamento sobre essa proteína e de seus prováveis efeitos advindos da 

associação com outros fatores usados para a MIV. Dentre estes, o FSH é amplamente utilizado pois 

estimula a expansão das células do cumulus e a progressão da meiose I. Como o sistema NPPC-NPR2 

possui a capacidade de atrasar in vitro a retomada espontânea da meiose no oócito e o FSH tem a ação 

antagônica, a utilização conjunta dos dois fármacos é evitada, de modo empírico, na formulação dos 

meios de MIV ou de pré-MIV. Os objetivos gerais do presente trabalho foram avaliar o efeito do 

NPPC, associado ou não ao rhFSH, em um sistema de 6 h de pré-MIV, sobre a progressão da meiose 

oocitária. Complexos cumulus-oócito (CCOs) foram maturados de acordo com os seguintes grupos: 

Controle do laboratório (I), 24 h de MIV com o meio controle (TCM 199 acrescido de pFSH, pLH, 

E2, SFB, piruvato e amicacina); Controle do experimento (II), 6 h de pré-MIV com o meio básico 

(TCM 199 acrescido de BSA, piruvato e amicacina); Pré-MIV com NPPC (III), 6 h de pré-MIV com 

o meio básico acrescido de 100 nM de NPPC; Pré-MIV com rhFSH (IV), 6 h de pré-MIV com o meio 

básico acrescido de 0,1 µg/mL de rhFSH; Pré-MIV com NPPC e rhFSH (V), 6 h de pré-MIV com o 

meio básico acrescido de NPPC e rhFSH nas mesmas concentrações dos grupos III e IV. Em todos os 

grupos, exceto o grupo I, a pré-MIV foi seguida de uma MIV de 24 h com o meio controle. Os CCOs 

foram coletados nos momentos de 9 e 15 horas do tempo total de maturação in vitro - isto é, às 3 h e 

às 9h da MIV para os grupos II, III, IV e V e às 9 h e 15 h para o grupo I. As amostras coletadas foram 

avaliadas quanto a porcentagem de oócitos que não progrediram a meiose I (vesícula germinativa 

íntegra; VGI) por meio da coloração com orceína. Foram realizadas 5 replicatas para cada momento e 

grupo experimental. Cada replicata continha entre 15 e 20 CCOs. Os efeitos dos tratamentos na 

progressão da meiose foram testados por ANOVA one way (após determinada a normalidade dos 

dados), e as médias foram comparadas post hoc pelo método de Fisher LSD. A significância foi 

considerada com P <0,05. No momento 9 h, foi observada diferença dos grupos III e V (79,1% e 51,7% 

de VGI, respectivamente) com os demais grupos (38,1 40,3 e 33,2% de VGI, respectivamente para 

grupos I, II e IV). No momento 15 h, foi observada diferença apenas entre o grupo III (média de 28,8% 

de VGI) e os tratamentos IV e V (médias de 12,4 e 14,1% de VGI), bem como do grupo IV com o 

grupo II. Podemos concluir que no momento de 9 h de maturação total in vitro, houve uma inibição 

parcial do efeito do NPPC pelo uso conjunto com o rhFSH, ou seja, o uso conjunto dos fármacos não 

foi plenamente antagônico. Contudo, essa inibição foi plena no momento de 15 h. 

 

SBTE 162 (SUBMISSÃO: 1888) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

EFEITO DO FATOR DE CRESCIMENTO EPIDERMAL NO DESENVOLVIMENTO DE 

FOLÍCULOS PRÉ-ANTRAIS DE FÊMEAS BOS TAURUS INDICUS CULTIVADOS IN VITRO 

ISABELA BÚFALO; LARISSA ZAMPARONE BERGAMO; CAMILA BIZARRO DA SILVA; 

MARCELO MARCONDES SENEDA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA, PR, BRASIL. 

Resumo: O Fator de Crescimento Epidermal (EGF) é considerado um potente fator mitogênico para 

as células foliculares. Produzido pelo oócito e pelas células da granulosa, o EGF possui um papel 

importante na modulação da foliculogênese ovariana. O objetivo do presente trabalho foi testar a 

adição de diferentes concentrações de EGF ao meio de cultivo in vitro, por 5 ou 10 dias, sobre o 

desenvolvimento de folículos pré-antrais inclusos em fragmentos ovarianos bovinos. Ovários (n=10) 

de fêmeas Bos taurus indicus (n=5) foram coletados em abatedouro local. Fragmentos (n=9) de tecido 

ovariano com aproximadamente 3x3x1 mm foram obtidos de cada animal. Um fragmento foi 
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imediatamente fixado (fixador de Bouin) e processado para análise histológica (grupo controle; Dia 

0), o restante foi colocado em MEM® (Gibco BRL, Rockville, MD, USA; osmolaridade 300 mOsm/L, 

pH 7,2) suplementado com penicilina (200 UI/mL) e estreptomicina (200 mg/mL) a 20° C, 

permanecendo por 1 hora (período de transporte até o laboratório). Os outros fragmentos foram 

cultivados in vitro durante 5 (D5) ou 10 dias (D10) em MEM+ (controle cultivado) ou MEM+ 

acrescido de diferentes concentrações de EGF (50, 100 ou 200 ng/mL), caracterizando os seguintes 

grupos: controle (D0); MEM+ (D5); MEM+ + 50 ng/mL de EGF (D5); MEM+ + 100 ng/mL de EGF 

(D5); MEM+ + 200 ng/mL de EGF (D5); MEM+ (D10); MEM+ + 50 ng/mL de EGF (D10); MEM+ 

+ 100 ng/mL de EGF (D10); MEM+ + 200 ng/mL de EGF (D10). Os folículos pré-antrais foram 

avaliados por microscopia óptica e classificados de acordo com a fase de desenvolvimento (primordial 

ou em desenvolvimento) e a morfologia (íntegro ou degenerado). As médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey (p ≤ 0,05). Neste experimento, foram avaliados 2203 folículos contidos em 720 cortes 

histológicos, totalizando 240 lâminas e 45 fragmentos ovarianos. O tratamento controle não cultivado 

(D0) continha predominantemente folículos pré-antrais nos estágios primordial (82,8%), alguns 

primários e, raramente, folículos secundários (17,2%). Houve um aumento no número de folículos em 

desenvolvimento quando adicionado 100 ng/mL de EGF ao meio de cultivo, por 10 dias (48,4%), 

quando comparado com o tratamento controle (17,2%). Desta maneira, concluímos que a adição de 

100 ng/mL de EGF, por 10 dias, ao meio de cultivo in vitro de folículos pré-antrais bovinos foi eficiente 

em promover o desenvolvimento e manter a integridade folicular. 

 

SBTE 163 (SUBMISSÃO: 1894) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

O AUMENTO DA EXPRESSÃO DE MITOFUSINA 2 EM RELAÇÃO A MITOFUSINA 1 EM 

OÓCITOS PREJUDICA A FOLICULOGÊNESE EM CAMUNDONGOS 

KAREN FREIRE CARVALHO1; BRUNA MARTINS GARCIA1; THIAGO SIMÕES MACHADO1; 

CAROLINA HABERMANN MACABELLI1; FERNANDA KARINA DA SILVA RIBEIRO1; 

FRANCISCO EDUARDO GONTIJO GUIMARÃES2; MARCOS ROBERTO CHIARATTI1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS, SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO, SÃO CARLOS, SP, BRASIL. 

Resumo: As mitocôndrias são organelas altamente dinâmicas que alteram a sua morfologia passando 

por processos de fusão e fissão. Nós abordamos anteriormente o papel da fusão mitocondrial em 

oócitos por knockout condicional de Mfn1 (M1), Mfn2 (M2) e Mfn1+Mfn2 (DM) com base na 

expressão de Cre-recombinase dirigida pelo promotor de Zp3. Como resultado, as fêmeas M1 e DM 

foram inférteis, e as fêmeas M2, subférteis. Comparado com o grupo M1 onde a infertilidade foi 

causada por defeitos na foliculogênese, as fêmeas DM eram inférteis devido à ovulação de oócitos 

com ciclo celular retido. Estes resultados sugeriram que a eliminação de Mfn2 em oócitos de DM 

resgatou parcialmente o efeito da deficiência de Mfn1. Para investigar melhor isso, usando 

camundongos de 5 semanas de idade injetados com eCG, avaliamos a ultraestrutura de oócitos, o nível 

de ATP e FADH2, bem como expressão gênica em oócitos e ovários. O número de células foliculares 

foi determinado utilizando ovários de fêmeas com 8 semanas injetadas com BrdU. Os dados foram 

avaliados por ANOVA, seguidos do teste Duncan (P<0,05), com pelo menos 3 réplicas biológicas. Os 

ovários DM apresentaram níveis normais de marcadores foliculares que estavam diminuídos (Inhba, 

Inhbb, Fst e Fshr) ou aumentados (Kitl e Lhcgr) nos ovários M1. Além disso, esses genes não foram 

alterados em ovários M2, exceto para Fst e Fshr que foram aumentados. Um padrão semelhante foi 

encontrado em oócitos, uma vez que Bmp15 e Fgf8b estavam dimuídos no grupo M1, mas 

permaneceram inalterados em WT, M2 e DM. Isso sugere que a falta de Mfn2 pode ter favorecido a 

foliculogênese no grupo DM. Em concordância, o número de células foliculares não diferiu entre os 

grupos WT e DM, mas diminuiu no M1 e aumentou no M2. O número de células replicantes também 

diminuiu nos folículos M1, mas foi inalterado entre WT, M2 e DM. Análises ultraestruturais revelaram 

que os oócitos DM e M2 tinham menos mitocôndrias em comparação com WT e M1. Além disso, a 
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morfologia mitocondrial estava alterada nos grupos M1 e DM com aumento do número de vesículas 

internas da membrana. A disfunção mitocondrial no grupo DM tornou-se mais evidente após ovulação, 

conforme maior agregação mitocondrial, aumento de FADH2 e diminuição de ATP e ATP/ADP. Estes 

defeitos possivelmente levaram à progressão meiótica defeituosa de oócitos DM. Portanto, a 

eliminação de Mfn2 em oócitos DM pode ter permitido o desenvolvimento folicular pela indução de 

replicação de células foliculares. Como resultado, isso compensou o defeito mitocondrial em oócitos 

DM até a ovulação quando o oócito perde a interação com as células do cumulus. Isso sugere um papel 

importante da relação Mfn1/Mfn2 para o desenvolvimento de oócitos. Considerando que Mfn1, mas 

não Mfn2, teve sua quantidade diminuída em oócitos de fêmeas envelhecidas, desequilíbrio entre 

mitofusinas poderia também explicar parte dos efeitos do envelhecimento na competência de oócito. 

Apoio Financeiro: FAPESP (subsídios# 2012/50231-6 e 2016/11942-5). 

 

SBTE 164 (SUBMISSÃO: 1914) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

FATOR DE CRESCIMENTO DOS FIBROBLASTOS 2 REGULA APOPTOSE E VISCOSIDADE 

DA MATRIZ EXTRACELULAR EM COMPLEXOS CUMULUS OÓCITOS BOVINOS 

SUBMETIDOS A MATURAÇÃO IN VITRO 

RODRIGO GARCIA BARROS1; ANA CAROLINE SILVA SOARES1; PAULA FERNANDA DE 

LIMA1; LORENA SANCHES1; ESTER SIQUEIRA CAIXETA1; CHRISTOPHER PRICE2; JOSE 

BURATINI1 

1.UNESP - BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL; 2.UNIVERSITE OF MONTREAL, ST 

HYACINTHE, CANADÁ. 

Resumo: A maturação in vitro (MIV) é um dos principais obstáculos para o melhoramento da FIV. Há 

evidências de que a expansão do cumulus e a apoptose são influenciadas pelas condições in vitro. A 

expressão do fator de crescimento dos fibroblastos 2 (FGF2) é estimulada pelo pico ovulatório de LH 

em células do cumulus (CC) bovino. Em células da granulosa bovina, FGF2 ativa ERK1-2, uma via 

conhecida por regular a expansão do cumulus e sobrevivência celular. Aa propriedades físicas e 

químicas da matriz extracelular (MEC) afetam a capacidade adesiva e invasiva do COC e 

consequentemente a fertilidade. Neste estudo, avaliamos se a ativação da cascata ovulatória com FSH 

aumenta a abundância de FGF2 RNAm nas CC e testamos os efeitos do FGF2 na apoptose, grau de 

expansão e viscosidade da MEC em COC bovinos submetidos a MIV. Grupos de 20 COC (grau 1 e 2) 

de folículos entre 3-8 mm de ovários de abatedouros foram cultivados em TCM199 (0,4% BSA, 

1µl/mL FSH, 22µg/ml piruvato de sódio, 75µg/mL amicacina) suplementado com doses graduais de 

FSH (0; 0,1; 1; 10 and 100 ng/mL; MIV por 12h; n=4/dose) ou FGF2 (0, 1, 10 and 100 ng/mL; MIV 

por 22h; n=4/dose) a 38,5°C em atmosfera úmida. RNAm de FGF2 foi verificado por PCR-RT usando 

SybrGreen (LifeTech) e CYC-A como gene de referência, depois da extração de RNA das CC com 

RNEasy (Qiagen). Grau de expansão foi visualmente verificado e classificado em graus de 1 a 3 (1 

nenhuma expansão e 3 expansão total). A viscosidade da MEC foi estimada pelo número de 

movimentos de pipetagens necessários para completamente desnudar o oócito. Para verificar a 

apoptose, CC foram testadas com corantes de anexina V e caspase3/7 em citometria de fluxo (kits APC 

Annexin V, BD Pharmigen; CellEvent™ caspase 3/7, Thermo Scientific). Efeitos do tratamento foram 

testados por ANOVA e as médias comparadas por Fisher protected test. Tratamento com FSH 

aumentou os níveis de RNAm de FGF2 de forma dose-dependente (valores relativos RNAm: 

0,92±0,12a; 0,82±0,09a; 1,44±0,64a; 4,44±0,52b; 19,92±5,74c). FGF2 não alterou o grau de expansão, 

mas aumentou a viscosidade do MEC em todas as concentrações testadas. FGF2 aumentou as células 

não apoptóticas (negativas para anexina V e caspase3/7; 80,48±2,43%a; 82,11±2,36%ab; 

85,14±1,09%ab; 86,08±0,83%b) e reduziu as células caspase3/7 positivas (17,64±2,06%a; 

15,60±2,66%ab; 12,52±1,39%b; 12,25±1,02%b), sugerindo uma ação inibitória da via intrínseca da 

apoptose. Em conclusão, o presente dado sugere que a ativação da cascata ovulatória aumenta a 

transcrição de FGF2 em CC bovina, o que parece ser importante para o controle da viscosidade da 
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MEC e apoptose de COC em bovinos. Esses dados têm potencial implicações práticas para MIV e 

sugerem uma nova ação para o FGF2 como mediador da cascata ovulatória favorecendo a 

sobrevivência das células do cumulus e a fertilização. 

 

SBTE 165 (SUBMISSÃO: 1931) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO IN VITRO DE FOLÍCULOS 

PRÉ-ANTRAIS NA ESPÉCIE BOVINA 

CAMILA BIZARRO DA SILVA; LARISSA ZAMPARONE BERGAMO; ISABELA BÚFALO; 

DENIS VINICIUS BONATO; MARCELO MARCONDES SENEDA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, CURITIBA, PR, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de quatro métodos para cultivo in vitro de 

folículos pré-antrais na espécie bovina. Ovários (n=10) foram coletados de abatedouro local, a partir 

de vacas Nelore (n = 5) cíclicas. Depois da coleta, os ovários foram lavados em etanol 70% e PBS. O 

tecido circundante dos ovários foi retirado e o córtex do ovário foi dividido em fragmentos de 

aproximadamente 3x3x1 mm. Um fragmento por animal foi imediatamente fixado em Bouin e os 

demais fragmentos (n=8) foram individualmente distribuídos aleatoriamente em quatro grupos: i) 

cultivo padrão, em placa de cultivo, ii) cultivo sobre gel de agarose; iii) cultivo com gel de agarose na 

placa; e iv) cultivo Millicell. Os fragmentos foram cultivados com meio essencial mínimo (MEM, 

Gibco) suplementado com ITS (6,25 mg/mL insulina, 6,25 mg/mL transferina, e 6,25 ng/mL selênio), 

0,23 mM de piruvato, 2 mM glutamina, 2 mM hipoxantina, 1,25 mg/mL de BSA (Gibco BRL, 

Rockville, MD, USA), 20 UI/mL de penicilina e 200 mg/mL de estreptomicina. Os métodos de cultivo 

foram testados por seis (D6) ou quatorze (D14) dias. A cada dois dias os meios de cultivo eram 

substituídos por alíquotas frescas. Para a análise da integridade e grau de desenvolvimento dos 

folículos utilizou-se a histologia clássica com coloração de Ácido Periódico de Shiff (PAS) e 

Hematoxilina e a avaliação da morfometria dos folículos e oócitos. A classificação baseou-se na 

avaliação do estágio de desenvolvimento folicular (primordial, primário ou secundário) e quanto à 

integridade morfológica em íntegros ou degenerados. Para a análise da morfometria, foram capturadas 

imagens para mensurar diâmetro de oócitos e folículos, calculando-se a média aritmética de duas 

medidas perpendiculares, usando o programa Motic Plus 2.0. Os dados foram submetidos aos testes 

de ANOVA (p≤0,05). Foram avaliados 1330 folículos pré-antrais, sendo 326 primordiais e 1004 em 

desenvolvimento. Após seis dias de cultivo, os fragmentos cultivados sobre o suporte de gel de agarose 

apresentaram uma maior proporção de folículos íntegros (75,3%; 113/150) em comparação aos demais 

grupos 58,7% (88/150) para o cultivo padrão; 62,6% (94/150) para cultivo com gel de agarose na 

placa; 54% (81/150) para o cultivo Millicell (p<0,05). Quanto à porcentagem de folículos em 

desenvolvimento em D6, não houve diferenças entre os métodos de cultivo testados (p<0,05). Após 

quatorze dias de cultivo, os cultivos padrão, sobre o suporte de gel de agarose e gel de agarose na placa 

possibilitaram um maior percentual de folículos morfologicamente íntegros: 54,7% (82/150), 58% 

(87/150) e 54.7% (82/150), respectivamente, quando em comparação ao cultivo Millicell (35,3%; 

53/150). Para a taxa de desenvolvimento em D14 os tratamentos também não diferiram entre si 

(p>0,05). A avaliação morfométrica aos seis dias de cultivo apresentou resultados análogos entre os 

quatro grupos. No entanto, após quatorze dias, os folículos cultivados sobre o gel de agarose 

apresentaram maior diâmetro médio em relação aos demais tratamentos. Concluímos que o método de 

cultivo sobre o gel de agarose apresentou-se mais efetivo em proporcionar a manutenção da integridade 

morfológica e maiores diâmetros dos folículos pré-antrais na espécie bovina. 

 

SBTE 166 (SUBMISSÃO: 1937) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

O DNA MITOCONDRIAL MUTANTE É SELETIVAMENTE ELIMINADO NO OÓCITO DE 

CAMUNDONGOS POR MITOFAGIA 
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BRUNA MARTINS GARCIA; THIAGO SIMÕES MACHADO; FERNANDA KARINA DA SILVA 

RIBEIRO; CAROLINA HABERMANN MACABELLI; KAREN FREIRE CARVALHO; MARCOS 

ROBERTO CHIARATTI 

UFSCAR, SAO CARLOS, SP, BRASIL. 

Resumo: Diversas doenças severas e sem cura são causadas por mutações no DNA mitocondrial 

(mtDNA). No entanto, uma vez que moléculas de mtDNA selvagem são preferencialmente 

transmitidas para a próxima geração, têm se proposto que o entendimento do mecanismo de seleção 

poderia possibilitar a manipulação da herança mitocondrial. Recentemente, realizamos o nocaute 

condicional (dirigido por Zp3-Cre) das mitofusinas 1 (Mfn1) e 2 (Mfn2) em oócitos heteroplásmicos 

(mtDNA C57BL/6 (B6) e NZB/BINJ (NZB)) para avaliar o efeito da fusão de mitocôndrias sobre a 

herança do mtDNA. O mtDNA NZB difere do mtDNA B6 em 91 nucleotídeos, o que afeta a função 

mitocondrial. Nesse estudo prévio, encontramos que oócitos Mfn1-null (-10,3±1,58) não diferiam 

quanto ao ΔNZB (diferença entre a porcentagem de mtDNA NZB no oócito ou progênie e a presente 

na mãe) de oócitos controle (WT) (-10,1±1,25). Porém, o ΔNZB estava reduzido nos oócitos Mfn2-

null (-3,0±1,45) e Mfn1-null+Mfn2-null (DM-null) (-4,4±1,21). Isto indica que durante o 

desenvolvimento do oócito o mtDNA B6 é preferencialmente herdado por um mecanismo dependente 

da expressão de Mfn2. Já que o Mfn2 é tido como um importante fator para a ocorrência de mitofagia, 

este trabalho teve como objetivo relacionar o maior nível de mtDNA NZB nos oócitos Mfn2-null com 

um possível defeito mitofágico. Para isso, utilizou-se camundongos heteroplásmicos B6/NZB e o 

efeito sobre herança foi mensurado por cálculo do ΔNZB e incidência de autofagossomos no oócito. 

Os resultados foram analisados por ANOVA seguido por teste T ou comparação de médias por 

Duncan. Diferenças com P<0,05 foram consideradas significativas. Primeiramente, confirmamos que 

o nocaute condicional do Mfn2 no oócito resultou em maiores níveis de mtDNA NZB na progênie ao 

desmame (ΔNZB – WT=-8,1±1,07 vs. Mfn2-null=2,4±1,77). Ademais, tanto o nível de mtDNA NZB 

no baço (ΔNZB – WT= -22,4±2,47 vs. Mfn2-null= -13,4±3,51) como no fígado (ΔNZB – WT= 

9,3±3,06 vs. Mfn2-null= 19,9±2,77) estava aumentado na progênie com 100 dias de idade. Esses 

tecidos, respectivamente, eliminam e acumulam mtDNA NZB com o envelhecimento, fornecendo 

evidências de que a deficiência de Mfn2 no oócito alterou a herança mitocondrial. A seguir, 

investigamos se o mecanismo de eliminação de mtDNA NZB era dependente de autofagia. Para isso, 

oócitos heteroplásmicos foram maturados in vitro na presença (CQ) ou ausência (CT) de 100 µM de 

cloroquina, um inibidor autofágico. A maior quantidade de autofagossomos nos oócitos CQ, como 

indicado por imunofluorescência anti-Lc3b (CQ=52,0±2,51 vs. CT=42,1±5,11), sugeriu que o 

tratamento interferiu na via autofágica. Consequentemente, o tratamento com cloroquina resultou em 

uma redução da eliminação de mtDNA NZB em ~70%, o que corrobora os nossos resultados em 

oócitos Mfn2-null. Em conclusão, esses achados dão suporte a eliminação mitofágica de mtDNA 

mutante no oócito.  

 

SBTE 167 (SUBMISSÃO: 1970) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

ANÁLISE DO METABOLISMO E PRODUÇÃO HORMONAL DE CÉLULAS LÚTEAS 

CANINAS CÍCLICAS E GESTACIONAIS CULTIVADAS IN VITRO. 

ANA AUGUSTA PAGNANO DERUSSI; FLAVIA CAROLINE DESTRO; CARLOS RENATO DE 

FREITAS GUATOLINI; RODRIGO VOLPATO; GABRIELA AMORIM CAMPOS; NATALIA 

CELEITA RODRIGUEZ; ANGIE LAGOS-CARVAJAL; CARLA REGINA BARBIERI SIMOES; 

MATEUS JOSÉ SUDANO; MARIA DENISE LOPES 

FMVZ/UNESP/BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL. 

Resumo: Apesar do conhecimento sobre a fisiologia reprodutiva da espécie canina, a similaridade entre 

a fase lútea cíclica e gestacional  ainda é um fator intrigante e desconhecido. Nosso objetivo foi 

mensurar o consumo de glicose e produção de lactato e os níveis de P4 e E2, no meio de cultivo das 

células lúteas cíclicas e gestacionais caninas. Os CLs foram coletados (n=40) após OSH em diferentes 
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dias após o surgimento da onda pré-ovulatória de LH (D10, D20, D40 e D60) durante o diestro cíclico 

(n=20) e gestacional (n=20). Os CLs foram digeridos enzimaticamente pela colagenase tipo 1 (1mg/ml, 

Sigma Aldrich, Saint Louis, USA) com DMEN alta glicose (Sigma Aldrich, , Saint Louis,USA) e o 

conteúdo foi filtrado e centrifugado (3x, por 10 minutos a 20°C). A concentração celular usada foi de 

2x105 células ̸ml (500 ul /poço) e o meio coletado e armazenados em criotubos (-80°C) em 3 

momentos: M1(36 horas), M2(48 horas) e M3(60 horas). Uma placa com meio de cultivo foi usada 

como controle. Para dosagem de glicose e lactato usou-se kit Calibrador 1 VITROS (Ortho 

Clinicals,Rochester, USA) e para mensuração de P4 e E2, os kits Imunotech e ultra-sensitive DSL-

4800 (Beckman Counter, Indianapolis,USA). Para analise estatistica foi usado  ANOVA e PROC 

GLIMMIX do SAS, com significância quando p<0,05. Houve consumo de glicose pelas células lúteas 

cíclicas (p=0,032) e gestacionais (p=0,0134) em D20 e em D60 somente pelas cíclicas (p=0,015). 

Provavelmente esse maior consumo seja devido ao alto requerimento energético durante essa fase de 

crescimento celular exponencial (Zagari F.,et al.,N Biotechnol.,238-45,2013) e consumo diferenciado 

em D60 possa estar associado a um metabolismo diferenciado na luteólise. A produção de lactato foi 

maior em D10 e D40, em M3 (p< 0,05) tanto no diestro ciclico como gestacional, e baixa em D60, 

apesar da produção do CL gestacional ser maior (p= 0,02), sugerindo um decréscimo na atividade de 

enzimas metabólicas próximo a luteolise. Em relação a P4, não houve diferença na produção entre os 

CLs cíclicos e gestacionais em todos os dias estudados. Somente no CL cíclico, a concentração em 

D10 foi semelhante a D40, ambas superiores a D20 e D60 em M3 (sendo p< 0,05). Em relação a E2, 

não houve variação entre as células lúteas cíclicas e gestacionais em D10, D20 e D60, porém em D40, 

no diestro  cíclico a produção de estradiol foi alta (342 pg/ml), 9 vezes mais do que na fase gestacional 

(51,51 pg/ml, p= 0,042). Nas cadelas, a concentração de P4 no cultivo in vitro apresentou o mesmo 

padrão observado in vivo. Os valores de E2 mostraram-se altos no D40 do diestro ciclico, fato também 

evidenciado por Concannon et al, 2002 (Reprod Domest Anim, p. 3-15), porem nunca relatado em 

cultivo celular quando comparado ao diestro gestacional. Esse padrão diferenciado pode indicar um 

papel distinto da ação do E2 no CL cíclico. As células lúteas provenientes de cadelas no diestro cíclico 

e gestacional, cultivadas in vitro, apresentaram diferenças metabólicas e hormonais principalmente em 

fases próximas ao momento da luteolise. 

  

SBTE 168 (SUBMISSÃO: 1993) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

DOSAGEM DE PROGESTERONA COM O SINCROGEST INJETÁVEL® NA INDUÇÃO DE 

CICLICIDADE 

AUGUSTO RODRIGUES FELISBINO NETO1; GUILHERME MACHADO ZANATTA2; DENIS 

FERNANDO1; BRUNO GONZALEZ DE FREITAS1; MICHELE RICHERI BASTOS1; BRUNA 

MARTINS GUERREIRO1; PIETRO JACOMETTI MASSARI1; GABRIELA DALMASO MELO1; 

RODOLFO DANIEL MINGOTI2; PIETRO SAMPAIO BARUSELLI2 

1.OUROFINO SAÚDE ANIMAL, CRAVINHOS, SP, BRASIL; 2.DEPARTAMENTO DE 

REPRODUÇÃO ANIMAL - VRA - USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL. 

Resumo: A indução de ciclicidade (IC) com dispositivo intravaginal de progesterona (P4) associado 

ao tratamento IM com estradiol aumenta a taxa de ciclicidade e a concepção à IATF em novilhas 

zebuínas (Sá Filho, et al., Anim. Reprod. Sci., v.160, 2015). Ainda, verifica-se resultados semelhantes 

ao se utilizar 150mg de P4 injetável de longa ação (P4LA; Sincrogest Injetável®, Ourofino Saúde 

Animal; Neto, et al., Anual da SBTE, Foz do Iguaçú, 2016). Entretanto, permanece desconhecido o 

período de aumento da concentração sanguínea de P4 após o tratamento com P4LA em novilhas Nelore 

pré-púberes. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a concentração plasmática de P4 [P4], 

o diâmetro do folículo dominante (Ø FolDom) e a taxa de ovulação (TxOvu) em novilhas Nelore pré-

púberes tratadas com 150mg de P4LA. O experimento foi conduzido em uma fazenda comercial no 

estado do MT, onde foram selecionadas 21 novilhas pré-púberes [ausência de CL em dois exames de 

US com 6 dias de intervalo (D-18 e D-12)] com 27,0±0,3 meses de idade e ECC = 3,01±0,03. No D-
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12, juntamente com o exame de US foi realizada a coleta de sangue, e neste momento as novilhas 

foram separadas em quatro grupos experimentais: 1) Grupo Controle: não receberam tratamentos 

hormonais; 2) Grupo InjD10: receberam 1,0mL (150mg) de P4LA no D-10; 3) Grupo InjD12: 

receberam 1,0mL (150mg) de P4LA no D-12. 4) Grupo DispD12: receberam um dispositivo 

intravaginal de P4 previamente utilizado por 24 dias. Coletas de sangue e análises US foram realizadas 

pontualmente no dia D-12 e diariamente entre os dias D-2 e D2. O dispositivo de P4 foi removido no 

D0, mesmo momento em que as novilhas dos Grupos InjD10, InjD12 e DispD12 receberam 0,5mL de 

cipionato de estradiol (SincroCP®, Ourofino Saúde Animal). As analises estatísticas foram efetuadas 

utilizando o SAS (v9.4), realizando o “Fisher's Exact Test” para variáveis binômias e o PROC 

GLIMMIX para análises variáveis continuas. Foi observado efeito de tratamento para a TxOvu 

[Controle = 20%b (1/5); InjD10 = 20%b (1/5); DispD12 = 50%b (3/6) e InjD12 = 100%a (5/5); P = 

0,02]. Foi observado efeito de tratamento (P = 0,07) para o Ø FolDom (Controle = 10,4±0,83b; InjD10 

= 13,2±1,1a; DispD12 = 9,5±2,5a e InjD12 = 12,2±0,85a). Foi observada interação entre tempo e 

tratamento (P = 0,08) para [P4]. Foi observado efeito de tempo (P < 0.001). Observou-se efeito de 

tratamento sobre a [P4] (Controle = 0,25±0,04b ng/mL InjD10 = 0,59±0,1a ng/mL; DispD12 = 

0,71±0,14a e InjD12 = 0,71±0,12a; P = 0,03). Avaliando pontualmente o tempo D-1, o Sincrogest 

Injetavel®, apresentou [P4] próximo de 1ng/ml, não observando diferença quando comparado ao 

dispositivo de P4 (DispD12 = 1,728 ± 0,38a ng/mL; InjD10 = 1,160 ± 0,28a ng/mL; InjD12 = 1,207 ± 

0,5a ng/mL) bem como, permanecendo superior ao grupo Controle (0,56 ± 0.2b ng/mL). No entanto, 

o Sincrogest Injetavel® apresentou valores intermediários ao DispD12 e ao grupo Controle nos demais 

tempos observados. Dessa maneira, conclui-se que o Sincrogest Injetável® promoveu [P4] em níveis 

intermediários ao Sincrogest dispositivo®, sustentando a [P4] acima de 1ng/mL por 11 dias. O 

Sincrogest injetável® pode ser uma ferramenta alternativa a indução de ciclicidade em novilhas 

zebuínas. 

 

SBTE 169 (SUBMISSÃO: 1995) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE MELATONINA NA RETOMADA DA 

MEIOSE E NO CONTEÚDO LIPÍDICO DE OÓCITOS BOVINOS MATURADOS IN VITRO: 

RESULTADOS PRELIMINARES 

HUGO FERNANDES1; LETÍCIA SCHEFER1; FERNANDA CAVALLARI CASTRO1; DANIELA 

MARTINS PASCHOAL1; KATIA LANCELLOTTI SCHWARZ1; RAMON CESAR BOTIGELLI2; 

CLÁUDIA LIMA VERDE LEAL1 

1.FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS – FZEA, UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 2.INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - UNESP, 

BOTUCATU, SP, BRASIL. 

Resumo: A melatonina (MEL) é sintetizada principalmente na pineal que pode atuar na competência 

reprodutiva, ter atividade antioxidante e antiapoptótica, assim como influenciar diferentes vias de 

sinalização celular. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da adição de diferentes concentrações 

de MEL durante a maturação in vitro (MIV) sobre a taxa de retomada da meiose e o conteúdo lipídico 

de oócitos bovinos. Pools de 25 a 30 complexos cumulus-oócito (CCOs) foram selecionados 

aleatoriamente e submetidos a MIV em meio TCM199 suplementado com 11 µg/mL de piruvato, 10 

µg/mL de gentamicina e 3 mg/mL de BSA (controle negativo; CN) ou acrescido de hormônios: 1 

µg/mL de FSH (controle positivo; CP) ou diferentes concentrações de MEL (10-11, 10-9 e 10-7 M), a 

fim de se avaliar a ação individual de cada tratamento sobre a MIV e o conteúdo lipídico. Utilizou-se 

somente MEL e não sua associação com FSH a fim de se avaliar sua ação individual sobre a MIV e o 

conteúdo lipídico. Após 9h, os oócitos foram desnudados e corados com Hoechst 33342 e NileRed, e 

avaliados por microscópio de epifluorescência para determinar o estágio de maturação nuclear  e 

conteúdo lipídico, respectivamente (emissão de 445-450nm e excitação 475-490nm e emissão de 

590nm e excitação de 516-560nm, respectivamente). A intensidade de fluorescência (IF) foi 
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mensurada pelo software ImajeJ. As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA, seguida de 

pós-teste de Tukey (3 repetições/grupo), com nível de significância de 5% (software GraphPrism). 

Houve aumento (P<0,05) na taxa de retomada da meiose (metáfase I) para o grupo MEL 10-9 M 

(39,0%, 32/82) quando comparado ao grupo CN (5,6%,5/89). Para os demais tratamentos, não houve 

diferença na retomada da meiose (13,3%, 10/75; 8,3%, 6/72 e 35,8%; 29/81 para MEL 10-11, 10-7 M e 

FSH, respectivamente) em relação ao grupo CN. Para o grupo MEL 10-11 M foi observada uma IF de 

8,43 ± 7,61, caracterizando um  maior conteúdo lipídico (P<0,0001) em relação aos demais 

tratamentos com MEL 10-9 M (5,6 ± 4,13), MEL 10-7 M (4,8 ± 3,21), FSH (5,34 ± 3,66) e CN (4,27 ± 

3,28). Em conclusão, sob as condições estudadas, a MEL em concentração de 10-9 M foi capaz de 

influenciar a taxa de retomada da meiose durante as 9h iniciais de MIV. Do mesmo modo, a MEL 10-

11 M estimulou o aumento do conteúdo lipídico intraoocitário. Mais estudos são necessários para um 

melhor entendimento do papel da MEL na síntese lipídica e se está relacionada à retomada da meiose 

oocitária em bovinos. Agradecimentos: FAPESP (HF - 2016/24884-3, LS, FCC, DMP, bolsas; CLVL, 

auxílio 2015/20379-0). 

 

SBTE 172 (SUBMISSÃO: 1999) 

FOLICULOGÊNESE, OOGÊNESE, OVULAÇÃO 

TAXA DE RECUPERAÇÃO EMBRIONÁRIA APÓS INDUÇÃO DA OVULAÇÃO COM 

GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM ÉGUAS COM DIFERENTES 

DIÂMETROS FOLÍCULARES 

JÚLIO CÉSAR FERRAZ JACOB; NATÁLIA DE FIGUEIREDO; RITA DE CÁSSIA LIMA 

MORAIS; JHONNATHA PAULO OLIVEIRA; MARCUS FERREIRA SÁ; DIEGO RODRIGUES 

GOMES; GISELLE STEFANI 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, SEROPEDICA, RJ, BRASIL. 

Resumo: A hCG é utilizada como indutor de ovulação (OV) em éguas e seu uso não afeta a taxa de 

recuperação embrionária. Esse hormônio é importante em programas de transferências de embriões 

para conseguir um efetivo grau de sincronia entre as ovulações de doadoras e receptoras e se obter 

melhores taxas de gestação (JACOB, et al., 2011. A Hora Veterinária, v. 180, p. 9-13). Porém, não se 

sabe se há influência na taxa de recuperação embrionária após a indução da OV de folículos (FL) com 

diâmetro ≤ 35mm. Observando esse fato, o objetivo deste estudo foi avaliar as taxas de recuperação 

embrionária após indução da OV com (hCG) em éguas com FL de diferentes diâmetros. Foram 

utilizados 101 ciclos estrais de 40 éguas doadoras de embrião, com idade de 3 a 20 anos, durante as 

estações de 2015  ̸2017, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os ciclos estrais foram divididos em dois 

grupos onde: GI: grupo controle (35 ciclos), com OV espontânea; e GII: grupo hCG (64 ciclos), com 

OV induzida com 1000 UI, i.v., de hCG (Chorulon® - MSD Saúde Animal, Brasil), quando estavam 

com um FL de diâmetro ≥ 32 mm (todos os FL no momento da indução de hCG variaram de 32 a 41,5 

mm).  Apenas as éguas que tiveram ovulações únicas foram incluídas no estudo. Os diâmetros 

foliculares foram acompanhados em dias intercalados por ultrassonografia (US) transretal até a 

observação de um FL ≥ 28 mm de diâmetro sendo que, a partir de então, a US foi realizada diariamente 

até a OV. As éguas foram inseminadas com sêmen fresco o mais próximo possível da OV para o GI. 

Para o GII as éguas foram inseminadas com sêmen fresco 24 h após a indução da OV. As coletas de 

embriões foram realizadas 8 a 10 dias (D8 – D10), após a OV, pelo método transcervical. Utilizou-se 

o teste de Fisher exato para a comparação estatística de todos os dados. As médias das coletas 

embrionárias positivas (CP) e negativas (CN) do GI foram: CP 48,57% (17 ̸35) e CN 51,42%(18 ̸35) 

para folículos que variaram de diâmetro de 37,5 - 52mm. As médias das coletas do GII foram: CP= 

46,96% (31/66) e CN= 51,42% (35/66). O GII foi dividido por classe quanto ao diâmetro do folículo: 

FL ≥ 32 < 35mm = CP 40% (10  ̸25) e CN 60% (15 ̸25); FL ≥ 35 ≤ 37 = CP 54,16% (13/24) e CN 

45,83% (11/24); FL >37mm = CP 47,05% (8 ̸17) e CN; 52,94% (9 ̸17). Não houve diferença estatística 

entre a recuperação embrionária de FL induzidos com hCG e do grupo controle (P=0,6) e nem entre 

os diferentes diâmetros dos FL induzidos com hCG (P=0,09). Conclui-se que: 1) a recuperação 
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embrionária em equinos não difere entre os FL ovulados espontaneamente ou quando os FL têm sua 

ovulação induzida com 1000UI de hCG; 2) não há diferença entre as taxas de recuperação embrionária 

após indução da OV de FL de diferentes diâmetros. 

 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

 

SBTE 174 (SUBMISSÃO: 1722) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

CARACTERIZAÇÃO DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA ANTES E APÓS A 

CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN DE TOUROS GIR 

DEILER SAMPAIO COSTA1; FERNANDO HENRIQUE GARCIA FURTADO1; FÁBIO JOSÉ 

CARVALHO FARIÀ1; CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO FERNANDES2; JULIANA 

CORREA BORGES3 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL; 

2.UNIFENAS, ALFENAS, MG, BRASIL; 3.EMBRAPA PANTANAL, CORUMBÁ, MS, BRASIL. 

Resumo: Objetivou-se com esta pesquisa caracterizar a enzima conversora de angiotensina (ECA) 

antes e após a criopreservação do sêmen de touros Gir. Foram utilizados ejaculados de cinco touros 

sexualmente maduros. Após a coleta, uma alíquota de 1mL foi retirada para análise do sêmen fresco, 

e o restante foi submetido ao processo de criopreservação. O sêmen congelado foi mantido em 

nitrogênio líquido até o momento do descongelamento a 37ºC por 30 segundos. O sêmen fresco, após 

a coleta, e o criopreservado após a descongelação, foram centrifugados duas vezes com TALP para 

retirada do plasma e do diluidor, respectivamente. Ambas as amostras foram então submetidas às 

técnicas de western blot, imunocitoquímica e atividade enzimática. As médias das áreas coradas na 

imunocitoquímica, os números médios de pixels das bandas de proteína e a atividade enzimática foram 

submetidos a análise de variância (teste F) e as diferenças entre os grupos foram comparadas por meio 

do teste de Student, considerando-se o nível de significância de 0,05. Após execução do western blot 

com anticorpo monoclonal anti-ECA foi possível observar uma banda de 100 kDa nos touros 

analisados. Todas as bandas observadas apresentaram decréscimos em intensidade da ordem de 70% 

(p<0,05) após a criopreservação. Na imunocitoquímica demonstrou-se a localização periacrossomal 

da ECA e a área corada pelo anticorpo fluorescente diminuiu significativamente (p<0,05) após a 

criopreservação. A avaliação da atividade enzimática por meio da hidrólise do substrato furanilacriloil-

L-phenilalanilglicilglicina (FAPGG) foi, do mesmo modo, significativamente menor (p<0,05) no 

sêmen criopreservado em relação ao fresco. Conclui-se que o processo de criopreservação levou a 

diminuição da intensidade das bandas de ECA, da área corada na imunocitoquímica e da atividade 

enzimática da ECA no sêmen de touros Gir. 
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USO PROLONGADO DE SUPLEMENTAÇÃO COM FONTE DE ÁCIDOS GRAXOS EM 

TOUROS NELORE CRIADOS EM SISTEMA DE PASTAGEM MELHORA A 

CONGELABILIDADE DO SÊMEN? 
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Resumo: A produção e qualidade do sêmen são influenciadas por vários fatores, principalmente a 

nutrição. Assim, as dietas com ácidos graxos poliinsaturados (AGPs) apresentam efeito no 

desempenho reprodutivo dos machos. Dentro do contexto, o objetivo do trabalho foi estudar os efeitos 

do uso prolongado de suplementação com fonte de AGPs (200g/animal/dia Megalac®) na qualidade 

do sêmen congelado de touros da raça Nelore em pastagem. Foram utilizados 24 bovinos jovens do 
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rebanho Tradicional do Instituto de Zootecnia (IZ) de Sertãozinho, SP. Os animais foram divididos em 

2 grupos com (n=12) e sem suplementação com AGPs (n=12). Os animais foram mantidos em 

pastagem de capim-marandu, em lotação contínua e taxa de lotação fixa, durante todo o período 

experimental. Os animais tinham, em média, 14,3±0,13 meses de idade no início do experimento e 

atingiram 24,6±0,13 meses de idade ao término e peso vivo médio inicial de 389,5±5,43 kg. Os animais 

do grupo suplementado com AGPs receberam 1 kg/animal/dia, o grupo controle recebeu 

suplementação controle (sem AGPs) de 1,25 kg/animal/dia. Os suplementos foram formulados 

inicialmente para atender as exigências nutricionais de bovinos jovens em crescimento (NRC,2000; 

nível 2), de acordo com o teor de nutrientes da pastagem, e para serem isoproteicos. Para isso, os 

animais do tratamento controle receberam 0,25 kg de suplemento/animal/dia a mais do que os animais 

do tratamento com AGPs. O sêmen de todos os 24 animais foi congelado no final do trabalho quando 

atingiram 24 meses. As amostras descongeladas foram submetidas à análise computadorizada da 

cinética espermático (CASA; Hamilton Thorne Research, IVOS-14, EUA). O material foi previamente 

homogeneizado e avaliado em câmara de Makler pré-aquecida a 38ºC, sendo observados cinco campos 

aleatórios para cada amostra e um número mínimo de 150 células por campo. Os parâmetros avaliados 

foram: motilidade total (MT, %); motilidade progressiva (MP, %); velocidade rápida (RAP, %); 

velocidade média de trajeto (VAP, μm/s); velocidade em linha reta (VSL, μm/s); velocidade 

curvelinear (VCL, μm/s); amplitude lateral da cabeça (ALH, μm); batimento flagelar (BCF, Hz); 

progressividade (STR, %); e linearidade (LIN, %). Os dados foram submetidos à análise de variância 

por SAS proc MIXED com significância de P <0,05. Para a avaliação do sêmen pós-descongelação, 

as velocidade espermáticas analisadas pelo CASA foram maiores para os touros suplementados com 

AGPs (82,0±1,8, 68,6±1,2 e 132,0±3,9 para VAP, VSL e VCL, respectivamente) em relação aos que 

receberem suplementação sem AGPs (76,2±1,8, 64,2±1,2 e 122,3±3,9; VAP, VSL e VCL, 

respectivamente) (P<0,05). Apesar dessas diferenças de velocidade espermática, são necessárias 

avaliações em conjunto com outros testes seminais, principalmente em programas de monta natural e 

IA, para determinar a real influência dos AGPs na qualidade espermática. 

Agradecimentos: Apoio financeiro CNPq (processo 447036/2014-9) e Fapesp (processo: 2015/06733-

5). 
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PRÓPOLIS SOBRE O DIÂMETRO TUBULAR E A ALTURA DAS CÉLULAS DO DUCTO 

EPIDIDIMÁRIO DE COBAIOS PÚBERES 
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Resumo: No corpo do epidídimo ocorre a maturação dos espermatozoides (Hermo; Robaire 2002, The 

epididymis: from molecules to clinical practice, p.81-102), por isto alterações em sua função causam 

infertilidade (Jarvi 2012, Fertil Steril 97:1298). Câncer em adultos jovens aumenta a cada ano e o 

sucesso dos tratamentos tem tornado relevantes os estudos sobre o impacto na fertilidade futura 

(Anders; Souza 2009, Cienc Cuid Saude 8(1):131-7). A ciclofosfamida (CF) causa oligozoospermia e 

até infertilidade irreversível (Freire et al. 2006, Rev Bras Reumatol 46:12-20), mas seu efeito sobre o 

epidídimo é ainda desconhecido, assim como da própolis que tem efeito protetor sobre o 

espermatozoide humano (Russo et al. 2006, Life Sci 78:1401–6). Este estudo avaliou o efeito da CF 

sozinha ou associada ao extrato etanólico de própolis (PRO) sobre o diâmetro tubular e a altura das 

células do segmento inicial (parte distal da cabeça e corpo) e da cauda do epidídimo de cobaios 

púberes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Experimental em Humanos e Animais da 
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UNIVASF (Protocolo nº 0001/160315). Animais foram distribuídos em seis grupos: CONT (0,10 

ml/10 g PV de salina, N=6); CF100 (100 mg/Kg de CF, N=6); CF200 (200 mg/Kg de CF, N=5); PRO 

(50 mg/Kg de PRO, N=5); CF100+PRO (100 mg/Kg de CF + 50 mg/Kg de PRO, N=4); CF200+PRO 

(200 mg/Kg de CF + 50 mg/Kg de PRO, N=5). Tratamentos foram realizados 1vez/semana/5 semanas, 

sendo a salina e CF administradas por via IP e a PRO por gavagem. Na sexta semana cobaios foram 

anestesiados e eutanasiados e o epidídimo direito colhido e submetido ao processamento histológico 

com coloração por HE. O diâmetro tubular do ducto epididimário (DT, μm) foi avaliado com aumento 

de 10x e a altura do epitélio (AE, μm) com aumento de 40 x utilizando-se microscópio Olympus BH-

2 e software Image Pro Plus 2.0 (Media Cybernetics, Brasil). Foram realizadas 24 medidas por 

segmento; 72 medidas por animal e 216 medidas por grupo. Dados (média + EPM) foram avaliados 

pela ANOVA com test hoc teste t-Student (α=5%) (ASSISTAT 7,6 Beta). Resultados mostraram 

diminuição (P < 0,05) do DT no segmento inicial do epidídimo nos grupos CF200 (1085,48 + 84,51), 

CF100+PRO (919,65 + 131,31) e CF200+PRO (969,50 + 72,33) e na cauda apenas no CF200 (1244,94 

+ 69,79) em relação ao CONT (1491,64 + 119,81 e 1619,15 + 129,16, inicial e cauda, 

respectivamente). Houve diminuição (P < 0,05) da AE no segmento inicial nos grupos CF100 (480,46 

+ 16,68), CF200 (618,54 + 74,07), PRO (675,45 + 62,47), CF100+PRO (554,68 + 92,24) e 

CF200+PRO (467,73 + 4,00) e na cauda no PRO (486,79 + 26,91) e CF200+PRO (233,59 + 24,52) 

em relação ao CONT (913,31 + 83,01 e 651,80 + 57,10, respectivamente). Conclui-se que a 

ciclofosfamida foi tóxica particularmente para o segmento inicial do epidídimo e a própolis, na dose 

testada, não teve efeito protetor contra esta ação acentuando este efeito em alguns casos. 

Agradecimentos: CNPq, UNIVASF 
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Resumo: O presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos da suplementação com diferentes 

concentrações de selênio (Se) sobre a integridade do DNA de espermatozoides de ovinos. Foram 

utilizados 30 ovinos, idades variando de 18 a 24 meses, manejados em baias, em sistema intensivo, os 

quais foram divididos em cinco grupos experimentais, sendo grupo controle (GC; n=6) com 

suplementação de mistura mineral sem adição de Se, G1 (n=6) mesma mistura mineral contendo 5mg 

de Se (selenito de sódio)/Kg de mistura, G2 (n=6) contendo 10 mg de Se/Kg, G3 (n=6) contendo 15 

mg de Se/Kg de mistura mineral e G4 (n=6) contendo 20 mg de Se/Kg de mistura mineral. Para cada 

grupo houve um período de adaptação de 14 dias, sendo que os animais tratados por 56 dias. As 

amostras de sêmen foram colhidas por meio de eletroejaculação, antes de iniciar o tratamento e após 

o término do mesmo, totalizando 30 ejaculados por grupo experimental. As análises para a detecção 

de fragmentação do DNA espermático foram realizadas por meio do Teste do Cometa adaptado para 

sêmen de ovinos (Martins et al. Ani. Reprod., v.10, 697-703, 2013). O delineamento experimental foi 

elaborado através de um quadrado latino 5 x 5, ou seja, cinco tratamentos e cinco períodos 

experimentais. Os dados foram avaliados utilizando o processo GLM descrito no SAS (2009). As 

diferenças entre médias foram verificadas com a aplicação do teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

A porcentagem média da integridade do DNA do GC foi de 12,34±2,21%a, G1 = 6,60±0,59b, G2 = 

6,38±0,71b, G3 = 6,74±0,64b e G4 = 6,52±0,51b (p<0,05). O GC apresentou porcentagem 

significativamente maior de fragmentação de DNA quando comparada aos demais grupos, porém não 
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foi observada diferença significativa entre os diferentes grupos de tratamento. Frente aos resultados 

apresentados nesse estudo, à suplementação de selênio (nas concentrações testadas) apresentou efeito 

benéfico sobre a integridade DNA dos espermatozóides ovinos. 

Suporte financeiro: FAPESP (no. 2011/51503-7) e CAPES (Bolsa de pós-doutorado). 

 

SBTE 178 (SUBMISSÃO: 1748) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

EFEITO DA CICLOFOSFAMIDA ASSOCIADA OU NÃO À PRÓPOLIS SOBRE A ESPESSURA 

DO ESTROMA MUSCULAR E A ALTURA DO EPITÉLIO SECRETOR DA PRÓSTATA DE 

COBAIOS PÚBERES 

JOSILANE SOARES DA SILVA1; EDNÉIA PAIVA DE OLIVEIRA NORONHA1; OHANA LOPES 

CARDOSO1; VANUZIA GONÇALVES MENEZES1; LAIO RAMON CARDOSO TORRES1; 

BIANCA DE FREITAS CLARO MANZINI1; RITA KAYLA COSTA DE SOUSA1; EVA MÔNICA 

SARMENTO DA SILVA1; VANESSA SOBUE FRANZO2; ADRIANA GRADELA1 

1.UNIVASF, PETROLINA, PE, BRASIL; 2.UFMT, CUIABÁ, MT, BRASIL. 

Resumo: A próstata de cobaios é uma glândula ímpar, de bordas folheadas e presença de sulco 

superficial (istmo) em sua superfície dorsal (Gradela et al. 2013, Biotemas 26: 221-31). As  secreções 

prostáticas desempenham papel importante na produção de sêmen (Cepeda et al. 2006, Int J Morphol 

24:89-97) e fertilização do óvulo (Carvalho 2005, Tese em Biologia Celular e Estrutural, Unicamp) e 

a glândula é acometida com frequência por doenças associadas ao envelhecimento, como hiperplasia 

prostática benigna (HPB) (Brianezi et al. 2006, Braz J Vet Res Anim Sci 43:65-73; Averbeck et al. 

2010, Rev AMRIGS 54:471-7) e câncer (Srougi et al. 2008, Rev Med 87:166-77). A ciclofosfamida 

(CF) causa infertilidade devido à superprodução de espécies reativas do oxigênio (Abd-Elmoaty et al. 

2010, Fertil Steril 94:1531–34), enquanto que a própolis tem sido reconhecida como um antioxidante 

potente (Russo et al. 2006, Life Sci 78:1401–6), todavia o efeito de ambas sobre a próstata permanece 

desconhecido. Este estudo objetivou avaliar o efeito da CF sozinha ou em associação ao extrato 

etanólico de própolis (PRO) sobre a espessura do estroma muscular (EE) e a altura do epitélio secretor 

(AE) da próstata de cobaios púberes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Experimental em 

Humanos e Animais da UNIVASF (Protocolo nº 0001/160315). Cobaios foram distribuídos em seis 

grupos: CONT (0,10 ml/10 g PV de salina, N=6); CF100 (100 mg/Kg de CF, N=6); CF200 (200 mg/Kg 

de CF, N=5); PRO (50 mg/Kg de PRO, N=5); CF100+PRO (100 mg/Kg de CF + 50 mg/Kg de PRO, 

N=4); CF200+PRO (200 mg/Kg de CF + 50 mg/Kg de PRO, N=5). Tratamentos foram realizados 

1vez/semana/5 semanas. Salina e CF foram administradas por via IP e a PRO por gavagem. Na sexta 

semana os animais foram anestesiados e eutanasiados, a próstata colhida e submetida ao 

processamento histológico de rotina com coloração por HE. A EE (μm) foi avaliada com aumento de 

10X em quatro pontos correspondentes às alturas máximas da parede, sem incluir a mucosa, e AE (µm) 

com aumento de 40X em quatro pontos correspondentes às alturas máximas da parede, sem incluir a 

mucosa nas mesmas zonas utilizando-se microscópio Olympus BH-2 e o software Image Pro Plus 2.0 

(Media de 40X nas mesmas zonas utilizando-se microscópio Olympus BH-2 e o software Image Pro 

Plus 2.0 (Media Cybernetics, Brasil). Dados (média + EPM) foram avaliados pela ANOVA com test 

hoc teste t-Student (α=5%) (ASSISTAT 7,6 Beta). Resultados mostraram diminuição (P < 0,05) da EE 

e da AE nos grupos CF100 (514,54 + 38,47 e 202,51 + 9,47, EE e AE, respectivamente), CF200 

(563,57 + 33,29 e 217,34 + 3,36); CF100+PRO (490,32 + 24,40 e 192,75 + 12,93) e CF200+PRO 

(540,85 + 31,80 e 179,06 + 16,94) em relação ao CONT (660,64 + 34,05 e 252,35 + 22,41). Conclui-

se que a ciclofosfamida sozinha ou em associação com a própolis diminui a espessura do estroma e a 

altura do epitélio da próstata, podendo ser benéfica para o tratamento de doenças que causam aumento 

destes parâmetros como a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. 
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EFEITO DA CICLOFOSFAMIDA ASSOCIADA OU NÃO À PRÓPOLIS SOBRE A PROJEÇÃO 

DAS PREGAS DA TÚNICA MUCOSA E A ALTURA DAS CÉLULAS EPITELIAIS DA 
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Resumo: As glândulas vesiculares de cobaios são glândulas pares, tubulares, alongadas crânio-

caudalmente, de superfície lisa, aspecto consistente e localizadas na origem da uretra pélvica, 

constituindo-se nas maiores glândulas acessórias (Gradela et al. 2013, Pesq Vet Bras 33:942-8), cujas 

secreções são essenciais para a reprodução (Wong et al. 2001, Reprod Toxicol 15:131-6). 

Ciclofosfamida (CF) causa falência gonadal com oligozoospermia ou azoospermia e até infertilidade 

irreversível (Freire et al. 2006, Rev Bras Reumatol 46:12-20), mas seu efeito sobre as glândulas 

vesiculares ainda não foi estudado, assim como de antioxidantes naturais como a própolis, que 

melhoraram a função e a integridade do DNA espermático (Safarinejad; Safarinejad 2009, J Urol 

181:741–51). Este estudo avaliou o efeito da CF sozinha ou em associação ao extrato etanólico de 

própolis (PRO) sobre a projeção das pregas da túnica mucosa (PP) e a altura das células epiteliais (AE) 

da glândula vesicular de cobaios púberes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Experimental 

em Humanos e Animais da UNIVASF (Protocolo nº 0001/160315). Cobaios foram distribuídos em 

seis grupos: CONT (0,10 ml/10 g PV de salina, N=6); CF100 (100 mg/Kg de CF, N=6); CF200 (200 

mg/Kg de CF, N=5); PRO (50 mg/Kg de PRO, N=5); CF100+PRO (100 mg/Kg de CF + 50 mg/Kg de 

PRO, N=4); CF200+PRO (200 mg/Kg de CF + 50 mg/Kg de PRO, N=5). Tratamentos foram 

realizados 1vez/semana/5 semanas. Salina e CF foram administradas por via IP e a PRO por gavagem. 

Na sexta semana os animais foram anestesiados e eutanasiados, a próstata colhida e submetida ao 

processamento histológico de rotina com coloração por HE. A PP (µm) foi avaliada em seis campos 

por animal utilizando-se aumento de 10X, enquanto que a AE foi determinada no aumento de 40 X 

nos mesmos pontos utilizando-se microscópio Olympus BH-2 e o software Image Pro Plus 2.0 (Media 

Cybernetics, Brasil). Dados (média + EPM) foram avaliados pela ANOVA com test hoc teste t-Student 

(α=5%) (ASSISTAT 7,6 Beta). Resultados mostraram diminuição acentuada (P < 0,05) da PP nos 

animais tratados com CF200+PRO (954,05 + 153,11) em relação ao CONT (1628,83 + 211,58) e da 

AE nos tratados com CF200 (149,81 + 4,59); CF100+PRO (128,64 + 18,70) e CF200+PRO (108,90 + 

14,25) em relação ao CONT (212,00 + 13,08). Conclui-se que a ciclofosfamida diminui a projeção da 

pregas da túnica mucosa e a altura do epitélio secretor na dose de 200 mg e a altura do epitélio em 

ambas as doses quando associada à própolis, confirmando seu efeito tóxico sobre as células 

vesiculares. 
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Resumo: A nutrição apresenta grande influência na produção e qualidade espermática. Assim, as dietas 

com fontes de ácidos graxos poliinsaturados (AGPs) podem exercer efeito positivo na qualidade 

seminal dos touros. Além da dieta, a eficiência alimentar é outro fator muito importante para os 
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programas de melhoramento genético, sendo que o indicador "consumo alimentar residual" (CAR) 

pode apresentar efeitos no desempenho reprodutivo dos machos. Dentro desse contexto, o objetivo 

deste trabalho foi estudar os efeitos da suplementação prolongada com fonte de AGPs 

(200g/animal/dia Megalac®) em tourinhos Nelore classificados para CAR e mantidos em regime de 

pastagem sobre a qualidade do sêmen congelado e sobre a produção in vitro de embriões (PIVE). 

Foram utilizados 24 bovinos jovens do Instituto de Zootecnia (IZ) de Sertãozinho, SP, cujo 

desempenho para determinação do CAR foi testado do desmame (7 meses de idade) aos 12 meses de 

idade. Ao final do teste de desempenho, os animais foram classificados em baixo CAR (< média – 0,5 

desvio padrão (DP)) e alto CAR (> média + 0,5 DP). Estes animais foram divididos em 4 tratamentos 

(n=6 touros por tratamento): 12 animais baixo CAR, com e sem suplementação com AGPs; e 12 

animais alto CAR, com e sem suplementação com AGPs. As dietas experimentais foram isoproteicas 

e foram formuladas para atender as exigências nutricionais de bovinos jovens em crescimento em 

regime de pastagem (capim-marandu, em lotação contínua e taxa de lotação fixa). Os animais tinham, 

em média, 14,3 ± 0,13 meses de idade no início do experimento e peso vivo médio inicial de 389,5 ± 

5,43 kg. O sêmen de todos os 24 animais foi congelado quando atingiram 24,6 ± 0,13 meses de idade 

(1 única partida por touro). As amostras descongeladas foram submetidas à análise computadorizada 

da cinética espermática (CASA; Hamilton Thorne Research, IVOS-14, EUA) e a fecundidade foi 

testada por PIVE. Os parâmetros avaliados foram: motilidade total (MT, %); motilidade progressiva 

(MP, %); velocidade rápida (RAP, %); amplitude lateral da cabeça (ALH, μm); batimento flagelar 

(BCF, Hz); taxa de clivagem (Tx Cliv, %) e taxa de desenvolvimento embrionário até a fase de 

blastocisto (Tx Blast, %). Os dados foram submetidos à análise de variância por SAS proc MIXED 

com significância de P<0,05. Não foram observadas diferenças entre os tratamentos para as análises 

do sêmen pós-descongelação por CASA, sendo que as médias entre os 4 grupos foram 75,5% ± 6,5 

MT, 57,2% ± 5,8 MP, 71,5% ± 6,6 RAP, 5,8 ± 0,2 μm ALH e 26,2 ± 1,47 Hz. Também não foram 

observadas diferenças entre os tratamentos para Tx Cliv e Tx Blast, sendo que as médias entre os 4 

grupos foram 78,2% ± 2,1 (3922 oócitos clivados, de um total de 5014 maturados em 12 réplicas) e 

35,8% ± 2,1 (1799 embriões produzidos, de um total de 5014 oócitos maturados), respectivamente. 

Conclui-se que a suplementação com fontes de AGPs para touros classificados para alto e baixo CAR 

não influenciou as características espermáticas pós-descongelação e a fecundidade do sêmen avaliada 

pela produção in vitro de embriões. 

Apoio financeiro: FAPESP (#2015/06733-5 e #2013/13696-3) 

 

SBTE 181 (SUBMISSÃO: 1767) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

QUANTOS ESPERMATOZOIDES PODEM SER COLETADOS DO EPIDÍDIMO DE 

GARANHÕES CRIOULOS? 

FERNANDA CARLINI CUNHA SANTOS1; MÁRCIO MENEZES NUNES2; EDUARDO 

MALSCHITZKY1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, VIÇOSA, MG, BRASIL. 

Resumo: Espermatozoides capazes de fertilização podem ser coletados da cauda do epidídimo e 

utilizados para inseminação artificial (Barker & Gandier, 1957) de um número limitado de éguas ou 

para criopreservação, sendo a última chance de obter doses viáveis um garanhão com valor comercial 

ou genético. A raça Crioula está em crescente expansão ao longo dos anos e ainda tem-se pouca 

informação cientifica sobre parâmetros reprodutivos, especialmente sobre sêmen do epidídimo de 

garanhões. O objetivo do presente experimento foi avaliar o número total de espermatozoides 

coletados da cauda do epidídimo de garanhões Crioulos. Para o experimento 15 garanhões Crioulos, 

de 4-18 anos, foram submetidos à orquiectomia bilateral. Os epidídimos (n=30) foram lavados com 

ringer lactato e a cauda do epidídimo foi isolada. O tecido conectivo foi dissecado cautelosamente e a 

cauda foi alongada pelo maior comprimento possível. A coleta de sêmen foi realizada pela técnica de 
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fluxo retrógado e as menores partes da cauda submetidas à técnica de flutuação, com diluente a base 

de leite. A concentração espermática foi avaliada por analise computadorizada de sêmen (CASA - 

AndroVision®, Minitub, Tiefenbach, Germany) e a contagem total de espermatozoides foi realizada 

com volume (mL) de espermatozoides e diluente x concentração de espermatozoides por mL. 

Estatística descritiva foi realizada com auxilio do programa Statistix 9® (Statistix. Statistix 9 for 

Windows. Analytical Software, Tallahassee, FL, USA, 2008). Semelhante ao que é observado em 

ejaculados, a contagem de espermatozoides totais apresentou uma ampla variabilidade dentre os 

garanhões (Figura 1). O valor mínimo observado por epidídimo foi de 1.225x106; o máximo de 

12.500x106 e a média de 4.122x106 espermatozoides. O valor mínimo observado por par de 

epidídimos do mesmo garanhão foi de 2.450x106; o máximo de 22.500x106 e a média de 8245x106 

espermatozoides. Os epidídimos avaliados de cada garanhão apresentavam tamanho semelhante, no 

entanto foi observado uma variação de até 45% na contagem total de espermatozoides coletados do 

epidídimo de cada lado. De acordo com Amann et al. (1979), as duas caudas do epidídimo de um 

garanhão, em repouso sexual, pode conter até 54x109 espermatozoides  ou aproximadamente 61% das 

reservas dos ductos extragonadais. Bruemmer (2006) relatou que 5 a 25 doses inseminante, com 

800x106 espermatozoides por dose, podem ser obtidos por garanhão, resultando em 4.000-20.000x106 

espermatozoides por par de epidídimos ou 2.000-10.000x106 por epidídimo. No presente experimento, 

somente com garanhões da raça Crioula, também foi observado grande variabilidade na contagem total 

de espermatozoides recuperados. Se considerado a variação na contagem total entre 4.000 a 

20.000x106 espermatozoides (Bruemmer, 2006) é observado uma diferença de até 5x, se considerado 

a variação de 2.450x106 a 22.500x106 espermatozoides é observado quase 10x de diferença. Em 

conclusão, o número de espermatozoides que podem ser coletados de garanhões Crioulos adultos 

apresentou grande variação individual, com no mínimo 2.450x106 até o máximo de 22.500x106 

espermatozoides por garanhão, incluindo o par de epidídimos. 

 

SBTE 182 (SUBMISSÃO: 1794) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

EFEITO DO FLUIDO DA TUBA UTERINA OBTIDA DE VACAS NA FASE FOLICULAR OU 

LUTEAL DO CICLO ESTRAL NA FUNÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ESPERMATOZOIDES 

OVINOS 

VIVIAN ANGÉLICO PEREIRA ALFRADIQUE1; RIBRIO IVAN TAVARES PEREIRA 

BATISTA1; JOANNA MARIA GONÇALVES DE SOUZA FABJAN2; GLÁUCIA MOTA 

BRAGANÇA1; LUANA RANGEL CÔRTES1; CLARA VIEIRA DE SOUZA1; FELIPE 

ZANDONADI BRANDAO1 

1.UFF, NITEROI, RJ, BRASIL; 2.UFF/UNIGRANRIO, NITERÓI/DUQUE DE CAXIAS, RJ, BRASIL. 

Resumo: Apesar dos avanços no uso de agentes capacitantes in vitro em outras espécies, em pequenos 

ruminantes a presença do soro de ovelha em estro é essencial para alcançar taxas ideais de FIV. Na 

tentativa de mimetizar o processo de capacitação espermática que ocorre in vivo, o objetivo do presente 

estudo foi avaliar o efeito do fluido da tuba uterina na função e capacitação espermática in vitro de 

espermatozoides ovinos. Tubas uterinas de vacas foram obtidas em matadouro regional. Estas foram 

classificadas de acordo com a fase do ciclo o qual se encontravam (folicular ou luteal). Em seguida, o 

fluido obtido foi armazenado e mantido a -20ºC até momento de uso.  Foi realizada a coleta de sêmen 

de três carneiros simultaneamente formando um pool. Após a seleção espermática (swim-up), os 

espermatozoides foram incubados em diferentes meios, utilizando o Fert-TALP (controle positivo; 

meio comumente utilizado para a FIV) como base (1) ou com as seguintes modificações: Fert-TALP 

(2) sem indutores da capacitação espermática (controle negativo), (3) sem indutores da capacitação 

espermática e suplementado com 10% de fluido da tuba uterina na fase folicular e (4) sem indutores 

da capacitação espermática e suplementado com 10% de fluido da tuba uterina na fase luteal. Os 

espermatozoides foram incubados a 38°C em 5% de CO2 e os parâmetros da cinética espermática, 

vitalidade espermática e status da capacitação espermática foram avaliados após 0, 2, 4, 6 e 18 e 24 h. 
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As variáveis foram submetidas às análises de ANOVA e teste de Tukey (P < 0,05). Não houve 

diferença (P > 0,05) entre os tratamentos durante a incubação na avaliação da integridade de membrana 

plasmática. Às 2 e 4 h de incubação, o controle negativo apresentou menores (P < 0,05) valores nos 

parâmetros velocimétricos (VSL, VAP, LIN, STR, WOB, ALH e BCF) e na motilidade progressiva. 

Os meios que receberam a suplementação com fluido da tuba uterina (ambas as fases) foram superiores 

nesses parâmetros em relação ao controle negativo. Às 6 h, não houve diferença (P > 0,05) entre os 

tratamentos. Às 4 h e 24 h, o controle negativo apresentou maior (P < 0,05) taxa de capacitados em 

relação aos demais. Às 18 h, o controle positivo apresentou maiores (P < 0,05) valores nos parâmetros 

velocimétricos (VCL, VSL, VAP, LIN, STR, WOB, ALH e BCF) em comparação aos demais grupos. 

Às 18 h e 24 h, os espermatozoides incubados com fluido da tuba uterina na fase folicular apresentaram 

maior taxa (P < 0,05) de reação acrossomal em relação aos demais. Conclui-se que a suplementação 

com 10% do fluido da tuba uterina independente da fase do ciclo estral ao meio de FIV, promove uma 

superioridade nos parâmetros velocimétricos e cinética espermática por até 4 h de incubação. Esta 

estratégia pode ser considerada como possível alternativa por apresentar baixo custo em relação a 

aditivos definidos e sintéticos. Além de apresentar maior simplicidade em sua obtenção quando 

comparada ao processo de extração e purificação, necessários na obtenção de soro de ovelha em estro. 

Apoio Financeiro: FAPERJ, CNPq 
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FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

EFEITO DA DIETA RICA EM CAROÇO DE ALGODÃO CONTENDO GOSSIPOL NA 

HISTOLOGIA TESTICULAR EM CARNEIROS SANTA INÊS 

REBECA PEREIRA PONTE1; PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA1; ANTÔNIO 

JOSÉ DE LIMA2; GUSTAVO FERRER CARNEIRO1 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, GARANHUNS, PE, BRASIL; 

2.PROFISSIONAL AUTONOMO, SAO JOSE DO EGITO, PE, BRASIL. 

Resumo: O gossipol é um pigmento polifenólico presente em todas as partes do algodoeiro e em seus 

derivados primários. Experimentos realizados mostram efeitos colaterais na reprodução causadas por 

rações contendo alta porcentagem de farelo ou caroço de algodão e afirmam que o gossipol pode afetar 

o sistema reprodutivo, causando anormalidade nos espermatozoides e consequente infertilidade. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos causados pela dieta rica em caroço de algodão contendo 

gossipol no sêmen de ovinos deslanados da Raça Santa Inês. Para tal, 22 ovinos machos, em idade 

reprodutiva, os quais foram divididos em 2 grupos, sendo os animais confinados em baias individuais. 

O grupo gossipol (Gg = 15), suplementado com 500g de caroço de algodão e o grupo controle (Gc = 

7), suplementado com 500g de milho durante 104 dias e foram submetidos a coletas de sêmen, para 

avaliação andrológica completa, antes (7dias), durante (em intervalos de 15 dias) e depois (10 dias) do 

período de suplementação. O caroço de algodão utilizado foi analisado quanto aos níveis de gossipol 

livre pelo laboratório CBO Análises laboratoriais (Campinas – SP), apresentando 3,39g de gossipol/ 

Kg de caroço de algodão. Não houve diferença estatística nos parâmetros espermáticos entre Gg e Gc. 

Após o término da última coleta de sêmen 5 animais sofreram orquiectomia unilateral, sendo 2 do 

grupo controle e 3 do grupo gossipol. O material foi utilizado para realização de exame histopatológico 

comparativo em historesina, onde não apresentou diferença significativa entre gossipol e controle 

quanto ao diâmetro de túbulo seminífero, entretanto apresentou diferença na altura do epitélio 

seminífero, tendo o grupo gossipol maiores medidas de epitélio do que o grupo controle. A altura do 

epitélio seminífero é uma característica efetiva para a avaliação da produção espermática, entretanto 

nesse estudo não houve diferença significativa nos parâmetros espermáticos entre grupo controle e 

tratamento. Nossos resultados demonstraram que a suplementação com caroço de algodão não 

influenciou a qualidade espermática, enquanto que a morfometria testicular apesar de ter demonstrado 

diferença significativa na altura do epitélio seminífero, essa diferença não afetou a qualidade 
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espermática in vitro. Maiores estudos serão necessários aumentando a duração do tratamento para 

observar se poderá haver um efeito acumulativo. 

 

SBTE 184 (SUBMISSÃO: 1862) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

INFLUENCIA DA SAZONALIDADE NOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E SEMINAIS DE 

BÚFALOS NA REGIÃO DO OESTE DO PARÁ. 

SÂMIA RUBIELLE SILVA DE CASTRO1; LETICIA DOS SANTOS REBELO2; ONILDO DE 

SOUSA FERNANDES JUNIOR2; KEDSON LOBO NEVES1; WILLIAM GOMES VALE1 

1.UFOPA, SANTAREM, PA, BRASIL; 2.UNAMA, SANTAREM, PA, BRASIL. 

Resumo: O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a influência de variáveis climáticas 

sobre parâmetros de ejaculados de touros búfalos, da raça Murrah, criados em clima tropical úmido da 

Amazônia; bem como avaliar alguns parâmetros fisiológicos, referentes a frequência cardíaca (FC), 

respiratória (FR), temperatura retal (TR) e temperatura superficial (TS), ao longo dos períodos chuvoso 

e não-chuvoso da região amazônica. Foram selecionados cinco búfalos (n = 5), com média de idade 

2,5 ± 0,5 anos e peso corporal de 450,0 ± 35,5 kg. Para caracterizar a área de estudo, uma mini-estação 

meteorológica foi instalada no local do experimento, para aferir temperatura ambiente, porcentagem 

de umidade relativa do ar, pluviosidade, radiação solar e velocidade do vento. O experimento foi 

conduzido no município de Santarém, Mesorregião do Baixo Amazonas, Oeste do Pará, com os 

animais experimentais mantidos em regime de estabulação. Os animais tiveram acesso constante a 

água fresca e limpa, bem como sal mineral ad libitum em um cocho. O controle sanitário foi realizado 

de acordo com critérios pré-estabelecidos para a espécie. O período experimental foi dividido em 

período chuvoso (PCh), de fevereiro a maio, e período não-chuvoso (PnCh), de agosto a novembro de 

2016. As avaliações físicas e morfológicas das amostras de sêmen foram realizadas com sêmen fresco, 

imediatamente após cada colheita. As análises imediatas pertinentes às características físicas e 

morfológicas dos ejaculados foram realizadas e corresponderam no PCh o volume de 3,4 ± 2,0 mL, 

turbilhonamento (movimento de massa) de 4,4 ± 0,5; motilidade de 80,4 ± 5,6%; vigor de 4,4 ± 0,4; 

concentração de 657,300 ± 237,865,1 x106sptz / mL; defeitos maiores de 9,0 ± 2,6%; defeitos menores 

de 11,2 ± 3,9%; defeitos totais de 20,2 ± 5,3% e integridade da membrana plasmática (IMP) de 84,8 ± 

5,6%, enquanto que no PnCh, os resultados foram de 4,0 ± 2,1 mL; movimento de massa de 3,0 ± 1,0; 

motilidade de 56,2 ± 13,4%; vigor de 3,0 ± 1,0; concentração de 586,000 ± 291,925.9 x106sptz / mL; 

defeitos maiores de 20,8 ± 9,9%; defeitos menores de 27,5 ± 6,3%; defeitos totais de 48,3 ± 9,3% e 

IMP de 57, 9 ± 12,4%. Observou-se diferença estatística (P<0,01) para os parâmetros movimento de 

massa, motilidade, vigor, defeitos maiores, defeitos menores, defeitos totais e integridade da 

membrana plasmática entre os dois períodos. Dados de frequência cardíaca, temperatura superficial 

(cabeça, dorso, virilha e bolsa escrotal) diferiram estatisticamente entre os períodos (P<0,01). 

Entretanto, os dados referentes de FR e TR não diferiram entre os períodos (P>0,01). Os dados de FC 

foram de 54 ± 10,9 bpm e 48 ± 11,8 bpm; FR 22 ± 6,8 mpm e 23 ± 6,7; TR, de 38,3 ± 0,8 oC e 38,2 ± 

0,8 oC; TS na região de cabeça (TSC) foram de 33,3 ± 2,5 oC e 36,2 ± 2,4 oC; na região do dorso 

(TSD) de 33,6 ± 2,1 oC  e 35,1 ± 2,1 oC; na virilha (TSV) 32,3 ± 2,2 oC e 34,6 ± 2,2 oC; e bolsa 

escrotal (TSBE) 30,3 ± 2,0 oC  e 32,3 ± 2,0oC, no PCh e PnCh, respectivamente. A hipótese do 

experimento foi validada visto que os parâmetros reprodutivos bubalinos, como turbilhonamento, 

motilidade, vigor, defeitos maiores, defeitos menores, defeitos totais e integridade de membrana 

plasmática, foram melhores no período chuvoso que no não-chuvoso, apresentando diferença 

significativamente entre os períodos. Os parâmetros fisiológicos que sofreram influência do período 

não-chuvoso, em comparação ao chuvoso foram frequência cardíaca e temperatura superficial, de 

cabeça, dorso, virilha e bolsa escrotal (P<0,01). 
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ÍNDICE DOPPLER DE RESISTIVIDADE EM GARANHÕES TRATADOS COM 

GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) 

RITA DE CÁSSIA LIMA MORAIS1; JÚLIO CÉSAR FERRAZ JACOB2; GISELLE STEFANI2; 

DIEGO RODRIGUES GOMES2; NATALIA DE FIGUEIREDO2; GABRIEL DE ALMEIDA 

DUTRA2; FLÁVIA CRESPO VIEIRA DE LEAL FONSECA3 

1.UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, SEROPEDICA, RJ, BRASIL; 

2.UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ), RIO DE JANEIRO, RJ, 

BRASIL; 3.UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL. 

Resumo: O uso de hCG pode estimular a resposta esteroidogênica das células de Leydig, sendo 

utilizada nos casos de produção insuficiente de testosterona e de criptorquidismo (LIMA et al. 2000. 

Brazilian Journal of Vet. and Animal Science, 37,52-55). Observando esses fatores, essa pesquisa teve 

como objetivo avaliar possíveis alterações no índice Doppler de resistividade (RI) da artéria testicular 

e em parâmetros do comportamento reprodutivo na coleta de sêmen de garanhões férteis após a 

administração de hCG. O estudo foi realizado em dois ciclos utilizando quatro garanhões da raça 

Mangalarga Marchador durante as estações do ano (janeiro, abril, julho e outubro de 2016), no estado 

do Rio de Janeiro, Brasil. Os animais foram divididos em dois grupos: GI (n=4), administrando 5ml 

de solução salina e GII (n=4), administrando 5000 UI de hCG (5ml) (Chorulon® - MSD Saúde Animal, 

Brasil), ambos i.v., in bollus. Em cada mês os procedimentos foram subdivididos em dois ciclos (C1 

e C2) com seis dias (D) cada e com um intervalo de três dias entre os ciclos. Nos dias impares avaliou-

se dois cavalos, um de cada grupo e nos dias pares os outros dois de cada grupo. Para o C2, seguiu-se 

o esquema experimental rotacional “cross over”, onde: CI = animal 1 (GI) e 2 (GII) avaliados nos dias 

D1, D3 e D5 e animal 3 (GI) e 4(GII) em D2, D4 e D6; CII= animal 1(GII) e 2 (GI) avaliados nos dias 

D1, D3, D5 e animal 3 (GII) e 4 (GI) em D2, D4 e D6. O tratamento foi feito apenas no primeiro dia 

de cada ciclo (D1 e D2). Seguidamente aos tratamentos e com os animais contidos e tranquilizados 

com Cloridrato de Xilazina 2% (0,00028 mg ̸ kg), foi realizada a ultrassonografia (US), em modo 

Doppler espectral, aferindo o RI, na artéria testicular, uma hora antes de cada coleta de sêmen e 

imediatamente após. Durante as coletas de sêmen, foram avaliados: frequência de reflexo de Flehmen 

e de montas sem ereção, tempo de reação à ereção e duração da monta. Todos os dados obtidos foram 

submetidos aos testes Qui-quadrado e ANOVA com significância de 5%. Ao analisar os resultados, 

observou-se que não houve diferenças estatísticas (P>0,05) para as seguintes variáveis: RI da artéria 

testicular, frequência de reflexo de Flehmen, nº de montas sem ereção, tempo de reação à ereção, 

duração da monta, entre os grupos tratados com hCG ou com solução salina, nem entre as diferentes 

estações do ano. Conclui-se que a administração de uma única dose de 5000 UI de hCG em garanhões 

não foi suficiente para causar alterações no fluxo sanguíneo da artéria testicular, mensurado pelo índice 

Doppler de resistividade, como também não ocasionou alterações no comportamento nas condições 

experimentais pesquisadas. 
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GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL. 

Resumo: Espermatozoides recuperados do epidídimo e seu uso em tecnologias de reprodução assistida, 

como a PIV, têm um papel importante na multiplicação de material genético de touros que morrem de 

repente e/ou adquirem insuficiência reprodutiva. No entanto, a fim de estabelecer um procedimento 
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adequado para utilização deste tipo específico de espermatozoides na PIV, um melhor conhecimento 

sobre o seu comportamento fisiológico diante de etapas como a seleção espermática é necessário. Os 

objetivos deste estudo foram avaliar diferentes métodos de seleção espermática para uso na FIV, e sua 

influência no sexo do embrião. Foi utilizado pool contendo espermatozoides criopreservados, 

recuperados do epidídimo (EP) e do ejaculado (EJ), obtidos de sete touros Gir através de 

eletroejaculação seguida de orquiectomia bilateral. O pool de amostras dos dois grupos foi selecionado 

em três diferentes métodos: gradiente de Percoll 45%90% (GE Healthcare Bio Science, Uppsala, 

Suécia), gradiente PureSperm 40%80% (Nidacon Laboratories AB, Gothenborg, Suécia) e lavagem 

em Lactato e Piruvato de Albumina Tyrode (SpTALP). Foram formados quatro grupos: ejaculado no 

Percoll (EJ-P), grupo controle; epidídimo no Percoll (EP-P); epidídimo no PureSperm (EP-PS) e 

epidídimo no SpTALP (EP-T). Após a seleção, espermatozoides foram co-incubados com complexos 

cumulus-ovócitos (COC's) em meio de fecundação, foi utilizado um total de 759 COC’s em 7 réplicas. 

As estruturas foram avaliadas dois dias (D2), seis dias (D6), sete dias (D7) e oito dias (D8) após a 

fecundação, os embriões foram armazenados para avaliação de sexo. A sexagem foi feita de acordo 

com Sousa et al (Theriogenology, 90, p.25, 2017) utilizando a técnica PCR. Os dados das taxas de 

embriões foram analisados utilizando Qui-quadrado (média ± DP, P<0,05) e, os referentes a sexagem 

foram analisados usando Wilcoxon pelo software Prophet 5.0 (média ± DP, P <0,05). O grupo EP-PS 

resultou em maior taxa de clivagem, em D2 (80%), e maior produção de blastocistos em D6 (48%) 

quando comparado aos demais grupos. Em D7 e D8, as taxas de blastocistos foram similares (P>0,05) 

entre os grupos EP-P (D7 54%; D8 55%) e EP-PS (D7 37%; D8 37%). Os grupos EP-T e EJ-P foram 

similares (P>0.05) quanto às taxas de blastocistos em D6 (27%; 32%), D7 (37%; 44%) e D8 (37%; 

45%), sendo menores em comparação aos demais grupos, que usaram espermatozoides EP. A 

proporção de embriões macho e fêmea mostrou diferenças apenas no grupo EP-P (38% e 62%, 

respectivamente), sendo semelhante (P>0,05) nos demais grupos. Pode-se concluir que o PureSperm 

e Percoll foram os melhores métodos de seleção espermática, para a produção de embriões. Além 

disso, a relação de embriões macho × fêmea só apresentou diferenças com o uso do gradiente de 

Percoll, onde foi possível observar maior quantidade de embriões fêmea. Apoio financeiro: CNPq e 

Embrapa.  

 

SBTE 187 (SUBMISSÃO: 1887) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DE CÃES DE PORTE PEQUENO E 

MÉDIO - RESULTADOS PARCIAIS 

GUSTAVO HENRIQUE MARQUES ARAUJO1; FLAVIO C. LEME2; BRUNA M. S. 

HERNANDES2; ANELISE CARLA CAMPLESI3; CARLA FREDRICHSEN MOYA-ARAUJO4 

1.UFG - JATAÍ, JATAI, GO, BRASIL; 2.AUTONOMOUS VETERINARY, OURINHOS, SP, BRASIL; 

3.FCAV/UNESP, JABOTICABAL, SP, BRASIL; 4.CENTER-WESTERN STATE UNIVERSITY, 

GUARAPUAVA, PR, BRASIL. 

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo avaliar os parâmetros espermáticos de cães de pequeno 

e médio porte. Utilizou-se nove cães adultos, com histórico reprodutivo, provenientes de criatórios 

particulares, sendo cinco animais de porte médio (um Pit Bull, um Basset Hound e três Sharpei) e 

quatro de porte pequeno (Poodle), com idades entre três e seis anos, saudáveis, já treinados para 

colheita de sêmen. Os testículos foram mensurados quanto ao comprimento e largura. O ejaculado foi 

colhido por meio de manipulação digital, e os parâmetros espermáticos analisados descritivamente 

foram: volume, cor, aspecto, odor motilidade, vigor, concentração e morfologia espermática. Os 

valores médios e o desvio padrão do comprimento e largura para os cães de pequeno porte foram: 

2,17±0,70 e 1,53±0,50 (testículo esquerdo) e 2,17±0,47 e 1,50±0,30 (testículo direito), 

respectivamente, e para os cães de porte médio foram 3,64±0,42 e 2,14±0,27 (testículo esquerdo) e 

3,64±0,54 e 2,08±0,31 (testículo direito), respectivamente, sendo considerados simétricos em todos 

os animais. Em relação aos parâmetros espermáticos as médias e desvio padrão para os animais de 
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pequeno porte foram: volume = 3,75±0,66, cor = 50% (2/4) amarelado e 50% (2/4) branco, aspecto = 

100% (4/4) aquoso, odor = 100% (4/4) suis generis, motilidade = 83,33±5,77%, vigor = 3,33±0,58, 

concentração espermática = 380±62,41x106Sptz/mL, defeitos maiores = 15,67±5,13% e defeitos 

menores = 31,33±4,51% enquanto que para os animais de porte médio foram volume = 4,20±0,57, cor 

= 60% (3/5) amarelado e 40% (2/5) branco, aspecto = 80% (4/5) leitoso e 20% (1/5) aquoso, odor = 

100% (4/4) suis generis, motilidade = 70±4,18%, vigor = 3,50±0,55, concentração espermática = 

439±18,72x106Sptz/mL, sendo que apenas um animal ficou abaixo dos 200x 106Sptz/mL 

(concentração limite aceita), defeitos maiores = 21,40±5,18% e defeitos menores = 27,20±13,22%. As 

alterações morfológicas mais presentes foram cauda fortemente dobrada, ausência de acrossoma, 

defeitos de peça intermediária, gota citoplasmática proximal e distal, além de cauda dobrada. Os 

valores de patologia espermática não têm normas impostas pelo MAPA a ser seguido como para os 

touros e garanhões, porém o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal recomenda que o total de 

defeitos seja no máximo de 20%, e o total de defeitos maiores não seja superior a 10%. Apesar da alta 

incidência de defeitos espermáticos, todos os animais apresentavam bom histórico de fertilidade, com 

acasalamentos seguidos de prenhez positiva. Pode-se concluir que há distinções importantes entre os 

parâmetros espermáticos de cães de pequeno e médio porte, tanto relacionada a características físicas 

quanto a morfológicas, podem estar diretamente relacionada ao tamanho do testículo, que tem relação 

com o tamanho do animal, mas, mais animais devem ser analisados para que se possa realmente 

realizar uma comparação confiável entre os parâmetros espermáticos de raças de diferentes portes 

produzindo assim mais informação científica sobre o tema. 

 

SBTE 188 (SUBMISSÃO: 1948) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS CIRURGICAS PARA O PREPARO DE RUFIÕES SUÍNOS 

BRUNA F. V. SUPERTI1; ANDRESSA P. SOUZA2; BRUNA CAROLINA MÜLLER3; ZIGOMAR 

DA SILVA2; RICARDO ZANELLA1; ERALDO LOURENSO ZANELLA1; MARIANA GROKE 

MARQUES4 

1.UPF, PASSO FUNDO, RS, BRASIL; 2.UDESC, LAGES, SC, BRASIL; 3.IFC, CONCÓRDIA, SC, 

BRASIL; 4.EMBRAPA SUÍNOS E AVES, CONCORDIA, SC, BRASIL. 

Resumo: Além da preocupação com produtividade, a suinocultura vem se deparando com a pressão 

do mercado consumidor para desenvolver condições de produção que levem em conta questões como 

o bem estar e o uso indiscriminado de antibióticos. Assim, após a adoção da criação em baias coletivas 

pela União Europeia, produtores do mundo todo vem passando por adequações visando a 

implementação deste novo sistema de produção. O manejo de detecção de cio, que em sua maioria 

ainda é deficiente, também está sendo alterado, pois está se passando de um sistema no qual as fêmeas 

estão em gaiolas individuais, para um no qual várias fêmeas encontram-se soltas em baias no momento 

da detecção. Neste contexto, a utilização de rufiões suínos pode ser uma alternativa, pois elimina a 

possibilidade de uma cobertura indesejada, facilitando o procedimento de detecção de cio em baias 

coletivas. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar técnicas cirúrgicas para produção de rufiões 

suínos. Para isso, 39 animais (9 - 10 animais por técnica) de 30-35 kg, após jejum hídrico-alimentar 

de 12 horas, foram anestesiados com cloridrato de tiletamina + cloridrato de zolazepam (Zoletil 50® - 

5mg/Kg/IM); azaperona (Strenil® - 2mg/ kg/ IM) e bloqueio local na linha de incisão com lidocaína 

sem vasoconstritor (1,5 mg/Kg). As técnicas cirúrgicas realizadas foram, Vasectomia com acesso 

inguinal (VI): remoção de 2 cm de ducto deferente através de acesso entre o último par de tetos. 

Caudepididimectomia (CE): ressecção bilateral da cauda do epidídimo por acesso ventral da bolsa 

escrotal. Vasectomia com acesso escrotal (VE): ressecção bilateral de 2 cm na porção funicular do 

ducto deferente por acesso caudal da bolsa escrotal. Para avaliar a eficiência das técnicas foram 

realizadas a análise de cortisol sérico (48 horas após a cirurgia), por Radioimunoensaio e aos 7 meses 

de idade realizou-se exame andrológico completo incluindo avaliação do volume testicular e 

testosterona sérica por Radioimunoensaio. Os dados foram avaliados utilizando PROC MIXED 
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(SAS®) com comparações utilizando o Teste Tukey e nível de significância de 5% (p<0,05). Durante 

o exame andrológico não foram observadas alterações ou diminuição de libido decorrentes dos 

procedimentos cirúrgicos. Apenas um dos animais da técnica VE, apresentou espermiação. Não houve 

diferença entre as técnicas cirúrgicas e o grupo controle para nenhuma das variáveis aferidas. As 

concentrações de cortisol encontradas foram 3,29 ± 0,47 µg/dl (VI); 3,23 ± 0,47 µg/dl (CE); 3,48 ± 

0,27 µg/dl (VE) e 3,29 ± 0,51 µg/dl (controle) (p=0.98), de testosterona 6,25 ± 1,92 ng/dl (VI), 5,92 ± 

1,74 ng/dl (CE); 6,14 ± 1,82 ng/dl (VE) e 5,29 ± 2,02 ng/dl (controle) (p= 0,98) e o volume testicular 

343,52  ± 35,29 cm3 (VI); 463,05  ± 33,65  cm3 (CE); 422,76  ± 35,29 cm3 (VE) e 423,70  ± 37,20 

cm3 (controle) (p=0,12). Conclui-se que as técnicas cirúrgicas avaliadas podem ser utilizadas com 

segurança para produção de rufiões suínos uma vez produzem estresse mínimo e não possuem efeitos 

negativos sobre a libido e produção de testosterona. 

 

SBTE 189 (SUBMISSÃO: 1972) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

SUBPOPULAÇÕES ESPERMÁTICAS DEFINIDAS PELA MORFOMETRIA DA CABEÇA DO 

ESPERMATOZOIDE E A RELAÇÃO COM FERTILIDADE IN VIVO 

SHIRLEY ANDREA FLOREZ-RODRIGUEZ1; RUBENS PAES DE ARRUDA2; LEONARDO 

BATISSACO1; JULIO CESAR CARVALHO BALIEIRO3; ANA PAULA CASTRO4; ENEIVA 

CARLA CARVALHO CELEGHINI1 

1.LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM PATOLOGIA DA REPRODUÇÃO - DEPART 

REPRODUÇÃO ANIMAL-FMVZ-USP, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 2.LABORATÓRIO DE 

BIOTECNOLOGIA DO SÊMEN E ANDROLOGIA - DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO 

ANIMAL-FMVZ-USP, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 3.DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E 

PRODUÇÃO ANIMAL-FMVZ-USP, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 4.DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS, MG, BRASIL. 

Resumo: A separação de subpopulações espermáticas pela morfometria da cabeça do espermatozoide 

influenciou a fertilidade in vitro (Santos, et al. 2016. VI ISABR), mas nenhum estudo avaliou este 

efeito sobre a fertilidade in vivo. O objetivo do presente trabalho foi identificar e comparar 

subpopulações espermáticas (SBP) distribuídas de acordo com a morfometria espermática no sêmen 

de touros com alta e baixa fertilidade. Foram utilizadas 7 partidas de 3 touros Aberdeen Angus de alta 

fertilidade (AF) determinado pelo escore de fertilidade (0,536; 0,495 e 0,284) e taxa de prenhez (TP: 

54,32±1,60%) e 6 partidas de 3 touros de baixa fertilidade (BF) com escore de fertilidade negativo (-

1,579, -1,758 e -2,447) e TP inferior (41,25±3,47%). Dados provenientes de 29.939 IATF para o grupo 

de AF e 3.259 IATF para os touros de BF. As partidas de sêmen foram descongeladas (37ºC/30 

segundos) e uma amostra foi diluída e fixada em formol salino 4% (37ºC), sendo que uma gota (2,5 µL) 

foi colocada entre lâmina e lamínula. Foram adquiridas imagens de pelo menos 200 espermatozoides 

de cada partida, analisando individualmente 2.841 espermatozoides, utilizando microscópio de 

contraste de fase (1000x, Eclipse E200, Nikon®) e uma câmara de vídeo digital (Eurekam 5,0). A 

morfometria da cabeça espermática foi analisada automaticamente usando o software Image J. Foram 

ativados todos os parâmetros no set de mensurações. Os dados foram analisados pela estatística 

multivariada usando a ferramenta do SAS FATSCLUS, pelo método k-means. O PROC MIXED foi 

utilizado para fazer inferências de cada parâmetro avaliado, contemplando os efeitos de fertilidade e 

SBP e a interação fertilidade x SBP, além dos efeitos aleatórios de animal e resíduo. Em caso de efeitos 

significativos, foi adotado o Teste de Tukey (5%). Foram definidas quatro SBP pela área (pixels2), 

perímetro (pixels), altura (pixels) e circunferência (pixles) da cabeça espermática. A área foi a principal 

variável que explicou a variância das SBP (R2=0,83). SBP1, 2, 3 e 4 variaram na área da cabeça em 

ambos os grupos (P<0,05). A área da cabeça espermática de SBP1, SBP2 e SBP3 foi semelhante entre 

os grupos AF (SBP1=27092±606,87; SBP2=26199±611,72; SBP3=29719±606,08 pixels2) e BF 

(SBP1=27373±608,74; SBP2=27410±606,07; SBP3=29629±623,22 pixels2; no entanto, SBP4 foi 

menor (P<0,05) para AF (21564±728,93 pixels2) do que BF (27000±616,71 pixels2). Também foi 
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notada maior frequência (P<0,05) da SBP4 para o sêmen BF (6,5%) do que para AF (3,32%). A SBP4 

é caracterizada por ser a população de células que possuem a menor área e o maior perímetro, altura e 

circularidade que as outras SBP (P=0,05). Apesar da menor área para AF, o algoritmo que forma as 

SBPs incluiu outros parâmetros da morfometria para caracterizar a SBP4 que devem ser considerados. 

Os dados sugerem que existem alterações do DNA do espermatozoide que levam a mudanças na 

morfometria da cabeça espermática. Conclui-se que a maior frequência SBP4 influencia na fertilidade. 

 

SBTE 190 (SUBMISSÃO: 1976) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 

EFEITOS INVITRO DA REFRIGERAÇÃO E DA CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN BOVINO 

OCTAVIO FABIAN BAO TARRAGO; RUBENS PAES DE ARRUDA; SHIRLEY ANDREA 

FLOREZ-RODRIGUEZ; MAÍRA BIANCHI RODRIGUES ALVES; FELIPE BARBOSA SANTOS; 

VITOR HUGO GUILGER GONZAGA; ENEIVA CARLA CARVALHO CELEGHINI 

FMVZ - USP, PIRASSUNUNGA, BRASIL. 

Resumo: Os protocolos de IATF quando bem implementados resultam em altas porcentagens de 

ovulações (70 a 90%), ocorrendo em uma janela de aproximadamente 48 horas; no entanto, os 

resultados de prenhez apresentam grande amplitude (30 a 65%), parte destes resultados também pode 

ser de responsabilidade da qualidade do sêmen utilizado. Com a hipótese de que a refrigeração causa 

menos danos aos espermatozoides do que a criopreservação, foi realizado um experimento com o 

objetivo de comparar in vitro os efeitos da refrigeração e da criopreservação do sêmen bovino. Foram 

utilizados 18 ejaculados de 10 touros da raça Nelore. Após a colheita do sêmen cada ejaculado foi 

fracionado em duas alíquotas iguais em tubos cônicos de 50 mL, pré-diluídas em meio Botubov® (BB, 

Botupharma/Brasil), uma amostra foi submetida a refrigeração (5ºC) durante 48 horas e a outra foi 

criopreservada. Ambas as amostras de sêmen foram diluídas (40×106 espermatozoides/palheta), 

envasadas em palhetas francesas de 0,5 mL (IMV® Technologies/França) e colocadas em caixas de 

refrigeração Botuflex® (Botupharma/Brasil) para avaliações nos tempos 24, 36 e 48 horas de 

refrigeração. Outras 10 palhetas foram submetidas ao processo de criopreservação em sistema 

automatizado de congelação (TK 3000®/Brasil). Amostras de sêmen pós-refrigeração e 

criopreservação foram avaliadas em duplicata por sistema computadorizado do movimento 

espermático (Programa SCA – Sperm Class Analyser, Espanha), anormalidades espermáticas pela 

técnica da câmara úmida por contraste de interferência diferencial (DIC), avaliação da integridade das 

membranas plasmática e acrossomal, potencial de membrana mitocondrial por microscopia de 

epifluorescência com as sondas fluorescentes Hoescht 33342, iodeto de propídio, FITC-PSA e JC-1. 

Foram avaliados os efeitos fixos dos tempos de refrigeração, além dos efeitos da criopreservação vs 

refrigeração avaliados empregando PROC GLIMMIX do SAS. Após 24 horas de refrigeração a 5ºC o 

sêmen apresentou queda na motilidade progressiva (de 69,59±3% pré-refrigeração para 50,36±5%) e 

no percentual de espermatozoides com membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial 

mitocondrial (PIAIA, de 55,7±5% para 33,7±5%), sendo que nenhuma outra alteração foi encontrada 

até 48 horas a 5ºC. Quando comparadas as características espermáticas do sêmen refrigerado por 48 

horas a 5ºC (REF) com o sêmen criopreservado (CRIO), observou-se que a refrigeração apresentou 

valores maiores somente para VCL (CRIO=106,04±6 e REF=152,5±5 µm/s); enquanto o sêmen 

criopreservado apresentou valores maiores para LIN (CRIO=69,3±4 e REF=50,4±1%), WOB 

(CRIO=79,4±4,8 e REF=60,6±1%) e BCF (CRIO=23,6±0,48 e REF=13,46±4,42). Porém, os valores 

de motilidade total, motilidade progressiva, porcentagem de células rápidas, VSL, VAP e porcentagem 

de células com integridade das membranas plasmáticas, acrossomais e alto potencial mitocondrial 

foram similares entre as amostras refrigeradas e criopreservadas.  

 

SBTE 191 (SUBMISSÃO: 1980) 

FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DO MACHO E TECNOLOGIA DO SÊMEN 
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EFEITO DO CHOQUE TÉRMICO NO EQUILÍBRIO REDOX E NA REAÇÃO ACROSSOMAL 

EM ESPERMATOZOIDES DE TOUROS HOLANDESES 

DANIELA FRANCO DA SILVA1; WEBER BERINGUI FEITOSA2; ISABELLE SCARPINI 

COTRIM2; ANDRE CRONENBERGER ANDRADE2; THAIS SOUZA SANTOS2; THAÍS ALVES 

RODRIGUES2; LAIS BARBOSA LATORRACA1; FABIOLA FREITAS DE PAULA LOPES2 

1.UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL; 2.UNIFESP, DIADEMA, SP, BRASIL. 

Resumo: O estresse térmico afeta a espermatogênese comprometendo a qualidade espermática. 

Contudo, o efeito direto da temperatura elevada nos espermatozoides ainda não é completamente 

compreendido.  A inseminação natural ou artificial de animais em condições de estresse térmico, expõe 

os espermatozoides a temperaturas acima da fisiológica no trato reprodutor feminino, o que pode 

comprometer a qualidade e capacidade fecundante do espermatozoide. Desse modo, o objetivo do 

presente trabalho foi determinar o efeito do choque térmico (estresse térmico in vitro) na reação 

acrossomal (RA) e na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) em espermatozoides bovinos. 

A proteína cinase C (PKC), envolvida na regulação da RA, também é ativada por ROS. Assim, foi 

avaliado o papel da PKC nesse processo. Para isso, palhetas de sêmen provenientes de cinco touros da 

raça Holandesa (pool de 2 palhetas/réplica) foram descongeladas à 37°C e submetidas ao gradiente de 

Percoll. O pellet foi diluído em SP-TALP na concentração de 2,5x106 sptz/mL e os espermatozoides 

incubados por 4 horas de acordo com os seguintes tratamentos: controle 0hr (não incubado), 35°C 

(controle temperatura testicular), 38,5°C (controle temperatura corporal) e 41°C (choque térmico). A 

integridade da membrana acrossomal (FITC-PSA 100 µg/mL por 10 min) e ROS (CellROX® Green 

5µM por 30min) foram analisados por citometria de fluxo (BD FACSCALIBUR) e os dados obtidos 

avaliados pelo programa FlowJoLLC V.10. A PKC fosforilada foi avaliada por imunofluorescência 

usando o anticorpo primário anti-fosfoPKC (1:100) e o secundário Alexa Fluor-555 (1:200). O DNA 

foi marcado com Hoescht 33342 (5 µg/ml). As amostras foram avaliadas em microscópio de 

epifluorescência e as imagens analisadas pelo software image J. Para avaliação do papel da PKC na 

RA em espermatozoides submetidos ao choque térmico foi utilizado o inibidor de PKC (15μM de 

bisindolilmaleimida II). Os dados paramétricos foram analisados por ANOVA e os não-paramétrico 

pelo teste de Wilcoxon usando SAS JMP Statistical Discovery 11.0. A incubação de espermatozoides 

a 35°C (67,9 + 12,3 %), 38,5°C (81,7 + 12,3 %) e 41°C (86,9% + 12,3 %) aumentou (p<0,05) a 

produção de ROS quando comparado grupo controle 0h (8,9% + 12,3 %). No entanto, a magnitude 

desse aumento foi maior (p<0,05) em espermatozoides incubados a 41°C quando comprado ao 38°C. 

De maneira similar, a incubação de espermatozoides a 38°C (30,5 + 1,45 %) e 41°C (51 + 1,45 

%) induziu (p<0,001) a RA quando comparada a 35°C (22,2 + 1,45 %) e 0hr (7,4 + 1,45 %). A inibição 

farmacológica da PKC não afetou a RA em nenhuma das temperaturas avaliadas, sugerindo que a PKC 

não está envolvida nesse processo. Dessa forma, para confirmar o resultado anterior, a fosforilação da 

PKC foi avaliada. A incubação dos espermatozoides a 35°C (24232,838 + 926,10883 UA), 38.5°C 

(21479,378 + 926,10883 UA) e 41°C (21452,572 + 926,10883 UA) aumentou (p<0,001) a fosforilação 

da PKC quando comparados ao grupo 0h (18249,092 + 926,10883 UA). Contudo, a fosforilação da 

PKC não diferiu entre os espermatozoides incubados a 38.5°C e 41°C. Conclui-se que o aumento da 

temperatura resulta em maior quantidade de ROS e maior RA por uma via independente da PKC.  
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da prostaglandina E2 (PGE2) na ovulação de 

camundongos fêmeas pré-púberes. No Experimento 1, 96 camundongos fêmeas pré-púberes da 

linhagem BALB/c receberam 5 IU de eCG (Gonadotrofina coriônica equina; Novormon®, Zoetis-

Pfizer, Cotia, Brasil) intraperitoneal (i.p.) no Dia 0. No Dia 2, as fêmeas foram distribuídas 

aleatoriamente em 3 Grupos para receber: 1) 0,5 mL de PBS (Tampão fosfato-salino Dulbecco 

modificado; Biodux®, Campinas, Brasil; n=31), 2) 5 μg de GnRH (Hormônio liberador de 

gonadotrofina; Gonaxal®, Biogénesis-Bagó, Curitiba, Brasil; n=32), e 3) 25 μg de PGE2 

(Prostaglanina E2; Sigma-Aldrich, MO, USA; n=33). No Dia 3, os animais foram mortos e os ovidutos 

foram coletados para a detecção e contagem do complexo cumulus oócito (CCO) por meio da técnica 

de transiluminação, de acordo com Bogle et al. Reproduction, v. 142, p. 277-283, 2011. As análises 

estatísticas foram realizadas através do programa estatístico SAS (1998). A média de oócitos coletados 

por camundongos foi analisada por análise de variância e as médias foram comparadas entre os grupos 

por meio do teste de Tukey. A proporção de camundongos que ovularam foi analisada pelo teste do 

Qui-quadrado ou Fischer, quando apropriado. As diferenças entre os grupos foram consideradas 

significativas com base em um valor de P menor que 0.05. A proporção de fêmeas que ovularam foi 

maior (P <0,001) no grupo GnRH (93.7%, 30/32) do que nos grupos PBS (9.7%, 3/31) e PGE2 (3%, 

1/33). Não houve diferença na proporção de fêmeas que ovularam entre os grupos PBS e PGE2. 

Similarmente, a média de oócitos observados por grupo de tratamento foi maior (P <0,001) no grupo 

tratado com GnRH (10.2 ± 1.4) em comparação com os grupos PBS (0.1 ± 0.1) e PGE2 (0.1 ± 0.1). 

No Experimento 2, 50 camundongos fêmeas pré-púberes da linhagem BALB/c foram distribuídos 

aleatoriamente em grupos PBS (n=18), GnRH (n=16) e PGE2 (n=16). Os animais foram tratados de 

forma semelhante ao experimento 1, exceto os camundongos fêmeas do grupo PGE2 que receberam 

250 μg de PGE2 i.p. Não houve diferença na proporção de fêmeas que ovularam tratadas com GnRH 

(93.7%, 15/16) e PGE2 (93.7%, 15/16), sendo ambos tratamentos foram superiores (P<0,001) ao grupo 

PBS (0%, 0/18). De forma semelhante, a média de oócitos observados por grupo de tratamento foi 

maior nos grupos tratados com GnRH (8.9 ± 1.3) e PGE2 (6.4 ± 0.8) em comparação com o grupo 

PBS (0.0 ± 0.0; P <0,001). Os resultados demonstraram que a dose de PGE2 de 250 μg induz com 

sucesso a ovulação em camundongos fêmeas pré-púberes. 
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Resumo: Vacas com infecção uterina pós-parto apresentam redução no crescimento de folículos 

dominantes e na produção de estradiol, o que resulta em atraso na ovulação pós-parto (Sheldon, 

Biology Reproduction, 81, 1025, 2009). Bactérias gram-negativas como a Escherichia coli, contém na 

sua membrana externa o lipopolissacarídeo (LPS) que produz uma resposta inflamatória 
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sistêmica aguda, o qual provoca aumento da temperatura corporal e de níveis séricos de citocinas pró 

inflamatórias (Carroll, Innate immunity, 15, 81, 2009). Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito da suplementação do meio de MIV com LPS (0,1; 1,0 and 5,0 µg/mL) na taxa de clivagem e o 

desenvolvimento embrionário inicial in vitro em bovinos. A produção de embriões in vitro ocorreu em 

incubadora com 5% de CO2 a 39°C utilizando meio comercial (Progest - Biotecnologia em reprodução 

animal, Botucatu, SP). Os oócitos (COCs) foram obtidos de vacas abatidas em abatedouros locais, 

lavados e selecionados pela morfologia. Os COCs de grau I, II e III foram distribuídos aleatoriamente 

em quatro grupos (n = 50 COCs / grupo) de acordo com a adição de LPS no meio IVM (G1: 0 μg / 

mL, G2: 0,1 μg / mL, G3: 1,0 μg /mL e G4: 5,0 μg / mL de LPS, SIGMA-ALDRICH, St. Louis, MO, 

EUA). A MIV ocorreu durante 22 horas. A FIV foi realizada com mesma partida de sêmen submetida 

a seleção espermática pelo método mini Percoll, em uma concentração de 1x106 espermatozoides/mL, 

durante 20 horas. Após este período, os prováveis zigotos foram cultivados em gotas de 200 µL de 

meio CIV coberto com óleo mineral durante 7 dias. No dia 3 de cultivo foi avaliada a taxa de clivagem 

(clivados/inseminados) e no dia 7 foi avaliada a taxa de desenvolvimento embrionário 

(blastocistos/inseminados). Adicionalmente nos dias 3 e 7 foi efetuada a troca de 70% do meio de 

cultivo. Foram realizadas 4 repetições com aproximadamente 150 oócitos/grupo. O efeito do LPS nas 

taxas de clivagem e desenvolvimento embrionário foi analisado pelo teste de medidas repetidas de 

ANOVA, após a transformação dos dados, e o teste post-hoc de Tukey. Não houve diferença entre as 

taxas de clivagem, G1: 21,5±3,3 (58,9%); G2: 22,5±8,1 (55,6%); G3: 23,7±5,3 (60,1%); G4: 

30,2±10,6 (72,9%) e entre as taxas de desenvolvimento embrionário, G1: 6,7±2,1 (13,7%); G2: 8,0± 

3,5(15%); G3: 9,3± 5,1(17,7%); G4: 10,7±8,1 (19,3%). Os dados do presente experimento sugerem 

que a exposição dos oócitos ao LPS nas concentrações testadas não afetou o desenvolvimento 

embrionário bovino in vitro. 
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Resumo: A produção in vitro (PIV) de embriões contribui para o melhoramento genético e para a 

produção na pecuária, e maiores benefícios podem ser obtidos com a determinação precoce e não 

invasiva da viabilidade embrionária. A viabilidade consiste no estabelecimento e na manutenção bem-

sucedidos da prenhez após a transferência do embrião, e sua identificação precoce resulta em redução 

de custos e otimização do uso das fêmeas receptoras. Várias características podem ser usadas para a 

identificação dos embriões mais viáveis, dentre elas, destaca-se o conteúdo de glicose-6-fosfato 

desidrogenase (G6PD). O corante vital azul de cresil brilhante (BCB) é substrato da enzima G6PD e, 

assim, a coloração com BCB já foi usada para a predição da competência oocitária e também da 

viabilidade de embriões nos estádios de zigoto e mórula. Dessa maneira, este trabalho emprega a 

coloração com BCB de embriões no Dia 4 (D4) como um método simples e não-invasivo de 

determinação da viabilidade de embriões bovinos PIV. Com esse intuito, oócitos de cumulus compacto 

foram recuperados de ovários coletados em abatedouro e destinados à maturação in vitro em TCM199 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) com 10% de SFB (Cripion, Andradina, Brasil), 1,0 μg/mL de FSH 

(Folltropin-V, Bioniche Animal Health, Belleville, Canadá), 50 μg/mL de hCG (Chorulon, MSD 

Animal Health, Boxmeer, Holanda) e 1,0 μg/mL de estradiol (Sigma-Aldrich) por 24 h. A FIV foi 

realizada com 1 x 106 espermatozóides vivos/mL em meio TALP-FIV por 20 a 22h. Em seguida, os 

zigotos foram cultivados em SOF com 2,5% de SFB e 3 mg/mL de BSA (Sigma-Aldrich) por 8 dias, 
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com substituição de metade do meio a cada 48h, em atmosfera de 5% de CO2. Todas as estruturas 

obtidas no D4 foram coradas com 26 µM BCB (Sigma-Aldrich) por 90 min em SOF e classificadas 

em uma das três categorias a seguir: cor azul intensa (BCB+), cor azul fraca (Intermediários) e ausência 

de cor azul (BCB-). Posteriormente, os embriões retornaram para o cultivo em SOF até o D8. As taxas 

de desenvolvimento até blastocisto (D8) foram avaliadas sob microscópio estereoscópico e 

comparadas pelo teste de Qui-quadrado ao nível de significância de 5%. A coloração com BCB de 

embriões no D4 não afetou (P>0,05) as taxas de desenvolvimento até blastocisto. Os embriões 

classificados como BCB+ resultaram em maiores (P<0,05) taxas de blastocisto (29,4%) que os 

embriões Intermediários (8,8%), BCB- (1,2%) e controles não corados (11,3%). Assim, concluímos 

que a coloração com BCB de embriões bovinos PIV no D4 pode ser usada como indicador precoce da 

viabilidade embrionária e do potencial de desenvolvimento até o estádio de blastocisto. 

Financiamento: Embrapa – MP1 (n°. 01.13.06.001.03.01.003); PIBIC/CNPq (n°. 163409/2015-3; 

145935/2016-7). 
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Resumo: Desordens reprodutivas, tais como, morte embrionária, abortos, repetição de serviços levam 

a diminuição da eficiência reprodutiva e por conseqüência da produção de leite. Freqüentemente, a 

etiologia das perdas reprodutivas está relacionada à ocorrência de doenças infecciosas, tais como, 

leptospirose, rinotraqueite infecciosa bovina (IBR), diarréia viral bovina (BVD) e neosporose, 

acarretando grandes prejuízos econômicos a pecuária de leite. Estratégias para o controle destas 

doenças podem variar de região para região de acordo com prevalência da doença bem como seus 

respectivos fatores de risco. O objetivo do estudo foi estimar a soro-prevalência entre indivíduos para 

leptospirose, IBR, BVD e neosporose em bovinos de leite localizados em diferentes mesorregiões do 

estado do Rio Grande do Sul. Amostragem aleatória simples foi realizada considerando uma soro-

prevalência esperada para as doenças de 50% para IBR, BVD e leptospirose e de 15% para neosporose. 

O nível de confiança de 95% e erro amostral de 5% foram os outros parâmetros usados no cálculo da 

amostragem. Foram coletadas amostras sanguíneas dos animais nas mesorregiões noroeste e nordeste 

(MR 1; n= 459), noroeste (MR 2; n= 259) e sudeste e sudoeste (MR 3; n= 373) para diagnóstico 

laboratorial por teste imunoenzimáticos (ELISA).  A soro-prevalência para IBR entre os bovinos foi 

de 61% (MR1), 54,8% (MR2) e 59,7% (MR3), não apresentando diferença (P>0,05) entre as 

mesorregiões. Para BVD, não foi verificada diferença (P>0,05) entre as soro-prevalências de acordo 

com as mesorregiões (45,5% MR1, 30,1% MR2 e 39,9% MR3). Para neosporose, foi verificada maior 

soro-prevalência (34,6%; P<0,05) na mesorregião noroeste (MR2) comparada às outras mesorregiões 

(24,5% MR1 e 21,7% MR3). No caso da leptospirose, a maior soro prevalência encontrada foi de 
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27,5% na mesorregião sudeste-sudoeste (MR3) que diferiu (P<0,05) das outras mesorregiões (15,2% 

MR2; 17,8% MR1). Os resultados indicam que IBR e BVD foram homogeneamente distribuídas de 

acordo com as mesorregiões estudadas. Entretanto, foi identificado para leptospirose e neosporose 

mesorregiões com a soro-prevalência maior, indicando uma variação espacial nos problemas sanitários 

oriundos destas doenças. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi relacionar a fertilidade de novilhas Girolandas submetidas 

a um programa de IATF com a morfometria do útero e de ovários. O experimento foi desenvolvido na 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-RIO) na área de Bovinos 

de Leite do Centro Estadual de Pesquisa em Agricultura Orgânica localizado no município de 

Seropédica-RJ. Foram utilizadas 56 novilhas Girolandas, com média de 24 meses de idade, as quais 

foram submetidas a exame ginecológico por palpação retal e avaliação ultrassonográfica, sendo 

mensurado o diâmetro dos ovários e do útero logo após a bifurcação do cornos. Os animais foram 

classificados em Escore Uterino 1: Ø <1,4cm; Escore 2: 1,4 ≤ Ø <1,7cm; Escore 3: Ø ≥ 1,7cm e Escore 

Ovariano1: Ø < 2 cm; Escore 2: 2 ≤ Ø< 2,4cm; Escore 3: Ø ≥ 2,4cm. Após a avaliação ginecológica, 

as novilhas, em dia aleatório do ciclo estral, receberam um dispositivo intravaginal contendo 1g de 

progestágeno (DIB®, MSD Saúde Animal, São Paulo, Brasil) de 3° uso e, por via intramuscular (i.m.), 

2mg de benzoato de estradiol (RIC-BE®, Tecnopec, São Paulo, Brasil) e 500µg de cloprostenol 

(Ciosin®, MSD Saúde Animal, São Paulo, Brasil), sendo este considerado o dia 0 (D0). No D8 

receberam 500µg de cloprostenol i.m. sendo o dispositivo de P4 removido. No D10, 48h após a 

remoção do dispositivo, foram aplicados 10 microgramas de Acetato de Buserelina (Sincrofote®, Ouro 

Fino, Cravinhos, Brasil) sendo realizada a IATF no mesmo momento (48h após a retirada do 

dispositivo de progesterona). O diagnóstico da gestação foi realizado com auxílio de ultrassom 

(Mindray DP 2200 vet) 30 dias após a realização da IATF. A taxa de concepção dentro de cada grupo 

de escore ovariano e uterino foi analisada pelo teste Qui-quadrado (χ2) com nível de significância de 

5%, sendo para isso utilizado o programa estatístico GraphPad Prism® versão 5.0. As taxas de 

concepção em relação aos escores uterinos foram de 63,6%, 64% e 78% para escores 1, 2 e 3, 

respectivamente. E para os escores ovarianos 1, 2 e 3 foram de 61,1%, 75% e 57%, respectivamente. 

Não foi observada diferença significativa (p>0.05) entre as taxas de concepção de acordo com as 

categorias de escore uterino e ovariano. Conclui-se que em novilhas Girolandas com média de 24 

meses de idade não há relação entre fertilidade e desenvolvimento uterino e ovariano. 
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Resumo: Devido a comum ocorrência de regressão prematura (RP) do corpo lúteo (CL) em novilhas 

após primeira ovulação (OV), o presente estudo teve o objetivo de determinar diferenças na dinâmica 

luteal relacionáveis a funcionalidade dessas estruturas ovarianas. Cinquenta e sete novilhas Nelore pré-

púberes (289,61±32,28 kg, ECC 5,66±0,65 e 17,47±0,81 meses de idade) foram divididas em dois 

grupos de tratamento para indução da OV. No grupo GP4+GnRH foi utilizado dispositivo de 

progesterona (P4) (CIDR®, Zoetis, São Paulo, Brasil) de 3º uso por 10 dias e, 48 horas após remoção, 

aplicado por via intramuscular 0,02mg de acetato de buserelina (hormônio análogo ao GnRH) 

(Sincroforte®, Ouro Fino, São Paulo, Brasil) e, no grupo GGnRH utilizado somente o GnRH. Os CLs 

formados foram acompanhados pela ultrassonografia Modo-B e Doppler colorido a cada dois dias até 

a sua regressão funcional (determinado pela diminuição do sinal Doppler vascular e concentrações 

séricas de P4 abaixo de 1 ng/mL). Foram verificados a cada dia de avaliação, área e percentual (%) de 

vascularização do CL e concentração sérica de P4. CLs com fase lútea superior a 16 dias foram 

classificados como de duração normal (DN), e aqueles com duração inferior a 16 dias como regredidos 

prematuramente. As características foram comparadas entre os tratamentos, funções dos CLs, dias das 

avaliações e suas interações, utilizando o procedimento MIXED do programa SAS (p≤0,05). Seis 

animais (6/57 = 10,5%) não responderam ao tratamento, devido a ausência do CL em até 96 horas após 

a administração do GnRH. Com base nos resultados encontrados para a concentração sérica de P4, 

outra categoria de CLs foi estabelecida no estudo, os afuncionais (AF), que foram aqueles que 

apresentaram em todos os dias de avaliações valores inferiores a 1 ng/mL. No GP4+GnRH foram 

observados 80,7% (21/26) de CL com DN e 19,2% (5/26) regredidos prematuramente; e no GGnRH, 

4,0% (1/25) dos CLs apresentaram DN, 44,0% (11/25) RP e 52,0% (13/25) AF. A área e o % de 

vascularização do CL apresentaram interação entre os tratamentos e as funções dos CLs (p<0,0001 e 

p=0,05 respectivamente). Os CLs AF foram os que apresentaram menor área (31,9±11,4cmm2) em 

comparação com as outras categorias (GP4+GnRH: DN - 112,1±8,2a e RP - 78,4±13,8b; GGnRH: DN 

- 154,4±22,9a e RP - 58,3±10,7b) e, os de DN os maiores % de vascularização (GP4+GnRH: DN - 

20,8±1,2a e RP - 15,7±2,1b; GGnRH: DN - 18,1±3,3ab, RP - 13,6±2,3b e AF - 10,9±2,6b). A 

concentração de P4 apresentou interação com os tratamentos, funções do CLs e ao longo dos dias das 

avaliações (p=0,03), com maiores valores para os CLs de DN em ambos os tratamentos, valores 

intermediários para os regredidos prematuramente e valores sempre inferiores a 1 ng/mL para os AF. 

Em conclusão, o CL formado após indução da OV de novilhas pré-púberes apresentou diferenças 

quanto a funcionalidade, podendo ser diferenciada pelos parâmetros ultrassonográficos área e % de 

vascularização e concentração sérica de P4. Agradecimentos: FAPESP (processo 2015/13079-0), Ouro 

Fino e Centro APTA Bovinos de Corte (Instituto de Zootecnia/Sertãozinho – SP). 
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Resumo: As infecções uterinas causam importantes perdas econômicas para o sistema de produção de 

bovinos de leite, reduzindo rentabilidade por descarte de leite e de animais. As endometrites são 

classificadas como subclínicas quando no exame ginecológico não é observado a presença de pus ou 

hiperemia de cérvix, somente podendo ser confirmado através de citologia uterina na presença de 

polimorfonucleares (PMN) ≥18% aos 21-33 dias pós parto (dpp), ≥10% aos 34-47 dpp ou ≥5% entre 

40-60 dpp, este é o método mais eficaz que pode ser utilizado para diagnosticar quadros de endometrite 

subclínica (ES), sendo que a presença de PMN, principalmente neutrófilos, é a base dos exames 

citológicos do útero. A partir da avaliação de esfregaços, a proporção de neutrófilos e de células 

endometriais deve ser calculada, podendo ser considerada ou não significativa de acordo com a 

definição de ES. Objetivou-se avaliar animais com baixa eficiência reprodutiva e confirmar a suspeita 

de ES através de citologia uterina. Foram avaliados 32 animais com histórico reprodutivo de diestro 

prolongado ou repetição de estro, através de exame clínico geral, exame ginecológico completo, exame 

microbiológico e citológico por uma adaptação da técnica de cytobrush. Esta adaptação consiste em 

colocar o cabo da escovinha ginecológica estéril dentro da cânula do aplicador e fixar com duas 

passadas de fita adesiva, seguido da colocação do aplicador na bainha de inseminação, recoberta pela 

camisinha sanitária, ao passar a cérvix, retrai a camisinha sanitária expondo a ponta da bainha e 

empurra o aplicador com a escovinha, passando esta pela parede uterina, retraindo para dentro da 

bainha e da camisinha. No geral foram considerados os animais com resultado de PMN ≥5% na 

citologia uterina como ES, pois todos estavam com mais de 40 dpp. Na citologia endometrial as 

amostras foram colhidas pela técnica de escova endometrial (cytobrush). Após corou-se pelo método 

de May-Grunwald Giemsa para avaliação microscópica. A análise da citologia endometrial foi feita 

pela avaliação do percentual de neutrófilos, a partir da contagem de 200 células, na magnitude de 

1000x, sendo feita a leitura e classificando como ES. Dos 32 animais examinados, 13 apresentavam 

endometrite, destes, 9 ES (28,1%) e 4 apresentavam sinais clínicos (12,5%). A ES geralmente é 

diagnosticada em 30% das vacas leiteiras, apesar da vasta literatura disponível sobre endometrites, a 

prevalência é difícil de ser avaliada devido à variação dos métodos utilizados para diagnóstico sendo 

o método de citologia muito eficaz, porém pouco utilizado a campo. A utilização de citologia uterina 

se mostrou muito eficaz no diagnóstico de ES, sendo um método de fácil aplicabilidade à campo, 

permitindo instituir tratamento prévio, evitando maiores danos a saúde uterina, diminuindo os dias em 

aberto. 
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Resumo: Os resultados na produção in vitro de bovinos ainda são considerados insatisfatórios 

possivelmente devido a retirada precoce dos oócitos do seu ambiente folicular estando estes ainda em 

um estágio de não competência para que ocorra a fecundação reduzindo assim a quantidade e qualidade 

dos embriões produzidos. Alguns estudos utilizando substâncias bloqueadoras de meiose estão sendo 

realizados com intuito de dar um tempo adicional a estes oócitos para que os mesmos possam adquirir 

essa competência oocitária através de uma melhor maturação nuclear e citoplasmática também como 

um tempo adicional para transporte do oócitos até o laboratório. O objetivo desse estudo foi avaliar o 

efeito do inibidor da fosfodiesterase tipo 4 - rolipram em um sistema de pré maturação no 

desenvolvimento embrionário de bovinos. Para tanto, ovários foram coletados em abatedouro e 

transportados para o Laboratório de Reprodução Animal - LABRAPE da UFRPE/UAG. Os complexos 
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cúmulos oócitos (CCOs) foram selecionados e divididos em 4 grupos: Controle (C/24 -  maturação 

(TCM199 + Glutamina + 0,2mM Piruvato + 2,2mg/ml bicarbonato de sódio + 5mg/ml de LH 

+0,5mg/ml FSH + 0,4% SFB e 50 µg/mL de gentamicina) por 24h na ausência de Rolipram) e três 

concentrações de Rolipram: T100, T150 e T200 µM para o bloqueio da maturação por 24horas. Os 

oócitos dos grupos tratamento após 24 horas de bloqueio foram colocados em meio de maturação base 

por mais 24h para que houvesse a reversão do bloqueio. Os oócitos dos 4 grupos após serem pré 

maturados e maturados foram fertilizados in vitro com sêmen preparado pelo método de gradiente de 

Percoll por 18 horas. Os prováveis zigotos foram desnudados e transferidos para placas de cultivo com 

meio SOF sob óleo mineral e mantidos sob as mesmas condições da pré maturação e maturação em 

estufa de atmosfera controlada na temperatura de 38,5 °C com 5 % de CO2 em ar totalizando 815 

embriões. A taxa de clivagem foi avaliada D3 pós FIV e a taxa de blastocisto avaliada D7 pós FIV. Os 

resultados foram submetidos ao teste de Tukey (p<0,05). As taxas de clivagem dos grupos T100 

(45,00%), T150 (39,00%) e T200 (36,05%) foram menores (P<0,05) quando comparadas ao grupo 

C/24 (67,48%). O mesmo foi observado para produção de blastocistos, a qual foi maior (P<0,05) no 

grupo C/24 (33,99%) quando comparado a T100 (13,25%), T150 (11,76%) e T200 

(11,53%).Concluindo assim que mesmo com a diminuição das taxas de clivagem e blastocisto nos 

grupos tratados ainda conseguimos produzir embriões com até 48 horas de pré maturação e maturação 

sendo esse dado considerado bastante relevante para que outros estudos sejam realizados testando 

outras concentrações ou até por um período menor de tempo.  
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Resumo: Objetivou-se diagnosticar endometrites clínicas (EC) e subclínicas (ES) por meio de 

avaliações macroscópicas, citológicas e histológicas de úteros bovinos, sua influência sobre as 

estruturas e alterações ovarianas, número de oócitos recuperados e qualidade oocitária. Foram 

coletados 171 tratos reprodutivos de fêmeas de diferentes idades, raças e/ou cruzamentos 

desconhecidos, abatidas em matadouro frigorífico. ES foram diagnosticadas por citologia endometrial 

e identificação superior a 3% de neutrófilos, a partir da contagem de 200 células. Fêmeas em fase 

estrogênica, com folículo entre (12,5 e 15,5 mm) de diâmetro foi considerado o percentual superior a 

18% de neutrófilos. As EC foram identificadas pela presença de secreção uterina. O diagnóstico de EC 

e ES foi confirmado na histopatologia pela observação de infiltrados neutrofílicos no endométrio. Os 

ovários foram avaliados macroscopicamente quanto à estrutura e alterações ovarianas, sendo 

denominadas: folículo dominante (FD), corpo lúteo (CL), cistos ovarianos (CF) e ooforites (OF). A 

qualidade oocitária foi realizada de acordo com o número de camadas de células do cumulus e aspecto 

do citoplasma, sendo: grau I (GI), grau II (GII), grau III (GIII) e grau IV (GIV). Os resultados foram 

submetidos à estatística descritiva, ANOVA paramétrica e ao teste de Tukey. Dados não paramétricos 

foram analisados pelo teste de Kruskall Wallis e teste de Dunn a 5% de significância. EC estiveram 

presentes em 8,2% (n=14) dos animais, enquanto ES em 4,1% (n=7), sendo ambas confirmadas pela 

avaliação histopatológica. FD foram observados em 32,7% dos animais (n=56), destes, 7,1% (n=4) 

apresentaram EC e 5,3% (n=3) ES. CL foram encontrados em 42,1% (n=72) dos animais, destes 11,1% 

(n=8) foram diagnosticados com EC, e 5,5% (n=4) com ES. CF e OF foram encontrados em 1,2% 
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(n=2) dos animais com EC. Na análise da recuperação oocitária, animais com EC, ES e sadios 

apresentaram média de recuperação de 10,3±7,1, 15,0±9,6 e 10,6±8,3 oócitos/animal, respectivamente. 

Na avaliação da qualidade oocitária, animais sadios apresentaram oócitos GI em 12,4% (n=188), GII 

em 19,8% (n=300), GIII em 42,4% (n=643) e GIV em 25,3% (n=384). Animais com EC demonstraram 

11,7% (n=17) de oócitos GI, 13,1% (n=19) GII, 33,1% (n=48) GIII e 42,1% (n=61) GIV. Naqueles 

diagnosticados com ES, oócitos GI foram obtidos em 15,2% (n=16) dos animais, GII em 9,5% (n=10), 

GIII em 29,5% (n=31) e GIV em 47,7% (n=48). Na comparação do grau de qualidade entre os grupos, 

não foi observada diferença entre as taxas de oócitos GI, GII, GIII e GIV. A presença de endometrites 

não influenciou as estruturas e alterações ovarianas e número de oócitos recuperados por animal. As 

endometrites alteraram a qualidade oocitária dentro de cada grupo, entretanto, não afetou a qualidade 

oocitária quando avaliada entre os grupos. 
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Resumo: A maior causa de descarte de vacas leiteiras de produção elevada são baixas taxas de 

concepção, o mesmo que causa perdas econômicas para animal e para o material genético, uma taxa 

de concepção que varia de 50%, um intervalo entre partos de 180 a 200 dias; 2 a 2,5 serviços por 

concepção e cerca de 5% de morte embrionária precoce de origem não infecciosa. A 

somatotropina desempenha um papel importante no desenvolvimento folicular que afeta diretamente 

a fertilidade, resultando em aumentos subsequentes no desenvolvimento embrionário. Os objetivos 

deste estudo foram determinar o efeito da somatotropina bovina recombinante (rbST) nas taxas de 

prenhez, e a percentagem de morte embrionária precoce em ambos os grupos de animais sincronizados. 

Esta investigação foi realizada na quinta Chulin localizada no Cantão de Ulpan Chambo, Chimborazo, 

com uma temperatura média de 12 ° C a 18 ° C, a precipitação de 1,000 a 2,000 milímetros e 2760 m 

de altitude: 8 ° 35'37 "O, 1 43'32" S. No período de fevereiro-agosto, 50 vacas, 5-7 anos, de 3 a 5 

parições, produção média de 20 litros / vaca / dia, foram utilizadas entre ≥ 80 e 120 dias em lactação. A 

condição corporal ≥ 2,75 e ≤ 3,75 na escala de 1 a 5 e não mostraram nenhuma desordem reprodutiva e 

sorologicamente adequadas. Foiram alimentadas em pastagens raygrass (Lolium perenne) e 250 g de 

gordura by-pass. A somatotropina 500 mg / mL Lactotropina® foi aplicada em seringas 1,4 ml 

SC; dispositivo CIDR® de P4 1,9 mg, 2 ml IM benzoato de estradiol, Grafoleón® BE 5 mg / mL;  e D-

cloprostenol Estrumate® foram aplicados IM. A técnica utilizada para a realização de exames de 

ultrassom foi transretal com transdutor de frequência de 7,5 MHz em aparelho Mindray DP6600. As 

vacas foram aleatoriamente divididas em dois grupos de 25 animais, sendo cada grupo, cada 

tratamento e cada vaca uma unidade experimental. O grupo controle recebeu implante de progesterona 

e 2mg de benzoato de estradiol. No décimo dia antes dos animais serem submetidos a IATF foram 

ultrassonografados para avaliar o tamanho do folículo pré-ovulatório. Todos o sêmens utilizados 

foram avaliados. No dia 30 pós IATF os animais foram monitorizados com ultrassom para determinar 

as taxas de prenhez, com base na presença de vesículas embrionárias e dilatação do corno uterino em 

mais do que 1 centímetro de luz; dia 45 (15 dias após o primeiro ultrassom) um segundo controle para 

avaliar a taxa de prenhez e determinar a percentagem de perda embrionária inicial foi realizado. A taxa 

de prenhez aos 30 e 45 dias e a percentagem de reabsorção foram analisadas com teste do qui-quadrado 

(χ2), utilizando o programa SAS 20012, com um nível de significância de p ≤ 0,05. Com base nos 
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resultados obtidos neste estudo a aplicação de rbST não melhora a taxa de prenhez aos 30 ou 45 dias 

após a inseminação e a percentagem de reabsorção embrionária não diminuiu, sendo semelhante entre 

os animais tratados com ou sem rbST (8% ). Não houve diferenças significativas (p <0,05) nas taxas 

de prenhez  em 30 (44, 48%) ou 45 dias (36, 40%) ou a percentagem de reabsorção embrionária 

encontrada, e os valores não significativos de 39% vs 31 % para os animais tratados e dos controles 

foram encontrados. 

 

SBTE 209 (SUBMISSÃO: 1858) 

EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA 

REPRODUÇÃO 

O CORPO CETÔNICO ÁCIDO Β-HIDROXIBUTÍRICO NÃO AFETA OS NÍVEIS DA H3K9AC 

EM OÓCITOS BOVINOS MATURADOS IN VITRO. 

JULIANO RODRIGUES SANGALLI; RAFAEL VILAR SAMPAIO; MAITE DEL COLLADO; 

JULIANO COELHO DA SILVEIRA; TIAGO HENRIQUE CAMARA DE BEM; FELIPE PERECIN; 

FLAVIO VIEIRA MEIRELLES 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL. 

Resumo: Recentemente, o corpo cetônico ácido β–hidroxibutírico (BOHB) foi demonstrado ser um 

potente inibidor das histonas desacetilases (HDACs) in vitro e in vivo. Isso torna esta molécula uma 

potencial candidata para conectar a nutrição do animal com a regulação da expressão gênica via 

modificação da cromatina. Vacas de leite de alta produção apresentam fertilidade reduzida, a qual pode 

ser causada pelos níveis alterados de metabólitos (ex. ácidos graxos não esterificados e corpos 

cetônicos), originados em decorrência dos distúrbios metabólicos, afetando o gameta em maturação. 

O processo de maturação oocitária é caracterizado por alteração na morfologia dos cromossomos e 

mudanças dinâmicas nas modificações das histonas. HDACs são proteínas remodeladoras da 

cromatina que participam neste processo catalisando a deacetilação das histonas, a qual é essencial 

para a condensação e segregação dos cromossomos. Para investigar se o BOHB possui efeitos 

epigenéticos sobre os oócitos em maturação, complexos cumulus-oócito (COCs) foram tratados com 

níveis de BOHB encontrados em fluido folicular de vacas em cetose, e foi investigado se este afeta a 

taxa de maturação in vitro dos oócitos e a acetilação das histonas. O meio de maturação in vitro (MIV- 

TCM199 +10 % SFB + 50 mg/mL hCG + 1 mg/mL FSH) foi suplementado e os COCs incubados com 

2 mM de BOHB durante a MIV (~ 21-23h). A taxa de maturação foi calculada baseada na presença 

do primeiro corpúsculo polar. Foram realizadas 10 rotinas experimentais, e um total de 994 oócitos no 

grupo controle (0 mM BOHB) e 1013 oócitos no grupo tratado (2 mM BOHB) foram maturados. Não 

foi observada diferença entre os grupos, com o grupo controle apresentando taxa de maturação de 

74,27 ± 2,22% e o grupo tratado 69,74 ± 2,01%, (P=0,15; Teste t). Visto que o BOHB é um inibidor 

das HDACs, foi investigado se o cultivo dos COCs com BOHB afeta os níveis de acetilação assim 

como a área nuclear relativa nos oócitos. Após mensuração através de microscopia confocal de 61 

oócitos de cada grupo, não foi observada diferença nos níveis de acetilação da H3K9 nos oócitos 

controle (52,76 ± 2,23; N=61) quando comparados com os tratados com BOHB (56,95 ± 2,74; N=61; 

P=0,24; Teste t). Em relação a área nuclear relativa, também não foi observado diferença no diâmetro 

da placa metafásica, com o grupo controle apresentando 0,06058 ± 0,003816 (unidades arbitrárias), e 

o grupo tratado 0,06039 ± 0,003852, (P= 0,97; Teste t). Os resultados sugerem que níveis de BOHB 

normalmente encontrados em vacas em cetose não afetam a maturação in vitro nem os níveis de 

acetilação nos oócitos bovinos. 

Financial support: São Paulo Research Foundation (FAPESP, grants: 2016/13416-9 and 2013/08135-

2). 
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Resumo: Aspectos reprodutivos diferem entre animais Bos taurus e Bos indicus, e uma questão 

científica pertinente é saber se a contribuição materna afeta a capacidade de desenvolvimento do 

embrião mestiço F1. No presente estudo, comparamos o desenvolvimento recíproco de embriões, a 

fim de detectar a raça materna mais eficiente para a produção de embriões F1 em condições tropicais, 

e identificar possíveis origens de disparidades. Os embriões cruzados foram produzidos pela 

fertilização de oócitos de Gir com sêmen de Holandês (HGir) ou pela fertilização de oócitos de 

Holandês com sêmen de Gir (GHol). Os blastocistos foram transferidos para receptoras e o 

desenvolvimento pós-transferência foi avaliado até o nascimento. Em todas as repetições do 

experimento foi utilizado semen sexado (espermatozoides portadores de cromossomas X) para a FIV 

e apenas oócitos viáveis (grau I, II e III) foram utilizados para a FIV. As médias do número de oócitos 

viáveis e número de blastocistos foram comparadas entre grupos usando o teste Mann Whitney. As 

taxas de oócitos viáveis (percentual de oócitos viáveis sobre o total de oócitos), clivagem, blastocisto, 

prenhez aos 30 e 60 dias, nascimento, e perdas embrionárias foram comparadas entre grupos pelo Teste 

Exato de Fisher. A duração da gestação foi comparada entre grupos pelo Teste T. Foram realizadas 88 

sessões de OPU em animais Gir, e 90 sessões de OPU em doadoras Holandês, resultando na 

recuperação de 1040 oócitos de Gir e 609 oócitos de Holandês. A qualidade dos oócitos foi avaliada 

pelo número médio de oócitos viáveis (Gir = 8,94 ± 0,69, Holandês = 4,20 ± 0,33, p <0,0001) e taxa 

de oócitos viáveis (Gir = 74,73%, Holandês = 62,07%, p <0,0001), ambas reduzidas em oócitos de 

Holandês. A clivagem dos embriões (HGir, 562/694 - 80,97%, GHol, 255/343 - 74,34%, p = 0,015) 

foi inferior no grupo GHol. Observamos uma redução de 2,39 no número total de blastocistos 

produzidos no grupo GHol (GHol 106 vs HGir 254), e a comparação dos números médios de 

blastocistos por OPU revelou diminuição no grupo GHol (GHol 1,36 ± 0,15, HGir 3,34 ± 0,35, p 

<0,0001). A taxa de blastocistos (por embriões clivados) foi semelhante entre os grupos (GHol 41,56, 

HGir 45,19, p = 0,36). O desenvolvimento pós-implantação revelou taxas de prenhez semelhantes 

entre grupos 30 dias após a FIV (GHol 38,57, HGir 47,92; p=0,24) e 60 dias após a FIV (GHol 31,43, 

HGir 44,44; p = 0,08), mas houve redução na taxa de nascimento (GHol 22,86, HGir 40,97, p = 0,01). 

A perda embrionária foi maior no grupo GHol (GHol 40,74, HGir 14,49, p = 0,01). A duração das 

gestações dos embriões F1 foi afetada pelo cruzamento recíproco (GHol 281,23 ± 0,71, HGir 286,72 

± 0,96, p <0,0001). Concluímos que apesar de apresentarem composição genética semelhante, 

embriões recíprocos demonstram que a influência materna afeta profundamente a sobrevivência e a 

duração do desenvolvimento embrionário em bovinos. A influência materna da raça Gir favorece o 

desenvolvimento até o nascimento nas condições estudadas. 

Agradecemos ao CNPq, Embrapa, Faperj e Fapemig pelo apoio financeiro. 
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Resumo: A espécie felina representa um modelo experimental importante para felídeos selvagens com 

similaridades fisiológicas (Pope, C. E., Theriogenology, 163-174, 2000). Muitos fatores estão 
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envolvidos na esteroidogênese das células lúteas e nas gatas domésticas esse conhecimento é escasso. 

Nosso objetivo foi padronizar o cultivo de células lúteas in vitro de gatas domésticas e realizar a 

mensuração de P4 do meio de cultivo, em três momentos da gestação. Foram utilizados nove pares de 

ovários obtidos de fêmeas submetidas a OSH em três fases gestacionais: inicial, intermediária e final. 

Os ovários foram isolados e mantidos solução tampão fosfato-salina (DMPBS-FLUSH, Saint Louis, 

USA) contendo solução antibiótica e antimicótica a 1% (10.000 UI de penicilina, 10 mg de 

estreptomicina e 25 μg de anfotericina B por ml; Sigma Aldrich, Saint Louis , USA) e amicacina 

(4μL/40mL).  Após escarificação, os ovários foram submetidos a ação da colagenase tipo 1 (1mg/ml; 

C0130, Sigma Aldrich, Saint Louis,  USA) acrescido de DMEN alta glicose (cod.41965-039, Sigma 

Aldrich, Saint Louis,  USA) para obtenção das células lúteas. O conteúdo resultante foi filtrado (70m) 

e centrifugado de forma seriada (3x) por 10 minutos a 20°C. O pellet final foi ressuspendido e 

determinada a viabilidade e concentração celular (10x105 células ̸ mL para o plaqueamento, 500 ul 

/poço). O meio de cultivo foi coletado em 2 momentos: M1 (36 horas pós início do cultivo) e M2 (60 

horas após) e armazenados em criotubos (1mL) a - 80°C. As dosagens de P4 foram realizadas no 

PROVET por radioimunoensaio (RIE). Os resultados foram analisados pelo teste ANOVA, two-way 

e as médias foram comparadas em pares pelo método de Student-Newman-Keuls, com nível de 

significância quando p≤ 0,05. Na fase inicial da gestação houve maior produção de P4 em M1 quando 

comparado a M2 (p=0,043), no entanto, na fase intermediaria e final não houve diferença entre os 

momentos analisados (p= 0,71 e 0,27, respectivamente). Em M1 a menor produção de P4 ocorreu na 

fase intermediária de gestação, (0,74 ± 0,25 ng/ml), e em M2 não houve diferença entre as fases 

gestacionais. De acordo com os resultados, a secreção de P4 no meio de cultivo foi maior no inicio da 

gestação após 36 horas de cultivo (M1), o que era o esperado, já que a P4 exerce importante papel no 

endométrio, modulando a regulação de genes importantes para a receptividade uterina e crescimento 

do concepto (Ayad, A. et al., Theriogenology, 1503-1511, 2007). Na fase intermediária e final da 

gestação, as concentrações de P4 diferiram do observado no perfil sérico, sugerindo uma possível 

interferência da progesterona placentária, fato ressaltado por Siemieniuch et al. (Reprod. Biol. 

Endocrinol., 89, 2012). De acordo com os resultados estabeleceu-se  um método padrão de cultivo de 

células lúteas in vitro para a espécie felina, embora as dosagens de progesterona do meio de 

cultivo durante a gestação não seguiram os padrões séricos conhecidas. 
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Resumo: O oócito nas fases de vesícula germinativa e maturação é muito susceptível aos efeitos 

adversos da temperatura elevada.  O choque térmico (estresse térmico in vitro) induz aumento das 

espécies reativas de oxigênio (ROS), reduz a maturação nuclear, a atividade mitocondrial, altera a 

organização do citoesqueleto resultando na redução do potencial de desenvolvimento oocitário. Entre 

os elementos que compõe o microambiente oocitário podemos destacar o fluido folicular (FF). Os 

oócitos estão mergulhados no FF que atua como tampão, fonte de oxigênio e moléculas sinalizadoras. 

Assim, o objetivo desse estudo foi determinar o efeito termoprotetor do FF durante a maturação de 

oócitos bovinos submetidos ao choque térmico. Para tanto, ovários oriundos de abatedouro foram 

utilizados para coleta dos complexos cúmulus-oócito (CCOs). Os CCOs foram submetidos aos 

tratamentos controle (38,5 °C por 22 horas) ou choque térmico (41°C por 14 horas, seguidos de 8 horas 

à 38,5 °C) em meio de maturação semi-definido (TCM 199-bicarbonato contendo 6 mg/mL de 

albumina sérica bovina, 50 µg/mL gentamicina, 0.2 mM piruvato de sódio, 1 µg/mL estradiol 17-b, 10 

µg/mL FSH e 10 µg/mL LH) na presença de 0 ou 10% de FF. O experimento 1 teve como objetivo 
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determinar o efeito do choque térmico e do FF na atividade de MAPK no oócito e nas células do 

cúmulus (CCs). A atividade de MAPK (MAPK fosforilada/MAPK total) foi determinada por western 

blotting. O choque térmico e o FF não afetaram a atividade de MAPK oocitária. No entanto, o choque 

térmico aumentou a atividade de MAPK nas CCs de 1,14 ± 0,26 para 2,13 ± 0,26 (P < 0.05) e o FF foi 

capaz de reverter esse efeito (1,04 ± 0,26; P = 0,01). O experimento 2 teve como objetivo determinar 

o efeito do choque térmico e do FF na quantidade de ROS intraoocitária utilizando a sonda fluorescente 

Cell ROX Green®. O programa Image J foi utilizado para quantificar a fluorescência (unidades 

arbitrárias). O choque térmico aumentou a quantidade de ROS no oócito (31,64 ± 2,17 para 38,39 ± 

2,3; P < 0.001). Em oócitos submetidos ao choque térmico, a adição do FF reduziu a quantidade de 

ROS para níveis similares ao controle (35,79 ± 2,17). O experimento 3 teve como objetivo avaliar o 

efeito do choque térmico e do FF na competência de desenvolvimento oocitária. Para isso, os oócitos 

foram submetidos à fertilização e cultivo in vitro. As taxas de clivagem e blastocisto foram avaliadas 

nos dias 3 e 8, respectivamente. Os dados foram analisados por ANOVA e apresentados como média 

±  erro padrão. A taxa de clivagem foi reduzida pelo choque térmico de 86,56 ± 3,96 para 76,73 ± 3,96 

(P < 0,05). A adição de FF em oócitos submetidos ao choque térmico resgatou parcialmente a taxa de 

clivagem (79,93 ± 3,96), sendo igual ao controle, porém não foi diferente do choque térmico. O choque 

térmico reduziu a percentagem de oócitos que atingiu o estágio de blastocisto de 20,46 ± 2,26 para 

11,15 ± 2,26 (P < 0,01), porém o FF foi capaz de reverter totalmente esse efeito (22,96 ± 2,26; P < 

0,001). Em conclusão, a adição de 10% de FF ao meio de maturação de oócitos bovinos submetidos 

ao choque térmico exerceu efeito termoprotetor resgatando os danos causados pela temperatura 

elevada.  
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Resumo: Embriões com quantidades elevadas de lipídeos têm seu desenvolvimento prejudicado, com 

aumento da morte embrionária e menor sobrevivência após criopreservação. Um componente que está 

presente tanto nas gotas lipídicas citoplasmáticas quanto nas membranas celulares é o colesterol, 

apontado pelos estudos recentes como um importante lipídeo a ser investigado após terem demonstrado 

diferenças nas quantidades de transcritos em embriões cultivados na presença e ausência de soro, bem 

como em embriões com cinéticas diferentes quando comparados aos produzidos in vivo. Assim, o 

objetivo desse estudo foi testar se diferentes concentrações de inibidor (I) da biossíntese de colesterol 

afeta o índice de blastocisto e conteúdo lipídico de embriões bovinos PIV. Para isso, oócitos (n=250 

oócitos/grupo; 3 replicatas) de vacas de abatedouro comercial foram submetidos a MIV, FIV (5% de 

CO2, 38.5°C e umidade saturada) e no momento da CIV (5% de CO2, 5% de O2, 38.5°C e umidade 

saturada) foram divididos em seis grupos de tratamento (doses de inibidor): I (20μM), 100x I, 10x I, 

0,1x I, 0,01x I, e Controle (C). Após 40hpi foi avaliado o índice de clivagem e adicionadas, nas gotas 

de embriões, as doses de inibidor correpondentes a cada tratamento. Blastocistos expandidos (n=15 

blastocistos/grupo) foram coletados e submetidos a avaliação de conteúdo lipídico por coloração 

Sudan Black B preparados seguindo protocolo previamente estabelecido. O software ImageJ foi usado 

para converter as imagens em escala de cinza e determinar, em intensidade de cinza por área, a média 

do conteúdo lipídico por embrião. Foi utilizado o test t Student para a comparação entre cinéticas e 

ANOVA para as demais análises envolvendo comparações entre os três tratamentos. O índice de 

clivagem foi igual para todos os grupos, uma vez que ainda não havia sido adicionado o inibidor 
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(P>0.05). No tratamento 100x I, nenhum embrião sobreviveu após a adição do inibidor. Não houve 

diferença nas taxas de blastocisto entre os demais grupos (P>0.05).  Embriões dos tratamentos 0,01x 

I, 0,1x I e C não apresentaram diferença em relação ao conteúdo lipídico (0,01x I: 11,67 UA±1.47; 

0,1x I: 11.73 UA±1.32; C: 11.23 UA±1.14. P>0.05), assim como os tratamentos 10x I e I (10x I: 15.51 

UA±1.36; I: 15,16 UA±1.29. P=0.82).  Já embriões dos tratamentos 10x I (15.51 UA±1.36) e I (15,16 

UA±1.29) apresentaram maior (P< 0.05) conteúdo lipídico quando comparados com o grupo C. Em 

conclusão, i) a dose mais concentrada do inibidor bloqueou o desenvolvimento embrionário, 

demonstrando a importância da biossítese do colesterol no desenvovilmento inicial; ii) a dose de 10x 

I, 0,1x I, 0,01x I e I não afetaram os índices de blastocisto; iii) embriões 10x I e I apresentaram maior 

quantidade de lipídeos, possivelmente por estarem desviando substrato  da via de biosíntese do 

colesterol para a via dos triglicerideos e PL refletindo na quantidade maior de gotas lipídicas no 

citoplasma quando comparados com C. 

Agradecimentos: FAPESP e CNPQ. 
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Resumo: O objetivo do estudo foi identificar o padrão de liberação pré-pico de LH, associá-lo ao 

crescimento folicular e à resposta ovulatória em novilhas pré-púberes da raça Gir, após protocolo 

hormonal de indução de ovulação. Doze novilhas Gir pré-púberes (18±1,4 meses de idade), criadas em 

mesmas condições (pasto Brachiaria Decumbens e livre acesso à água e sal mineral) receberam 

dispositivo intravaginal (dia zero= d0) contendo 1,0g de P4 (Sincrogest®, Ourofino, Cravinhos, Brasil) 

durante 12 dias. No d12, o dispositivo foi removido e foram injetados (via I.M.) 0,5mg de cipionato 

de estradiol (ECP®, Zoetis, Campinas, Brasil) e 200IU de eCG (Folligon®, Intervet Schering-Plough, 

Cotia, Brasil). Após 24h do tratamento (d13), amostras de sangue foram coletadas a cada 15min 

durante 6h para se identificar o padrão pré-pico de secreção de LH. Os animais foram submetidos a 

duas avaliações (d-15 e d-8) de diâmetro e tônus uterino (via US / DP-2200 Vet®, Mindray, China), 

que associados a ausência de corpo lúteo (CL), confirmaram a imaturidade sexual. Mensurações do 

diâmetro folicular ovariano foram realizadas no d11 ao d15, e a presença de CL acompanhada até d18 

objetivando verificar a ocorrência de ovulação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Concentrações plasmáticas de LH foram avaliadas por radioimunoensaio de duplo anticorpo, 

utilizando LH bovino purificado.  O protocolo hormonal induziu ovulação em 41,6% das novilhas 

(5/12), que ocorreram entre d15 e d16. Após a resposta ovulatória, as fêmeas foram agrupadas: 

“Ovulou” (G1, n=5) e “Não ovulou” (G2, n=7). As concentrações de LH foram analisadas por 

deconvolução usando o algoritmo Pulse (Software Pulse_XP, versão 20090124, Universidade da 

Virginia, VA, USA). As médias dos diâmetros foliculares (5%) e dos dados obtidos a partir das análises 

de LH foram comparadas pelo teste t (como este foi um estudo preliminar, com pequeno número de 

animais considerou-se o nível de significância de 10%) (SAS, Institute Inc., Cary, USA). A 

concentração média (ng/mL) de LH (G1: 0,80 ± 0,08; G2: 0,96 ± 0,09; p= 0,22), a secreção basal 

(pg/mL) estimada (G1: 21,6 ± 2,3; G2: 25,4 ± 2,3; p= 0,16) e a amplitude média (pg/mL) dos pulsos 

de secreção (G1: 16,9 ± 1,9; G2: 19,4 ± 2,3; p=0,26) não diferiram entre os grupos. No entanto, a 

frequência (pulsos/h) de pulsos de secreção (G1: 0,30 ± 0,06; G2: 0,48 ± 0,06, p=0,07) e a massa total 
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(ng) secretada em pulsos (G1: 0,57 ± 0,14; G2: 1,07 ± 0,19; p= 0,08) foi maior no G2. O diâmetro 

folicular (mm) no d13 (mesmo dia da coleta de LH) não diferiu entre os grupos (G1:11,2 ± 0,81; 

G2:10,4 ± 0,8), mas foi maior (p<0,05) no G1 (G1:11,3 ± 0,93; G2:9,7 ± 1,01) no d14. Os resultados 

sugerem que a resposta ovulatória ao protocolo hormonal utilizado nas novilhas Gir pré púberes está 

relacionada com uma menor frequência de secreção pulsátil de LH no momento próximo a indução da 

ovulação e não ao diâmetro folicular. No entanto, mais estudos devem ser conduzidos para melhor 

entendimento da dinâmica de secreção pré pico de LH. 
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Resumo: O estudo objetivou comparar a concentração de hormônio luteinizante (LH) plasmático, em 

resposta à kisspeptina exógena, em novilhas Nelore da desmama até o início da estação de monta, para 

avaliar a maturação sexual do Sistema Nervoso Central. As hipóteses testadas foram de que a secreção 

de LH em resposta a kisspeptina aumenta com a idade e que em uma mesma idade, novilhas com maior 

peso à desmama secretam mais LH em resposta à kisspeptina que as desmamadas mais leves. O 

experimento foi realizado na Fazenda Santa Encarnação, localizada em Bataguassu-MS. De 184 

bezerras Nelore recém-desmamadas foram segregadas as 25 mais pesadas e as 25 mais leves do grupo. 

As 50 novilhas foram desafiadas mensalmente com 10 µg/kg (IM) de kisspeptina recombinante bovina 

(American Peptides) desde a desmama (oito meses) aos 17 meses, e após 20 min da aplicação foi 

realizada a coleta de sangue (MACEDO, dados não publicados). Aos 16 meses as novilhas foram 

expostas a touros (25:1) e 30 dias após o final da estação de monta (60 dias) a taxa de prenhez foi 

avaliada. A quantificação de LH e progesterona foi feita por Radioimunoensaio e a de IGF-I por Elisa. 

Não houve diferença entre os grupos leve e pesado quanto à concentração de LH (3.622 ± 0.1394; 

3.340 ± 0.1550), IGF-I (460.6 ± 37.59; 450.2 ± 32.21) e progesterona (1.417 ± 0.3260; 2.269 ± 0.8415). 

O mesmo foi observado entre os animais prenhes e vazios, para LH (3.423 ± 0.1221; 3.671 ± 0.2044), 

IGF-I (447.8 ± 32.84; 478.4 ± 42.01) e progesterona (0.9870; 1.040). A taxa de prenhez do grupo 

pesado foi de 92% (23/25) enquanto a do grupo leve foi de 62,5% (15/24). Trinta dias após o fim da 

estação de monta, o tempo gestacional não diferiu entre o grupo pesado 88±5.92 e o grupo leve 73±7.94 

dias. Na ultima pesagem antes da estação de monta, o peso das novilhas prenhes do grupo pesado foi 

maior que o peso das prenhes do grupo leve (319.3 ± 5.072; 272.1 ± 3.587), mas dentro do grupo leve 

as novilhas prenhes foram mais pesadas que as vazias (272.1 ± 3.587; 254.8 ± 3.748). Até o momento, 

a resposta a kisspeptina não foi suficiente para avaliar a maturação sexual do sistema nervoso central 

e consequentemente criar uma ferramenta de seleção para precocidade em novilhas nelore, portanto, 

avaliaremos a resposta de bezerras nelore desde o nascimento até os oito meses, na tentativa de 

identificar o início da resposta a kisspeptina (supostamente com o aumento da expressão dos receptores 

GPR54). 

 

SBTE 221 (SUBMISSÃO: 1933) 

EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA 

REPRODUÇÃO 

NÍVEIS DE TIMP1 E PADRÃO DE VESÍCULAS EXTRACELULARES SECRETADAS POR 

CÉLULAS FOLICULARES EM DIFERENTES ESTÁGIOS DO CICLO ESTRAL DE BOVINOS 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

176 
 

ANA CLARA FAQUINELI CAVALCANTE MENDES ÁVILA; GABRIELLA MAMEDE 

ANDRADE; ALESSANDRA BRIDI; FELIPE PERECIN; FLAVIO VIEIRA MEIRELLES; 

JULIANO COELHO DA SILVEIRA 

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS (FZEA/USP), PIRASSUNUNGA, 

SP, BRASIL. 

Resumo: Ao longo do ciclo estral bovino folículos são expostos a diferentes fases fisiológicas, podendo 

influenciar a qualidade oocitária e os conteúdos foliculares. Vesículas extracelulares (EVs) são 

nanovesículas carreadoras de moléculas bioativas (mRNA, miRNA e proteínas) com tamanho entre 

50-150 nm encontradas no fluido folicular (FF). Recentemente, foi demonstrado que os níveis de 

transcritos do inibidor de metalopeptidase 1 (TIMP1) são aumentados em células foliculares (CFs) em 

atresia. Desta forma, nossa hipótese é que folículos em diferentes estágios do ciclo estral apresentam 

diferentes níveis de TIMP1 e padrão de EVs. Para testar esta hipótese ovários de abatedouro foram 

coletados em pares e classificados conforme a aparência do corpo lúteo em estágio 1 (corpo lúteo 

hemorrágico, característico do período pós-ovulatório) e estágio 3 (corpo lúteo desenvolvido, 

alaranjado, característico do período de diestro). Em seguida avaliamos os níveis de TIMP1 em CFs 

dos diferentes estágios, bem como o padrão de EVs destes folículos e as taxas de PIVE a partir dos 

oócitos de cada estágio. Para isto folículos de 3-6 mm expostos a diferentes momentos da fase luteínica 

foram puncionados para coleta de CFs, FF, e complexos cumulus oócitos (CCOs). As CFs foram 

acondicionadas a -80°C para posterior extração de mRNA e avaliação dos níveis de TIMP1 por RT-

PCR. As EVs foram isoladas a partir do FF submetido a duas ultracentrifugações a 100.000xg por 70 

minutos e analisadas quanto à concentração e tamanho de partículas. Os CCOs foram selecionados e 

mantidos em incubadora a 38,5°C, 5% CO2. Após 26 horas de maturação os oócitos foram ativados 

partenogeneticamente e cultivados em SOFaa a 38,5°C, 5% CO2. Os dados foram submetidos ao 

Student’s T-test com nível de significância de 5%. Os resultados demonstraram aumento dos níveis de 

TIMP1 em CFs do estágio 3 (p=0,051) comparado com o estágio 1. Não houve diferença entre tamanho 

(113,8±9,40; 123,62±7,62 nm) e concentração (5,2x10¹¹±2,06x10¹¹; 6,52x10¹¹±1,28x10¹¹ 

partículas/mL) das EVs do FF nos estágios analisados. Quanto à PIVE, não houve diferença entre as 

taxas de clivagem no dia 3 (68,89±15,54; 67,28±10,55%) e de blastocistos no dia 7 de cultivo 

(30,09±9,71; 33,80±13,32%) nos estágios 1 e 3 respectivamente. Nossos resultados demonstram que 

os níveis TIMP1 são aumentados em CFs de folículos do estágio 3. Entretanto, não foi possível 

observar diferenças no padrão de tamanho e concentração de EVs do FF assim como na PIVE, 

provavelmente como resultado da exclusão de oócitos de pior qualidade antes da PIVE. Desta forma 

acreditamos que apesar de não encontrar diferenças no tamanho e concentração das EVS o conteúdo 

destas vesículas nos diferentes estágios do ciclo estral pode influenciar a PIVE. Estes resultados 

auxiliarão na melhor compreensão dos eventos moleculares envolvidos na maturação folicular e 

qualidade oocitária em bovinos. Financiamento: FAPESP (2014/22887-0; 2015/21674-5; 2015/21829-

9; 2017/02037-0). 
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Resumo: Blastocistos com cinéticas distintas nas primeiras clivagens apresentam diferenças de 

metilação global do DNA, que potencialmente levam à ativação/supressão de genes de diversas vias 

biológicas, como de diferenciação celular, metabolismo de lipídeos e estresse/morte celular (Ispada, 

et al. Anim. Reprod.13(3): 708, 2016). Neste trabalho, genes previamente identificados como 

diferencialmente metilados foram investigados com o objetivo de estabelecer relações entre estes dois 

parâmetros, e o possível impacto em vias fundamentais para a viabilidade embrionária. Para isto, 

embriões foram produzidos in vitro por protocolos convencionais, usando sêmen sexado (fêmeas). 

Após 40 horas da inseminação os embriões foram classificados como Rápidos “FBL” (4 ou mais 

células) ou Lentos “SBL” (2 ou 3 células), permanecendo em cultura até o estágio de blastocisto (12 

blastocistos por grupo obtidos em 4 replicatas). Foram analisados transcritos de 9 genes relacionados 

ao metabolismo de lipídeos, 10 relacionados ao estresse e 4 relacionados ao controle da diferenciação 

celular (BioMarkTM HD). Para a análise estatística, o gene PPIA foi utilizado como controle 

endógeno para o cálculo dos ΔCt, posteriormente submetidos ao teste t de Student. Todos os resultados 

serão apresentados em SBL em relação aos FBL. Dos transcritos de genes relacionados ao 

metabolismo de lipídeos e previamente identificados como genes hipometilados, foi observada 

upregulação em ACSL3, ELOVL6, PPARA e FADS, enquanto PPARG e PTGS2 não apresentaram 

diferença. Os genes SCD e FASN, embora estivessem hipermetilados, apresentaram upregulação ou 

não diferença, respectivamente, e o ACSL6, que não apresentou diferença em metilação do DNA 

apresentou upregulação. Com relação aos transcritos de genes de sobrevivência/morte celular que 

estavam hipometilados, BAX, PA2G4, HSPA1A e NOS2 estavam dowregulados e BID estava 

upregulado, enquanto NFE2L2 não apresentou diferença. Ainda, os transcritos de CASP9 

apresentaram-se downregulados e TXNRD1 e FOXO3 não apresentaram diferença, embora estes 

genes estivessem hipermetilados e o DDIT3 estava upregulado, embora não apresentasse diferença de 

metilação do DNA. Com relação ao controle de diferenciação celular, foi observado que dos genes 

POU5F1 e SALL4 (hipometilados) apenas o POU5F1 apresentou diferença na avaliação de transcritos, 

sendo dowregulado. No entanto, o gene NANOG que não apresentou diferença de metilação do DNA 

estava upregulado. Com isto, é possível concluir que vias identificadas anteriormente como 

diferencialmente metiladas entre blastocistos com distintas cinéticas de desenvolvimento durante as 

primeiras clivagens estão alteradas também com relação ao perfil de transcritos, podendo levar a 

diferenças metabólicas nesses embriões com impacto na sua viabilidade. Além disso, a ausência de 

correlação entre o status de metilação do DNA e alguns transcritos pode ser resultado da influência de 

outros mecanismos epigenéticos. 

FAPESP: 2015/03381-0 

 

SBTE 224 (SUBMISSÃO: 1953) 

EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA 

REPRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO CITOLÓGICA E MICROBIOLÓGICA ENDOMETRIAL DE VACAS LEITEIRAS 
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FEDERAL FLUMINENSE, NITEROI, RJ, BRASIL. 

Resumo: As fazendas de leite têm vivenciado um contraste entre o aumento da produção leiteira e 

redução da fertilidade de vacas de alta produção. Dentre os fatores envolvidos no comprometimento 

da fertilidade destacam-se as afecções uterinas, tais como diferentes tipos de endometrites. Assim, 

objetivou-se nesse estudo diagnosticar e classificar a ocorrência de infecções uterinas em vacas 

leiteiras por meio de exames citológicos e microbiológicos endometriais. Foram utilizadas 55 vacas 
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(20 primíparas e 35 multíparas) em lactação pertencentes a criatórios da região do Caparaó, ES. As 

endometrites subclínicas foram diagnosticadas por meio de citologia endometrial aos 30 dias pós parto 

e identificação superior a 3% de neutrófilos, a partir da contagem de 200 células. Nos animais em fase 

estrogênica, foi considerado o percentual de 18% de neutrófilos (Salasel et al., Theriogenology, 

74:271-1278, 2010). As endometrites clínicas foram identificadas pela presença de secreção uterina 

turva, catarral ou purulenta.  O cultivo, isolamento e identificação dos microrganismos oriundos do 

exame microbiológico endometrial foram realizados conforme técnica descrita por Koneman et al. 

(Diagnóstico microbiológico, 5.ed. 2001, p.720-785). Os resultados foram submetidos a estatística 

descritiva. No exame microbiológico, 52,7% (29/55) das amostras apresentaram crescimento positivo 

em placas contendo meio Agar-sangue em aerobiose. Em 47,2% (26/55), observou-se crescimento em 

anaerobiose, e em 27,2% (15/55) das amostras não houve crescimento microbiológico. Todas as 

amostras positivas foram avaliadas por teste de catalase, obtendo-se 100% das amostras catalase 

positiva. Aos 30 dias pós-parto, diagnosticou-se 13 (23,6%) animais com endometrite clínica (9 

multíparas e 4 primíparas). Na citologia endometrial, 49 animais (89,1%) apresentaram ausência de 

infecção uterina, enquanto 6 animais (10,9%) demonstraram endometrite subclínica. Observou-se que, 

somente 46,1% dos casos de endometrite clínica, diagnosticados por vaginoscopia, apresentaram 

diagnóstico citológico positivo de endometrite subclínica, sugerindo que a secreção possa ter sido 

oriunda de cervicite ou vaginite. À coloração de Gram, observou-se predominância de cocos positivos 

(09/29) em aerobiose e anaerobiose (07/26). Apesar de inúmeros tratamentos já descritos para 

endometrites, o diagnóstico precoce desta patologia é essencial para o sucesso dos mesmos. Com isso, 

a vaginoscopia, citologia e exames microbiológicos endometriais se tornam alternativas importantes 

para o diagnóstico dessas afecções. 

 

SBTE 225 (SUBMISSÃO: 1955) 

EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E FISIOLOGIA DA 

REPRODUÇÃO 

REQUERIMENTO DO ESTRADIOL FOLICULAR NO MOMENTO DA LUTEÓLISE EM VACAS 

NELORE SUPLEMENTADAS COM PROGESTERONA NO INÍCIO DO DIESTRO 
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1.FMVZ-USP, PIRASSUNUNGA, SP, BRASIL; 2.UNILLANOS, VILLAVICENCIO, COLÔMBIA; 

3.UNESP, ARAÇATUBA, SP, BRASIL; 4.UFLA, LAVRAS, MG, BRASIL. 

Resumo: Em vacas de corte, a suplementação de progesterona injetável de longa ação (iP4) no diestro 

inicial tem efeitos paradoxais, uma vez que tanto aumenta o crescimento do concepto e a fertilidade a 

campo quanto induz luteólise antecipada em uma parte dos animais tratados. O estradiol (E2) 

proveniente dos folículos ovarianos durante a fase luteal desempenha um papel central na indução da 

liberação de PGF2α e lise do corpo lúteo (CL). Testou-se a hipótese de que o E2 folicular é necessário 

para a ocorrência de luteólise antecipada em vacas tratadas com iP4 no início do diestro. Vacas Nelore 

cíclicas (n=35) foram sincronizadas e três dias após a ovulação (dia 3; D3), os animais foram 

distribuídos aleatoriamente a fim de receberem ou não tratamento com 300 mg de iP4 (Sincrogest®, 

Ourofino Saúde Animal), e ainda, serem submetidas ou não à aspiração folicular (AF) diária do D9 ao 

18, compondo desta forma 4 grupos: -iP4-AF (n=6), +iP4-AF (n=8), -iP4+AF (n=6), e +iP4+AF (n=7). 

Ultrassonografia ovariana foi realizada do D6 até a ovulação subsequente utilizando o modo-B para 

avaliação do maior folículo no D6, desenvolvimento e regressão do CL, e color Doppler para avaliação 

da área de perfusão sanguínea do CL (perfusão sanguínea x área total do CL). O dia da luteólise 

estrutural foi considerado o dia em que houve uma redução de 25% da maior área do CL mensurada 

entre os D8 e 10 e 50% da perfusão sanguínea luteal no D8. Os dados foram analisados pelo PROC 

MIXED do SAS (9.3) para os efeitos principais de tratamento com iP4, AF, dia, e suas interações. Os 
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grupos tratados com iP4 apresentaram um menor diâmetro folicular no D6 (9,6 ± 0,4 vs. 11,8 ± 0,5 

mm; P = 0,03) e menor valor médio para área do CL entre os D8 e 10 (2,9 ± 0,3 vs. 2,4 ± 0,2 cm2; P 

= 0,02) comparado aos grupos tratados com placebo. Vacas do grupo +iP4+AF apresentaram luteólise 

antecipada comparada ao grupo +iP4-AF (D16,4 ± 0,7 vs. 18,2 ± 0,6 d; P = 0,05). Nos momentos 

precedentes à luteólise (D12, 13 e 14), as vacas do grupo +iP4+FA com luteólise ≤ D16 apresentaram 

CL com menores áreas total e de perfusão sanguínea comparado com vacas do mesmo grupo com 

luteólise > D16 (2,1 ± 0,2 vs. 2,67 ± 0,2; P = 0,08; 1 ± 0,2 vs. 1,35 ± 0,2 cm2; P = 0,07, 

respectivamente). A luteólise ocorreu na presença de folículos menores nos grupos submetidos à AF 

(2,8 ± 0,6 vs. 10,75 ±0,7 mm; P < 0,0001) comparado aos grupos em que não houve AF. Vacas 

submetidas à AF apresentaram um ciclo mais longo comparado às não aspiradas (24,9±0,8 vs. 

22,1±0,9d; P < 0,01). Em resumo, a suplementação com iP4 3 dias pós-ovulação afetou o 

desenvolvimento do folículo dominante da primeira onda e do CL. Além disso, notou-se uma 

deficiência no tamanho e perfusão sanguínea do CL de animais que entraram em luteólise até o D16 

no grupo +iP4+FA. Conclui-se que apesar de prolongar a duração do ciclo, a aspiração folicular não 

foi capaz de adiar o momento da luteólise em vacas suplementadas com iP4. Dessa forma, rejeita-se a 

hipótese de que o E2 folicular é necessário nesse processo. 
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BRASIL. 

Resumo: A produção in vitro de embriões (PIVE) em bubalinos é uma técnica promissora para 

multiplicação de material genético de origem materna, contudo, as taxas de produção embrionária 

ainda são inferiores àquelas observadas em bovinos, provavelmente em decorrência da menor 

qualidade de oócitos bubalinos (maior fragilidade da zona pelúcida e das células do cumulus). Assim, 

os co-cultivos celulares são bastante utilizados durante o CIV de embriões bubalinos, especialmente 

com células do cumulus advindas da etapa de MIV. O presente estudo teve como objetivo avaliar os 

possíveis benefícios proporcionados pelo co-cultivo de embriões bubalinos com células do cumulus 

bovinas recém-obtidas na MIV, acreditando-se na contribuição dessas células para a produção de 

fatores de crescimento que, por sua vez, estimulam o desenvolvimento embrionário inicial. Após a 

MIV por 22 h em meio TCM199 suplementado com 10% de SFB, hormônios, piruvato de sódio e 

antioxidantes, oócitos bubalinos foram fecundados em meio Talp-FIV suplementado com 0,6% de 

BSA por um período de até 24 h. Em seguida, o cultivo de desenvolvimento foi realizado em meio 

SOF modificado suplementado com 2,5% de SFB e 6 mg/mL de BSA, e as estruturas mantidas em 

estufa a 38,5C e atmosfera de 5% de CO2 em ar durante 7 dias, quando foi avaliada a taxa de produção 

de blastocistos. Foram executadas três repetições de PIVE, totalizando aproximadamente 100 oócitos 

por grupo. As análises foram realizadas no programa GraphPad Prism 7, sendo as proporções de 

blastocistos avaliadas pelo teste exato de Fisher. Apesar de numericamente se observar maior média 

de produção de blastocistos no grupo co-cultivado com células bovinas, não houve diferença (p>0,05) 

entre os grupos (co-cultivo com células bubalinas – 17/106 – 20,0%; co-cultivo com células bovinas 

– 22/110 – 16,0%). Attanasio et al. (Theriogenology, v.74, p.1504-1508, 2010) realizaram estudo em 

que oócitos bubalinos foram cultivados com células somáticas bovinas após o processo de vitrificação 

e verificaram que apenas aqueles expostos a complexos cumulus oócitos (CCOs) bovinos intactos 

apresentaram a restauração da capacidade de desenvolvimento inicial. É possível que o co-cultivo 

nesses sistemas não consiga mimetizar a associação existente entre oócitos e células da corona radiata 
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proporcionada pelas junções tipo gap. Assim, conclui-se que o uso de co-cultivo de embriões bubalinos 

com células do cumulus bovinas originadas da MIV não proporciona incrementos no desenvolvimento 

pré-implantacional, recomendando-se que a estratégia de co-cultivo de embriões bubalinos com CCOs 

bovinos intactos também seja investigada. 

Apoio financeiro: Embrapa e FAPESPA 
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Resumo: A ativação do genoma é um evento importante durante do desenvolvimento embrionário 

inicial. A transição materno fetal é gradual e em bovinos seu pico é evidente em embriões no estágio 

de 8-16 células. Durante este período ocorre o esgotamento dos transcritos maternos por degradação 

ou tradução e a substituição destes por novos transcritos de origem embrionária. O controle epigenético 

é um importante componente da regulação transcricional e pode ser modulado por RNAs não 

codificadores, envolvidos principalmente com mecanismos pós-transcricionais de silenciamento e 

modulação gênica, assim como por alterações epigenéticas relacionados a modificação de histona e 

metilação do DNA. Tendo em vista que as alterações epigenéticas são fundamentais para o início da 

transcrição gênica, o objetivo deste estudo foi avaliar genes relacionados a estas alterações antes e após 

a ativação do genoma embrionário bovino. Para isso, embriões produzidos por fertilização in vitro 

foram coletados com 4 e 8-16 blastômeros para a análise de genes relacionados com alterações 

epigenéticas. As amostras foram agrupadas em 5 pools de 10 embriões por grupo. O RNA total foi 

extraído pela combinação do reagente QIAzol (Qiagem) com o kit miRNeasy (Quiagem). A 

transcrição reversa foi realizada com o kit high-capacity cDNA (Applied Biosystems) e a análise da 

expressão gênica através do sistema Biomark HD (Fluidigm). Os níveis relativos foram analisados 

pelo teste T de Student. Foram identificados seis genes diferencialmente expressos relacionados com 

alterações epigenéticas. Quatro genes (DNMT1, DNMT3A, DNMT3B e H1FOO) estão elevados em 

embriões de 4 células e dois genes (H2AFZ e HDAC2) em embriões de 8 a 16 células. Os embriões de 

4 células apresentaram níveis elevados de três DNA metiltransferases (DNMTs), enzimas envolvidas 

na manutenção dos padrões de metilação gênica, podendo ser relacionados com a manutenção da 

inatividade do genoma embrionário. Por este mesmo motivo também é esperada uma maior expressão 

de H1FOO nos embriões de 4 células, gene codificador da histona H1 fundamental no controle do 

remodelamento da cromatina durante o desenvolvimento embrionário inicial. Os genes H2AFZ e 

HDAC2, elevados no grupo de embriões de 8 a 16 blastômeros, estão relacionados com a codificação 

de histonas. Sendo que o gene HDAC2 está associado ao desenvolvimento embrionário e diferenciação 

celular e o gene H2AFZ controla a expressão gênica através da regulação e silenciamento da cromatina. 

Como já é de nosso conhecimento, a ativação do genoma embrionário é um período crítico do 

desenvolvimento embrionário inicial e o cultivo in vitro pode alterar o padrão de expressão gênica. 

Sendo assim é importante conhecer os padrões de expressão de moduladores epigenéticos em períodos 

críticos do desenvolvimento e assim aprimorar a produção in vitro de embriões em bovinos. 

Suporte financeiro: FAPESP ( 2014/22887-0, 2015/21674-5), CEPID-CTC 2013/08135-2 e GIFT 

2012/50533-2.  
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AVALIAÇÃO MORFOFUNCIONAL DO CORPO LÚTEO PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE DE 

GESTAÇÃO 20 DIAS APÓS IATF EM FÊMEAS BOVINAS MESTIÇAS LEITEIRAS 
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Resumo: Objetivou-se utilizar ultrassonografia (US) Doppler para predição precoce da gestação, 

avaliando a irrigação do corpo lúteo, 20 dias após IATF. Utilizadas 73 fêmeas mestiças leiteiras, ECC 

≥3, submetidas a IATF, quando no D0 realizou-se inserção de um dispositivo Sincrogest® (Ouro-Fino, 

BR.) e 2,0mg de Sincrodiol®, im (Ouro-Fino, BR.). No D7, 12,5mg de Lutalyse®, im (Zoetis, BR.). 

No D9, remoção do Sincrogest® e aplicação de 0,6mg de ECP®, im (Zoetis, BR.) e 300UI de 

Novormon®, im (MSD, BR.). A IA foi realizada 48 horas após retirada dos dispositivos e a avaliação 

do CL  20 dia após IA. Para tanto, empregou-se a US em modo B (Mindray Z5, China) para avaliação 

do diâmetro do CL (DCL), área total do CL (ACL). No cálculo da área de vascularização (VCL) 

utilizou o doppler colorido, assim como percentual de vascularização na área do CL (%VCL). As 

imagens foram classificadas subjetivamente com base na quantidade de pixels coloridos e na sua 

distribuição no CL, em três grupos: animais com poucos pixels coloridos, baixa vascularização, foram 

classificados como diagnóstico preditivo negativo (DPN), muitos pixels, alta vascularização, 

classificados como diagnóstico preditivo positivo (DPP) e vascularização intermediária foram 

considerados como DPP. No 34º dia, realizou-se o diagnóstico definitivo de gestação utilizando US. 

Para análise estatística utilizou-se SPSS, considerando nível de significância de 0,05. Diagnóstico 

preditivo foi comparado ao resultado do diagnóstico definitivo e os resultados foram classificados 

como verdadeiro positivo (VP), verdadeiro negativo (VN), falso positivo (FP) e falso negativo (FN). 

Foi calculada sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, preditivo negativo e acurácia. Ao 

avaliar os grupos de Baixa, Média e Alta vascularização puderam ser detectadas médias de 

1,94±0,36cm para DCL, 3,01±0,97cm2 para ACL, 0,92±0,56cm2 para VCL, 28,41% para VCL%. Nas 

avaliações estatísticas das variáveis pode-se notar diferença significativa entre pelo menos dois dos 

grupos em questão (P>0,05). No que diz respeito ao DCL, foi encontrado média de 1,71±0,49cm para 

o Grupo Baixa vascularização, 1,96±0,30cm para média e 2,05±0,21cm para o Grupo de alta 

vascularização, denotando diferença significativa entre o primeiro e o último, assim como foi 

observada diferença para ACL onde os grupos com Baixa vascularização diferiu entre os grupos com 

Média e Alta vascularização, 2,29±1,15; 3,22±0,86 e 3,33±0,68 respectivamente. Para as variáveis de 

Área de Vascularização do CL e Proporção da área de vascularização, foram observadas diferenças 

significativas entre todos os grupos. O exame apresentou especificidade de 83,33%, sensibilidade de 

100% e acurácia de 91,78%, valores preditivos positivo e preditivo negativo foram de 86,5% e 100% 

respectivamente. Os resultados encontrados neste trabalho caracterizam a técnica de ultrassonografia 

modo Doppler colorido como uma ferramenta eficiente no que diz respeito ao diagnóstico precoce de 

não gestação aos 20 dias após a IATF em fêmeas bovinas mestiças, podendo ser empregada para obter 

melhores resultados em relação à diminuição de intervalo entre partos e consequentemente influenciar 

no período de serviço desses animais, sendo esta uma ferramenta que possibilita ressincronização 

desses animais com maior brevidade, melhorando assim seu desempenho produtivo. 
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EFEITO DO USO DO CIPIONATO DE ESTRADIOL NO CONTROLE DA LUTEÓLISE 

ANTECIPADA EM VACAS BOS INDICUS (NELORE) SUPLEMENTADAS COM 

PROGESTERONA INJETÁVEL DE LONGA AÇÃO NO DIESTRO INICIAL 
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Resumo: Níveis baixos de E2 no período pré-ovulatório têm sido associados com luteólise prematura. 

Desta forma, o objetivo foi avaliar o efeito do cipionato de estradiol (ECP) no proestro aliado à P4 

injetável de longa ação (iP4) no diestro inicial de vacas Nelore na expressão dos genes que controlam 

a liberação de PGF2α no endométrio [receptor de progesterona (PGR), receptor de oxitocina (OXTR), 

receptor de estradiol 1 (ESR1)]. A ovulação de 80 vacas cíclicas foi sincronizada com protocolo 

convencional a base de E2 e P4, que iniciou no dia -10 (D-10). Após a retirada do dispositivo de P4 

(Sincrogest®, OuroFino Saúde Animal) no D-2, os animais receberam 0 ou 1 mg de ECP (SincroCP®, 

Ouro Fino Saúde Animal). Após 48h da retirada do dispositivo de P4, todos os animais receberam 1 

µg de acetato de buserelina [(GnRH), Sincroforte®, Ouro Fino Saúde Animal)]. Três dias pós ovulação 

(D3), os animais receberam 0 ou 300 mg de iP4 (Sincrogest® injetável, Ouro Fino Saúde Animal), 

definindo os grupos GnRH (n=12), GnRH+ECP (n=13), GnRH+P4 (n=13) e GnRH+ECP+P4 (n=13). 

Amostras de tecido endometrial foram coletadas transcervicalmente nos D1, 3, 5, 7, 13 e 16 pós 

ovulação utilizando-se escovas citológicas. Avaliações ultrassonográficas com Color Doppler foram 

realizadas do dia D3 ao 25 para avaliação do desenvolvimento e regressão do CL. Análise dos dados 

foi feita com PROC GLIMMIX (SAS, 9.4), considerando diferença estatística P ≤ 0,10. A luteólise 

estrutural ocorreu mais cedo (16,9±0,3 vs. 18,4±0,4; P=0,10) nos animais que receberam iP4 

comparado aos grupos que não receberam. O grupo GnRH+ECP+P4 apresentou maior (P<0,05) taxa 

(53,9%) de luteólise antecipada (≤ D16) comparado ao grupo GnRH (0%). Independente do uso de 

ECP, os animais que receberam iP4 e apresentaram luteólise antecipada apresentaram: menor área do 

CL nos D6, 7, 15 e 16, menor fluxo de sangue no CL nos D14, 15 e 16 pós ovulação (P=0,01), maior 

concentração de P4 nos D4, 5 e 6 e menor concentração nos D14, 15 e 16 (P<0,0001) comparado aos 

que não apresentaram luteólise antecipada. Em geral, houve maior abundância de transcritos para PGR 

no D1, que diminuiu ao longo do tempo (P<0,0001). Vacas que receberam ECP apresentaram menor 

expressão de ESR1 ao longo do tempo comparado aos animais que não receberam ECP (P=0,03). 

Vacas que receberam iP4 e apresentaram luteólise antecipada apresentaram maior expressão de OXTR 

no D16 comparado aos animais que não apresentaram luteólise antecipada (P<0,0001). Em conclusão, 

a luteólise antecipada induzida pela iP4 está associada com um aumento na abundância de transcritos 

para o gene OXTR endometrial. Especula-se que este evento molecular esteja associado com uma 

liberação precoce de pulsos de PGF2α que acarretarão na regressão do CL. Ainda, o aumento na 

concentração de P4 no diestro inicial após uso de iP4 pode ter causado uma alteração no 

desenvolvimento do CL, o que pode ter influenciado na luteólise antecipada destes animais. No 

entanto, o estradiol (através do uso de ECP) não foi capaz de reverter este processo de luteólise. Por 

fim, o tratamento com iP4 não teve efeito na modulação dos receptores PGR e ESR1 no diestro inicial, 

portanto a modulação destes receptores neste período não teve influência na resposta de luteólise 

antecipada. Agradecimentos: FAPESP, CNPq, CAPES, Ourofino Saúde Animal. 
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Resumo: O estabelecimento do cultivo in vitro de células a partir de fragmentos de pele tem sido 

proposto como uma técnica útil na conservação de espécies ameaçadas de extinção, especialmente 

quando associada à transferência nuclear (clonagem). Dentre as espécies vulneráveis à extinção, a 

onça-pintada (Panthera onca) requer estratégias para a conservação da sua diversidade genética. 

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi descrever o cultivo in vitro de células somáticas oriundas 

da pele de P. onca, usando análises morfológicas, ensaio de viabilidade celular por azul de tripan e 

atividade metabólica pelo ensaio de 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina) ou 

MTT. Para tanto, biópsias de pele da região auricular periférica foram recuperadas com auxílio de 

tesoura cirúrgica de dois machos com idade de 10 e 15 anos, anestesiados e provenientes de zoológicos 

localizados na região nordeste do Brasil. As amostras foram transportadas por 3 a 5 h em meio 

essencial mínimo modificado por Dulbecco (DMEM) suplementado com 2,2 g/L de bicarbonato de 

sódio, 10% de soro fetal bovino e 2% de solução de penicilina e estreptomicina, pH 7,4, a 4°C. No 

laboratório, fragmentos (9,0 mm³) foram cultivados em atmosfera controlada (38,5°C, 5% de CO2) e 

avaliados a cada 24 h. Após as células atingirem 70% de confluência, foi realizado o primeiro 

subcultivo celular para obtenção da concentração desejada (5,0 x 104 células/mL) para o ensaio de 

MTT. Além deste, um pool de células tripsinizadas foram avaliadas quanto à viabilidade com azul de 

tripan. Todos os dados obtidos foram expressos como média ± desvio padrão. Assim, o tempo de 

cultivo total foi de 29 dias para as amostras derivadas de ambos os indivíduos e dos oito fragmentos 

submetidos ao cultivo (quatro fragmentos por animal) todos apresentaram aderência no primeiro dia 

com crescimento celular ao redor dos explantes a partir do nono dia (9,0 ± 2,8). As células atingiram 

70% de confluência formando monocamada no dia 12,5 ± 2,1. Em geral, a partir da análise 

morfológica, todas as células apresentaram morfologia fusiforme com núcleo oval centralizado, 

mostrando-se semelhante a fibroblastos. Quanto ao ensaio de azul de tripan, foi obtida uma viabilidade 

de 99,6% ± 0,6. Já no ensaio de MTT foi obtido no D5 o percentual de 100% ± 14,9 e no D7 100% ± 

18,1 de atividade metabólica. Em conclusão, biópsias da região auricular periférica de onça-pintada 

permitiram o isolamento de células viáveis semelhantes a fibroblastos e com alta funcionalidade 

metabólica, fornecendo uma valiosa fonte celular para a transferência nuclear de células somáticas, 

visando à conservação genética desta espécie.   
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Resumo: O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), um dos dez cervídeos reconhecidos da região 

Neotropical, foi recentemente colocado em uma posição crítica devido às ameaças atuais, como caça 

e perda de habitat. Vários estudos têm demonstrado que algumas espécies ameaçadas de extinção 

podem se beneficiar da Transferência Nuclear de Células Somáticas interespecífica (TNCSi) devido à 

possibilidade de utilizar fibroblastos como carioplastos. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a 

viabilidade de fibroblastos de M. gouazoubira submetidos a diferentes passagens de cultivo celular. 
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As células foram obtidas por biópsia auricular, cultivadas e criopreservadas na passagem 1. O cultivo 

foi realizado a partir deste material até as passagens de interesse serem alcançadas (4, 7 e 10). As 

células foram criopreservadas (grupo congelado/aquecido) e havia um grupo controle em cultivo para 

cada passagem congelada. O tempo de duplicação da população (PDT) foi determinado utilizando 

grupos controle em cultivo. Ensaio com azul Trypan, MTT e citometria de fluxo (apoptose e nível de 

necrose) foram realizados utilizando grupos congelado/aquecido com os respectivos controle em 

cultivo para comparação. A análise estatística foi realizada por meio da ANOVA. O teste t de Student 

e exato de Fisher foram aplicados quando conveniente. Para detectar diferenças estatísticas, foi 

utilizado  p com 0,05 de nível de significância. Entre os dias 12 e 14 após a adesão dos explantes do 

tecido às placas de cultivo, observou-se que os fibroblastos iniciaram o crescimento. O PDT foi maior 

(p < 0,05) na passagem 10 (229,7 ± 3,3h) quando comparado com a passagem 4 (89,3 ± 0,95 h) e 7 

(90,8 ± 1,21 h), as quais não apresentaram diferenças entre elas (p > 0,05). A taxa de proliferação 

celular da passagem 10 foi significativamente menor (p < 0,05) quando comparada as passagens 4 e 7. 

Foi observada uma elevada taxa de sobrevivência celular (> 80%) em todos os grupos, com exceção 

da passagem 10 no grupo congelado/aquecido. Em relação ao teste MTT do grupo congelado/aquecido 

e controle, não foi observada diferença significativa (p > 0,05) entre a atividade metabólica nas células 

da passagem 4 em comparação com a passagem 7. No entanto, a passagem 10 exibiu baixa atividade 

metabólica (62%) com relação ao seu controle em cultivo. Este valor foi significativamente mais baixo 

(p < 0,05) quando comparado à passagem 4 (80,5 %). Além disso, na avaliação do percentual de células 

viáveis, observou-se que as células das passagens 4 (88,6 %) e 7 (87,8 %) foram estatisticamente 

superiores (p < 0,05) às da passagem 10 (59,1 %). Diante disso, nossos achados mostram claramente 

a viabilidade de fibroblastos de M. gouazoubira derivados das passagens 4 e 7. Assim, estas células 

poderiam ser utilizadas como a ferramenta útil em programas de conservação desta espécie. 

Agradecimentos: CAPES, pela bolsa de estudos, e à FUNCAP (proc. CI3-0093-5580100/14) e CNPq 

(proc. 461330/2014-8) pelo financiamento. 
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Resumo: Os vetores lentivirais são comumente utilizados com eficiência para transgenia e para 

reprogramação de diferentes tipos de células em estados de pluripotência tanto naïve quanto primed. 

Estudos recentes, relataram a produção de células-tronco pluripotentes induzidas de suínos (piPSCs); 

no entanto; não há um consenso na literatura, sobre os protocolos ou fatores exógenos interespecíficos 

de transcrição e os estados de pluripotência das iPSCs suínas. Este estudo tem como objetivo, avaliar 

o efeito do fator inibidor de leucemia murino (mLIF) e o fator de crescimento de fibroblastos básico 

humano (bFGF) em piPSCs durante a reprogramação in vitro, obtidos por meio da expressão de fatores 

de pluripotência murino OCT4, SOX2, c-MYC e KLF4 (OSMK). Os fibroblastos suínos foram 

transduzidos com vector lentiviral policistrônico contendo os fatores murino de transcrição (vetor 

STEMCCA). Seis dias após a transdução, as células foram replaqueadas sobre uma camada de 

fibroblastos murino inativados (MEFs) e cultivadas em meio iPS: meio KnockOut DMEM / F-12 com 

20% de soro KnockOut (KSR; Cat # 10828028, Invitrogen, EUA), 0,5 mmol L-1 L-glutamina, 1% de 
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NEAA, 0,1 mmol de L-1 p-mercaptoetanol, 1% de penicilina / Estreptomicina. Durante o período de 

reprogramação, as células foram divididas em dois grupos: Primeiro grupo, o meio de cultivo 1 (M1) 

suplementado com 4 ng mL-1 Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF, Cat # 13256029, Invitrogen, 

EUA) e 4ng ml- 1 factor inibidor de leucemia (mLIF; Cat # ESG1107, Millipore, EUA) e o segundo 

grupo, o meio de cultivo 2 (M2) suplementado apenas com LIF. O estado de pluripotência das células 

piPSCs geradas, foram avaliados por meio de análise de imunofluorescência, fosfatase alcalina e 

diferenciação espontânea. Os resultados da derivação das células piPS em colônias mostraram que as 

primeiras colônias sugiram 12 dias pós-transdução. As linhagens clonais geradas, foram positivas para 

fosfatase alcalina e estas mesmas colônias foram OCT4 positivas. A análise de imunofluorescência 

mostrou que todos as piPSCs foram positivos para OCT4, SOX2, NANOG, TRA1-60 e apresentaram 

cariótipos normais. As piPSCs gerados com meio de cultivo M1 apresentaram a expressão de SSEA1 

e TRA1-80. Por outro lado, as piPSCs gerados com meio de cultivo M2 apresentaram a expressão 

apenas de SSEA4. A análise de diferenciação in vitro mostrou que as células se diferenciavam 

espontaneamente quando o bFGF e mLIF eram removidos do meio de cultivo. Essas células foram 

capazes diferenciar em corpos embrióides após 15 dias em cultivo. Na condição de cultivo M1, as 

piPSCs diferenciaram-se nas três camadas germinativas, comprovadas pela expressão de 

neurofilamento 18, actina e alfa-fetoproteína (AFP). Embora, quando o M2 foi utilizado, as células 

não conseguiram se diferenciar em nenhuma das três camadas germinativas. Concluímos que o vetor 

lentiviral com os fatores de transcrição murino, promove a reprogramação dos fibroblastos suínos 

quando mLIF e bFGF ou apenas mLIF são utilizados, no entanto, as linhagens pluripotentes clonais 

derivadas são diferentes em relação às características relacionadas à pluripotência. Esses resultados 

preliminares indicaram que a geração de piPSCs em diferentes condições de cultura pode contribuir 

para uma melhor compreensão da aquisição da pluripotência e o equilíbrio do estado de naïve /primed 

em células iPSCs suínas. 
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Resumo: A geração de animais transgênicos como biorreatores para a expressão de proteínas 

recombinantes é um avanço importante na biotecnologia. As vacas podem produzir grandes 

quantidades de proteínas no leite e as glândulas mamárias são capazes de realizar modificações pós-

traducionais em proteínas, tornando-as biologicamente ativas. Em função disso, essa glândula é 

considerada um dos principais tecidos para produção de proteínas recombinantes em animais 

transgênicos. Poucas vacas transgênicas foram geradas em comparação a outros animais, devido 

principalmente às baixas eficiências das tecnologias de transgenia nesta espécie, ao baixo número de 

descendentes gerado por gestação e ao longo período de gestação. As glândulas mamárias vêm sendo 

utilizadas para produção de biofármacos no leite e atualmente, dois produtos oriundos do leite de 

animais transgênicos foram liberados e estão sendo utilizados na saúde humana. Neste trabalho, foram 

geradas duas vacas transgênicas, uma para produção da pró-insulina humana e outra para o fator IX de 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

186 
 

coagulação sanguíneo humano. Previamente, foram construídos vetores lentivirais para cada gene, 

sendo a expressão dirigida pelo promotor da β-caseína. Os lentivírus produzidos foram utilizados na 

transdução de cultura de fibroblastos. As células modificadas foram selecionadas por resistência ao 

antibiótico blasticidina e utilizadas na produção de embriões transgênicos através da tecnologia de 

transferência nuclear de células somáticas (TNCS). Embriões no estádio de blastocisto, sete dias de 

idade após TNCS, foram transferidos para vacas receptoras previamente sincronizadas, as gestações 

foram monitoradas e chegaram a termo. Os animais transgênicos gerados estão sendo submetidos à 

indução de lactação hormonal para a avaliação da expressão das proteínas recombinantes no leite. 
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Resumo: A presença de citocinas é um fato conhecidamente crucial para a comunicação celular e a 

estimulação do sistema imune, com o intuito de restaurar a homeostase contra uma agressão. O meio 

condicionado (MC) é resultante dos fatores parácrinos secretados pelas células tronco mesenquimais 

(CTMs) e tem um papel essencial na inibição da apoptose, aumento da angiongênese, redução da 

inflamação e estímulo do sistema imune. O objetivo desse estudo foi comparar a presença e a 

concentração das citocinas IL2, IL6, IL8, IL10, GM-CSF, MCP-1, RAGE, SCF, TNFα e VEGF no 

MC derivado da membrana amniótica (MA) e tecido adiposo (TA) de cães. As amostras previamente 

caracterizadas, foram obtidas do banco de células do laboratório em P3, descongeladas, plaqueadas e 

cultivadas no meio de cultivo 80% DMEN/F12, suplementado com 20% de SFB, antibióticos e 

antimicóticos (Gibco, USA) e incubadas a 37,5°C, 5% de CO2 e com umidade controlada. Após atingir 

a confluência de aproximadamente 70%, as células foram lavadas seis vezes com HBSS e cultivadas 

com privação de SFB por 4 dias, visando obter o MC das duas fontes. Subsequentemente, o meio foi 

coletado, centrifugado 10min/900G, filtrado com filtro de seringa 0,22µm e congelado a -80°C para 

análises futuras. As concentrações de citocinas foram analisadas por quantibody array de quatro 

amostras de AM e três de TA, em quadruplicatas, utilizando-se o escâner microarray (Innoppsys, 

modelo InnoScan 710). As imagens foram analisadas pelo software Mapix 7.0 (Innopsys). A análise 

estatística foi realizada com teste T student não pareado com o Software PAST3 20017. Diferenças 

foram consideradas significativas quando P<0,05. As citocinas pró-inflamatórias IL2, IL6, RAGE e 

TNFα não foram encontradas em ambas fontes. Já as concentrações de IL10 (MA: 808,72 e TA: 722,02 

pg/ml), GM-CSF (MA: 10,83 e TA: 9,28 pg/ml), MCP-1 (MA: 2632,89 e TA: 3914,58 pg/ml) e SCF 

(MA: 18,65 e TA: 33,79 pg/ml) foram detectadas, porém sem diferenças significativas entre os grupos 

estudados. A concentração de IL8 no MA-CM foi significativamente superior a TA-CM (2049,52 

pg/mla e 42,90 pg/mlb). As citocinas detectadas nessas amostras, são conhecidas por serem liberadas 

pelas CTMs após um estímulo inflamatório com LPS, IL1α e β, INFγ ou TNFα. Uma concentração 

relevante das citocinas encontradas no MC derivadas de CTMs não imuno estimuladas neste 

experimento, encoraja estudos mais aprofundados com relação ao seu pontencial imunomodulador 

espontâneo. Reconhecimentos: CAPES e FAPESP 
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Resumo: A tartaruga marinha (Caretta caretta) é um animal em extinção. As populações de tartarugas 

marinhas foram gravemente atingidas em todo o mundo devido a impactos humanos. O Projeto 

TAMAR monitora cerca de 1.100 km de praias localizadas na costa do continente brasileiro e ilhas 

oceânicas. O projeto trabalha com a reabilitação, com o objetivo de curar esses animais e liberá-los de 

volta para o mar. O isolamento e cultivo de células-tronco representa uma alternativa para desenvolver 

novos tratamentos para diversas doenças através da terapia celular, além de possibilitar o 

armazenamento de material genético valioso. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo isolar e 

cultivar células-tronco de tartatuga marinha da espécie Caretta caretta, derivadas do tecido adiposo, 

comparando a eficiência de 5 protocolos. O tecido adiposo subcultanêo foi coletado de um doador, 

fêmea, criado em cativeiro, com autorização do Projeto Tamar. O animal foi submetido à anestesia 

geral inalatória e bloqueio local. Foi realizada a antissepsia da região inguinal seguida de incisão de 

pele, e coleta do tecido adiposo subcutâneo. Após a coleta o material foi encaminhado ao laboratório 

OMICS Biotecnologia Animal. Para o transporte (aproximadamente 6 horas), os fragmentos foram 

acondicionados em solução contendo penicilina, estreptomicina, amicacina e anfotericina. Os 

protocolos de digestão foram: A) Transporte em solução de colagenase, seguido de incubação em 

solução com 0,04% de colagenase em banho maria a 37,5°C por 30 minutos B) Solução de colagenase 

a 0,04% por 30 min, passando pelo vortex a cada 10 min. C) Colagenase a 0,04% over night. D) 

Colagenase 0,25% 15 min em incubadora a 37°C. E) Tripsina (TrypLE Express ® ) over night. 

Realizada a digestão enzimática, a solução foi filtrada, diluída na concentração 1:1 em meio de cultivo 

DMEM F12 com 20% de soro fetal bovino adicionado de antibiótico e antifúngico e submetida a 

centrifugação a 1500 rpm por 10 min. O pellet de células foi ressuspendido em duas garrafas de 

cultivo/grupo e colocado em cultivo em meio DMEM F12 com 20% de SFB adicionada de antibiótico 

e antifúngico em incubadora a 28°C e 5% de CO². Após 15 dias de cultivo foi observado a presença 

de células com aspecto fibroblastoides aderidas ao plástico em uma garrafa de cultivo no Grupo A e 

uma garrafa do grupo B, bem como nas duas do Grupo E. Após 30 dias de cultivo as células do grupo 

E atingiram confluência e sofreram a primeira passagem com viabilidade celular de 97,5% de acordo 

com a coloração por Azul de Tripan. Enquanto as dos grupos tratados com colagenase, ainda estão em 

crescimento. Concluímos que tanto a utilização de tripsina over night como a solução de colagenase a 

0,04% foram eficientes no isolamento de células com morfologia de CTM em tartarugas marinhas, 

mas os resultados obtidos com a utilização de tripsina parecem ser superiores. De acordo com a 

literatura consultada este é o primeiro relato de cultivo de células estromais obtidas de tecido adiposo 

de Caretta caretta. 
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Resumo: As células tronco são células indiferenciadas que são utilizadas para o tratamento de várias 

afecções, devido às suas propriedades imunomoduladoras e terapêuticas. O objetivo do presente estudo 

é descrever o isolamento e o cultivo de células estromais (provavelmente células mesenquimais) a 
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partir da gelatina de Wharton de búfalos. Para este fim, foram coletados aproximadamente 30 cm de 

cordão umbilical (n = 4) em um matadouro de búfalos e transportados em solução composta de DMEM 

+ F12, penicilina (100 UI / mL), estreptomicina (100 mg / mL), anfotericina B (3 Mg / ML) (Thermo 

Fisher Scientific, EUA) e amicacina (11 mg / mL) (Teuto, BRA). No laboratório, o cordão umbilical 

foi colocado em solução de álcool a 70% durante 1 minuto, seguido da dissecção dos vasos umbilicais 

e da coleta do tecido circundante correspondente à gelatina de Warthon. A gelatina de Wharton foi 

então separada em pedaços menores e a digestão enzimática foi realizada em solução a 0,1% de 

colagenase em PBS durante 1,5 horas a 37,5 ° C. A cada 10 minutos as amostras foram 

homogeneizadas em vórtex, para melhorar o processo de digestão. Após a digestão, as amostras foram 

filtradas em filtros de 70 micras e centrifugadas em meio de cultura composto de DMEM + F12, 

penicilina (100 UI / mL), estreptomicina (100 mg / mL), anfotericina B (3 mg / mL) (Thermo Fisher 

Scientific, EUA) E amicacina (11 mg / ml) (Teuto, BRA). O pellet foi então ressuspendido e as células 

cultivadas a 37,5°C, em atmosfera humidificada, contendo 5% de CO2 no ar. As amostras mostraram 

adesão ao plástico com 24 horas e a presença de colônias com morfologia do fibroblastóide foi 

observada em 72 horas. A primeira troca média foi realizada com 96 horas. A primeira passagem foi 

realizada uma semana após o isolamento e as amostras foram criopreservadas para posterior 

caracterização. De acordo com as características morfológicas e adesão ao plástico, podemos assumir 

que células estaminais mesenquimais de búfalos foram isaladas, conforme já descrito em outras 

espécies. O processo de caracterização está em andamento para confirmar esta afirmação. 

Agradecimento FAPESP: Processo 2015 / 01057-1. 

 

SBTE 247 (SUBMISSÃO: 1920) 

CLONAGEM, TRANSGÊNESE E CÉLULAS-TRONCO 

OTIMIZAÇÃO DO MEIO E DA TEMPERATURA PARA RECUPERAÇÃO DA INTEGRIDADE 

DE MEMBRANA DE ESPERMATOZOIDES SUÍNOS SUBMETIDOS A ELETROPORAÇÃO 

ZIGOMAR DA SILVA1; ANDRESSA P. SOUZA1; BRUNA F. V. SUPERTI2; CARLOS ANDRÉ 

DA VEIGA LIMA ROSA1; MARIANA GROKE MARQUES3 

1.UDESC, LAGES, SC, BRASIL; 2.UPF, PASSO FUNDO, RS, BRASIL; 3.EMBRAPA SUÍNOS E 

AVES, CONCORDIA, SC, BRASIL. 

Resumo: A eletroporação (EP), é um método eficaz de transfecção de espermatozoides. Seu sucesso 

depende, entre outras coisas, do meio usado para a EP e na recuperação celular pós EP. A 

permeabilização na membrana celular na EP deve ser apenas suficiente à internalização da substância 

desejada. Após a EP é ideal que as células permaneçam em meio e temperatura que permitam a 

regeneração de suas membranas. Assim, o objetivo deste estudo foi estabelecer para espermatozoides 

suínos submetidos a eletroporação, em condições de baixa e alta intensidade, o meio e a temperatura 

de incubação pós EP que proporcionem maior recuperação da integridade da membrana plasmática 

(RIMP). Para isso, utilizou-se doses inseminantes de 10 machos de linhagens comerciais, as quais 

foram diluídas em BTS para obtenção de amostras com 200μl e 2x106spzt/ml e compuseram os grupos 

experimentais. Após a EP em duas diferentes condições (500 volts, 250μs e 1 pulso (EP1) ou 1000 

volts, 500μs e 2 pulsos (EP2), as amostras foram recuperadas em quatro diferentes condições: mTBM 

(modifyed Tyrodes Buffered Medium) a 17°C ou a 37°C, ou BTS a 17°C ou a 37°C. O iodeto de 

propídio (PI), corante impermeável à membrana foi utilizado como molécula repórter. Cada amostra 

foi eletroporada no Multiporator® (Eppendorf AG), usando BTS, a temperatura ambiente (22°C). 

Após a EP, centrifugou-se as amostras a 9000 x g por 3 minutos, retirou-se o sobrenadante e adicionou-

se 200μl de BTS ou mTBM e incubou-se por 30 minutos a 17°C ou 37°C, conforme seu respectivo 

grupo experimental. Após, analisou-se as amostras por citometria de fluxo (BD Accuri™C6), para 

mensuração da taxa de incorporação de PI, em três momentos, antes da EP (PI0), logo após a EP (PI1) 

e 30 minutos após a recuperação (PI2). A taxa de RIMP se deu pela fórmula RIMP = (PI2-PI0) – (PI1-

PI0), sendo que quanto menor o valor, melhor a RIMP. Para análise estatística utilizou-se o PROC 

MIXED (SAS, versão 9.2 para Windows), com comparações utilizando o Teste Tukey, análise de 
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interação entre as variáveis e nível de significância de 5% (p<0,05). Houve interação entre o meio e a 

temperatura (p=0,0008). O BTS a 17°C teve uma RIMP de - 9,94% ± 5,91, única combinação capaz 

de recuperar as membranas acima dos valores do período pré-recuperação, sendo mais eficiente que o 

mTBM a 17°C (32,5% ± 5,91) (p<0,0001), porém sem diferença com o BTS a 37°C (14,04% ± 6,61%) 

(p=0,0525) e o mTBM a 37°C (10,38% ± 6,27) (p=0,1085). Observou-se também interação entre a EP 

e o meio utilizado (p=0,0471). O meio mTBM utilizado juntamente com a EP2 apresentou piores 

resultados que os demais grupos, apresentando RIMP de 35,82% ± 6,27, sendo o meio BTS com a EP1 

foi de 0,49% ± 6,27 (p=0,0022) e para EP2 3,60% ± 6,27 (p=0,0056) e o meio mTBM e EP1 foi de 

7,06% ± 5,91 (p=0,0018). Este estudo demonstrou que, em geral, o meio BTS, principalmente a 17°C, 

apresentou-se mais eficiente na recuperação integridade da membrana plasmática de espermatozoides 

suínos submetidos a eletroporação.  
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Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a população folicular ovariana em fêmeas bovinas 

após a aplicação de células-tronco mesenquimais (MSCs) alogênicas (provenientes de outro indivíduo 

da mesma espécie) nos ovários. Para tanto, 15 vacas Nelore (Bos indicus) foram submetidas às 

sincronizações da onda de crescimento folicular para aferir a quantidade de folículos no início da 

emergência da onda de crescimento folicular [Dia-5 (D-5): inserção de um dispositivo intravaginal de 

P4 (1,0 g) por 5 dias e administrações de BE (2,0 mg im) e PGF2α (0,53 mg im, cloprostenol sódico)]. 

No D0, as vacas foram distribuídas em três grupos experimentais: CONT (n=5), MSC1 (n=5) e MSC2 

(n=5), de acordo com a quantidade de folículos verificada nos ovários. As MSC de origem adipogênica 

foram isoladas e cultivadas em meio de cultivo IMDM com 10% SFB e 1% P/S, à 37 °C em 5% de 

CO2 para expansão celular até terceira passagem. As células foram congeladas em DMSO e mantidas 

em nitrogênio líquido até o dia da aplicação nos ovários (D1). Neste dia, as células foram 

descongeladas e o DMSO removido. Em seguida, foram mantidas em meio de cultivo IMDM até o 

momento da aplicação. Nas fêmeas do CONT não foram aplicadas MSCs. No MSC1, as MSCs (3x106 

células) foram aplicadas na camada cortical de um dos ovários. No MSC2, as MSC (3x106 células por 

ovário) foram aplicadas na camada cortical de ambos os ovários. As vacas foram submetidas a 

avaliações ultrassonográficas (US) ovarianas para quantificar a população folicular nos D0, D7, D14 

e D21. Os dados foram analisados como medida repetida no tempo, utilizando o procedimento 

GLIMMIX do SAS. A população folicular ovariana nos dias 0, 7, 14 e 21 foi respectivamente de: 

CONT (42,0±9,8, 44,5±9,4, 37,0±8,0 e 41,5±8,8), MSC1 (42,8±8,6, 41,8±4,3, 49,2±10,3 e 49,8±8,4) 

e MSC2 (40,2±6,4, 42,6±8,3, 59,2±15,3 e 48,0±8,1; Ptratamento=0,87, Ptempo=0,33 e Pinteração= 

0,21). Apesar do aumento numérico, no presente estudo não foi verificada diferença estatística na 

população folicular ovariana de fêmeas bovinas submetidas à aplicação de células-tronco 
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mesenquimais alogênicas nos ovários. Estudos adicionais são necessários para avaliar a longo prazo o 

efeito do tratamento com MSCs na população folicular ovariana. 

Agradecimentos: Fapesp 2012/50533-2 (GIFT). 
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Resumo: As vesículas de membrana extracelular, também conhecidas como vesículas extracelulares 

(VEs), são produzidas e secretadas a partir de diferentes tipos celulares. Elas surgiram recentemente 

como um novo e importante componente da comunicação celular. Desta maneira, as VEs podem 

transferir diferentes tipos de sinais entre as células que as produzem e suas células alvo. No entanto, a 

função e rastreamento das VEs durante o processo de comunicação celular ainda não está totalmente 

compreendido. Desta forma, o desenvolvimento de linhagens celulares transgênicas capazes de 

produzir e liberar VEs marcados com GFP pode facilitar o estudo destes mecanismos. Assim, o nosso 

objetivo foi desenvolver uma linhagem celular de fibroblastos transgênicos que secreta VEs marcadas 

com GFP. Para isto, fibroblastos bovinos foram transfectados com as construções de DNA utilizando 

um transdutor estável com vectores de lentivírus (MGH Vector Core, Boston, MA, EUA). 

Resumidamente, as partículas lentivirais foram produzidas por transfecção de células 293T 

(Invitrogen) com Lipofectamina 2000 (Invitrogen) durante 12-16h. Posteriormente, o meio de cultivo 

foi recuperado e centrifugado para recuperar as partículas virais. Os fibroblastos foram plaqueados em 

uma concentração de 105 células/mL e foram adicionados 50 μL do concentrado viral e 8 ng/mL de 

polibreno (Brometo de hexametrina, Sigma). O meio de cultura foi substituído a cada 12h durante 

cinco dias. Em seguida, as células foram separadas por citometria de fluxo. O tamanho, a complexidade 

e a percentagem de células positivas para GFP (GFP+) foram analisadas. Para isso, foram selecionados 

10.000 fibroblastos dos dois grupos, grupo controle (células não transfectadas) e grupo GFP+. No 

grupo controle, não observamos células GFP+ e foram recuperadas para o cultivo 87,4% (n=8,741) 

das células. Em relação ao grupo GFP+, obtivemos 94,2% (n=8,043) e todas as células expressaram a 

proteína fluorescente. As células recuperadas de ambos os grupos foram novamente re-plaqueadas na 

mesma concentração (105 células/mL) e após três dias de cultivo, o meio foi recuperado para avaliação 

do tamanho e concentração das VEs produzidas. Com relação à produção de VEs, os grupos controle 

e GFP+ apresentaram uma concentração de 2,86x108 e 5,95x108 partículas/mL e o tamanho médio 

das partículas foram 165nm ± 2,5 e 141nm ± 5,2, respectivamente. Com base nos resultados 

preliminares aqui apresentados, concluímos que fomos capazes de estabelecer e produzir uma 

linhagem celular transgênica que produz e libera VEs marcados com a proteína GFP. Além disso, 

outras avaliações ainda são necessárias para a completa caracterização destas vesículas. 

Adicionalmente, através deste modelo in vitro, estudos futuros poderão investigar o conteúdo, 

rastreamento e ação das VEs em diversos modelos biológicos. 
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Resumo: Modificações pós traducionais em histonas estão envolvidas com a regulação da expressão 

genica durante o processo de embriogênese (Boland, M.J. et al., Circulation Research, 115, 311-324, 

2014). A H3K4me3 está envolvida com a permissão da transcrição gênica (Liu X. et al., Nature, 537, 

558-562, 2016), enquanto, por outro lado, a H3K9me está envolvida com a repressão da transcrição 

gênica (Santos F. et al., Current Biology, 13, 1116-1121, 2003). O objetivo do presente estudo foi 

caracterizar as modificações da H3K9me global e H3K4me3 durante o desenvolvimento in vitro de 

embriões bovinos. Os embriões foram produzidos in vitro e acondicionados em diferentes estágios de 

desenvolvimento para a investigação das referidas histonas. Para a análise de Imunofluorescência, foi 

utilizado um microscópio confocal (5 Pascal, Zeiss, Alemanha). A quantificação da intensidade dos 

sinais de fluorescência de H3K4me3 e H3K9me, foi realizada em 15 blastômeros por embrião (com 

exceção do embrião de 4 células, no qual todos os blastômeros foram analisados pelo ImageJ). O sinal 

de fluorescência na direção z foi corrigido (padrão) e os dados foram normalizados em relação aos 

controles negativos. O teste de Shapiro-Wilk indicou a normalidade dos dados. Scott-knott a 5% de 

probabilidade foi utilizado quando foi identificada diferença significativa no teste ANOVA (Programa 

R versão 3.3.1). Em todas as fases de desenvolvimento embrionário, as duas proteínas H3K4me3 e 

H3K9me estavam presentes, mostrando a sua importância no controle transcricional entre 4 células 

(maior intensidade de H3K9me global) e blastocisto eclodido (maior intensidade de H3K4me3). Essas 

marcas epigenéticas parecem estar relacionadas com a regulação da pluripotência. No período de 

blastocisto inicial não há diferença significativa da intensidade de sinal entre as duas marcas, sugerindo 

um estado de preparação dos embriões para um período de grandes modificações, a diferenciação 

celular. A H3K4me3 e H3K9me estão presentes entre a fases de 4 células e blastocisto eclodido, no 

entanto sua relação é inversa, de modo que na fase de 4 células H3K9me apresenta maior intensidade 

e a partir da fase de blastocisto a H3K4me3 apresenta maior intensidade de sinal. O comportamento 

da H3K4me3 foi mais dinâmico durante o desenvolvimento pré-implantacional do que o de H3K9me, 

com picos na fase de blastocisto inicial e blastocisto em eclosão, demonstrando maior influência da 

trimetilação da H3K4 durante o desenvolvimento de blastocistos. A fase de blastocisto inicial parece 

ser a fase de transição entre essas modificações, já que não há diferença significativa entre a 

intensidade de sinal das duas modificações epigenéticas de histona. 
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Resumo: O hormônio anti-Mülleriano (AMH) é uma proteína expressa nas gônadas femininas e está 

relacionado ao desenvolvimento folicular ovariano. Possui o importante papel de evitar a depleção 

prematura da reserva folicular por meio do equilíbrio entre a inibição e a promoção do crescimento e 

desenvolvimento de folículos. Recentemente, Pierucci et al (2016; Abstract Book of 18th ICAR, p. 85-

86) caracterizaram a presença de polimorfismos na região codificante do gene AMH em novilhas 

Nelore. Os autores identificaram quatro polimorfismos do tipo SNP, um localizado no intron 2 

(rs132972253) e três no exon 5 (rs527023314, rs722016629 e rs134387246), sendo que os últimos três 

caracterizaram mutações sinônimas. O objetivo deste estudo foi analisar a associação entre os 

polimorfismos presentes na região exônica do gene AMH com as características de ocorrência de 

prenhez precoce (OPP) e idade ao primeiro parto (IPP) em fêmeas da raça Nelore e avaliar a 

constituição genética dessa população para o gene. Os dados fenotípicos coletados consistiram na 

verificação de concepção ou não de 197 novilhas, não aparentadas e com idade entre 16 e 18 meses, 

expostas na estação de monta. As frequências alélicas e genotípicas foram calculadas por meio de 

contagem alélica. O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi analisado pelo teste qui-quadrado e o 

Desequilíbrio de Ligação (DL) por regressão. O efeito dos genótipos identificados para o gene AMH 

na OPP e IPP, assim como o modo de ação desses polimorfismos (efeito aditivo, de dominância ou 

sobredominância), considerando nível de significância de 10%, foram analisados por meio do 

procedimento GLIMMIX do SAS 9.3®. Para a análise de variância da característica OPP, considerou-

se um modelo com distribuição binomial e para IPP, um modelo linear com distribuição normal foi 

considerado. Todos os três SNP do exon 5 encontraram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Baxios 

valores de DL (<0,3) foram detectados em todos os pares de SNP do presente estudo, indicanto 

segregação independente, apesar da curta distância entre os loci. Somente o SNP rs134387246, 

localizado no stop códon, exibiu valor significativo para ambos fenótipos (OPP = 0,059; IPP = 0,060). 

A característica IPP apresentou superioridade por parte dos indivíduos heterozigotos, em 75 dias, em 

relação à média dos homozigotos, configurando a ação gênica denominada sobredominância. Os 

resultados do presente estudo, indicam que o  marcador rs134387246 pode ser um entre os loci que 

afetam características reprodutivas de maneira não aditiva. Pela primeira vez na literatura, 

polimorfismos do gene AMH foram associados a características indicadoras de precocidade sexual, 

sendo que um dos SNP influenciou positivamente nas mesmas, demonstrando ação melhoradora e 

poderá futuramente ser utilizado como ferramenta de seleção de fêmeas Nelore, permitindo aceleração 

do ganho genético e eficiência dos rebanhos bovinos. 

Agradecimentos: À Agropecuária Jacarezinho LTDA, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP, nº 2009/16118-5) pelo suporte financeiro. 
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Resumo: O chá preto é um dos chás oriundos da planta Camellia sinensis. Alguns trabalhos sugerem 

que as catequinas desses chás diminuem a expressão gênica do Vegf (gene do fator de crescimento 

endotélio-vascular) em tumores, porém não se sabe até o momento sua influência no VEGF ovariano. 

O VEGF é um importante fator angiogênico ovariano. Este estudo teve como objetivo verificar o efeito 

da ingestão do chá preto sobre a abundância relativa do RNAm do Vegf em ratas. Para tanto, as ratas 

foram distribuídas em dois grupos, com 30 animais em cada grupo: grupo controle (CT) que recebeu 

água e grupo com ingestão de chá preto (CP) ad libitum no bebedouro. O chá preto foi preparado 

diariamente em uma concentração de 2,5% pela adição de água fervente no extrato puro de chá preto 

e posteriormente filtrado, os animais consumiram em média 27,56 mL/dia de chá preto. Os corpos 

lúteos foram colhidos ao final de cada mês em 10 animais de cada grupo, durante três meses 

consecutivos e armazenados em TRIzol® (Thermo Fisher Scientific, Califórnia, Estados Unidos da 

América) no freezer a -80ºC e posteriormente a abundância relativa de RNAm do Vegf foram avaliadas 

por qPCR. Foram testados três genes endógenos: beta-actina, Gapdh (gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase), Hprt-1 (hipoxantina-guanina fosforribosiltransferase) e Rps-18 (proteína ribossomal 

18S). O Hprt-1 foi o gene mais estável e por isso foi utilizado como normalizador da reação.Os dados 

foram avaliados por meio do teste de Mann-Whitney entre os grupos nos diferentes momentos de 

colheitas (p<0,05). As médias e os erros padrões da expressão relativa de Vegf foram: CT = 1,06±0,13 

e CP = 2,09±0,18 (primeiro mês); CT = 1,08±0,14 e CP = 0,94±0,18 (segundo mês); e CT = 1,05±0,12 

e CP = 1,36±0,35 (terceiro mês). A abundância relativa de RNAm do Vegf foi maior no grupo que 

consumiu chá preto somente ao final do primeiro mês de experimento (p=0,0048), nos demais meses 

não houve diferença estatística significativa entre os grupos. Conclui-se que a ingestão de chá preto 

aumenta a expressão do Vegf no corpo lúteo de ratas Wistar somente no primeiro mês do consumo em 

relação ao controle, nos meses seguintes a expressão não difere entre os dois grupos. Aparentemente, 

o aumento na abundância relativa do RNAm do Vegf no primeiro mês, demonstra uma regulação 

molecular do organismo para manter a angiogênese fisiológica ovariana, porém mais estudos devem 

ser realizados para comprovar a segurança do chá preto para a reprodução feminina. Apoio: FAPESP 

(2010/20274-0). 
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Resumo: A progesterona e seu receptor estão envolvidos na regulação da expressão gênica e podem 

afetar a proliferação e diferenciação celular no corpo lúteo (CL) canino. A identificação das isoformas 

do receptor de progesterona (PR) é fundamental para caracterizar o papel que cada isoforma exerce na 

função do CL. O objetivo do trabalho foi identificar possíveis isoformas do PR durante o diestro não 

gestacional na espécie canina, através da técnica de RNA-seq. Para tal, foram utilizados corpos lúteos 

de cadelas ovariosalpingohisterectorizadas nos dias 10, 20, 30, 40, 50 e 60 (n= 3/grupo) após a 

ovulação. A preparação das bibliotecas e o sequenciamento de nova geração seguiu o protocolo TruSeq 

RNA Sample Preparation Guide, descrito pela Illumina. Os reads foram mapeados contra o genoma 

de referência (Canis_familiaris.CanFam3.1.75.dna.toplevel.fa) usando o programa Hisat (‘Our 

Galaxy’ - ETH-Zurique) que gera arquivos no formato BAM (Binary Alignment/Map). Os dados do 

sequenciamento foram analisados estatisticamente pelo  programa Cuffdiff , um pacote do pipeline 

Cufflinks, sendo a abundância relativa dos transcritos medida em FPKM (Fragments per kilobase of 

exon per million fragments mapped). Os arquivos em formato BAM foram indexados no software de 

visualização IGV (Integrative Genomics Viewer) (Robinson et al.; Nat Biotechnol.; 29:24-26,2011), 
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sendo selecionado o genoma de referência e identificado o gene do PR. A partir dos dados de 

alinhamentos gerados no PR, foi possivel verificar a presença e a expressão relativa da isoforma por 

gráficos de Sashimi, no qual cada junção de exon é ilustrada e os reads são enumerados. O gráfico de 

Sashimi identificou apenas a isoforma do receptor de progesterona B (PR-B) em todos os períodos, 

indicando uma maior expressão nos dias 10 e 20 após a ovulação. Este resultado não era o esperado, 

considerávamos identificar a isoforma do receptor de progesterona A (PR-A), já que a secreção do 

hormônio progesterona atinge valores máximos nesta fase e a possibilidade de diferentes isoformas, 

foi suposta. Porém, o resultado oferece perspectivas de estudos mais aprofundados no papel da 

isoforma PR-B em relação a proliferação e sobrevivência celular no corpo lúteo canino durante o 

diestro.    
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Resumo: A competência ovocitária refere-se a capacidade de um ovócito passar pela maturação, ser 

fecundado e ter desenvolvimento embrionário normal. Estudos tem relatado a importância das enzimas 

envolvidas na acetilação das histonas durante a  maturação ovocitária e uma possível associação dessas 

proteínas com a competência. O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil da expressão de genes 

envolvidos nos processos de acetilação e desacetilação de histonas em ovócitos bovinos de diferentes 

competências na maturação. Esses foram obtidos de folículos de 1,0-3,0mm (menos competentes) e 

de 6,0-8,0mm de diâmetro (mais competentes) dissecados do córtex ovariano. Os ovócitos de cada 

grupo foram maturados in vitro por 0, 8 e 24 horas e armazenados para análise de expressão gênica.  O 

RNA total foi extraído de 4 pools de 15 ovócitos, de cada tratamento para cada um dos tempos de 

maturação. O nível dos transcritos de genes envolvidos na acetilação (HAT1, KAT2A) e desacetilação 

de histonas (HDAC1, HDAC3) foi determinado por qPCR, sendo os valores de expressão 

normalizados pelo gene constitutivo PPIA. Os dados foram analisados por ANOVA, e as médias de 

cada tratamento foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de significância p<0,1. Os resultados 

mostraram que o padrão de expressão dos genes estudados foi semelhante (p>0,1) para ovócitos mais 

e menos competentes, não variando durante a maturação. Com exceção do gene HAT1 em que seus 

transcritos aumentaram (p=0,05) entre 0 e 8 horas de maturação no grupo mais competente. Quando 

os diferentes grupos foram comparados no mesmo tempo de maturação, o grupo mais competente 

apresentou maior expressão (p=0,06) de HAT1 e HDAC1 (p=0,03) às 8 horas de maturação que o 

grupo menos competente. As outras comparações entre os diferentes tratamentos em relação aos 

transcritos desses genes não apresentaram diferença (p>0,1). Conclui-se que durante a maturação 

ocorreu a transcrição do gene HAT1 no grupo mais competente e que esse grupo apresenta uma maior 

expressão dos genes HAT1 e HDAC1 ás 8 horas de maturação que os menos competentes, sugerindo 

que esses podem ser utilizados como marcadores para a competência ovocitária. 

Apoio: Embrapa e FAPEMIG 

 

SBTE 258 (SUBMISSÃO: 1805) 

BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE: CRIOPRESERVAÇÃO, CRIOBIOLOGIA E 

BIOLOGIA MOLECULAR E “ÔMICAS” 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

195 
 

USO DA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER EM PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE 

EMBRIÕES NA ESPÉCIE EQUINA. 

ANDREZA RODRIGUES VIANA1; GIOVANNE TENÓRIO FERNANDES FILHO1; OSWALDO 

CHRISTIANO GOMES NETO2; EWERTON RENNER GOMES DE OLIVEIRA1; GILVANNYA 

GONÇALVES DE SOBRAL1; GUSTAVO FERRER CARNEIRO1 

1.UFRPE-UAG, PALMEIRINA, PE, BRASIL; 2.HARAS MONTE VERDE, SAIRÉ, PE, BRASIL. 

Resumo: Na equideocultura, o aumento da eficiência reprodutiva é necessário para um maior e melhor 

aproveitamento, além da intensificação do ritmo de melhoramento genético dos animais. A demanda 

por novas biotecnologias de reprodução tem aumentado substancialmente. A avaliação ovariana e 

uterina de éguas por meio da ultrassonografia modo Doppler auxilia na seleção de animais que irão 

participar de programas de transferência de embriões, em que pode ser correlacionada a vascularização 

luteal com os níveis séricos de progesterona. Objetivou-se com esse trabalho observar os resultados da 

avaliação de receptoras utilizando-se ultrassonografia modo Doppler em programa comercial de 

transferência de embriões, através de palpação retal, avaliação cervical e ultrassonografia modo B, e 

fazer uma comparação entre as taxas de prenhez nas receptoras avaliadas com ultrassonografia Modo 

B e Modo Doppler. Neste estudo, a dinâmica folicular foi controlada através de palpação retal e exame 

ultrassonográfico diariamente, dividindo-se em 2 grupos de receptoras onde no primeiro grupo as 

éguas foram avaliadas por palpação retal, avaliação cervical e ultrassonografia modo B 

(n=14),  enquanto que no segundo grupo foram utilizados os mesmos parâmetros (palpação retal, 

avaliação cervical e ultrassonografia modo B), acrescentando-se a Ultrassonografia Modo Doppler 

(n=15). As avaliações foram realizadas durante a seleção das receptoras no momento da inovulação 

do embrião coletado das doadoras no D8 pós-ovulação. Para execução do cálculo estatístico foi 

utilizado o teste Exato de Fisher. Foram realizadas 42 colheitas de embriões, com recuperação de 29 

(69%) embriões, resultando em 20 prenhezes (68,9%). Destes 29 embriões implantados, das 14 

receptoras avaliadas por Ultrassonografia Modo B, 7 (50%) resultaram em prenhez positiva e das 15 

receptoras avaliadas por Ultrassonografia Modo Doppler, 13 (86,6%) resultaram em prenhez positiva. 

Apesar do baixo “n” de receptoras avaliadas, foi possível observar uma taxa gestacional 

estatisticamente superior no grupo avaliado com a ultrassonografia Modo Doppler quando comparadas 

com as receptoras avaliadas apenas com a ultrassonografia modo B. Como conclusão, os resultados 

desse estudo demonstram que a Ultrassonografia Doppler apresenta um amplo potencial de uso 

podendo servir como uma ferramenta importante visando otimizar a seleção de receptoras que irão 

receber embriões em programas comerciais de transferência de embriões. 
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Resumo: Embriões produzidos in vitro (PIV) apresentam baixa sobrevivência aos métodos 

convencionais de criopreservação. Na tentativa de melhorar a produção e taxa de sobrevivência 

embrionária após vitrificação, foi utilizada L-carnitina (CA) em diferentes doses, e diferentes 

momentos do cultivo de desenvolvimento embrionário in vitro. Para tanto, a MIV dos oócitos foi 

realizada em meio TCM199 acrescido de 25mM de bicarbonato de sódio, 1,0μg/mL de FSH, 50UI/mL 

de hCG, 1,0μg/mL de estradiol, 0,2mM de piruvato de sódio, 83,4μg/mL de amicacina, e 10% de soro 

fetal bovino. Após 24 horas de MIV, os oócitos foram co-incubados com sêmen em meio Talp-FIV 
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acrescido de 6 mg/mL de BSA por aproximadamente 20 horas. O cultivo de desenvolvimento (CIV) 

foi realizado em meio SOFaa com 6 mg/mL de BSA e 2,5% de SFB. De acordo o delineamento, a CA 

foi utilizada nas concentrações de 0,0 mM (controle); 1,0 mM; 2,5 mM e 5,0 mM a partir de 96 ou 144 

horas após a fertilização (HPF). Todos os cultivos da PIV foram realizados em incubadora a 38,5ºC e 

atmosfera de 5% de CO2 em ar. Aos sete dias de CIV foram avaliadas as taxas de blastocistos, sendo 

os embriões produzidos submetidos à vitrificação. A viabilidade embrionária pós vitrificação foi 

avaliada pela taxa de reexpansão e eclosão dos embriões após o reaquecimento e cultivo por 48 horas 

nas mesmas condições do CIV. A produção de embriões teve delineamento inteiramente casualizado 

no esquema fatorial 4 por 2 (quatro concentrações e 2 dias) 4 repetições, os dados transformados em 

arco seno e submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 1% de 

probabilidade, do programa computacional SAS. Para as análises das variáveis categóricas (expansão 

e eclosão) foi utilizado o teste de Qui-quadrado, considerando os efeitos de concentração e dia, sendo 

que para valores de P iguais ou inferiores a 0,01 (p<0,01), as diferenças entre esses efeitos foram 

consideradas significativas. O momento de aplicação da CA não interferiu na produção de blastocistos 

(P=0,3), no entanto o uso da concentração de 2,5 mM resultou em maior produção de embriões 

(62,0±0,07%, P=0,02) seguida dos grupos 0,0 mM; 1,0 mM e 5,0 mM, respectivamente (53,6±0,02, 

57,7±0,07 e 49,4±0,11, P<0,05). A reexpansão e eclosão embrionária após a desvitrificação, foi 

influenciada pelo momento de aplicação e concentração de CA. A aplicação a partir de 96 hpf (38,4 e 

27,9) foi melhor que 144 hpf (27,9 e 13,5) e a concentração de 2,5 mM resultou em maior porcentagem 

de embriões reexpandidos e eclodidos (37,7 e 27,0) que os grupos 0,0 mM; 1,0 mM e 5 mM, 

respectivamente (19,6 e 14,3; 22,8 e 15,7; 23,6 e 16,7) P<0,05. Considerando momento e concentração, 

o grupo 96 hpf/2,5 mM apresentou as maiores taxas de expansão 60,7% (P=0,008) e eclosão de 41,1% 

(P=0,04). Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a L-carnitina quando utilizada a partir de 

96 hpf, na concentração de 2,5 mM melhora a sobrevivência embrionária à vitrificação. 
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Resumo: O fluido folicular (FF) compõe o microambiente dos folículos e inclui várias proteínas 

biologicamente ativas que podem afetar o crescimento folicular e a fertilização oocitária. Os objetivos 

deste estudo foram investigar o perfil proteômico e funcional do FF bovino em diferentes estádios do 

desenvolvimento folicular e avaliar a associação das proteínas identificadas com a concentração local 

de esteroides. Foram utilizadas 18 vacas Holandesas saudáveis não lactantes. As vacas tiveram seus 

ciclos estrais sincronizados com Ovsynch adicionado com um dispositivo intravaginal de 

progesterona. Foi realizada ultrassonografia transretal (MyLab30, Esaote, Genova, Itália) a cada 12h 

para monitorar as dinâmicas foliculares. Os folículos foram aspirados individualmente nos estádios 

pré-desvio (F1~7,0mm); desvio (F1~8,5mm); pós-desvio (F1~12,0mm); e pré-ovulatório, os quais 

foram confirmados pela mensuração das concentrações de estradiol e progesterona por ELISA. O FF 

de nove vacas foram selecionados para análise proteômica. Após a depleção de albumina, triplicatas 

de FF foram reduzidas, alquiladas e digeridas com tripsina. Os peptídeos resultantes foram marcados 

com TMTsixplex (Pierce, Rockford, EUA) e quantificados utilizando LC-MS/MS (Orbitrap Elite, 

Thermo, San Jose, EUA). Os dados proteômicos foram comparados por meio do PROC GLM do SAS 
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(SAS Institute, Cary, EUA) e as associações entre as concentrações de esteroides e as abundâncias 

relativas das proteínas expressas diferencialmente foram testadas pelo teste de correlação de Pearson. 

Um total de 143 proteínas foi identificado e atribuído a uma variedade de processos biológicos, 

incluindo regulação biológica, resposta ao estímulo, processos metabólicos, resposta de defesa e 

transporte. Foram encontradas 22 proteínas expressas diferencialmente (P<0,05) entre os estádios 

indicando alterações intrafoliculares ao longo do desenvolvimento folicular, com momento esperado 

do desvio crítico para modular a expressão proteica. Folistatina, inibina, serglicina, espondina-1, 

fibrinogênio e o anticorpo anti-testosterona foram relativamente mais abundantes durante os estádios 

iniciais do desenvolvimento folicular. Em contraste, apolipoproteína H, alfa-2-macroglobulina, 

plasminogênio, antitrombina III e imunoglobulinas foram reguladas positivamente após o desvio. 

Entre as proteínas diferencialmente abundantes, 19 foram associadas à esteroidogênese. A análise de 

vias canônicas utilizando o software IPA (Qiagen, Redwood City, EUA) evidenciou a ocorrência de 

redes funcionais no FF em um balanço e controle temporal diferencial, incluindo ativação/inibição da 

resposta de fase aguda, sistema de coagulação, sistema complemento, ativação do receptor 

hepático/ácido retinóide x e biossíntese de óxido nítrico e espécies reativas de oxigênio. Os resultados 

fornecem novas percepções sobre as mudanças proteicas no microambiente folicular ovariano, 

associadas a alterações nas concentrações locais de esteroides, as quais são críticas para maturação do 

folículo e que podem influenciar a função folicular. 
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Resumo: Crioinjúrias em embriões são observadas principalmente em níveis metabólico e molecular, 

prejudicando a qualidade e as taxas de sobrevivência pós reaquecimento. Este estudo objetivou avaliar 

o efeito da suplementação de L-carnitina (LC) durante a vitrificação ou reaquecimento em embriões 

ovinos produzidos in vivo recuperados nos dias 6-7 de desenvolvimento.  LC (3,72 mM) foi adicionada 

às soluções de vitrificação (Experimento 1, C1: controle, LC1: embriões suplementados) ou de 

reaquecimento (Experimento 2; C2; LC2). Após o reaquecimento, os embriões foram cultivados in 

vitro por 72 h a 38,5° C, 5% de CO2 e 5% de O2 para avaliação de taxas de sobrevivência às 24, 48 e 

72 h em ambos experimentos. No Experimento 1, às 24 h de CIV foram avaliados os níveis de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) através de coloração com CellROX Green, número total de células (NTC) 

por Hoechst 33342; às 72 h foram avaliados NTC, número de células apoptóticas com coloração por 

imunofluorescência de caspase-3, e avaliação de índice apoptótico entre embriões dos grupos C1 e 

LC1. Análise da expressão dos genes carnitine palmitoyltransferase 1 e 2 (CPT1 e CPT2), carnitine 

O-acyltransferase (CrAT) e peroxiredoxin 1 (PRDX1) foi realizada por RT-qPCR nos experimentos 1 

e 2 (utilizando-se ACTB como controle endógeno) e os resultados comparados com embriões frescos 

(EF). As médias das taxas de sobrevivência foram comparadas pelo teste Qui-Quadrado, e as médias 

de NTC, células apoptóticas, índice apoptótico e intensidade de fluorescência foram comparados pelo 

teste t de Student, considerando nível de significância de 5%. As taxas de sobrevivência não diferiram 
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(p>0,05) entre os grupos nos Experimentos 1 (68,7% vs 81,8% para C1 e LC1, respectivamente) e 2 

(48,5% vs 64,7% para C2 e LC2, respectivamente). No Experimento 1, os níveis de EROs às 24 h de 

CIV (85,8 ± 68,3 x 1010, C1 vs 89,0 ± 84,4 x 1010, LC1), o número total de células às 24 h (89 ± 22, 

C1 vs 82,2 ± 28, LC1) e 72 h (86 ± 19,9, C1 vs 68,5 ± 25,26, LC1), o número de células apoptóticas 

(3,75 ± 1,48, C1 vs 4,50 ± 4,72, LC1) e o índice apoptótico (4,37 ± 1,45, C1 vs 5,23 ± 4,72, LC1) às 

72 h de CIV não diferiram (p>0,05) entre os embriões avaliados. A análise de expressão gênica não 

mostrou diferenças na abundância relativa de RNAm de CPT1 e CPT2 em embriões de ambos 

experimentos em comparação com FE, no entanto, houve menores expressões de CrAT (p<0,05) em 

C1 e de PRDX1 (p<0,05) em C1 e LC1 comparados a FE. Além disso, CrAT e PRDX1 foram mais 

expressos (p<0,05) em C2 e CrAT menos expresso (p<0,05) em LC2, em relação à FE. Embora a 

suplementação de LC a 3,72 mM durante a vitrificação ou reaquecimento não tenha incrementado a 

sobrevivência e a qualidade morfológica após reaquecimento dos embriões avaliados, ela modulou a 

expressão de genes associados com homeostase energética (CrAT) e estresse oxidativo (PRDX1), 

demonstrando ser benéfica, em ambas formas de suplementação, a embriões ovinos produzidos in 

vivo. 

Apoio financeiro: Embrapa Projeto 02.13.06.026.00.00, Plano de ação 5: "Criopreservação de 

embriões em diferentes raças ovinas ". 
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Resumo: A sexagem de espermatozóides para obtenção de amostras com alta porcentagem de gametas 

portadoras do cromossomo X ou Y torna relevante o papel da inseminação artificial, maximizando o 

progresso genético. A identificação de proteínas distintas na membrana do espermatozoide com os 

cromossomos X e Y poderia permitir o desenvolvimento de uma técnica para a imunosexagem. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil proteico de espermatozoides separados por 

citometria de fluxo. Foram utilizados espermatozóides sexados (amostras n=6X e n=6Y). As proteínas 

foram extraídas e analisadas em espectrometria de massa por aquisição independente de dados. Os 

dados foram pesquisados na base de dados Swissprot e trEMBL na taxonomia Bos taurus. Para a 

análise das variáveis, os dados foram normalizados, transformados (log2) e comparados utilizando 

ferramentas disponíveis no software Perseus. O teste t de Student foi utilizado para comparar os 

resultados das variáveis. Foi considerado o nível de significância de p≤0,05 e fold change ≥ 1,5. Foram 

encontradas 459 proteínas comuns a ambos os grupos, 7 apresentaram maior abundância relativa entre 

espermatozoides X e Y com fold change > ± 1,5. As proteínas principais são a FUN14 domain-

containing protein 2 and NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 7 mitochondrial que 

estão relacionadas com danos mitocondriais (MURRAY et al., J. Biol. Chem., V. 278, p.13619-13622, 

2003 , CHEN et al., Autophagy, v. 12, p. 689-702, 2016) e sua maior abundância relativa em X pode 

estar relacionada à menor motilidade espermática (BORO, Int. J. App. Res., 4, p. 460-462, 2016). Em 

contrapartida, pyruvate dehydrogenase protein X component atua sobre as vias de geração de energia, 

que se encontra em maior abundância no espermatozoide Y e pode estar relacionada com a motilidade 

mais rápida destas células (BORO, Int. J. App. Res., 4, p.460 -462, 2016). Da mesma forma, a predita 

dynein intermediate chain 2 axonemal é principalmente responsável pela motilidade do 

espermatozoide, se apresentou mais abundante no espermatozoide Y. A predita EF-hand domain-

containing protein 1 está relacionada à atividade de PLCζ, que produz oscilações de cálcio para o 

desenvolvimento embrionário. Alguns autores descreveram que os espermatozoides portadores do 
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cromossomo Y têm maiores taxas de crescimento embrionário (PERGAMENT et al., Hum Reprod, v. 

9, p 1730-1732, 1994). Mais estudos são necessários para esclarecer o perfil diferencial de expressão 

protéica. Em geral, a maioria das proteínas encontradas são relacionadas à geração de energia, levando 

a uma compreensão da maior motilidade no espermatozoide que carreia o cromossomo Y. Este estudo 

pode ser uma orientação para trabalhos experimentais adicionais relacionados ao espermatozoide 

sexado e um possível desenvolvimento futuro da imunosexagem. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi controlar a capacitação prematura de espermatozoides 

ovinos criopreservados, pela regulação da atividade da fosfolipase C (PLC). No ensaio I, 

espermatozoides in natura, foram mantidos a 37°C, por 4 h, em diluente Botubov ® (fração I) 

suplementado com 0 (controle), 10, 20 ou 30 μM do U73122 (Sigma), inibidor da PLC, na presença 

ou ausência do glicerol. Parâmetros da cinética espermática foram avaliados durante o período de 

incubação, a fim de selecionar as doses do inibidor a serem testadas na solução crioprotetora (Ensaio 

II). Os ejaculados criopreservados no ensaio II, foram diluídos em Botubov® (fração única), acrescidos 

0 (controle), 10 e 20 μM do U73122. As amostras descongeladas foram avaliadas quanto à cinética 

espermática, pelo sistema “Computer Assisted Sperm Analysis” (CASA), e quanto à integridade de 

membranas pela associação de sondas fluorescentes iodeto de propídeo, PSA-FITC e JC-1. 

Adicionalmente, foram realizadas avaliações da capacitação espermática e reação acrossomal com o 

uso da sonda fluorescente hidrocloreto de clortetraciclina (CTC) antes e após as amostras de sêmen 

criopreservadas serem submetidas à indução da capacitação in vitro em meio TALP sp suplementado 

com heparina, por 4 h de incubação, a 37°C. Todos os resultados foram submetidos à análise de 

variância e ao teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. O ensaio I revelou um efeito dose e 

tempo-dependente do inibidor da PLC sobre os espermatozoides in natura de carneiros. Além disso, a 

presença do glicerol potencializou o efeito tóxico do U73122. No ensaio II, o U73122 não afetou 

nenhum dos parâmetros cinéticos avaliados pelo sistema CASA, nem o número dos espermatozoides 

com as membranas plasmáticas, acrossomais e mitocondriais íntegras ou lesadas. Porém, as avaliações 

realizadas imediatamente após o descongelamento mostraram que a utilização de 10 ou 20 μM do 

inibidor reduziu o percentual de espermatozoides capacitados e com acrossoma reagido, em relação 

ao grupo controle (p<0,05). Após a indução da capacitação in vitro, houve uma redução (p<0,05) do 

número de espermatozoides não capacitados em todos os tratamentos sugerindo um efeito reversível 

do U73122 sobre o processo de capacitação espermática e reação acrossomal. Conclui-se que a 

regulação da atividade da PLC pelo uso do U73122, se mostrou eficiente para reduzir a capacitação 

prematura de espermatozoides ovinos. Testes in vivo devem ser realizados a fim de certificar o efeito 

do tratamento na taxa de prenhez.   
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CÉLULAS DE TUBA UTERINA EQUINA 
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Resumo: Na última década, o cultivo primário de células de tuba uterina (CTU), tornou-se uma forma 

eficaz, rápida, econômica e confiável para obter informações sobre o funcionamento e modulação dos 

diferentes componentes do fluido tubárico na fertilização; esclarecendo a biologia deste processo. 

Neste sentido, propõe-se comparar a eficácia de isolamento de CTU por dois protocolos; isolamento 

com pressão da tuba uterina (TU) com lamina histológica e canulação da TU com cateter. Foram 

coletados 20 ovários de éguas de abatedouro conforme a técnica de Nelis (2013) modificada. Estes, 

foram transportados ao laboratório em uma solução de PBS, Penicilina e estreptomicina (Penstrep®) 

e anfotericina (Fungizone®) a 4 °C. A TU foi isolada e utilizou-se a porção entre a união útero tubárica 

e até dois centímetros da união istmo ampular. No grupo A (n=10) as células foram coletadas através 

da raspagem com leve pressão de uma lâmina histológica por toda a extensão do ducto. No grupo B 

(n=10) cada TU foi canulada com um cateter 24G na região da ampola e aproximadamente 500 µL da 

solução previamente mencionada foi introduzida massageando de forma moderada para 

posteriormente retirar todo seu conteúdo. O fluido obtido de ambas técnicas foi centrifugado a 200xg 

por 10 minutos, o pellet formado foi cultivado em placas Petri 60mm contendo meio TMC 199 (90%), 

soro fetal bovino (10%), pen-strep (1.5%) e fungizone (1.2%). A cada 48 horas o meio foi trocado, por 

um período de 4 dias.  Nas análises preliminares foram avaliadas comparativamente a confluência, 

formação de colônias (explante), movimento ciliar e quantidade de detrito celular. No grupo B a 

quantidade de detrito celular foi menor, enquanto no grupo A, a confluência foi melhor, sugerindo que 

a extração de células epiteliais com auxílio de cateter, diminui significativamente a quantidade de 

detritos celulares e a possibilidade de contaminação, favorecendo a visualização e o manejo dos 

explantes. O movimento ciliar, uma das características mais importantes, esteve presente nos dois 

grupos, e aumento ao longo dos dias. Na técnica de pressão, grupo A se obtém uma quantidade elevada 

de detritos celulares com uma confluência de 50% em 48 horas. Acredita-se que a diferença entre os 

grupos é devido à pressão mecânica aplicada, visando desprender maior quantidade quando a força 

aumenta. Do mesmo modo, técnicas mais agressivas como a utilização de enzimas para digerir o tecido 

ou raspado do epitélio tubárico podem obter maior quantidade de células. De acordo com o objetivo 

do presente trabalho, acredita-se que para obter explantes 100% viáveis e com movimento ciliar, é 

preciso cultivar por um tempo superior a 72 horas, contrastando com bovinos, onde o grupo de pesquisa 

tem observado com os mesmos protocolos viabilidade e movimento ciliar com 24 horas de cultivo. 

Conclui-se que os dois métodos são eficazes e podem ser utilizados como protocolos validados para a 

obtenção de explantes equinos. 
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Resumo: A expressão gênica em células do Cumulus (CCs) já foi sugerida como ferramenta preditiva 

para a qualidade oocitária em vários estudos. Ainda assim, há pouco consenso sobre quais 

biomarcadores realmente seriam clinicamente eficientes e aplicáveis (Fragouli, Human Reproduction 

Update, 20: 1-11, 2014). Analisamos os dados de expressão gênica de CCs considerando as 

características clínicas das pacientes e o potencial do oócito, com o objetivo de identificar possíveis 

biomarcadores de competência oocitária aplicáveis independentemente das características clínicas das 

pacientes. Foram obtidas amostras de CCs agrupadas de 29 pacientes submetidas ao procedimento de 

ICSI. Os oócitos correspondentes às amostras foram acompanhados até o dia 5 após ICSI, e as amostras 

foram divididas em grupo de Boa Qualidade (GQ) (n = 11) e grupo de má qualidade (PQ) (n = 18) de 

acordo com a formação de blastocistos (GQ= 50% ou mais dos embriões relativos às amostras geraram 

blastocistos; PQ= menos de 50% dos embriões relativos às amostras geraram blastocistos). Os 

embriões de cada paciente foram cultivados juntos. Cada amostra foi submetida a reação em cadeia de 

polimerase quantitativa de transcriptase reversa (RT-qPCR) em StepOnePlus ™ (Applied Biosystems, 

EUA). Oligonucleotideos foram selecionados para serem complementares à sequência humana de 

Anexina 1 (ANXA1), Prostaglandina-endoperóxido sintase 2 (PTGS2), Glutationa Peroxidase 4 

(GPX4) e Glutationa-S-Transferase 1 (GST1). A expressão relativa foi calculada pelo método 2-ΔΔCT 

(Livak e Schmittgen, Methods, 25: 402-408, 2001). Os dados clínicos das pacientes (diagnóstico de 

infertilidade, IMC, idade e protocolos de estimulação) e dados experimentais foram combinados 

usando o pacote mice (Buuren e Groothuis-Oudshoorn, Journal of Statistical Software, 45, 2011) em 

um modelo de regressão múltipla construído usando a porcentagem de blastocistos como variáveis 

dependentes e dados clínicos como variáveis independentes. Modelos de teste compostos de variáveis 

clínicas e de cada dado dos ensaios foram comparados com o modelo de linha de base. Todos os 

procedimentos e cálculos foram realizados em ambiente estatístico R. As diferenças dentro dos grupos 

experimentais foram determinadas pelo teste Mann-Whitney (GraphPad® Software 5.0). Quando 

submetidos ao teste de Mann-Whitney, apenas a expressão de ANXA1, que possui atividade 

antiiflamatória, mostrou ser significativamente diferente entre os grupos GQ e PQ (P <0,05), sendo 

elevado no grupo GQ.  Os resultados da expressão gênica foram então submetidos à análise de 

regressão linear, indicando que os níveis de expressão de ANXA1 não eram um potencial preditor da 

qualidade oocitária quando consideramos informações clínicas. Contrariamente, os níveis de expressão 

de PTGS2 se mostraram superexpressos no grupo GQ (P <0,05), e esta significância é independente 

das variáveis clínicas de cada paciente. Tanto quanto sabemos, este é o primeiro estudo sugerindo um 

biomarcador encontrado em CCs que prevê o potencial de formação de blastocisto independentemente 

da idade dos pacientes, diagnóstico de infertilidade, IMC e protocolo de estimulação. 

 

SBTE 267 (SUBMISSÃO: 1859) 

BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE: CRIOPRESERVAÇÃO, CRIOBIOLOGIA E 

BIOLOGIA MOLECULAR E “ÔMICAS” 

EFEITO DO SEXO NA SOBREVIVÊNCIA DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO 

VITRIFICADOS POR CRYOTOP 

LIGIANE OLIVEIRA LEME1; MARGOT ALVES NUNES DODE2 

1.UNB, BRASILIA, DF, BRASIL; 2.EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 

BRASÍLIA, DF, BRASIL. 

Resumo: Diversos estudos têm mostrado que embriões machos e fêmeas são diferentes não só quanto 

à velocidade de desenvolvimento, mas também quanto ao metabolismo, padrão de expressão de genes, 

padrões epigenéticos e à resposta ao estresse. Este estudo objetivou esclarecer se os efeitos que a 

criopreservação causa nos embriões variam de acordo com o sexo. Ovócitos obtidos de ovários de 

abatedouro foram submetidos à MIV por 24 horas, foram inseminados com 1 x 106 de espermatozoides 

/ mL, co-incubados em meio FIV por 16 – 18 horas, e então os possíveis zigotos foram transferidos 

para meio de cultivo in vitro (CIV) por 8 dias. Avaliou-se taxas de clivagem em D2, de blastocistos 

em D6, D7 e D8. Em D7, embriões em estágio blastocisto expandido com qualidade I, segundo 
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critérios da IETS, foram removidos do CIV e divididos em dois tratamentos: controle (C) e vitrificados 

(V) por Cryotop. Após o processo de desvitrificação, os embriões voltaram para as condições de CIV 

por 24 horas adicionais, para avaliação das taxas de sobrevivência (embriões que não degeneraram) e 

evolução de estágio. Então, os embriões de ambos os tratamentos (C: n=129; V: n=165) foram 

armazenados individualmente em DM-PBS com tampão de lise à – 20 °C para determinação do sexo, 

que foi realizada por reação de cadeia em polimerase e confirmado em gel de agarose 1,5%. Os dados 

foram analisados pelo teste de Mann Whitney (P < 0,05). A porcentagem de embriões machos (n=57 

[44%] e n=89 [53,9%]) e fêmeas (n=72 [55,8%] e n=76 [46%]) foi semelhante tanto para o grupo 

controle como para o grupo vitrificado (P>0,05), respectivamente. Nos embriões vitrificados não foi 

observada diferença entre os embriões macho e fêmea com relação a taxa de sobrevivência (n=87 

[55,1%] e n=71 [44,9%], respectivamente), porcentagem de embriões que evoluíram do estágio de 

blastocisto expandido para blastocisto eclodido (n=61 [52,4%] e n=50 [47,6%], respectivamente) e 

taxa de degeneração (n=2 [28,6%] e n=5 [71,4%], respectivamente). Estes resultados sugerem que 

embriões macho e fêmea possuem a mesma tolerância à vitrificação pelo Cryotop. 

 

SBTE 268 (SUBMISSÃO:1868) 

BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE: CRIOPRESERVAÇÃO, CRIOBIOLOGIA E 

BIOLOGIA MOLECULAR E “ÔMICAS” 

PERFIL PROTEICO DO FLUIDO FOLICULAR OVARIANO DE VEADO-CATINGUEIRO 

(MAZAMA GOUAZOUBIRA): RESULTADOS PRELIMINARES 

THAIS THATIANE DOS SANTOS SOUZA1; MAURICIO FRAGA VAN TILBURG1; MARIA 

JÚLIA BARBOSA BEZERRA2; THIAGO VICTOR DAMASCENO TEIXEIRA2; CELSO SHINITI 

NAGANO2; LUCIANA DINIZ ROLA3; JOSÉ MAURICIO BARBANTI DUARTE3; LUCIANA 

MAGALHÃES MELO1; ARLINDO DE ALENCAR ARARIPE MOURA2; VICENTE JOSÉ DE 

FIGUEIRÊDO FREITAS1 

1.UECE, FORTALEZA, CE, BRASIL; 2.UFC, FORTALEZA, CE, BRASIL; 3.UNESP, JABOTICABAL, 

SP, BRASIL. 

Resumo: O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) é uma espécie de cervídeo encontrado no 

Nordeste do Brasil. Esta espécie apresenta dificuldades com as mudanças de seu habitat e ações 

antrópicas. Portanto, programas que buscam a conservação desta espécie podem se beneficiar de 

técnicas reprodutivas, tais como a produção in vitro de embriões. Assim, é interessante realizar estudos 

sobre a proteômica do fluido folicular, a fim de compreender tanto o desenvolvimento quanto a 

maturação oocitária. O objetivo deste estudo foi quantificar as proteínas totais e descrever o perfil 

proteico do fluido de duas categorias foliculares: I (< 3,5 mm) e II (> 3,6 mm). Para tanto, quatro 

fêmeas adultas foram submetidas a um tratamento hormonal com progesterona, benzoato de estradiol 

e gonadotrofina coriônica equina. As fêmeas foram submetidas a um jejum por 36 horas e seguido de 

anestesia inalatória. A aspiração folicular foi realizada por videolaparoscopia e as amostras foram 

centrifugadas (3000xg por 20 min) de acordo com a categoria do folículo. O sobrenadante foi 

armazenado a -80°C para posterior uso. A avaliação da concentração de proteína foi realizada pelo 

método de Bradford. Além disso, as amostras foram submetidas à eletroforese SDS-PAGE, utilizando 

um total de 15 μg de proteínas/poço. Os géis foram corados com Comassie Blue G-250 e as imagens 

foram analisadas utilizando software Quantity One 4.5 (Bio Rad, EUA). As bandas principais foram 

submetidas à digestão triptica e espectrometria de massa sequencial (ESI-Q-Tof) e identificadas pelo 

programa MASCOT. A análise estatística foi realizada com o teste t de Student (p <0,05). Não foram 

observadas diferenças significativas para a quantidade total de proteína (média ± DP) entre as 

categorias: 49,20 ± 22,76 μg/μL (categoria I) vs 56,70 ± 27,38 μg/μL (categoria II). A análise dos géis 

mostrou a seguinte distribuição: 180-115 kDa (29%), 82-64 kDa (36%), 49-19 kDa (28%) e 15-6 kDa 

(7%). De acordo com o peso molecular, as principais proteínas foram: haptoglobina, imunoglobulina 

gama, complemento C3 (180-115 kDa); ceruloplasmina X1, imunoglobulina G1, plasminogênio, 

apolipoproteína A-1, alfa 1-β glicoproteína e serpina (82-64 kDa); serotransferrina, apolipoproteína 
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A-1 e complemento C3 (49-19 kDa) e hemoglobina subunidades beta-3 e alfa-like (15-6 kDa). Esse 

estudo fornece a primeira descrição do proteoma em fluido folicular ovariano de veado-catingueiro. 

Estudos nesta área devem continuar na tentativa de identificar potenciais marcadores da qualidade do 

oócito nesta espécie. 

 

SBTE 271 (SUBMISSÃO: 1912) 

BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE: CRIOPRESERVAÇÃO, CRIOBIOLOGIA E 

BIOLOGIA MOLECULAR E “ÔMICAS” 

A CINÉTICA DAS PRIMEIRAS CLIVAGENS INFLUENCIA O METABOLISMO ENERGÉTICO 

E O PADRÃO DE TRANSCRIÇÃO GÊNICA DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN 

VITRO. 

CAMILA BRUNA DE LIMA1; ERIKA CRISTINA DOS SANTOS2; JÉSSICA ISPADA1; 

PATRÍCIA KUBO FONTES3; MARCELO FABIO GOUVEIA NOGUEIRA3; MARCELLA 

PECORA MILAZZOTTO2 

1.USP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.UFABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL; 3.UNESP, BOTUCATU, 

SP, BRASIL. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar como a cinética das primeiras clivagens influencia o 

metabolismo energético e o padrão de transcrição gênica do embrião bovino. Para isto, embriões foram 

produzidos in vitro seguindo protocolos convencionais. Cerca de 40hpi, os embriões foram avaliados 

quanto a taxa de clivagem e classificados em Rápidos (4 ou mais células) e Lentos (2 ou 3 células). O 

cultivo seguiu por 7 dias em meio SOFaa sob 38,5°C, 5% CO2  e alta umidade. No D5, os embriões 

foram transferidos para poços individuais contendo 20µL do mesmo meio. No D7 o meio foi coletado 

para a quantificação do consumo de Glicose, Lactato e Piruvato. Os respectivos embriões, em estágio 

de blastocisto, foram corados para detecção de espécies reativas de oxigênio (CellRox Green®, 

ThermoFisher Scientific – n=18) e avaliação da atividade mitocondrial (MitoTracker Red CMXRos, 

ThermoFisher Scientific – n=18). Além disso, blastocistos também foram coletados (24 embriões – 4 

replicatas) e submetidos a extração de mRNA, síntese de cDNA e quantificação de 96 transcritos de 

interesse por RT–qPCR no sistema BioMark® HD (Fluidigm, San Francisco). Para a análise 

estatística, as variáveis foram submetidas ao teste de normalidade de Kolgomorov-Smirnov e 

posteriormente comparadas através de um teste t de Student. Para os dados de transcrição gênica, o 

gene GAPDH foi utilizado como controle endógeno para o cálculo dos ΔCt. Os resultados mostram 

que a taxa de clivagem é maior nos embriões Rápidos (42,6%±5,3) do que nos Lentos (26,7%±2,6). 

Da mesma forma, a conversão a blastocisto também é maior no grupo Rápido (40,9%±4,2 vs. 

13,9%±3,6). Com relação ao consumo de substratos energéticos, observamos que os embriões de 

Lentos consomem mais lactato (5,63±0,50 vs. 7,82±0,32; p=0,01) e mais piruvato (6,18±0,16 vs. 

6,79±0,10; p=0,012), porém não há diferença no consumo de glicose. Além disso, embriões Lentos 

também apresentaram maior atividade mitocondrial (p=0,0009) e maior quantidade de EROS 

(p=0,029). Por fim, 24 dos 96 genes avaliados apresentaram diferenças entre os grupos (p<0.1), sendo 

que 22 genes apresentaram maior quantidade de transcritos nos Lentos  (ACSL1, ADCY6, ATF4, BID, 

BMP15, CASP9, CAT, G6PD, GPX1, GPX4, GSK3A, HMOX1, HSF1, HSP90AA1, IGFBP4, 

NFKB2, PFKP, POU5F1, PRDX3, RGS2 E TFAM) e apenas 2 genes nos embriões Rápidos (Dnmt3a 

e SDHA). Tais genes estão relacionados ao metabolismo oxidativo, resposta ao estresse e morte 

celular. Os resultados mostram que apesar de os embriões lentos possuírem um metabolismo mais 

ativo, também possuem menores taxas de desenvolvimento. Estes dados corroboram com a teoria do 

embrião silencioso proposta por Leese (2002) que diz que os embriões menos viáveis apresentam um 

genoma comprometido, e portanto, seu metabolismo mais "ativo" se reflete no maior consumo de 

oxigênio e nutrientes, que são usados pelos mecanismos de reparo. Sendo assim, estes achados indicam 

que a cinética das primeiras clivagens influencia o padrão de funcionamento do metabolismo em 

embriões pré-implantacionais 
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SBTE 272 (SUBMISSÃO: 1928) 

BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE: CRIOPRESERVAÇÃO, CRIOBIOLOGIA E 

BIOLOGIA MOLECULAR E “ÔMICAS” 

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS APÓS A TRANSFERÊNCIA NUCLEAR DE 

PLACA METAFÁSICA 

FELIPPE MANOEL COSTA CAIXETA1; REGIVALDO VIEIRA DE SOUSA2; JOSÉ FELIPE 

WARMLING SPRÍCIGO3; SARAH DE ANDRADE DIAS RODRIGUES1; ANDREI ANTONIONI 

FIDELIS1; MARGOT ALVES NUNES DODE2 

1.UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, BRASILIA, DF, BRASIL; 2.EMBRAPA RECURSOS 

GENÉTICOS E BIOTECNOLGIAS, BRASILIA, DF, BRASIL; 3.FAP-DF, BRASILIA, DF, BRASIL. 

Resumo: Estudos têm mostrado que a ruptura da organização citoplasmática é uma das principais 

alterações causadas pela vitrificação em ovócitos bovinos, sendo um dos responsáveis pela ineficiência 

dessa técnica. A transferência nuclear de genoma (TNG), na qual o DNA de um ovócito afetado é 

transferido com o auxilio de um micromanipulador para um citoplasma de ovócito viável, é uma 

alternativa para resgatar material genético de ovócitos com citoplasma comprometido, como ocorre 

nos vitrificados. O objetivo desse estudo foi avaliar a viabilidade da técnica TNG em ovócitos bovinos. 

Para isso, foram realizados 2 experimentos. No primeiro experimento, foi avaliada a capacidade das 

estruturas reconstruídas de se desenvolverem até o estágio de blastocisto após ativação partenogenética 

(AP). No segundo experimento avaliou-se a capacidade das estruturas reconstruídas de serem 

fecundadas com diferentes concentração de espermatozoides.  Para o primeiro experimento, 

complexos cúmulus-ovócitos (CCOs), obtidos de ovários de abatedouro foram maturados por 21 horas 

e dividido em três grupos: 1) citoplasma previamente enucleado (N=275) reconstruído com placa 

metafásica de outro ovócito (TNG-PM) e submetidos a AP); 2) controle AP (n=141) e 3) controle 

PIVE (n=204). No segundo experimento, CCOs foram maturados, micromanipulados e divididos em 

3 grupos: 1) TNG-PM fecundados com 1x106sptz/ml (n=64); 2) TNG-PM fecundados com 

0,5x106sptz/ml (n=63); 3) Controle PIVE (n=92; fecundados com 1x106sptz/ml). Após 18 horas de 

fecundação, as estruturas foram desnudadas, fixadas em acido acético:álcool (1:3) por 48 horas e 

corados com lacmoide. Os ovócitos foram então classificados em fecundados, não fecundados, 

polispérmicos e anormais. Foi utilizado o teste de Qui-Quadrado para as taxas de fecundação e de 

produção de blastocisto considerando o valor de P≤ 0,05. No primeiro experimento, não foi encontrada 

diferença entre os grupos AP controle e PIVE controle tanto para clivagem (83% e 80,4%) quanto para 

a taxa de blastocisto ( 46,1% e 38,7%). Porém, o grupo TNG-PM apresentou taxas de clivagem 

(63,4%) e blastocisto (18,8%) inferiores em relação aos dois grupos controle. No segundo 

experimento, a taxa de fecundados do grupo controle (76,1%) foi maior do que dos TNG-PM 

fecundados com 1x106sptz/ml (46,9%) e TNG-PM fecundados com 0.5x106sptz/ml e (46%), que não 

diferiram entre si. A taxa de polispermia foi semelhante entre o grupo controle PIVE (18,5%) e os 

grupos TNG-PM fecundados com 1x106sptz/ml (17,2%) e com 0.5x106sptz/ml (17,5%). Pode-se 

concluir que as estruturas reconstruídas pela técnica de TNG-PM são capazes de se desenvolver em 

embrião, e podem ser fecundados usando o mesmo protocolo utilizado na PIVE, sem aumento na taxa 

de polispermia. Sendo uma possível ferramenta para o aproveitamento de ovócitos bovinos 

criopreservados. 

 

SBTE 273 (SUBMISSÃO: 1930) 

BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE: CRIOPRESERVAÇÃO, CRIOBIOLOGIA E 

BIOLOGIA MOLECULAR E “ÔMICAS” 

CORRELAÇÃO ENTRE MARCADORES MOLECULARES CLARIFIDE E A TAXA DE 

PRENHEZ FINAL DE NOVILHAS PRECOCES 
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GUIMARAES PERES2; JOSE LUIZ MORAES VASCONCELOS1 



 Anais da XXXI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Cabo de Santo Agostinho, 2017. 

 

205 
 

1.FMVZ-UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL; 2.AGROPECUÁRIA FAZENDA BRASIL, BARRA DO 

GARÇAS, MT, BRASIL. 

Resumo: Os marcadores moleculares são uma ferramenta genômica, capaz de predizer o potencial 

reprodutivo dos animais. O CLARIFIDE Nelore 2.0 utiliza o SNP Chip ZL5 com 25.458 marcadores 

para a raça nelore. O objetivo deste estudo foi correlacionar o iMVPRep (Índice bioeconômico 

reprodutivo), com a taxa de prenhez final de novilhas precoces. O Índice reprodutivo simplifica a 

seleção de múltiplas características para características maternas importantes (produtividade da vaca). 

Valores de índice materno mais altos indicam fêmeas ou filhas com melhor desempenho reprodutivo 

e de características de produção. Este índice inclui: Idade ao primeiro parto, probabilidade de parto 

precoce, stayability, produtividade acumulada, habilidade materna aos 120 dias, peso aos 210 dias e 

peso aos 365 dias (Zoetis, Data on file, 2017). Foram avaliadas genomicamente (CLARIFIDE Nelore, 

Zoetis), 226 novilhas Nelore, que após serem desmamadas foram submetidas à suplementação em 

confinamento por 150 dias com uma dieta de 56% de volumoso e 44% de concentrado para consumo 

aproximado de 2,3% do peso vivo. Após período de confinamento foi realizada suplementação com 

3g/Kg de peso vivo até o término da estação de monta. Todas as novilhas, com idade média de 15 

meses, foram expostas ao protocolo de indução da ciclicidade, posteriormente ao protocolo de 

sincronização da ovulação e IATF. Após inseminação receberam touro na relação de 1:30. Os grupos 

foram divididos pela mediana de acordo com o Rank iMVPRep. Grupo A (n=116), < 46% no Rank, 

animais com valores mais altos para o iMVPRep (158,83 ± 48,03); Grupo B (n=107), > 47% no Rank, 

animais com valores menores para iMVPRep (32,11 ± 48,24). O peso das novilhas no dia IATF foi 

ajustado para 450 dias, sendo (297,7 ± 1,87) para o grupo A e (294,6 ± 1,87) para o grupo B, não 

havendo diferença estatística (P= 0,23). Os dados binomiais (prenhez final e prenhez na IATF) foram 

analisados pelo PROC GLIMMIX do SAS, tendo touro e inseminador como variáveis aleatórias, e os 

dados contínuos (peso médio ajustado aos 450 dias) foram analisados pelo PROC MIXED do SAS. 

Considerou-se efeito significativo quando P<0,05. Houve efeito do Índice reprodutivo com a taxa de 

prenhez final das novilhas, 79,1% para o grupo A e 64,3% para o grupo B (P=0,04) e uma tendência 

na taxa de prenhez na IATF, 49,2% para o grupo A e 35,4% para o grupo B (P=0,06). Os animais 

identificados pelo CLARIFIDE, com valores maiores para iMVPRep (maior potencial reprodutivo), 

apresentaram maior taxa de prenhez na IATF e prenhez final do que os animais com valores menores 

para iMVPRep (menor potencial reprodutivo), mesmo com a média de peso semelhante entre os dois 

grupos. Conclui-se com os dados desse trabalho que novilhas com maior iMVPRep tiveram melhor 

desempenho reprodutivo e maior probabilidade de prenhez precoce. Mais estudos são necessários para 

elucidar a relação entre os parâmetros genéticos analisados através de marcadores com o desempenho 

reprodutivo (fenotípico) dos animais. 

 

SBTE 274 (SUBMISSÃO: 1912) 

BIOTECNOLOGIAS DE SUPORTE: CRIOPRESERVAÇÃO, CRIOBIOLOGIA E 

BIOLOGIA MOLECULAR E “ÔMICAS” 

O USO DE ÁCIDO LINOLEICO NO CULTIVO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS E SEUS 

EFEITOS NA PRODUÇÃO E SOBREVIVÊNCIA À VITRIFICAÇÃO. 
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1.BIOKLONE REPRODUÇÃO ANIMAL, JABOTICABAL, SP, BRASIL; 2.EMBRAPA AMAZÔNIA 

ORIENTAL, BELEM, PA, BRASIL; 3.EMBRAPA GADO DE LEITE, BARÃO DE JUPARANÃ, RJ, 

BRASIL; 4.UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, JABOTICABAL, SP, BRASIL. 

Resumo: Na tentativa de produzir embriões bovinos in vitro mais resistentes à vitrificação e manter as 

taxas de produção embrionária, foi utilizado o ácido linoleico conjugado trans-10; cis-12 (CLA t10, 

c12) em diferentes doses, e diferentes momentos do cultivo de desenvolvimento embrionário in vitro. 

Para tanto, a MIV (maturação in vitro) dos oócitos foi realizada em meio TCM 199 acrescidos de 

25mM de bicarbonato de sódio, 1,0μg/mL de FSH, 50UI/mL de hCG, 1,0μg/mL de estradiol, 0,2mM 
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de piruvato de sódio, 83,4μg/mL de amicacina, e 10% de soro fetal bovino. Após 24 horas de MIV, os 

oócitos foram co-incubados com sêmen em meio Talp-FIV acrescido de 6 mg/mL de BSA por 

aproximadamente 20 horas. O cultivo in vitro (CIV) foi realizado em meio SOFaa com 6 mg/mL de 

BSA e 2,5% de SFB. De acordo com o delineamento experimental, as concentrações de CLA t10, c12 

utilizadas foram de 0,0 µM (controle); 50,0 µM; 100,0 µM e 150,0 µM a partir de 96 ou 144 horas 

após a fertilização (hpf). Todos os cultivos da PIV (produção in vitro) foram realizados em incubadora 

a 38,5ºC e atmosfera de 5% de CO2 em ar. Aos sete dias de CIV foram avaliadas as taxas de embriões 

produzidos, sendo os blastocistos de boa qualidade submetidos à vitrificação. A viabilidade 

embrionária pós vitrificação foi avaliada pela taxa de reexpansão e eclosão dos embriões após o 

reaquecimento e cultivo por 48 horas nas mesmas condições do CIV. A produção de embriões teve 

delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 4 por 2 (quatro concentrações e 2 dias) 6 

repetições, os dados transformados em arco seno e submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade, do programa computacional SAS. Para as 

análises das variáveis categóricas (expansão e eclosão) foi utilizado o teste de Qui-quadrado, 

considerando os efeitos de concentração e dia, sendo que para valores de P iguais ou inferiores a 0,01 

(p<0,01), as diferenças entre esses efeitos foram consideradas significativas. Foram tratados a partir 

de 96 hpf 1564 zigotos, 0,0 µM (278); 50,0 µM (401); 100,0 µM (448) e 150,0 µM (437); e a partir de 

144 hpf 1566 zigotos, 0,0 µM (278); 50,0 µM (469); 100,0 µM (441) e 150,0 µM (378). A utilização 

do CLA t10, c12, não alterou a produção in vitro de embriões, independente da dose 0,0 µM 

(56,1±0,08); 50,0 µM (50,1±0,06); 100,0 µM (50,8±0,05) e 150,0 µM (50,1±0,08) ou momento de 

aplicação 96 hpf (51,2±0,07) ou após 144 hpf (50,1±0,08) (P=0,4). A reexpansão e eclosão dos 

embriões após vitrificação foi influenciada positivamente com o uso de CLA t10, c12 em quaisquer 

doses 50,0 µM (63,6 e 43,8%); 100,0 µM (64,6 e 39,6%) e 150,0 µM (70,3 e 53,3%) em comparação 

ao grupo 0,0 µM (34,7%; 16%), e também pelo dia de início da suplementação, sendo 96 hpf mais 

eficiente do que 144 hpf (70,4% e 50% vs. 48,2% e 28,4%, respectivamente), independente da 

concentração utilizada (P=0,01). Considerando momento e concentração, o grupo 96 hpf/150 µM 

apresentou as maiores taxas de expansão (85,5%) e eclosão (70,9%) pós vitrificação (P<0,05). Com 

base nos resultados, conclui-se que o CLA t10, c12 quando utilizado a partir de 96 hpf, na concentração 

de 150 µM melhora a sobrevivência embrionária à vitrificação sem prejudicar a produção. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar as mudanças proteômicas dos espermatozoides de 

bovinos após a capacitação in vitro induzida pela heparina com a adição da L-arginina (L-arg), usando 

a abordagem de shotgun. Foi avaliado o padrão de capacitação espermática, integridade de membrana, 

atividade mitocondrial, motilidade espermática e vigor para confirmar o efeito da L-arg durante a 

capacitação in vitro. As avaliações foram, respectivamente, realizadas pela marcação com 

clortetraciclina, H342/IP, JC1, microscopia óptica, e, a abundância proteômica, pela análise nUPLC-

MS/MS. Espermatozoides de três touros Nelore (Bos taurus indicus) foram capacitados in vitro por 3 

horas em meio TALP-sp suplementado com 20 µg/mL heparina (controle) ou com 20 µg/mL heparina 

mais 1 mM L-arg (tratamento). Os dados foram submetidos à análise de variância (Proc GLM) e as 

médias foram comparadas pelo teste SNK a 5% de probabilidade. Quando comparada ao controle, a 

porcentagem da motilidade espermática foi maior no grupo de capacitação tratado com L-arg (67,50 

± 8,66% vs 55,00 ± 7,98%, P < 0,05) e houve um aumento no padrão de capacitados (70,30 ± 1,85% 
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vs 57,84 ± 2,15%, P < 0,05). Após 3 horas de incubação, os espermatozoides capacitados apresentaram 

maior potencial mitocondrial e integridade de membrana aumentada, se comparados ao controle (77,15 

± 5,02% vs 57,72 ± 3,13% e 57,15 ± 4,71% vs 42,85 ± 4,71%, P < 0,05). A abordagem proteômica 

identificou 367 proteínas nos espermatozoides de bovinos após a capacitação in vitro. Quarenta foram 

considerados diferencialmente abundantes entre controle e tratamento (P < 0,05), uma foi abundante 

somente no tratamento com L-arg (P < 0,05) e 326 não foram alteradas (P > 0,05). Onze proteínas 

foram up-reguladas e 29 foram down-reguladas no tratamento, comparando ao controle. Podemos 

concluir que, in vitro, a adição da L-arg ao meio de cultivo em presença de heparina apresentou 

diferença no padrão de abundância de proteínas, aumento na qualidade espermática e na porcentagem 

de espermatozoides capacitados. Esta mudança proteômica pode estar intimamente ligada aos 

mecanismos moleculares envolvidos na ação da L-arg na capacitação in vitro de espermatozoides de 

bovinos. Mais estudos devem ser realizados para determinar se estes achados possuem algum valor 

clínico para a avaliação da fertilidade/infertilidade. 
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Resumo: A HSP90 é uma proteína envolvida na homeostase celular e sua inibição durante a maturação 

reduz competência de desenvolvimento do oócito (Souza, et al., 2015, Reprod. Fertil. Dev. 27:235). O 

presente estudo investigou quantidade relativa de transcritos de choque térmico (HSF1, HSP90, 

HSP40) e totipotência (OCT4) em embriões bovinos no estágio de 8 células derivados de oócitos 

expostos a um inibidor da HSP90 (17AAG; 17-allylamino-17-demetoxigeldanamicina; Sigma, St 

Louis, EUA) associado ao choque térmico (CT) durante a maturação in vitro  (MIV). Os complexos 

cumulus-oócito (COC) foram distribuídos em quatro grupos durante a MIV: Controle - ausência de 

choque térmico ou 17AAG; CT - choque térmico (41,5ºC) durante as primeiras 12h de MIV; 17AAG 

- 2µM de 17AAG durante as primeiras 12h de MIV e 17AAG+CT - 2µM de 17AAG mais choque 

térmico durante as primeiras 12h de MIV. A maturação in vitro ocorreu em placas Nunc, contendo 

400µL de meio TCM199 (Invitrogen, Carlsbarg, EUA) suplementado com FSH suíno (pFSH - Pluset, 

Lab. Callier, Espanha) e 10% de soro de vaca no cio, e incubados sob 5% CO2, 95% de umidade e 

38,5ºC por 24h. O período do choque térmico foi conduzido sob 7% CO2, 95% de umidade a 41,5°C. 

Após a maturação, os oócitos foram fecundados in vitro por 20h com 2x106 espermatozoides/mL. Os 

presumíveis zigotos foram cultivados em placas de 4 poços com meio CR2aa modificado 

suplementado com 2,5% de SFB (Nutricell, Campinas, Brasil), em incubadora a 38ºC com 5% CO2, 

5% O2, 90% N2 e umidade saturada por 52h. Embriões em estágio de 8 células foram lavados três 

vezes em PBS mais 0,1% de álcool polivinílico e então rapidamente congelados em nitrogênio líquido, 

e estocados a -80°C. Três pools de 10 embriões por grupo foram utilizados para a extração de RNA 

total com RNeasy Micro Kit (Quiagen,Valencia, CA, USA) e trancrição reversa com SuperScript III 

First-Strand Synthesis Supermix (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). A quantificação relativa foi 
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realizada pelo método de quantificação comparativa de Ct (2−ΔΔCt) em relação à amostra com o valor 

de delta Ct mais elevado no grupo de controle (amostra calibradora) e baseou-se na eficiência 

do primer. A análise foi realizada por modelo misto utilizando o comando ProcMixed no software 

SAS 9.0. P<0,052 foi considerado significativo e os valores de quantidade relativa são apresentados 

como média ± E.P.M. A quantidade relativa de transcritos do HSF1 foi maior (p<0.052) no grupo 

17AAG que nos grupos Controle e 17AAG+CT, mas similar ao grupo CT. Maior (p<0,03) quantidade 

de transcritos de HSP90 foi encontrado no grupo 17AAG+CT que nos grupos Controle e CT, mas 

similar ao grupo 17AAG. Nenhuma diferença foi encontrada para os transcritos 

de HSP40 e OCT4 entre os grupos. Estes dados mostram que apesar da inibição da HSP90 durante a 

MIV afetar a expressão de HSF1 em embriões de 8 células, não possui o mesmo efeito na expressão 

de HSP90. Em contraste, a inibição de HSP90 associada ao choque térmico influencia a expressão 

de HSP90, mas não apresenta qualquer efeito na transcrição de HSF1. Em conclusão, a expressão 

relativa de genes em embriões em estágio de 8 células é influenciada pela inibição da HSP90 e choque 

térmico durante a maturação in vitro de oócitos bovinos. Apoio financeiro: CNPq, FAPEMIG e 

FAPES  

 




