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RESUMO 

Para aferir as prováveis causas da baixa taxa de recuperação de estruturas 

embrionárias em búfalas superovuladas, foram realizados 4 experimentos. No Exp.1, 

foram utilizados sistemas genitais de búfalas e de vacas tratadas para a indução de 

ovulações única ou múltipla (fatorial 2x2). Os sistemas genitais foram submetidos à 

morfometria, os ovidutos foram lavados para a recuperação dos oócitos e, 

posteriormente, foram encaminhados à histologia. A taxa de recuperação de oócitos 

e o volume dos ovários foram maiores para as vacas que para as búfalas (P<0,05). 

A área das fímbrias foi maior para as búfalas que para as vacas (P<0,05). As 

camadas musculares do infundíbulo e do istmo foram mais espessas para as búfalas 

que para as vacas (P<0,05) e, na ampola, não foi verificado diferença nesta medida 

entre as espécies (P>0,05). No Exp.2 foram utilizados ovidutos de búfalas e de 

vacas, tratadas para a indução de ovulação única. Os ovidutos foram abertos, 

colocados em meio de cultura com ou sem E2 (fatorial 2x2) e incubados por 30 

minutos. Após o período de incubação, foram colocadas microesferas na superfície 

dos ovidutos para a aferição do movimento ciliar. As microesferas no infundíbulo 

direcionaram-se para o útero (P>0,05). Na ampola, direcionaram-se para o útero e 

para o ovário (P>0,05). No istmo das vacas, direcionaram-se para o ovário e no das 

búfalas, para o útero (P<0,05). A presença de E2 no meio de cultura não interferiu na 

direção do deslocamento das microesferas em nenhuma porção dos ovidutos de 

búfalas e de vacas. No Exp.3 foram utilizados ovidutos de búfalas e de vacas 

tratadas para a indução de ovulação única. Os ovidutos foram colocados em meio de 



cultura com ou sem E2 e receberam oócitos de búfalas ou de vacas (fatorial 2x2x2). 

Posteriormente, foram incubados por 24 horas e, após isso, foram lavados para a 

recuperação e contagem dos oócitos. O número e a taxa de recuperação de oócitos 

foi maior para as vacas que para as búfalas (P<0,05) e, estas variáveis não foram 

influenciadas pelo tratamento (P>0,05). Não foi verificada diferença no número de 

oócitos de búfalas ou de vacas recuperados (P>0,05). Os dados são indicativos de 

que o transporte de oócitos pelo oviduto de búfalas e de vacas independe da 

espécie do oócito e não é influenciado pelo E2. No Exp.4, búfalas e vacas foram 

tratadas para a indução de ovulações única ou múltipla. As fêmeas foram 

inseminadas e submetidas à laparotomia para a inserção no interior do oviduto de 

oócitos de búfalas ou de vacas (fatorial 2x2x2). Os sistemas genitais foram lavados 5 

(oócitos de búfala) e 6 dias (oócitos de vaca) após a laparotomia para a recuperação 

das estruturas embrionárias. O número de estruturas embrionárias recuperadas foi 

maior para as vacas que para as búfalas (P<0,05) e, o número e a taxa de 

recuperação de estruturas embrionárias não foram influenciados pelo tratamento ou 

pela espécie dos oócitos (P>0,05). A espécie dos oócitos e o tratamento parecem 

não influenciar no transporte dos oócitos pelos ovidutos de búfalas e de vacas.  

 

Unitermos: Búfalas, Nelores, Múltipla Ovulação, Estradiol, Oócito. 
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ABSTRACT 

In order to study the probable causes of the low embryo recovery rates in 

superovulated buffaloes, 4 experiments were performed. The experiment 1, 

consisted of treating buffaloes and cows in order to induce single or multiple 

ovulation (2x2 factorial). Genital systems were morphometrycally evaluated; oviducts 

were flushed in order to recover the oocytes, and subsequently submitted to 

histological examination. The oocyte recovery rate and the ovarian volume were 

higher for cows when compared to buffaloes (P<0.05). In contrast, fimbria area was 

higher for buffaloes than cows (P<0.05). Likewise, infundibulum and isthmus muscle 

layers were thicker in buffalo than cows (P<0.05). In addition, histological 

measurements were similar in cows and buffaloes (P>0.05). In the experiment 2, 

oviducts of buffaloes and cows treated to show a single ovulation, were dissected 

and placed in two media (with or without estradiol [E2] in a 2x2 factorial) and 

incubated for 30 minutes. After this period, microesferes were used to assess of the 

cilia movements. When placed in the infundibulum, microesferes moved toward the 

uterus (P>0.05). The microesferes in the ampulla moved towards the uterus and 

ovary in a similar fashion in both genetic groups (P>0.05). The microesferes in the 

isthmus, moved towards the ovary in cows; whereas, they moved towards the uterus 

in buffalo (P<0.05). There was no effect of media in the cilia movements at any 

portion of the oviduct neither in buffaloes or cows. In the experiment 3, oviducts of 

buffaloes and cows in the same conditions as in the previous experiment (single 



ovulation in with or without E2), received oocytes originated from buffaloes or cows 

(2x2x2 factorial). These oviducts were incubated for 24h and then flushed for oocyte 

recovery. The total number and the recovery rate of oocytes were higher for cows 

than for buffaloes (P<0.05). Interestingly, there was no effect of treatment in these 

same variables (P>0.05). The number of oocytes from buffaloes and cows that were 

recovered was similar (P>0.05). These results indicate that oocytes transport through 

the oviduct of buffaloes or cows does not depend on the oocyte specie and is not 

influenced by the E2. In the experiment 4, buffaloes and cows were treated in order to 

induce single or multiple ovulation. Females were inseminated and submitted to 

laparotomy in order to insert, inside the oviduct, oocytes of buffaloes or cows (2x2x2 

factorial). Genital tracts were flushed on day 5 (oocytes from buffaloes) and on day 6 

(oocytes from cows) after laparotomy for recovery of embryonic structures. The 

number of embryonic structures recovered was higher for cows when compared to 

the buffaloes (P<0.05). No effect of treatment or oocyte origin were found for the 

number or the rate of embryonic structures recovery (P>0.05). In conclusion, it is 

likely that type of oocyte and treatment do not affect transport of oocytes in the 

oviducts of buffaloes and cows.  

 

Key words: Buffaloes, Nelore, Multiple Ovulation, Estradiol, Oocyte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos dez anos, a taxa de crescimento do rebanho bubalino mundial 

foi de 9,1% e a produção de leite aumentou 70,6% nesse período (FAO, 2005). 

Atualmente existem 174 milhões de cabeças de búfalos, os quais são responsáveis 

pela produção anual de 77 milhões de toneladas de leite (FAO, 2005). 

Entretanto, como ocorre nas demais espécies de interesse zootécnico, o 

crescimento do rebanho bubalino deve estar associado ao controle da produtividade 

- que possibilita a identificação dos indivíduos que possuem mérito genético – e, 

conseqüentemente, à multiplicação e à distribuição dos animais melhoradores, o que 

só é possível com o auxílio das biotecnologias da reprodução. Se assim conduzida, 

a bubalinocultura - que atualmente responde por 12,4% da produção mundial de leite 

(FAO, 2005) – tende a se tornar uma atividade econômica cada vez mais atraente 

sob os pontos de vista econômico e social. 

Nesse contexto, a inseminação artificial (IA), que permite a multiplicação de 

material genético de origem paterna, é indispensável para o melhoramento da 

espécie. Mas, para acelerar o processo de melhoramento genético, faz-se 

necessário aumentar a contribuição das fêmeas, o que implica a utilização de outras 

biotecnologias - como a múltipla ovulação e transferência de embriões (MOET) – a 

essa ferramenta. 

Embora haja registros do nascimento de búfalos com o emprego da MOET 

no Brasil e em outros países (BARUSELLI, 1994; DROST et al., 1983), a utilização 

dessa técnica na espécie ainda apresenta limitações, ligadas principalmente à baixa 

taxa de recuperação embrionária (AMBROSE et al., 1991; BARUSELLI, 1994, 
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1997b; BARUSELLI et al., 1999a, 1999b, 2001a, 2002a; CARVALHO et al., 2002; 

MADAN; DAS; PALTA, 1996; MISRA et al., 1990, 1994; PRAKASH et al., 1992; 

TANEJA; TOTEY; ALI, 1995; TANEJA et al., 1995; ZICARELLI et al., 1994a, 1994b, 

2000). 

Os avanços proporcionados pela técnica de MOET permitem afirmar que as 

fêmeas bubalinas respondem ao tratamento superovulatório, embora sejam menos 

eficientes que as fêmeas bovinas na recuperação de embriões. De acordo com 

Baruselli et al. (2000a), somente 34,8% das ovulações de búfalas submetidas à 

superestimulação do crescimento folicular resultam na colheita de estruturas 

embrionárias, percentual muito inferior àquele encontrado por Adams (1994), que 

registra taxas de 63% a 80% em bovinos. Essa disparidade entre as taxas de 

recuperação de embriões nas duas espécies pode estar relacionada a alguma falha 

no processo de captação e/ou transporte dos oócitos pelo oviduto.  

De acordo com Hunter (1988), os dois principais mecanismos envolvidos no 

transporte dos gametas femininos são os batimentos ciliares do epitélio do oviduto e 

as ondas de contração da musculatura lisa da miosalpinge. Tais mecanismos, assim 

como o tempo de transporte dos oócitos pelo oviduto, são controlados pelos 

esteróides ovarianos.  

Os baixos resultados da MOET na espécie bubalina podem decorrer das 

altas concentrações do hormônio estradiol (E2), postulam Misra et al. (1998). É 

possível que as fêmeas bubalinas sejam mais sensíveis que as fêmeas bovinas a 

elevações nas concentrações plasmáticas de 17β-estradiol durante os tratamentos 

superovulatórios (BEG; SANWAL; YADAV, 1997), pois as búfalas apresentam 

menores concentrações plasmáticas de E2 que as fêmeas bovinas durante o ciclo 

estral normal (BATRA et al., 1983). 
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A exposição até aqui realizada indica a importância de investigar 

detalhadamente as inter-relações anatomofuncionais entre os hormônios esteróides 

ovarianos e o sistema genital das búfalas. A compreensão dos processos fisiológicos 

que envolvem as concentrações de E2 e progesterona (P4), a ovulação, a qualidade 

do oócito e a captação e o transporte oocitário é de grande importância para a 

melhoria da eficiência da MOET em bubalinos. 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo principal estudar detalhes 

específicos da MOET na espécie bubalina, a fim de subsidiar o desenvolvimento de 

procedimentos que possam viabilizar a utilização dessa biotécnica na espécie. E, 

para atingir tal objetivo, delinearam-se objetivos secundários, a seguir arrolados: 

• aferir e comparar a morfometria e as dimensões dos sistemas genitais de fêmeas 

bubalinas e bovinas com ovulações única e múltipla, e verificar a relação entre os 

dados morfométricos e a taxa de recuperação de oócitos; 

• aferir e comparar a espessura da musculatura lisa dos ovidutos nas espécies 

bubalina e bovina, e verificar a relação entre os dados histológicos e a taxa de 

recuperação de oócitos; 

• aferir e comparar a direção dos movimentos ciliares das células endoteliais dos 

ovidutos entre as espécies bubalina e bovina, na ausência ou na presença de 

17β-estradiol no meio de cultura; 

• aferir e comparar o transporte de oócitos das espécies bubalina e bovina pelos 

ovidutos de búfala e de vaca, na ausência ou na presença de 17β-estradiol no 

meio de cultura; 

• aferir e comparar o transporte de oócitos “in vivo” - nas ovulações única e 

múltipla -, por meio da taxa de recuperação de embriões em fêmeas bubalinas e 

bovinas. 
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Finalizando o presente capítulo, cumpre esclarecer que, com vistas a facilitar 

a compreensão do leitor, cada um dos quatro experimentos realizados nesta tese 

constitui um capítulo independente (Capítulos 4, 5, 6 e 7), com os subitens: 

Justificativa, Material e Método, Análise Estatística, Resultados e Discussão – esta 

última, específica de cada experimento. A discussão geral do trabalho consta do 

Capítulo 8. 
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2 HIPÓTESE 

 

 

 O presente trabalho verificou a hipótese de que fatores anatômicos, 

alterações nos movimentos ciliares das células endoteliais do oviduto ou algum 

distúrbio no transporte dos gametas compromete(m) a recuperação de estruturas 

embrionárias em búfalas submetidas ao protocolo de MOET. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 SUPEROVULAÇÃO NA ESPÉCIE BUBALINA 

 

 

Devido às semelhanças na dinâmica e no padrão de dominância folicular 

existentes entre as espécies bubalina e bovina, as técnicas de MOET utilizadas em 

bovinos são, via de regra, adaptadas aos bubalinos (BARUSELLI et al., 1997). 

Os primeiros estudiosos a utilizarem a MOET em bubalinos foram Drost et 

al. (1983), que também registraram o nascimento do primeiro búfalo com o auxílio 

dessa técnica. 

Posteriormente, por meio de avaliação microscópica, Drost e Elsden (1985) 

observaram que, embora tenham o mesmo tamanho, os embriões de búfalos são 

mais escuros que os embriões de bovinos. Outra peculiaridade da espécie está 

relacionada ao desenvolvimento embrionário que, nos primeiros sete dias, é de 24 a 

36 horas mais veloz do que aquele apresentado pelos embriões bovinos (ANWAR; 

ULLAH, 1998; DROST; ELSDEN, 1985; MISRA et al., 1990, 1991, 1998). Na 

Bulgária, Karaivanov et al. (1987) verificaram que os embriões de búfalos 

permanecem no oviduto entre 74 e 100 horas, e adentram o corno uterino 100 a 108 

horas depois do início do cio. 

Com o auxílio de exames ultra-sonográficos, Baruselli (1997b) constatou que 

a espécie bubalina responde aos tratamentos superovulatórios com taxa média de 

ovulação de 62,8%, semelhante àquela observada por Stock, Ellington, Fortune 

(1996) em bovinos. 
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Até o momento, as melhores taxas de recuperação de estruturas 

embrionárias, e a maior eficiência em transferência de embriões em búfalas 

superovuladas são aquelas registradas por Misra et al. (1991), que superovularam 

16 búfalas - selecionadas por apresentarem mais de quatro ovulações em 

tratamentos superovulatórios anteriores - com 600mg de FSH em doses 

decrescentes durante cinco dias, e obtiveram média de 4,37 estruturas embrionárias 

e 3,13 embriões transferíveis por doadora. Entretanto, há que considerar que, 

embora nesse trabalho os autores tenham utilizado búfalas previamente 

selecionadas, ainda assim os resultados obtidos foram inferiores à média da espécie 

bovina que, de acordo com Boland, Goulding, Roche (1991), é de 10 estruturas 

embrionárias recuperadas, das quais 6 se constituem em embriões viáveis para a 

transferência.  

Em 1997, Zicarelli superovulou 336 búfalas na Itália, e verificou que a 

porcentagem de animais que responderam ao tratamento - produzindo pelo menos 

um embrião transferível - variou entre 49 e 68,7 %.   

Baruselli et al. (2000a) constataram que apenas 34,8% das ovulações 

decorrentes de programas de superovulação em fêmeas bubalinas resultaram na 

colheita de estruturas embrionárias após a lavagem – post-mortem - dos ovidutos e 

do útero.  

O confronto entre os trabalhos até aqui mencionados e os achados de 

Adams (1994) – que obteve taxas de recuperação de embriões de 62% a 78% em 

relação ao número de ovulações, e de 63% a 80% em relação ao número de corpos 

lúteos (CL) em bovinos – sugere que as fêmeas bubalinas são menos eficientes que 

as fêmeas bovinas na recuperação de embriões.  
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Bó et al. (1996) observaram, em fêmeas bovinas superovuladas, alta 

correlação entre o número de folículos potencialmente ovulatórios (≥ 8mm) no estro 

e o número de embriões. Essa correlação não foi constatada por Baruselli (1997b) e 

Baruselli et al. (1999a, 1999b), que não encontraram, em fêmeas bubalinas 

superovuladas, relação estatisticamente significativa (P > 0,05) entre o número de 

folículos ≥ 8mm observados no estro e o número de estruturas embrionárias. Tais 

resultados induziram a hipótese de que as fêmeas bubalinas tenham algum tipo de 

comprometimento que lhes dificulte a recuperação embrionária (BARUSELLI et al., 

2000a). 

Trabalhando com búfalas superovuladas, Misra et al. (1998) verificaram que 

altas concentrações de E2 e sua prolongada elevação, ou a grande proporção de 

estrógeno/progesterona, podem aumentar a turgidez do sistema genital, dificultando 

a captação dos oócitos pelas fímbrias. Além disso, segundo Bellve e McDonald 

(1970), as altas concentrações de E2 encontradas em fêmeas de pequenos 

ruminantes superovuladas promovem reversão no peristaltismo do oviduto, o que 

pode ocasionar perda dos oócitos que, eventualmente, tenham sido captados pelas 

fímbrias.  

Na ausência de ovulação, os folículos anovulatórios de búfalas 

superovuladas secretam altas concentrações de E2 (SCHALLENBERGER et al., 

1990). Para Zicarelli (1997), quanto menor for a incidência de cistos ovarianos e de 

folículos anovulatórios, maior será a taxa de recuperação embrionária nessa 

espécie.  

Concentrações anormais de hormônios esteróides ovarianos podem afetar 

os mecanismos de transporte dos gametas femininos (HUNTER, 1988). O 

desequilíbrio entre as concentrações dos hormônios esteróides, ou seja, a elevação 
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na proporção estrógeno/progesterona, pode prejudicar a interação entre os oócitos e 

as células ciliadas da endossalpinge durante as ovulações. A ausência dessa 

interação promove a perda de oócitos, pois, de acordo com Hunter (1988), durante a 

ovulação o fluxo dos fluidos do oviduto direciona-se à cavidade abdominal.  

A relação entre os hormônios esteróides e a taxa de recuperação de 

estruturas embrionárias em fêmeas bubalinas superovuladas - anteriormente 

mencionada - foi utilizada como base para a elaboração de novas técnicas de MOET 

para a espécie. Estudos foram conduzidos com o objetivo principal de reduzir as 

concentrações plasmáticas de E2 em búfalas superovuladas. 

Carvalho (2001) avaliou o emprego de bioimplantes auriculares contendo o 

agonista do hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH) deslorelina associado ao 

hormônio luteinizante (LH) na superovulação de fêmeas bubalinas, e não confirmou 

os achados de D’Occhio e Aspden (1999), para os quais esse agonista reduz as 

concentrações plasmáticas de E2 em novilhas bovinas superovuladas. Também não 

obteve maior taxa de recuperação de estruturas embrionárias. 

Posteriormente, Baruselli et al. (2002a) utilizaram P4 exógena entre as 

aplicações de prostaglandina F2 alfa (PGF2α) e de LH, em búfalas superovuladas 

durante o período pré-ovulatório, constatando que a elevação das concentrações 

plasmáticas de P4 reduz as concentrações sangüíneas de E2, assim como foi 

verificado por Price et al. (1999) em fêmeas bovinas superovuladas.  

Baruselli et al. (2002a) e Carvalho (2001) partiram da hipótese de que a 

redução das concentrações plasmáticas de E2 diminuiria a turgidez do sistema 

genital, proporcionando maior mobilidade das fímbrias em torno do ovário e, 

conseqüentemente, aumentaria a taxa de recuperação de estruturas embrionárias 

em fêmeas bubalinas superovuladas. Entretanto, Baruselli et al. (2002a) verificaram 
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que, embora as concentrações plasmáticas de E2 tenham sido menores nas búfalas 

que receberam P4 exógena no período pré-ovulatório (14,85 ± 3,24pg/ml) do que 

naquelas do grupo controle (20,04 ± 4,08pg/ml), a taxa de recuperação de estruturas 

embrionárias permaneceu baixa em ambos os grupos.  

Danell (1987) observou, por histologia ovariana, que novilhas bubalinas 

apresentam reduzido número de folículos primordiais e maior taxa de atresia folicular 

em relação a novilhas bovinas. Le Van Ty et al. (1989) também observaram a 

existência de menor número de folículos antrais na espécie bubalina do que na 

espécie bovina. Os autores notaram que os ovários de búfalas possuem 20% dos 

folículos antrais encontrados nos ovários de fêmeas bovinas (47,5 ± 23,8 vs. 233,0 ± 

95,8; P < 0,002). O número de folículos não atrésicos (> 1,7mm) envolvidos na 

resposta ovariana a gonadotrofinas exógenas é de 1 a 5 (média de 2,9) para búfalos, 

e de 17 a 32 (média de 22,1) para bovinos. Outra característica da espécie bubalina 

é que as camadas de células da granulosa são ligadas fragilmente aos oócitos, ao 

contrário do que ocorre na espécie bovina (GASPARRINI, 2002).  

Sabe-se que a somatotropina recombinante bovina (rBST) aumenta a 

população de pequenos folículos antrais e melhora a qualidade dos oócitos, por 

efeito direto e/ou indireto, através do fator tipo 1 de crescimento semelhante à 

insulina  (IGF-I – DEAVER; BRYAN, 1999; GONG et al., 1996; LUCY, 2000; 

PAVLOK et al., 1996). O tratamento com rBST estimula a expansão das células do 

cumulus (IZADYAR; COLENBRANDER; BEVERS, 1996; IZADYAR; ZEINSTRA.; 

BEVERS, 1998; IZADYAR et al., 1998), o que pode contribuir para a adesão dos 

oócitos à fímbria e às células ciliadas da endossalpinge e, conseqüentemente, 

aumentar a taxa de recuperação embrionária em animais superovulados.  
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Dessa forma, a relação entre o hormônio rBST, os folículos e a qualidade 

dos oócitos foi também utilizada como base para a elaboração de técnicas de MOET 

para a espécie bubalina. 

Em experimento com fêmeas bubalinas superovuladas, Songsasen et al. 

(1999) verificaram aumento no número e na proporção de embriões transferíveis nos 

animais tratados anteriormente com rBST. De acordo com os autores, é provável 

que esse resultado tenha decorrido da melhor qualidade dos oócitos de tais animais.  

Para verificar a eficiência da rBST na resposta superovulatória de fêmeas 

bubalinas, Baruselli et al. (2003a) realizaram estudo com 16 búfalas e verificaram 

que a rBST proporcionou aumento na taxa de recuperação de embriões, e – ainda 

que sem significância estatística - nos números de folículos com capacidade de 

responder ao tratamento superovulatório (≥ 3mm) e de estruturas embrionárias 

recuperadas. Apesar do aumento na quantidade de estruturas embrionárias 

recuperadas (5,1 ± 6,8 vs. 1,6 ± 1,7 para os grupos rBST e controle, 

respectivamente), os resultados obtidos foram inferiores àqueles encontrados na 

literatura para a espécie bovina (BOLAND; GOULDING; ROCHE, 1991). 

Carvalho et al. (2004) averiguaram a hipótese de que os oócitos de fêmeas 

bubalinas superovuladas são captados após a ovulação e apresentam 

comprometimento no transporte até o útero. Nesse estudo, 16 búfalas foram 

superovuladas e abatidas dois e cinco dias após a primeira inseminação artificial. Os 

ovidutos e o útero foram lavados para a colheita das estruturas embrionárias. Tanto 

as colheitas realizadas dois dias após a primeira inseminação quanto aquelas 

realizadas transcorridos cinco dias da IA resultaram em semelhantes taxas de 

recuperação de estruturas embrionárias, sugerindo que, provavelmente, não existe 

comprometimento no transporte dos oócitos pelo oviduto, mas sim na captação. 
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3.2 ANATOMIA DO SISTEMA GENITAL DE FÊMEAS BOVINAS E  
BUBALINAS 

 

 

O sistema genital feminino inclui os ovários, que produzem gametas e 

hormônios; os ovidutos, que são extensões do útero e apresentam as funções de 

transporte dos oócitos, dos espermatozóides e de secreções; o útero, que é o local 

de desenvolvimento embrionário e fetal; a vagina, que é o canal destinado à cópula 

e à passagem do feto; e a genitália externa (BANKS, 1992; DYCE; SACK;; 

WENSING, 1996; HAFEZ; HAFEZ, 2004; MENEZO; GUERIN, 1997; SISSON, 1986). 

Os órgãos genitais internos são sustentados pelo ligamento largo, constituído pelo 

mesovário, que suporta o ovário, pela mesossalpinge, que suporta os ovidutos, e 

pelo mesométrio, que suporta o útero (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

A morfologia do sistema genital de búfalas é freqüentemente comparada à 

das fêmeas bovinas. De acordo com Sane et al. (1964), o sistema genital de fêmeas 

bubalinas da raça Murrah é mais musculoso e rígido, e o corno uterino é mais 

tortuoso do que os de fêmeas bovinas. Porém, os mesmos autores relatam que o 

sistema genital feminino da espécie bovina é ligeiramente maior e mais pesado do 

que o sistema genital da espécie bubalina. Essas comparações foram realizadas 

tomando por base as raças bovinas européias, que são maiores e mais pesadas do 

que as raças indianas. É provável que fêmeas bovinas e bubalinas com tamanho e 

peso corporais semelhantes também apresentem similaridade na biometria dos 

sistemas genitais. Trabalhando com novilhas bubalinas da raça Surti, Danell (1987) 

verificou correlação positiva entre peso e tamanho corporais e peso do sistema 

genital. 
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A porção fechada do sistema genital compreende os ovários, os ovidutos, os 

cornos uterinos e o corpo do útero. 

Os ovários são sólidos, ovóides e apresentam superfície irregular em virtude 

da projeção de folículos e corpos lúteos (DYCE; SACK; WENSING, 1996). A porção 

cranial de cada ovário une-se ao ligamento largo do útero pelo mesovário (DYCE; 

SACK; WENSING, 1996). Além da diferença macroscópica (VITTORIA, 1997), os 

ovários das búfalas são mais alongados e mais firmemente seguros pelo mesovário 

do que os ovários das fêmeas bovinas (SANE et al., 1964). 

Notáveis variações nas dimensões dos ovários ocorrem durante as 

diferentes fases do ciclo estral (FADLE; FAHMY; EL SHAFEY, 1974; LUKTUKE et 

al., 1973). De acordo com Sisson (1986), o peso dos ovários de fêmeas bovinas 

adultas varia de 15 a 20g. Já Settergreen (1964), que trabalhou com novilhas da 

raça Swedish Highland, verificou pesos de 3,62 a 5,51g. Em búfalas adultas, o peso 

dos ovários varia de 0,50 a 10,90g (LUKTUKE; RAO, 1962; SANE et al., 1964, 

1965), e em novilhas apresentam peso médio de 3,44 a 3,49g (DANELL, 1987). A 

biometria dos ovários de fêmeas bovinas e bubalinas, conforme diferentes autores, 

consta dos quadros 1 e 2, respectivamente. 



 

 

 

 

Órgão Medida 
Monteiro (1998) 
vacas adultas – raça 
Nelore 

Oliveira, Souza 
e Souza (2004) 
vacas adultas – 
raça Nelore 

Perkins et al. 
(1954) - vacas 
adultas – sem raça 
definida 

Monteiro (1998) 
novilhas – raça 
Nelore 

Oliveira, Souza 
e Souza (2004) 
novilhas – raça 
Nelore 

Settergreen 
(1964) - novilhas 
– raça Swedish 
Highland 

Comprimento (cm) - - 3,44 ± 0,55  - - 2,57 

Largura (cm) - - 2,25 ± 0,51 - - 1,91 

Espessura (cm) - - 1,62 ± 0,38 - - 1,61 
Ovário 
esquerdo 

Peso (gr) - - - - - 4,37 (3,74-5,51) 
Comprimento (cm) - - 3,60 ± 0,58 - - 2,51 

Largura (cm) - - 2,40 ± 0,53 - - 1,84 

Espessura (cm) - - 1,75 ± 0,39 - - 1,53 
Ovário direito 

Peso (gr) - - - - - 3,97 (3,62-4,72) 
Comprimento (cm) 17,7 (13,4-23,0) 18,14 ± 3,50 20,68 ± 2,30 15,2 (11,2-20,4) 17,95 ± 3,76 - Oviduto 

esquerdo Largura (cm) - - 0,26 ± 0,04 - - - 

Comprimento (cm) 17,6 (13,0-23,5) 23,78 ± 4,40 20,71 ± 2,40 15,4 (10,5-20,7) 24,01± 4,77 - Oviduto direito 
Largura (cm) - - 0,26 ± 0,04 - - - 

Comprimento (cm) 26,0 (17,7-33,7) 19,03 ± 5,01 39,00 ± 6,82 14,8 (11,1-18,5) 19,25 ± 5,03 - Corno uterino 
esquerdo Largura (cm) - - 2,28 ± 0,40 - - - 

Comprimento (cm) 26,0 (19,0-33,5) 33,72 ± 6,73 39,56 ± 7,42 14,6 (11,2-18,5) 32,25 ± 6,92 - Corno uterino 
direito Largura (cm) - - 2,40 ± 0,57 - - - 

Corpo do útero Comprimento (cm) - 2,28 (1,0-4,0) - - 1,65 (0,5-3,4) - 

QUADRO 1 – Biometria do sistema genital de fêmeas bovinas, conforme diferentes autores 

 



 

 

 

 

Órgão Medida 

El-Sheikh e 
Abdelhadi (1970) 
búfalas – raça 
Egípcia 

Fadle et al. 
(1974) – búfalas 
adultas – raça 
Egípcia 

Luktuke e Rao 
(1962) - búfalas 
adultas – sem 
raça definida 

Sane et al. (1964) 
búfalas adultas – raça 
Murrah 

Sane et al. (1965) 
búfalas adultas – raça 
Jaffri 

Vale et al. (1982) 
búfalas – sem raça 
definida 

Danell 
(1987) 
novilhas – 
raça Surti 

Comp.(cm) - 2,20(2,00-2,40) 2,60 (1,60-3,81) 2,97 ± 0,02 (1,2-5,5) 3,13 ± 0,04 (1,5-5,0) 2,47 ± 0,68 (1,1-4,5) 2,27±0,04 
Larg. (cm) - 1,55(1,40-1,70) 1,34 (1,00-1,62) 1,37 ± 0,01 (0,4-3,5) 1,44 ± 0,03 (0,6-2,6) 1,41 ± 0,46 (0,-2,8) 1,66±0,04 
Espes. (cm) - 1,40(1,30-1,50) 1,55 (1,05-1,95) 1,13 ± 0,01 (0,5-2,2) 1,15 ± 0,02 (0,5-2,0) 1,48 ± 0,54 (0,6-3,0) 1,38±0,03 

Ovário 
esquerdo 

Peso (gr) - - 3,93 (2,00-7,68) 3,66 ± 0,06 (0,5-10,9) 3,87±1,60 (8,57-0,20) 4,66 ± 2,93 (1,6-13,0) 3,44±1,29 
Comp.(cm) - 2,40(2,20-2,60) 2,53 (1,70-3,60) 2,91 ± 0,02 (1,1-5,0) 3,12 ± 0,04 (1,5-5,1) 2,54 ± 0,67 (1,5-4,0) 2,28±0,04 
Larg. (cm) - 1,65(1,50-1,80) 1,32 (0,95-1,80) 1,39 ± 0,01 (0,5-3,0) 1,49 ± 0,03 (0,7-2,5) 1,45 ± 4,51 (0,8-3,0) 1,82±0,05 
Espes. (cm) - 1,25(1,10-1,40) 1,64 (1,10-2,03) 1,17 ± 0,01 (0,5-2,5) 1,19 ± 0,08 (2,0-0,6) 1,57 ± 0,48 (0,7-3,4) 1,42±0,03 

Ovário 
direito 

Peso (gr) - - 3,97 (2,31-6,60) 3,81 ± 0,06 (0,6-11,1) 4,01±1,53(0,62-10,20) 4,80 ± 2,87 (1,3-12,5) 3,59±1,54 
Comp.(cm) 26,3±0,3 (16-34) - 21,8 (16,1-31,9) 22,38 ± 0,12 (12,5-42,8) 24,49±0,28(13,0-36,2) 19,54±5,13(11,0-29,0) - Oviduto 

esquerdo Larg. (cm) (0,2-1,1) - (0,24-1,00) 0,2 0,2 0,22 ± 0,14 (0,2-0,5) - 

Comp.(cm) 26,3±0,3 (17-36) - 22,3 (17,6-32,4) 22,56 ± 0,12 (13,0-36,0) 24,41±0,27(13,0-36,1) 20,30±3,58(11,0-31,0) - Oviduto 
direito Larg. (cm) (0,2-1,1) - (0,25-1,05) 0,2 0,2 0,26 ± 0,12 (0,2-0,5) - 

Comp.(cm) 35,2±0,6 (16-56) - 36,3 (26,1-46,1) 38,75 ± 0,18 (16,0-52,5) 50,27±0,35(36,3-64,0) 28,78±8,46(10,0-40,0) - Corno 
uterino 
esquerdo Larg. (cm) 5,98±0,1 (3-13) - 2,32 (1,63-3,45) 2,62 ± 0,01 (1,2-4,5) 2,73 ± 0,03 (1,6-4,2) - - 

Comp.(cm) 34,8±0,3 (17-55) - 36,2 (31,0-41,5) 39,13 ± 0,18 (21,0-53,0) 51,33±0,03(37,5-64,5) 27,79±7,69(12,0-41,5) - Corno 
uterino 
direito Larg. (cm) 5,88±0,1(2,9-8,9) - 2,45 (1,00-3,28) 2,81 ± 0,02 (1,4-4,0) 2,73 ± 0,03 (1,9-4,4) - - 

Corpo do 
útero 

Comp.(cm) 2,73±0,8(1,4-4,8) - 0,94 (0,67-1,49) 1,38 ± 0,02 (0,5-3,0) 1,49 ± 0,03 (0,5-3,5) 1,16 ± 5,24 (0,8-2,5) - 

Comp. = comprimento           Larg. =  largura 

QUADRO 2 – Biometria do sistema genital de fêmeas bubalinas, conforme diferentes autores. 
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O comprimento e o grau de circunvoluções dos ovidutos - que guardam 

íntima relação anatômica com os ovários - apresentam variações entre as espécies 

domésticas (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Os ovidutos são estruturas tortuosas e 

bilaterais que se estendem do ovário para os cornos uterinos. Possuem três 

segmentos distintos: infundíbulo – apresenta grande orifício no formato de funil -, 

ampola – segmento de parede delgada que se estende caudalmente ao infundíbulo 

– e istmo – estreito segmento muscular unido ao corno uterino (PRIEDKALNS, 

1982).  

As fímbrias, que para Hafez e Hafez (2004) são um segmento do oviduto, 

são consideradas por Priedkalns (1982) como projeções digitiformes do infundíbulo. 

As fímbrias - mais curtas e menos extensíveis nas fêmeas bovinas do que nas éguas 

(SISSON, 1986) - são livres, exceto em um ponto no pólo superior do ovário, o que 

assegura a sua aproximação da superfície ovariana (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

O infundíbulo contém numerosas células secretoras e mantém contato com 

a cavidade peritoneal pelo óstio do oviduto (MENEZO; GUERIN, 1997). É mais 

grosso do que a ampola e o istmo, e está incluído na bursa ovárica (PRIEDKALNS, 

1982), que nos ruminantes é larga e aberta (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Essa estrutura 

consiste de fina prega peritoneal da mesossalpinge, ligada na porção superior do 

ovário (HAFEZ; HAFEZ, 2004; SISSON, 1986). Em estudo realizado com búfalas 

multíparas, Luktuke e Rao (1962) verificaram comprimentos de 6,62 e 7,07cm e 

larguras de 3,24cm e 3,26cm para os infundíbulos esquerdo e direito, 

respectivamente. De acordo com El-Sheikh e Abdelhadi (1970), a espessura do 

infundíbulo em búfalas da raça Egípcia varia de 0,5 a 0,6cm. Danell (1987) 

encontrou variação de 0,25 a 0,90cm no diâmetro do infundíbulo de novilhas búfalas 

da raça Surti. 
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Para Menezo e Guerin (1997), a ampola é a verdadeira porção secretória do 

oviduto. Esse segmento corresponde à metade do comprimento do oviduto e funde-

se ao istmo (HAFEZ; HAFEZ, 2004). O istmo possui a parede espessa – camada 

muscular mais desenvolvida (BANKS, 1992; MENEZO; GUERIN, 1997) – e tortuosa, 

com luz pequena e bem definida (DYCE; SACK; WENSING, 1996). Segundo Leese 

(1988), do infundíbulo ao istmo ocorre diminuição na proporção das camadas 

mucosa/muscular. Nos ruminantes domésticos, a junção do istmo com o corno 

uterino não é tão repentina como na égua (MENEZO; GUERIN, 1997), pois as 

extremidades dos ovidutos são pontiagudas, e o óstio uterino do oviduto é grande e 

infundibuliforme (SISSON, 1986). Vacas e ovelhas apresentam uma flexura na 

junção útero-tubárica, que é mais facilmente verificada durante o cio (HAFEZ; 

HAFEZ, 2004).  

O comprimento dos ovidutos de fêmeas bovinas adultas varia de 11,0 a 

33,9cm (HUNTER, 1988; MONTEIRO, 1998; OLIVEIRA; SOUZA; SOUZA, 2004; 

PERKINS; OLDS; SEATH, 1954; SISSON, 1986), e comprimento dos ovidutos de 

novilhas dessa espécie oscila entre 7,2 e 22,8cm (MONTEIRO, 1998; OLIVEIRA; 

SOUZA; SOUZA, 2004). Em fêmeas bubalinas adultas, o comprimento do oviduto 

varia de 12,5 a 42,8cm (LUKTUKE; RAO, 1962; SANE et al., 1964, 1965). A 

biometria dos ovidutos de fêmeas bovinas e bubalinas, conforme diferentes autores, 

consta dos quadros 1 e 2, respectivamente. 

Histologicamente, o oviduto de fêmeas bovinas adultas apresenta camadas 

da túnica mucosa, da túnica muscular e da túnica serosa, estando ausentes as 

camadas da submucosa e muscular da mucosa (MORABAD; JAGANNATH, 1967).  

No lúmem do oviduto, a mucosa apresenta-se pregueada longitudinalmente, 

o que é mais acentuado na região ampolar (GADDUM-ROSSE; BLANDAU, 1973; 
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HUNTER, 1988; YÁNIZ et al., 2000). A mucosa é revestida por uma única camada 

de epitélio cilíndrico simples ou pseudoestratificado cilíndrico, contendo células 

secretoras e ciliadas (ELLINGTON, 1991; PRIEDKALNS, 1982).  

As células ciliadas ocorrem mais comumente na extremidade cranial do 

oviduto, nos ápices das pregas da mucosa (HAFEZ; HAFEZ, 2004; PRIEDKALNS, 

1982), onde colaboram na movimentação dos oócitos ao longo do órgão (BANKS, 

1992). São mais densas e proeminentes na fímbria, encontradas em grande número 

na ampola, assim como as células secretoras, e menos freqüentes no istmo 

(HUNTER, 1988). As células secretoras não são ciliadas, e a superfície apical é 

recoberta por numerosas microvilosidades (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

A camada muscular consiste de estrato circular interno e longitudinal externo 

de músculo liso (HAFEZ; HAFEZ, 2004; LEESE, 1988). Da extremidade ovariana – 

infundibulo – para a extremidade distal do oviduto – junção utero-tubárica – ocorre 

espessamento das camadas musculares (HAFEZ; HAFEZ, 2004; HUNTER, 1988; 

LEESE, 1988). De acordo com Hunter (1988) e Menezo e Guerin (1997), a 

musculatura lisa do oviduto apresenta inervação simpática e parassimpática. A rede 

de fibras nervosas simpáticas deriva do plexo ovárico e/ou hipogástrico, e as fibras 

adrenérgicas podem ser identificadas na musculatura longitudinal, com rica 

inervação no istmo e pobre na ampola e no infundíbulo (HUNTER, 1988).  

A camada serosa é peculiar, com vascularização bem diferenciada (BANKS, 

1992; HAFEZ; HAFEZ, 2004). O suporte vascular é derivado das artérias uterina e 

ovárica – que juntas fornecem vasos distintos ao longo do oviduto – e, nas 

proximidades do ovário, o relacionamento entre as artérias e veias possibilita a 

transferência de substâncias por meio do mecanismo de contracorrente (HUNTER, 

1988; LEESE, 1988; MENEZO; GUERIN, 1997).  
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Na maioria das espécies o útero é constituído por cornos bilaterais ligados 

aos ovidutos, um corpo e um colo, que se une à vagina (PRIEDKALNS, 1982). 

Sisson (1986) relata que o útero de fêmeas bovinas adultas situa-se quase 

inteiramente dentro da cavidade abdominal.  

O corno uterino das fêmeas búfalas é menos extensível e elástico que o das 

fêmeas bovinas, porque o ligamento intercornual das primeiras une os dois cornos 

desde a sua base (VITTORIA, 1997). De acordo com Sane et al. (1964), que 

trabalharam com búfalas multíparas da raça Murrah, o ligamento intercornual da 

espécie é mais fortemente aderido do que o de bovinos. Essa peculiaridade, aliada à 

rígida musculatura do corno uterino, faz com que os cornos fiquem extremamente 

enrolados, mais do que nos bovinos.  

O comprimento dos cornos uterinos de fêmeas bovinas adultas varia de 16,0 

a 40,6cm (DYCE; SACK; WENSING, 1996; MONTEIRO, 1998; OLIVEIRA; SOUZA; 

SOUZA, 2004; PERKINS; OLDS; SEATH, 1954; SISSON, 1986) e o de novilhas, de 

11,1 a 34,2cm (MONTEIRO, 1998; OLIVEIRA; SOUZA; SOUZA, 2004). Em fêmeas 

bubalinas adultas, o comprimento dos cornos uterinos varia de 16,0 a 64,5cm 

(LUKTUKE; RAO, 1962; SANE et al., 1964, 1965). A biometria dos cornos uterinos 

de fêmeas bovinas e bubalinas, conforme diferentes autores, consta dos quadros 1 e 

2, respectivamente. 

O corpo do útero de fêmeas bovinas mede de 3 a 4cm de comprimento 

(DYCE; SACK; WENSING, 1996; SISSON, 1986). As medidas do corpo uterino de 

fêmeas bubalinas são apresentadas no quadro 2. 
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3.3 CAPTAÇÃO E TRANSPORTE DE OÓCITOS PELO OVIDUTO 

  

 

Nos mamíferos, a fecundação depende do sucesso de uma série de fatores, 

começando com a ovulação, a captação e o transporte de oócitos pelo oviduto. A 

captação do complexo cumulus-oócito (CCO) – formado por oócito, zona pelúcida, 

corona radiata, células do cummulus oophorus e matriz extracelular (TALBOT; DI 

CARLANTONIO, 1984) – é o primeiro de vários eventos importantes no transporte 

dos gametas (TALBOT; GEISKE; KNOLL, 1999). 

Anteriormente à ovulação, ocorrem contrações na musculatura lisa do 

oviduto, as quais são suaves e apresentam variações individuais na proporção e no 

padrão de contractilidade. O padrão e a amplitude das contrações variam nos 

diferentes segmentos do oviduto. Na ampola, fortes ondas peristálticas movem-se de 

maneira segmentada em direção à porção média do oviduto. No istmo, ondas de 

contrações peristálticas e antiperistálticas são segmentais, vigorosas e quase 

contínuas. São as contrações musculares, rítmicas e intermitentes, que asseguram a 

posição das fímbrias em relação à superfície do ovário (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

Durante a ovulação, as contrações tornam-se mais vigorosas e as fímbrias 

se contraem sincronamente e “massageiam” a superfície ovariana em movimentos 

de varredura (HAFEZ; HAFEZ, 2004; PRIEDKALNS, 1982). Os movimentos são 

provavelmente causados por contrações rítmicas dos vasos sangüíneos 

(PRIEDKALNS, 1982), que se tornam ingurgitados próximo à ovulação (HUNTER, 

1988). Nesse período, as fímbrias apresentam-se densamente capilarizadas e 

estabelecem contato com a superfície do ovário pela atividade muscular do 

mesovário, pelas contrações do miométrio, da musculatura lisa da mesossalpinge e 
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do ligamento tubo-ovárico (HAFEZ; HAFEZ, 2004). O ovário é assim movimentado 

lentamente, para frente, para trás e ao redor de seu eixo longitudinal, pelas 

contrações do mesovário (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

As atividades contráteis da fímbria, do oviduto e dos ligamentos são 

parcialmente coordenadas por mecanismos hormonais afetados pela razão 

estrógeno-progesterona (HAFEZ; HAFEZ, 2004). De acordo com Banks (1992) e 

Hunter (1988), a ciliogênese ocorre em resposta às concentrações circulantes de 

estrógeno. Hafez e Hafez (2004) relatam que o oviduto hipertrofia-se e cria novos 

cílios durante o proestro e o estro. Já as células secretoras não ciliadas tornam-se 

maiores sob a influência da progesterona e podem nutrir os oócitos, assim como 

capacitar os espermatozóides para a fecundação (BANKS, 1992). Os grânulos 

secretores são acumulados nas células epiteliais durante a fase folicular do ciclo e, 

após a ovulação, grânulos são liberados dentro do lúmen, causando uma redução na 

altura do epitélio (HAFEZ; HAFEZ, 2004; HUNTER, 1988). 

Após a ruptura do folículo no processo ovulatório uma massa viscosa – 

formada por glicoproteínas secretadas pelas células do cummulus oophorus e 

denominada matriz extracelular (TALBOT; DI CARLANTONIO, 1984) – se espalha e 

adere à superfície ovariana para facilitar a apreensão, pela fímbria, do então 

formado CCO (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Ao mesmo tempo, o movimento dos cílios 

das células epiteliais do infundíbulo – que apresentam atividade máxima na ovulação 

ou logo depois desta – está sincronizado e direcionado para o óstio, o que parece 

estabelecer correntes líquidas que provavelmente aspiram o CCO para o interior do 

oviduto (HAFEZ; HAFEZ, 2004; PRIEDKALNS, 1982; TALBOT; SHUR; MYLES, 

2003). De acordo com Banks (1992), o líquido folicular liberado na ovulação, 
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provavelmente auxilia o transporte do CCO da superfície ovariana para o 

infundíbulo.  

O processo de captação e transporte do CCO envolve a adesão – de modo 

transitório – dos cílios à matriz extracelular (LAM et al., 2000; TALBOT; GEISKE; 

KNOLL, 1999). A pulsação dos cílios parece facilitar que o CCO seja retirado da 

superfície do folículo em colapso, direcionado ao óstio do oviduto e propelido para a 

ampola; depois desses eventos, sua força motora desfaz a adesão com a matriz 

extracelular (HAFEZ; HAFEZ, 2004; HUNTER, 1988; LAM et al., 2000). Se não 

houver um correto grau de adesão entre a matriz  e os cílios, o CCO pode não entrar 

no oviduto (LAM et al., 2000). A matriz extracelular é fundamental para possibilitar 

que as extremidades dos cílios entrem em contato com o CCO, permitindo que este 

se mova para dentro do óstio (HUNTER, 1988; LAM et al., 2000; TALBOT; SHUR; 

MYLES, 2003). Por meio de microscopia eletrônica de transmissão, Lam et al. 

(2000), verificaram que a adesão ocorre especificamente entre as pontas dos cílios e 

os grânulos e filamentos da matriz extracelular, os quais são compostos 

respectivamente por proteína e ácido hialurônico. 

Quando o CCO alcança o óstio, ocorre diminuição na velocidade do 

transporte, enquanto ele  – que é muito largo para passar diretamente pela abertura 

– gira por vários minutos nesse local (TALBOT; SHUR; MYLES, 2003). Durante esse 

período, a matriz extracelular torna-se compactada, o diâmetro do CCO diminui e, 

conseqüentemente, estes se move para o interior do infundíbulo (TALBOT; GEISKE; 

KNOLL, 1999).  

Em algumas ocasiões, os oócitos podem deixar de penetrar no oviduto. 

Oócitos presos em folículos após a ruptura podem ser encontrados em corpos lúteos 
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em desenvolvimento (HAFEZ; HAFEZ, 2004). O CCO também pode ser perdido na 

cavidade peritoneal, o que provavelmente decorre da imobilidade do oviduto 

(HAFEZ; HAFEZ, 2004; PRIEDKALNS, 1982). Nesse caso, geralmente ocorre 

degeneração do gameta feminino e, em raras ocasiões, pode surgir prenhez 

ectópica (HAFEZ; HAFEZ, 2004; PRIEDKALNS, 1982). A alteração na adesão entre 

a matriz extracelular e os cílios pode prejudicar a captação e o transporte do CCO, o 

que também pode explicar alguns casos de prenhez ectópica (TALBOT; SHUR; 

MYLES, 2003).  

A taxa de transporte do CCO é mais rápida através do infundíbulo para a 

junção istmo-ampolar do que através do istmo (HAFEZ; HAFEZ, 2004; HUNTER, 

1988). À medida que o CCO é transportado através do oviduto, a matriz extracelular 

vai sendo perdida (LAM et al., 2000). Na ampola – local da fecundação – os oócitos 

são mantidos em constante rotação por leves contrações musculares peristálticas e 

pelos batimentos ciliares, no sentido do útero (HAFEZ; HAFEZ, 2004; PRIEDKALNS, 

1982). Após rápida passagem pela ampola distal o oócito é retido na porção 

proximal da ampola, próximo à junção istmo-ampolar, o que permite a ocorrência da 

fecundação (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

Os principais mecanismos fisiológicos e farmacológicos que regulam o 

aprisionamento e a liberação de oócitos podem ser o blolqueio mecânico - edema, 

por exemplo -, o bloqueio miogênico e o bloqueio neurogênico, que controla um dos 

mecanismos miogênicos (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Os movimentos peristálticos do 

oviduto, a atividade ciliar e as vias correntes e contracorrentes de fluidos no lúmen 

estão envolvidos no transporte dos oócitos na junção istmo-ampolar (HAFEZ; 

HAFEZ, 2004; HUNTER, 1988). 
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O tempo de transporte de oócitos e/ou embriões pelo oviduto varia de 

acordo com a espécie, e independe do comprimento do istmo e da duração da 

gestação (PRIEDKALNS, 1982). Em bovinos, o oócito permanece por 90 horas no 

oviduto (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Nos bubalinos, o tempo de transporte varia de 74 a 

100 horas (KARAIVANOV et al., 1987). De acordo com Anwar e Ullah (1998), os 

oócitos de búfalos permanecem até 108 horas no oviduto. Em éguas, os oócitos não 

fertilizados são retidos no oviduto por meses (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Esse 

mecanismo pode ser controlado pela densa inervação adrenérgica do istmo que, de 

acordo com Hunter (1988), pode permitir que esta região do oviduto funcione como 

um esfíncter fisiológico.  

No oviduto – após a ovulação e ao redor da fecundação – os oócitos são 

transportados em direção ao útero e os espermatozóides em direção ao ovário 

(HUNTER, 1988). Como esses eventos são controlados pelos esteróides ovarianos, 

qualquer alteração nas concentrações de estrógeno e/ou progesterona poderá 

interferir no transporte dos gametas (HUNTER, 1988; MWANZA et al.; 2002). Altas 

concentrações de estradiol podem atrasar o transporte dos oócitos, enquanto altas 

concentrações de progesterona podem acelerar esse processo (CRISMAN; 

McDONALD; THOMPSON, 1980). Segundo Wijayagunawardane et al. (1998), a 

progesterona, o estradiol, a ocitocina, as prostaglandinas E2 e F2α e a endotelina-1 

podem controlar sinergicamente as contrações do oviduto para que ocorra o 

transporte dos embriões. 

A progesterona, o estradiol e a PGF2α são hormônios responsáveis por 

contrações no istmo (MWANZA et al., 2002). De acordo com Hunter (1988), as 

prostaglandinas da série F, juntamente com o estradiol, ligam-se aos receptores α-
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adrenérgicos das células de músculo liso, promovendo contração da miossalpinge - 

especialmente das camadas musculares circulares – e redução da dimensão do 

lúmem. Por outro lado, os receptores β-adrenérgicos funcionam em sinergismo com 

as prostaglandinas da série E que, na presença de progesterona, proporcionam 

gradual relaxamento das camadas de músculo liso.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    4 EXPERIMENTO 1 
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4 EXPERIMENTO 1 - MORFOMETRIA COMPARATIVA DOS 
SISTEMAS GENITAIS DE FÊMEAS BUBALINAS E BOVINAS 
NA FASE PÓS OVULATÓRIA 

 

 

4.1 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a literatura, tanto as fêmeas bovinas (BARUSELLI et al., 

2002c; 2004) quantos as bubalinas (BARUSELLI et al., 1999c; 2000b) respondem a 

protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) com satisfatórias taxas de 

concepção. No entanto, os protocolos de MOET não apresentam resultados 

positivos na espécie bubalina (BARUSELLI et al., 2001a; 2002a; CARVALHO et al., 

2002; ZICARELLI et al., 2000).  

Com base em tais achados, o Experimento 1 foi conduzido para verificar a 

hipótese de que a anatomia do sistema genital das fêmeas bubalinas é diferente 

daquela das fêmeas bovinas submetidas a tratamentos iguais. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.2.1 ANIMAIS E LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

Para verificar a hipótese supracitada, foram utilizadas fêmeas das espécies 

bubalina e bovina submetidas a ovulações única e múltipla. 

A primeira etapa do Experimento 1 foi realizada nas Fazendas Grande Vale 

e Santa Mônica – no município de Barra do Turvo (SP) –, no mês junho de 2004. A 
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amostra foi constituída por 50 fêmeas bubalinas da raça Murrah, de 

aproximadamente 5 anos de idade, com peso médio de 530,96 ± 11,95kg. Os 

animais apresentaram escore de condição corporal (ECC) ≥ 4,0 (escala de 1 = muito 

magra a 5 = muito gorda).  

A segunda etapa deste experimento foi realizada na Fazenda Botas – no 

município de Campo Grande (MS) –, durante o mês de novembro de 2004. Foram 

utilizadas 22 fêmeas bovinas da raça Nelore, de aproximadamente 5 anos de idade, 

com peso médio de 391,60 ± 14,40kg. Os animais apresentaram ECC > 3,5.  

Anteriormente à realização de cada fase experimental, as fêmeas bubalinas 

e bovinas foram submetidas a diagnóstico de gestação e palpação dos ovários, para 

a verificação de ausência de prenhez e ciclicidade: os animais com presença de 

corpo lúteo foram considerados cíclicos. As fêmeas vazias e cíclicas foram incluídas 

na amostra. Todos os animais foram submetidos a exames de brucelose e 

tuberculose para que eventuais problemas sanitários não comprometessem os 

resultados do experimento. Dessa forma, somente as fêmeas livres destas zoonoses 

foram utilizadas. 

 

 

4.2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo 

fatorial 2x2, sendo os fatores as espécies bubalina ou bovina e os tratamentos de 

indução de ovulações única ou múltipla. 
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4.2.3 TRATAMENTOS 

 

As 72 fêmeas foram divididas aleatoriamente em quatro grupos (G-BufOv, n 

= 23 búfalas com ovulação única; G-BovOv, n = 11 bovinas com ovulação única; G-

BufSov, n = 27 búfalas com múltipla ovulação; G-BovSov, n = 11 bovinas com 

múltipla ovulação). No dia 0 (D0: G-BufOv, G-BovOv e G-BufSov pela manhã; G-

BovSov: à tarde), todas as fêmeas receberam um dispositivo intravaginal de 

progesterona1 (P4) e a aplicação intramuscular (im) de 2mg de benzoato de estradiol 

associado a 50mg de P4 (BE + P4
2).  

O crescimento folicular foi superestimulado no D4 (G-BufSov: pela manhã; 

G-BovSov: à tarde) pelo tratamento com gonadotrofina coriônica eqüina3 (eCG, 

2.500 unidades internacionais – UI – im).  

Todos os animais receberam uma dose luteolítica do análogo de 

prostaglandina F2α
4

 no D8 (PGF2α; 0,15mg im; d-Cloprostenol; G-BufOv, G-BovOv e 

G-BufSov: de manhã; G-BovSov: de tarde), juntamente à remoção dos dispositivos 

intra-vaginais de P4. Nas fêmeas dos G-BufOv e G-BovOv foram aplicadas mais 400 

UI im de eCG3 (D8, pela manhã).  

No D9 pela manhã, os animais receberam aplicação im do hormônio 

liberador de gonadotrofinas5 (Lecirelina; G-BufOv e G-BovOv: 25 µg; G-BufSov e G-

BovSov: 50 µg), 12 horas (G-BovSov) e 24 horas (G-BufOv, G-BovOv e G-BufSov) 

após a remoção dos DIBs. De acordo com a literatura, o momento mais apropriado 

para a indução da ovulação em búfalas superovuladas é 24 horas após a última 

                                            
1  DIB, Syntex, Argentina. 
2  Index Farmacêutica, Brasil. 
3  Novormon, Syntex, Argentina. 
4  Prolise, Arsa, Argentina. 
5  Gestran-Plus, Arsa, Argentina. 
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administração de FSH (CARVALHO et al., 2002; ZICARELLI et al., 2000), enquanto 

em fêmeas Bos indicus submetidas ao mesmo tratamento é 12 horas após a última 

aplicação do hormônio superovulatório (BARUSELLI et al., 2006).  

Todas as fêmeas foram abatidas 48 horas após a indução da ovulação 

(D11). 

 
Ovulação única: G-BufOv (n = 23 búfalas) e G-BovOv (n = 11 bovinas)    

2,0 mg BE            400 UI eCG 
50 mg P4          0,15 mg PGF2α 

 
Remoção do implante  

       25 µg GnRH  
 
 
D0         D8    D9    D11
 
Múltipla ovulação: G-BufSov (n = 27 búfalas) e G-BovSov (n = 11 bovinas) 

2,0 mg BE          0,15 mg PGF2α 
50 mg P4  2.500 UI eCG  Remoção do implante  
 

       50 µg GnRH  
 
 
D0         D4      D8    D9    D11
 
 

DIB

A
B
A
T
E

DIB

A
B
A
T
E

Figura 1 – Representação esquemática dos tratamentos realizados no Experimento 1 
 

 

4.2.4 ULTRA-SONOGRAFIA OVARIANA E DINÂMICA FOLICULAR 

 

A ultra-sonografia transretal foi realizada com a Eco Câmara Pie Medical 

1006 equipada com transdutor linear de 8,0MHz. A resposta folicular ao eCG3 foi 

estabelecida como sendo o número de folículos potencialmente ovulatórios (≥ 8 mm) 

verificados no D9 pela manhã.  

                                            
6  Pie Medical, Holanda. 
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4.2.5 ABATE DOS ANIMAIS 

 
As búfalas foram abatidas no Frigorífico Argus, localizado em São José dos 

Pinhais (PR). Os tratos genitais das cinqüenta búfalas foram retirados, 

acondicionados em gelo e encaminhados ao Departamento de Reprodução Animal 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

O abate das fêmeas bovinas foi realizado no Frigorífico Independência, 

localizado em Campo Grande (MS). Os tratos genitais das 22 Nelores foram 

retirados, acondicionados em gelo e encaminhados ao laboratório de embriões da 

Fazenda Botas, em Campo Grande (MS). 

O transporte dos tratos genitais não ultrapassou 5 horas, o que permitiu que 

o material chegasse resfriado ao laboratório. Posteriormente, os genitais foram 

submetidos à contagem do número de corpos lúteos, à morfometria e à lavagem dos 

ovidutos.  

 
 
4.2.6 CORPOS LÚTEOS E MORFOMETRIA 

 
Neste experimento foram utilizados somente os genitais cujos ovários 

apresentassem pelo menos um corpo lúteo. Dessa forma, foram utilizados 48 

sistemas genitais (G-BufOv = 10; G-BovOv = 10; G-BufSov = 18; G-BovSov = 10). O 

material residual foi descartado.  

Para possibilitar o trabalho com os órgãos, os genitais foram acomodados 

em uma superfície plana. O número de corpos lúteos foi verificado 

macroscopicamente e, anteriormente à dissecção, as bursas ováricas foram 

distendidas e tiveram seus eixos máximos aferidos com o auxílio de um paquímetro. 

A dissecção foi iniciada pelos ovários, os quais foram separados das bursas 

e dos mesovários. As medidas dos eixos maior e menor e da espessura foram 
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aferidas com paquímetro. Cada ovário foi envolvido por um fio de nylon cujo 

tamanho foi medido com régua milimétrica. Essa medida foi considerada como o 

perímetro dos ovários. A área elíptica dos ovários foi calculada como: [(eixo maior/2) 

x (eixo menor/2) x Pi - π = 3,1516 -]. Um frasco (Becker) contendo solução salina 

isotônica foi colocado sobre uma balança analítica, e os ovários foram mergulhados 

separadamente no líquido – com o cuidado de não tocarem as paredes do 

recipiente. O valor obtido foi considerado como o peso dos ovários. De acordo com a 

metodologia empregada – Método de Scherle (SCHERLE, 1970) –, esse valor foi 

considerado igual ao volume.  

Os ovidutos foram cortados na junção útero-tubárica e dissecados em todo o 

seu comprimento. A seguir, foram acomodados em uma superfície plana. As fímbrias 

foram abertas e posicionadas ao lado de uma régua e fotografadas. As fotos – 

digitais – foram analisadas pelo programa KS-4007, graças ao qual foi possível 

contornar todas as fímbrias com o auxílio de um mouse: dessa forma, obteve-se a 

medida da área do órgão. Para medir os comprimentos do oviduto, uma régua foi 

colocada ao lado do órgão, entre o óstio e a junção útero-tubárica. 

Do início da bifurcação dos cornos uterinos à junção útero-tubárica 

estendeu-se um fio de nylon; o tamanho do fio utilizado foi medido por meio de uma 

régua milimétrica. Essa medida foi considerada como o comprimento de cada corno.  

A luz do corpo do útero foi exposta por meio de uma incisão na região dorsal 

deste. Posteriormente, um paquímetro foi posicionado entre o último anel cervical e 

a bifurcação dos cornos uterinos. Essa medida foi considerada como o comprimento 

do corpo do útero. 

As medições efetuadas estão exemplificadas na figura 2. 

 

                                            
7  Zeiss, Alemanha. 
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Figura 2 – Quadro ilustrativo com a seqüência das medições efetuadas no Experimento 1. A = medida 

do diâmetro máximo da bursa ovárica; B = material para a pesagem dos ovários; C = 
medições efetuadas nos  ovários; D = esquema adotado para registrar as imagens das 
fimbrias do oviduto; E = medição do comprimento do oviduto; F = medições efetuadas nos 
cornos uterinos 
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4.2.7 LAVAGEM DOS OVIDUTOS 

 

Depois de tomadas todas as medidas do oviduto, foram introduzidos nos 

infundíbulos, por meio de sonda de infusão intramamária, 40ml de meio de lavagem 

(Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline - D-PBS8) contendo 1% de soro fetal 

bovino8. O efluente de cada oviduto foi coletado separadamente dentro de placas de 

Petri9 com dimensões de 100x20mm, as quais foram avaliadas em lupas 

estereoscópicas (SMZ-2T10), em aumento de 20 a 30 vezes, para a localização e a 

contagem dos oócitos. 

 

 
 

4.2.8 HISTOLOGIA DOS OVIDUTOS 

 

Depois das medições e lavagem, os ovidutos foram separados em três 

porções - infundíbulo, ampola e istmo -, acondicionadas em frascos plásticos 

individualizados previamente identificados e contendo solução aquosa de formol a 

10%. 

Para as análises histológicas foram utilizados 6 ovidutos para o G-BufOv, 6 

ovidutos para o G-BovOv, 4 ovidutos para o G-BufSov e 6 ovidutos para o G-

BovSov. 

As porções dos ovidutos foram processadas no laboratório de Histologia do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo e incluídas em blocos de parafina. Para cada bloco foi 

                                            
8  Cultilab, Brasil. 
9  Corning, Estados Unidos. 
10  Nikon, Japão. 
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efetuado um corte de 3µm de espessura, que foi fixado em lâmina, corado com 

Hematoxilina e Eosina e coberto com lamínula. 

Por meio do microscópio de luz BX6011 - com aumento de 40 vezes – 

acoplado ao programa Axiocam HRc12, foram efetuadas as medições da espessura 

da musculatura lisa – circular e longitudinal – das porções do oviduto supracitadas.  

 

 

4.2.9 DEFINIÇÕES DE ALGUMAS VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

• Taxa de ovulação: número de corpos lúteos verificados post mortem, dividido 

pelo número de folículos potencialmente ovulatórios (≥ 8mm) detectados pela 

ultra-sonografia no D9; o valor obtido foi multiplicado por 100. 

• Taxa de recuperação de oócitos: número de oócitos recuperados na lavagem dos 

ovidutos, dividido pelo número de corpos lúteos verificados post mortem; o valor 

obtido foi multiplicado por 100. 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados de acordo com a natureza específica de cada 

variável, utilizando-se o programa Statistical Analysis System for Windows (SAS, 

1990). Os resultados que não atenderam às premissas de normalidade dos resíduos 

e de homogeneidade das variâncias - verificadas pelo aplicativo Guided Data 

Analysis - foram transformados pelas funções logarítmicas (logaritmo na base 10 - 

                                            
11  Olympus, Japão. 
12  Zeiss, Alemanha. 
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Log10X) ou de raiz quadrada (raiz quadrada de x - RQ x; Quadrado - X2). Quando a 

normalidade não foi obtida, empregou-se o procedimento de análise de variância 

não paramétrica (NPAR1WAY).  

As variáveis contínuas foram analisadas por ANOVA, com procedimento do 

SAS/STAT de Modelo Linear Geral. Foram variáveis independentes: búfalas, 

bovinas, ovulação única, múltipla ovulação e as interações entre elas.  

As variáveis dependentes e suas premissas são listadas a seguir: 

• folículos ≥ 8mm: não paramétrica; 

• folículos anovulatórios ≥ 8mm: não paramétrica; 

• ovulações: não paramétrica; 

• taxa de ovulação: não paramétrica; 

• oócitos recuperados: não paramétrica; 

• taxa de recuperação de oócitos: não paramétrica; 

• eixo maior do ovário: Log10X; 

• eixo menor do ovário: Log10X; 

• área elíptica do ovário: Log10X; 

• perímetro do ovário: paramétrica 

• espessura do ovário: paramétrica 

• peso do ovário: Log10X; 

• eixo máximo da bursa ovárica: paramétrica: 

• área das fímbrias: Log10X; 

• comprimento do oviduto: Log10X; 

• comprimento do corno uterino: Log10X; 

• espessura das camadas musculares do infundíbulo: Log10X; 

• espessura das camadas musculares da ampola: Log10X; 
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• espessura das camadas musculares do istmo: outlier; 

• comprimento do corpo do útero: paramétrica. 

O teste de médias utilizado foi o LSD (Least Significant Difference) e o nível 

de significância mínimo considerado foi de 5%. 

A média foi utilizada como medida de tendência central, e o erro padrão da 

média como medida de variabilidade para todas as variáveis analisadas.  

 

 

4.4 RESULTADOS 

  

As fêmeas bubalinas apresentaram peso corporal superior àquele das 

fêmeas bovinas (P < 0,05). O G-BufOv (529,48 ± 12,86kg) e o G-BufSov (531,74 ± 

9,18kg) foram mais pesados que o G-BovOv (400,0 ± 23,19kg) e o G-BovSov 

(383,20 ± 17,96kg). Não se verificou diferença entre os grupos G-BufOv e G-BufSov 

e entre os grupos G-BovOv e G-BovSov. 

 

4.4.1 RESPOSTA FOLICULAR, NÚMERO E TAXA DE OVULAÇÕES, FOLÍCULOS 
ANOVULATÓRIOS, CORPOS LÚTEOS, NÚMERO E TAXA DE RECUPERAÇÃO DE 
OÓCITOS 

 
Observou-se resposta à superestimulação do crescimento folicular com eCG 

nos grupos G-BufSov e G-BovSov. Esses dois grupos apresentaram maior número 

de folículos potencialmente ovulatórios (≥ 8mm; P < 0,05) no D9 que o G-BufOv e o 

G-BovOv, sincronizados para apresentarem ovulação única (Tabela 1). Analisando 

os efeitos principais, verificou-se que os animais superovulados apresentaram maior 

número de folículos ≥ 8mm no D9 do que os animais tratados para apresentar 

ovulação única (P < 0,05), independentemente da espécie (Tabela 1).  



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Resposta folicular, número e taxa de ovulação em fêmeas bubalinas e bovinas submetidas à ovulação única (G-BufOv e G-BovOv) ou a 
múltipla ovulação (G-BufSov e G-BovSov) - São Paulo, 2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 
Variáveis dependentes 

G-BufOv (n=23) G-BovOv (n=11) G-BufSov (n=27) G-BovSov(n=11) Espécie Tratamento Esp.*Trat. 

No de folículos ≥ 8mm 1,35 ± 0,17b 1,18 ± 0,18b 8,11 ± 1,10a 10,82 ± 2,77a 0,33 0,01 0,27 

No de ovulações 0,48 ± 0,12b 0,91 ± 0,09b 2,89 ± 0,52b 9,45 ± 2,69a 0,01 0,01 0,01 

Taxa de ovulação (%) 38,41 ± 9,91b 77,27 ± 10,36a 35,93 ± 5,83b 85,05 ± 9,42a 0,01 0,78 0,59 

EFEITOS PRINCIPAIS 

 Bubalina Bovina Ovulação única Superovulação 

No de folículos ≥ 8mm 5,00 ± 0,76 6,00 ± 1,71 1,29 ± 0,13b 8,89 ± 1,11a 

Taxa de ovulação (%) 36,40 ± 5,28b  82,57 ± 5,20a 52,52 ± 8,02 47,91 ± 5,42 
a, b sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
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Como se observa na Tabela 1, a espécie e o tratamento interferiram no 

número de ovulações, e houve efeito de interação entre espécie e tratamento. O G-

BovSov apresentou maior número de ovulações que os demais grupos, que não 

diferiram entre si. A taxa de ovulação foi maior para os grupos G-BovOv e G-BovSov 

que para os grupos G-BufOv e G-BufSov. Os efeitos principais são indicativos de 

que a espécie bovina apresenta maior taxa de ovulação que a espécie bubalina (P < 

0,05), independentemente do tratamento (Tabela 1). 

Os números de folículos anovulatórios (≥ 8mm), de corpos lúteos e de 

oócitos recuperados constam da tabela 2. O G-BufSov apresentou maior número de 

folículos anovulatórios que os demais Grupos (P < 0,05). Os efeitos principais são 

indicativos de que o tratamento superovulatório proporciona maior número de 

folículos anovulatórios que o tratamento para a indução de ovulação única (P < 

0,05), independentemente da espécie. As fêmeas bovinas superovuladas 

apresentaram maior número de corpos lúteos e de oócitos recuperados após a 

lavagem dos ovidutos que as fêmeas dos demais Grupos (P < 0,05). Foi verificado 

efeito de interação entre espécie e tratamento para as variáveis dependentes 

número de CLs e número de oócitos recuperados. 

O G-BovSov apresentou maior taxa de recuperação de oócitos que os 

grupos G-BufSov e G-BufOv, enquanto o G-BovOv apresentou maior taxa de 

recuperação destas estruturas que o G-BufOv (P < 0,05; Tabela 2). Os efeitos 

principais são indicativos de que a espécie bovina apresenta maior taxa de 

recuperação de oócitos que a espécie bubalina (P < 0,05), independentemente do 

tratamento. 

  



 

 

 
 

 

Tabela 2 – Folículos anovulatórios, número de corpos lúteos (CLs) e taxa de recuperação de oócitos em fêmeas bubalinas e bovinas submetidas à 
ovulação única (G-BufOv e G-BovOv) ou a múltipla ovulação (G-BufSov e G-BovSov) - São Paulo, 2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 
Variáveis dependentes 

G-BufOv(n=10) G-BovOv(n=10) G-BufSov(n=18) G-BovSov(n=10) Espécie Tratamento Esp.*Trat. 

No de folículos anovulatórios 
≥ 8mm 0,30 ± 0,30b 0,20 ± 0,13b 4,17 ± 1,20a 1,30 ± 0,54b 0,14 0,01 0,16 

No de CLs 1,10±0,10b 1,00±0,00b 4,17±0,58b 10,30±2,82a 0,02 0,01 0,02 

No de oócitos recuperados 0,10±0,10b 0,50±0,17b 1,17±0,34b 5,10±1,84a 0,01 0,01 0,04 

Taxa de recuperação de 
oócitos (%) 10,00±10,00c 50,00±16,67a,b 20,45±6,39b,c 52,46±9,41a 0,01 0,54 0,70 

EFEITOS PRINCIPAIS 

 Bubalina Bovina Ovulação única Superovulação 

No de folículos anovulatórios 
≥ 8mm 2,79 ± 0,85 0,75 ± 0,30 0,25 ± 0,16b 3,14 ± 0,83a 

Taxa de recuperação de 
oócitos (%) 16,72 ± 5,42b 51,23 ± 9,32a 30,00 ± 10,51 31,88 ± 5,98 

a, b, c sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
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4.4.2 DADOS MORFOMÉTRICOS 

 

As medidas dos ovários - eixos maior e menor, área elíptica, perímetro, 

espessura e peso - estão expostas na tabela 3. Não foram verificadas diferenças 

entre os Grupos para os valores de eixo maior, eixo menor e área elíptica (P > 0,05). 

Porém, o perímetro dos ovários foi maior nos grupos G-BovOv e G-BovSov do que 

no G-BufOv e no G-BufSov (P < 0,05). Analisando os efeitos principais, verificou-se 

que a espécie bovina apresenta maior perímetro ovariano que a espécie bubalina (P 

< 0,05), independentemente do tratamento (Tabela 3).  

A espessura dos ovários foi maior para os grupos G-BufOv e G-BufSov que 

para os grupos G-BovOv e G-BovSov (P < 0,05; Tabela 3). Os efeitos principais são 

indicativos de que a espécie bubalina apresenta maior espessura ovariana que a 

espécie bovina (P < 0,05), independentemente do tratamento. 

O G-BovSov apresentou maior volume – peso – dos ovários que os grupos 

G-BufSov e G-BufOv, enquanto o G-BovOv apresentou maior volume dos ovários 

que o G-BufOv (P < 0,05; Tabela 3). Os efeitos principais são indicativos de que a 

espécie bovina apresenta maior volume ovariano que a espécie bubalina (P < 0,05) 

independentemente do tratamento.  

O tratamento - ovulação única ou múltipla - não interferiu em nenhuma das 

medidas efetuadas nos ovários das fêmeas bubalinas e bovinas (P > 0,05; Tabela 

3). 



 

 

 
 
Tabela 3 – Eixo maior, eixo menor, área elíptica, circunferência, espessura e peso dos ovários de fêmeas bubalinas e bovinas submetidas à ovulação 

única (G-BufOv e G-BovOv) ou a múltipla ovulação (G-BufSov e G-BovSov) - São Paulo, 2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 
Variáveis dependentes 

G-BufOv(n=10) G-BovOv(n=10) G-BufSov(n=18) G-BovSov(n=10) Espécie Tratamento Esp.*Trat. 

Eixo maior (cm) 2,64±0,15 3,05±0,22 3,01±0,08 3,06±0,16 0,14 0,12 0,21 

Eixo menor (cm) 2,02±0,17  2,14±0,14 2,11±0,10 1,98±0,10 0,88 0,94 0,33 

Área elíptica (cm2) 4,35 ± 0,63 5,35 ± 0,77 5,02 ± 0,31 4,81 ± 0,30 0,35 0,47 0,24 

Perímetro (cm) 6,91 ± 0,41b 8,97 ± 0,58a 7,38 ± 0,33b 9,42 ± 0,46a 0,01 0,32 0,98 

Espessura (cm) 2,12 ± 0,24a 1,44 ± 0,14b 2,16 ± 0,19a 1,21 ± 0,05b 0,01 0,53 0,39 

Peso (g) 3,79 ± 0,34c 7,25 ± 1,20a,b 5,50 ± 0,55b,c 8,74 ± 1,18a 0,01 0,05 0,82 

EFEITOS PRINCIPAIS 

 Bubalina Bovina Ovulação única Superovulação 

Eixo maior (cm) 2,88 ± 0,08 3,06 ± 0,14 2,84 ± 0,14 3,03 ± 0,07 

Eixo menor (cm) 2,08 ± 0,09 2,07 ± 0,09 2,08 ± 0,11 2,07 ± 0,08 

Área elíptica (cm2) 4,78 ± 0,30 5,11 ± 0,44 4,85 ± 0,50 4,96 ± 0,23 

Perímetro (cm) 7,21 ± 0,26b 9,17 ± 0,37a 7,94 ± 0,42 8,01 ± 0,33 

Espessura (cm) 2,14 ± 0,14a 1,31 ± 0,08b 1,74 ± 0,17 1,59 ± 0,17 

Peso (g) 4,92 ± 0,41b 7,91 ± 0,84a 5,61 ± 0,75 6,49 ± 0,59 
a, b, c sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
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A análise das medidas do eixo máximo da bursa ovárica possibilitou verificar 

efeito de interação entre espécie e tratamento (Tabela 4). Verificou-se maior eixo 

máximo da bursa ovárica para o G-BufOv do que para o grupo a ele correspondente 

(G-BovOv), não sendo verificada diferença entre os demais grupos (Tabela 4). 

Os grupos G-BufOv e G-BufSov apresentaram maior área das fímbrias do 

oviduto que o G-BovOv e o G-BovSov (P < 0,05; Tabela 4). Os efeitos principais são 

indicativos de que a espécie bubalina apresenta maior área das fímbrias do oviduto 

que a espécie bovina (P < 0,05) independentemente do tratamento.  

Não foi verificada diferença entre os grupos nos comprimentos dos ovidutos 

e dos cornos uterinos (P > 0,05; Tabela 4).  

As fêmeas bubalinas superovuladas apresentaram maior comprimento do 

corpo uterino (G-BufSov: 4,85 ± 0,51cm) que as fêmeas bovinas submetidas ao 

mesmo tratamento (G-BovSov: 3,20 ± 0,13cm), e tratadas para apresentarem 

ovulação única (G-BovOv: 2,95 ± 0,34cm; P < 0,05). O G-BufOv - búfalas com 

ovulação única - não apresentou diferença no comprimento do corpo do útero (3,65 

± 0,57cm) em relação aos demais grupos (P > 0,05). Os efeitos principais são 

indicativos de que a espécie bubalina apresenta maior comprimento do corpo do 

útero que a espécie bovina (P < 0,05; 4,42 ± 0,40cm e 3,07 ± 0,18cm, 

respectivamente), independentemente do tratamento (P > 0,05; ovulação única: 3,23 

± 0,31; múltipla ovulação: 4,13 ± 0,34). 

 



 

 

 
 
 
Tabela 4 – Eixo máximo da bursa ovárica, área da fímbria, comprimento dos ovidutos e dos cornos uterinos de fêmeas bubalinas e bovinas submetidas à 

ovulação única (G-BufOv e G-BovOv) ou a múltipla ovulação (G-BufSov e G-BovSov) - São Paulo, 2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 
Variáveis dependentes 

Grupo 1 (n=10) Grupo 2 (n=10) Grupo 3 (n=18) Grupo 4 (n=10) Espécie Tratamento Esp.*Trat. 

Eixo máximo da bursa 
ovárica (cm) 7,89 ± 0,37a  5,12 ± 0,47b 6,30 ± 0,74a,b 6,96 ± 0,55a,b 0,11 0,84 0,01 

Área das fímbrias 
(cm2) 13,61 ± 1,30a  4,94 ± 0,58b 11,26 ± 1,43a  6,69 ± 1,17b 0,01 0,81 0,08 

Comprimento do 
oviduto (cm) 20,94 ± 1,39 19,33 ± 0,83 20,47 ± 0,71 19,14 ± 1,08 0,17 0,81 0,10 

Comprimento do 
corno uterino (cm) 35,27 ± 3,36 28,75 ± 1,52 33,01 ± 2,23 28,85 ± 1,46 0,05 0,72 0,67 

EFEITOS PRINCIPAIS 

 Bubalina Bovina Ovulação única Superovulação 

Área das fímbrias 
(cm2) 12,51 ± 0,98a 5,82 ± 0,68b 10,00 ± 1,50 9,18 ± 1,15 

Comprimento do 
oviduto (cm) 20,67 ± 0,69 19,25 ± 0,64 20,18 ± 0,83 20,03 ± 0,59 

Comprimento do 
corno uterino (cm) 33,84 ± 1,85 28,80 ± 1,02 32,01 ± 1,94 31,47 ± 1,54 

a, b sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
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4.4.3 DADOS HISTOLÓGICOS 

 

As análises histológicas dos ovidutos de búfalas e de bovinas evidenciaram 

que a camada muscular é constituída por duas subcamadas: a circular interna –

espessa – e a longitudinal externa – delgada e dispersa pela serosa – (Figura 3).  

Os valores de espessura das camadas musculares dos ovidutos estão 

expostos na tabela 5.  

O infundíbulo do G-BufSov foi mais espesso que o infundíbulo dos grupos G-

BovSov e G-BovOv, e o infundíbulo do G-BufOv foi mais espesso que o do G-BovOv 

(P < 0,05). Os efeitos principais são indicativos de que o infundíbulo de bubalinos é 

mais espesso que o de bovinos (P > 0,05), independentemente do tratamento 

(Tabela 5).  

A ampola dos animais do G-BufSov foi mais espessa que a ampola dos 

animais do G-BovOv (P < 0,05), não sendo verificada diferença entre os demais 

grupos (P > 0,05). Analisando os efeitos principais, não foi verificada influência da 

espécie ou do tratamento na espessura da ampola (P > 0,05; Tabela 5). 

Quanto às medidas da espessura do istmo – porção final do oviduto –, as 

fêmeas bubalinas superovuladas (G-BufSov) apresentaram maior espessura que as 

fêmeas bovinas submetidas ao mesmo tratamento (G-BovSov), o que também foi 

constatado entre os grupos G-BufOv e G-BovOv (P < 0,05; Tabela 5). Os efeitos 

principais são indicativos de que o istmo das fêmeas bubalinas é mais espesso que 

o das bovinas (P < 0,05), e de que o tratamento superovulatório proporciona maior 

espessura para o istmo que o tratamento para ovulação única (P < 0,05; Tabela 5). 

Analisando os ovidutos das búfalas e das bovinas, observou-se 

espessamento das camadas musculares da extremidade ovariana à junção útero-

tubárica (Tabela 5).  
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Figura 3 – Cortes histológicos de ovidutos de fêmeas bubalinas e bovinas submetidas à ovulação 

única (G-BufOv e G-BovOv) ou a múltipla ovulação (G-BufSov e G-BovSov). Da esquerda 
para a direita: infundíbulo, ampola e istmo. Barra = 10µm 



 

 

 
 
Tabela 5 – Espessura das camadas musculares – circular e longitudinal – dos ovidutos de fêmeas bubalinas e bovinas submetidas à ovulação única (G-

BufOv e G-BovOv) ou a múltipla ovulação (G-BufSov e G-BovSov), de acordo com a porção do órgão - São Paulo, 2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 
Variáveis depndentes 

Grupo 1 (n=6) Grupo 2 (n=6) Grupo 3 (n=4) Grupo 4 (n=6) Espécie Tratamento Esp.*Trat. 

Infundíbulo 7,87 ± 1,43a,b 4,99 ± 0,01c 10,24 ± 1,39a 5,87 ± 0,30b,c 0,01 0,13 0,65 

Ampola 11,41 ± 1,08a,b 8,29 ± 0,54b 12,94 ± 1,80a 11,82 ± 2,01a,b 0,09 0,09 0,42 

Espessura das camadas 
musculares (µm) 

Istmo 38,62 ± 1,68a,b 23,50 ± 1,42c 43,55 ± 1,60a 34,43 ± 2,29b 0,01 0,01 0,12 

EFEITOS PRINCIPAIS 

  Bubalina Bovina Ovulação única Superovulação 

Infundíbulo 9,07 ± 1,04a 5,58 ± 0,27b 6,72 ± 1,05 7,74 ± 1,04 

Ampola 12,03 ± 0,90 9,70 ± 0,99 9,33 ± 0,70 12,20 ± 1,38 

Espessura das camadas 
musculares (µm) 

Istmo 41,08 ± 1,51a 28,19 ± 2,49b 29,98 ± 3,21b 38,99 ± 2,39a 
a, b, c sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
 



EXPERIMENTO 1 69

4.5 DISCUSSÃO 

 

No presente experimento, as fêmeas bubalinas e bovinas que receberam a 

aplicação de eCG no dia da retirada do implante de P4 – protocolo para a 

sincronização de ovulação única – apresentaram, respectivamente, 1,35 ± 0,17 e 

1,18 ± 0,18 folículos ≥ 8mm no momento da indução da ovulação com GnRH (D9). 

Verificou-se, também, que todos os animais apresentaram folículos potencialmente 

ovulatórios (≥ 8mm) ao final do tratamento, condizentes com taxas de concepção em 

torno de 50%, quando estas são submetidas à inseminação artificial em tempo fixo 

(BARUSELLI et al., 1999c, 2000b, 2001b, 2002b, 2003c, 2004). 

Nas fêmeas bubalinas e bovinas que receberam o tratamento com eCG no 

D4 – protocolo para superovulação – foram verificados 8,11 ± 1,10 e 10,82 ± 2,77 

folículos ≥ 8mm no D9, respectivamente. Esses resultados sugerem que a baixa 

eficiência da técnica de MOET em bubalinos não decorre da ausência de resposta 

folicular aos hormônios superovulatórios, o que está de acordo com os achados de 

Baruselli et al. (1999a, b) e Carvalho et al. (2002). 

No entanto, as taxas de ovulação verificadas nas fêmeas bubalinas 

submetidas ao tratamento com eCG no D4 (G-BufSov; 35,93 ± 5,83 %) e no D8 (G-

BufOv; 38,41 ± 9,91 %) foram inferiores àquelas encontradas por outros autores em 

búfalas superovuladas (BARUSELLI, 1997a; BARUSELLI et al., 1999a, b) e em 

búfalas sincronizadas para apresentar ovulação única (BARUSELLI et al., 1999c; 

CARVALHO et al., 2005). De acordo com Kemper Green et al. (1996), as 

gonadotrofinas exógenas dão suporte ao crescimento dos pequenos folículos antrais 

evitando o processo normal de atresia, mas não garantem a ovulação. 
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Independentemente do tratamento, as búfalas apresentaram menor taxa de 

ovulação que as vacas (Tabela 1). 

As distâncias e as diferenças climáticas entre os locais – Vale do Ribeira 

(SP) e Campo Grande (MS) – em que foram conduzidas as etapas experimentais, 

provavelmente, não foram as responsáveis pela menor taxa de ovulação verificada 

nas fêmeas bubalinas em relação às bovinas. Trabalhos realizados em localidades 

similares aos deste estudo não apresentaram diferenças entre seus resultados. 

Carvalho et al. (2005), que trabalharam com o protocolo de sincronização da 

ovulação para a IATF de búfalas na região do Vale do Ribeira (SP) – semelhante ao 

protocolo utilizado neste estudo para a indução de ovulação única –, verificaram taxa 

de ovulação de 75,0 % ao final do tratamento. Bergamaschi et al. (2005) obtiveram 

taxa de ovulação de 70,0% em bovinas Nelores sincronizadas para a IATF no 

município de São Carlos (SP), e Nasser et al. (2005) constataram taxas de ovulação 

que variaram de 69,2 ± 8,4% a 76,9 ± 7,6% em fêmeas Nelores submetidas ao 

protocolo de superovulação na região de Campo Grande (MS). 

É possível que o comportamento e o manejo das fêmeas bubalinas possa ter 

bloqueado o pico pré-ovulatório de LH e, dessa forma, comprometido a taxa de 

ovulação. As búfalas utilizadas neste estudo apresentaram comportamento bravio – 

talvez devido ao manejo inadequado adotado na propriedade –, diferentemente das 

vacas. A taxa de ovulação de 82,57 ± 5,20 % obtida nas fêmeas Nelore foi 

semelhante aos registros da literatura para animais Bos indicus submetidos a 

tratamentos para a indução de ovulação única (BERGAMASCHI et al., 2005) ou de 

superovulação (NASSER et al., 2005). 

A maior taxa de ovulação verificada para as fêmeas bovinas refletiu em 

maior número de corpos lúteos no G-BovSov (Tabelas 1 e 2). Por outro lado, a 
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menor taxa de ovulação verificada para as fêmeas bubalinas convergiu para o maior 

número de folículos anovulatórios no G-BufSov (Tabelas 1 e 2).  

De acordo com Zicarelli (1997), quanto maior a incidência de cistos 

ovarianos e de folículos anovulatórios, menor será a taxa de recuperação 

embrionária em búfalas superovuladas. Resultado semelhante foi obtido no presente 

estudo. A taxa mais baixa de recuperação de oócitos verificada no G-BufSov em 

relação ao seu grupo correspondente (G-BovSov) pode estar relacionada ao maior 

número de folículos anovulatórios verificados no primeiro (4,17 ± 1,20) em relação 

ao segundo (1,30 ± 0,54; P < 0,05; Tabela 2). 

A taxa de recuperação de oócitos nos animais do G-BufSov foi de 20,45 ± 

6,39% - média de 1,17 ± 0,34 oócitos por doadora –, resultado semelhante à taxa de 

recuperação de embriões de 15 a 35% tipicamente observada em fêmeas bubalinas 

(BARUSELLI et al., 1999a, 2000a). No G-BovSov, foram recuperados 52,46 ± 9,41% 

de oócitos – média de 5,10 ± 1,84 oócitos por doadora –, resultado semelhante à 

taxa de recuperação de embriões de 63 a 80% verificada por Adams (1994) em 

fêmeas bovinas superovuladas. Esses resultados sugerem que, quando submetidas 

ao protocolo de MOET, as búfalas são menos eficientes do que as vacas na 

recuperação de estruturas embrionárias. 

O número de estruturas embrionárias recuperadas de fêmeas Nelore 

superovuladas não é influenciado pela estação (SILVA; ALVAREZ.; ZANENGA, 

2003) e/ou época (BRAUNER et al., 2005) do ano. Também a região do país parece 

não influenciar o número de estruturas embrionárias recuperadas em programas de 

MOET para animais Nelores. Nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas 

Gerais, foram verificados números de estruturas embrionárias recuperadas de, 

respectivamente: 10,76 ± 7,73 (PINTO NETO et al., 2000), 17,7 ± 11,7 a 21,2 ± 15,1 
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(BARUSELLI et al., 2005) e 15,32 ± 10,53 a 16,57 ± 11,06 (ALVIM et al., 2000). 

Esses dados demonstram similaridade no número de estruturas embrionárias 

recuperadas de fêmeas Nelores submetidas a protocolos de MOET 

independentemente da região do país, e fornecem suporte à suposição de que a 

localidade em que foram conduzidas as etapas experimentais não interferiu nos 

resultados do presente estudo. 

Das búfalas que foram induzidas a apresentar uma ovulação (G-BufOv), foi 

recuperado apenas um oócito de um búfala, taxa de recuperação de 10,00 ± 

10,00%. Esse resultado foi inferior ao do G-BovOv - bovinas com ovulação única -, 

que apresentou taxa de recuperação de oócitos de 50,00 ± 16,67% (cinco oócitos de 

dez vacas). A discrepância nos resultados não pode ser explicada. Esperava-se que, 

em média, pelo menos 50% dos oócitos fossem recuperados nas duas espécies, 

pois nos protocolos de sincronização da ovulação para a IATF em búfalas e em 

vacas, percentuais são próximos ao referido (BARUSELLI et al., 1999c, 2000b, 

2001b, 2002b, 2003c, 2004). 

Independentemente do tratamento, as fêmeas bubalinas apresentaram 

menor taxa de recuperação de oócitos que as fêmeas bovinas. Nos vinte e três anos 

de pesquisa sobre MOET na espécie bubalina, cada novo estudo torna mais 

evidente que deve ocorrer alguma falha que dificulta que os oócitos entrem e/ou 

permaneçam no oviduto e no útero. Porém, pela primeira vez foi observado que, 

após a lavagem post mortem dos ovidutos para a recuperação de oócitos de fêmeas 

bubalinas e bovinas submetidas à indução de ovulação única, o número dessas 

estruturas foi menor para as búfalas do que para as vacas. Dessa forma, para 

verificar se a menor taxa de recuperação de oócitos obtida nas fêmeas bubalinas em 
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relação às bovinas está relacionada a algum fator anatômico, os genitais dos 

animais utilizados no presente estudo foram submetidos à morfometria. 

Macroscopicamente, verificou-se que o ovário das búfalas é mais 

firmemente seguro pelo mesovário do que o ovário das vacas, como comentam 

Sane et al. (1964), que trabalharam com búfalas da raça Murrah em diferentes fases 

do ciclo estral. Essa característica apresentada pela espécie bubalina pode dificultar 

a movimentação dos ovários durante a ovulação, pois o mesovário é o responsável 

pelos movimentos da gônada feminina (HAFEZ; HAFEZ, 2004). A menor mobilidade 

do ovário poderia prejudicar a captação – pelas fímbrias do oviduto – dos oócitos e, 

dessa forma, influenciaria na taxa de recuperação destas estruturas. Essa 

observação poderia explicar a menor taxa de recuperação de oócitos verificada nas 

fêmeas bubalinas superovuladas em relação àquela das bovinas submetidas ao 

mesmo tratamento, mas não a diferença entre búfalas e vacas tratadas para 

apresentar ovulação única. Fisiologicamente, tais fêmeas não devem apresentar 

problemas na captação dos gametas femininos, pois ambas as espécies, quando 

submetidas a protocolos de IATF, apresentam taxas de concepção satisfatórias, 

como descrito anteriormente. 

Os ovários das búfalas foram mais espessos que os ovários das vacas, 

assim como o perímetro dos ovários das vacas foi maior que o das búfalas, 

independentemente do tratamento. O menor perímetro associado à maior espessura 

do ovário da espécie bubalina em relação à bovina, demonstra que a gônada da 

búfala é mais arredondada que a da vaca. Esse resultado difere dos achados de 

Sane et al. (1964), que relatam que os ovários das búfalas são mais alongados que 

os das vacas. De acordo com Shea, Janzen e McAlister (1983), se os ovários forem 

largos demais, as fímbrias do oviduto apresentam dificuldade para captar todos os 
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oócitos provenientes de múltiplas ovulações. Dessa forma, levando-se em 

consideração somente o formato da gônada fêminina, não se justificaria a menor 

taxa de recuperação de oócitos verificada para as búfalas em relação às vacas, pois 

as primeiras apresentaram o ovário mais arredondado que as últimas.  

As fêmeas bubalinas apresentaram menor volume do ovário e maior área 

das fímbrias que as fêmeas bovinas, independentemente do tratamento (Tabelas 3 e 

4). Assim, como a captação e o transporte dos oócitos dependem da interação entre 

o ovário e as fímbrias do oviduto – dentre outras – (HAFEZ; HAFEZ, 2004), quanto 

maior a área das fímbrias e menor o volume do ovário, maior deverá ser a captação 

dos oócitos pelo oviduto. A maior captação dos gametas femininos deve refletir em 

maior taxa de recuperação destes após a lavagem do sistema genital nos protocolos 

de MOET. No entanto, a taxa de recuperação de oócitos na espécie bubalina foi 

inferior àquela verificada na espécie bovina. Esse resultado sugere que, 

provavelmente, o volume do ovário e a área das fímbrias não foram responsáveis 

pela baixa taxa de recuperação de oócitos observada nas fêmeas bubalinas.  

Os comprimentos do oviduto e do corno uterino foram semelhantes entre as 

espécies, independentemente do tratamento, resultado que diverge daquele 

registrado por Sane et al. (1964), que verificaram que o sistema genital da espécie 

bovina é ligeiramente maior que o da espécie bubalina. De acordo com Danell 

(1987), existe correlação positiva entre o peso corporal e as medidas do sistema 

genital. As búfalas utilizadas no presente estudo eram mais pesadas que as vacas, e 

Sane et al. (1964) trabalharam com fêmeas bovinas européias, as quais são mais 

pesadas que as búfalas indianas por eles utilizadas. Dessa forma, a diferença entre 

os resultados do presente estudo e os achados de Sane et al. (1964) poderia ser 

justificada pelo peso dos animais.  
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O comprimento do corpo do útero das búfalas com ovulação única foi maior 

que os registros da literatura para a espécie, em diferentes fases do ciclo estral (EL-

SHEIKH; ABDELHADI, 1970; LUKTUKE; RAO, 1962; SANE et al., 1964; 1965; VALE 

et al., 1982). Porém, o comprimento do corpo do útero das bovinas foi semelhante 

aos relatos de outros autores (DYCE; SACK; WENSING, 1996; SISSON, 1986). O 

comprimento do corpo do útero das búfalas superovuladas foi maior que o das vacas 

com ovulações única ou múltipla, e não diferiu daquele verificado em búfalas com 

ovulação única.  

Provavelmente, as medidas de comprimento do oviduto, dos cornos uterinos 

e do corpo do útero não influenciaram a taxa de recuperação de oócitos. Estas 

medidas, porém, foram efetuadas para completar as aferições morfométricas da 

porção fechada do sistema genital. 

As características da musculatura lisa do oviduto – camadas circular interna 

e longitudinal externa – verificadas nas búfalas e nas vacas estão de acordo com os 

dados da literatura para vacas Nelore (MONTEIRO et al., 2003) e para os mamíferos 

em geral (HAFEZ; HAFEZ, 2004; LEESE, 1988).  

O infundíbulo das fêmeas bubalinas foi mais espesso que o das fêmeas 

bovinas. A maior espessura do infundíbulo verificada para as búfalas superovuladas 

pode ser a responsável pelo comprometimento da taxa de recuperação de estruturas 

embrionárias nessa espécie. Sabe-se que o estradiol pode reduzir a dimensão do 

lúmen do oviduto por promover contrações da musculatura lisa desse órgão 

(HUNTER, 1988). São as contrações da camada circular interna, segundo Bennett et 

al. (1988), as responsáveis pela diminuição do diâmetro interno do oviduto. Dessa 

forma, concentrações elevadas de E2 – verificadas em animais superovulados – 

podem diminuir a velocidade do transporte de oócitos, como relatado por Crisman, 
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Mcdonald e Thompson (1980). Além disso, os gametas femininos são maiores que o 

óstio do oviduto (TALBOT; GEISKE, C.; KNOLL, 1999), e se esse orifício estiver com 

o lúmen reduzido, maior será a dificuldade de movimentação dos oócitos para o 

interior do infundíbulo. Essa observação poderia explicar a menor taxa de 

recuperação de oócitos verificada nas fêmeas bubalinas superovuladas em relação 

às fêmeas bovinas submetidas ao mesmo tratamento, mas não a diferença entre 

búfalas e vacas tratadas para apresentar ovulação única.  

O istmo das búfalas também foi mais espesso que o das vacas. É possível 

que a maior espessura do istmo, somada à elevada proporção 

estrógeno/progesterona (D11 – fase pós ovulatória), tenha dificultado a passagem 

dos oócitos das fêmeas bubalinas no momento da lavagem dos ovidutos. Assim, a 

pressão exercida pelo meio de lavagem pode ter desintegrado a maioria dos oócitos, 

o que, provavelmente, teria prejudicado sua posterior localização nas placas de 

Petri. Essa observação poderia explicar a menor taxa de recuperação de oócitos 

verificada nas fêmeas bubalinas em relação às bovinas. Porém, in vivo esse 

resultado não deve ocorrer nas búfalas pois, após a ovulação, ocorre gradual 

aumento nas concentrações plasmáticas de progesterona e diminuição nas 

concentrações plasmáticas de estradiol, como verificado por Misra et al. (1998), que 

trabalharam com fêmeas bubalinas superovuladas.  

Provavelmente, a maior espessura das camadas musculares da região do 

infundíbulo do oviduto e a ligação mais consistente do ovário ao mesovário 

verificadas na espécie bubalina sejam possíveis fatores responsáveis pelo 

comprometimento da recuperação de estruturas embrionárias em búfalas 

submetidas aos protocolos de MOET.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       5 EXPERIMENTO 2 
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5 EXPERIMENTO 2 - MOVIMENTO CILIAR IN VITRO DAS 
CÉLULAS ENDOTELIAIS DE OVIDUTOS BUBALINOS E 
BOVINOS TRATADOS OU NÃO COM ESTRADIOL  

 

 

5.1 JUSTIFICATIVA 

 

 Segundo Beg, Sanwal e Yadav (1997), as búfalas podem ser mais sensíveis 

do que as vacas a elevações nas concentrações plasmáticas de 17β-estradiol.  

Com base em tais achados, o presente experimento foi conduzido para 

verificar a hipótese de que a elevação nas concentrações plasmáticas de estradiol 

durante os tratamentos superovulatórios afeta os movimentos ciliares das células 

endoteliais do oviduto de búfalas. Para tanto, foram utilizados ovidutos de fêmeas 

bubalinas e bovinas no período pós-ovulatório, que se constitui no período de maior 

atividade dos cílios das células endoteliais do oviduto (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

Para verificar a influência in vitro do estradiol no movimento ciliar, os 

ovidutos foram tratados ou não com esse hormônio. 

 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODO 

 

5.2.1 ANIMAIS E LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

A primeira etapa do Experimento 2 foi realizada na Fazenda de propriedade 

da Organização não Governamental Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e 

Proteção Ambiental (SPVS), localizada no município de Antonina (PR), no mês de 
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maio de 2004. Foram utilizadas 10 fêmeas bubalinas da raça Murrah de 

aproximadamente 5 anos de idade, com ECC > 4,0.  

A segunda etapa do Experimento 2 foi realizada na Fazenda da FMVZ-USP, 

localizada no município de Pirassununga (SP), no mês de outubro de 2004. Foram 

utilizadas 10 fêmeas bovinas cruzadas (Bos indicus x Bos taurus) de 

aproximadamente 5 anos de idade, com ECC > 4,0.  

Anteriormente à realização de cada fase experimental, as fêmeas bubalinas 

e bovinas foram submetidas a diagnóstico de gestação e palpação dos ovários, para 

a verificação de ausência de prenhez e ciclicidade: os animais com presença de 

corpo lúteo foram considerados cíclicos. As fêmeas vazias e cíclicas foram incluídas 

na amostra. Todos os animais foram submetidos a exames de brucelose e 

tuberculose para que eventuais problemas sanitários não comprometessem os 

resultados do experimento. Dessa forma, somente as fêmeas livres destas zoonoses 

foram utilizadas. 

 

 

5.2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo 

fatorial 2x2, sendo os fatores as espécies bubalina ou bovina e os tratamentos sem 

ou com estradiol no meio de cultura. 
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5.2.3 TRATAMENTOS 

 

No dia 0 (D0 pela manhã), as 10 búfalas e as 10 bovinas receberam um 

dispositivo intravaginal de progesterona1 (P4) e a aplicação intramuscular de 2mg de 

benzoato de estradiol associado a 50 mg de P4 (BE + P4
2). 

Todos os animais receberam uma dose luteolítica (0,15mg im) do análogo 

de prostaglandina F2α
3

 (PGF2α; d-Cloprostenol) mais 400 UI im de gonadotrofina 

coriônica eqüina4 no D8 (manhã), juntamente com a remoção dos dispositivos intra-

vaginais de P4
1.  

No D9 pela manhã as fêmeas bubalinas e bovinas receberam a aplicação im 

de 25µg do hormônio liberador de gonadotrofinas5 (Lecirelina), 24 horas após a 

remoção dos DIBs.  

Todas as fêmeas foram abatidas 48 horas após a indução da ovulação 

(D11). 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática dos tratamentos realizados no Experimento 2 
 

 

                                            
1 DIB, Syntex, Argentina. 
2 Index Farmacêutica, Brasil. 
3 Prolise, Arsa, Argentina. 
4  Novormon, Syntex, Argentina. 
5 Gestran-Plus, Arsa, Argentina. 

2,0 mg BE                 400 UI eCG  
50 mg P4               0,15mg PGF2α 

Remoção do implante    
       25  µ g GnRH    

  
  
D0               D8    D9       D11 

DIB      

A
B
A
T
E 
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5.2.4 ABATE DOS ANIMAIS 

 

As búfalas foram abatidas no Frigorífico Argus, localizado em São José dos 

Pinhais (PR), e as fêmeas bovinas no Matadouro da FMVZ-USP, localizado em 

Pirassununga (SP). 

Todas as fêmeas foram evisceradas. Os tratos genitais foram retirados, e os 

ovidutos dos animais que apresentavam pelo menos um corpo lúteo foram 

divulsionados na junção útero-tubárica, dissecados e colocados em garrafa térmica 

contendo solução de Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline6 (D-PBS) – adicionada 

de 1% de antibiótico – a 38,0oC.  

Posteriormente, os ovidutos foram conduzidos à Unidade de Biologia Celular 

do Centro de Sanidade Animal do Instituto Biológico de São Paulo, em São Paulo 

(SP). O transporte das garrafas térmicas contendo os ovidutos não excedeu cinco 

horas, o que permitiu que o material chegasse no laboratório com temperatura entre 

37,0oC e 38,0oC.  

 

 

5.2.5 PROCEDIMENTO LABORATORIAL 

 

Para otimizar e reduzir o número de fêmeas bubalinas e bovinas abatidas, 

foram utilizados os ovidutos ipsilateral e contralateral às ovulações. De acordo com 

Havlicek et al. (2005), o oviduto contralateral à ovulação pode preencher os 

requerimentos necessários para a cultura de embriões em bovinos. Nesse sentido, 

as alterações funcionais que ocorrem no oviduto ipsilateral à ovulação podem

                                            
6 Cultilab, Brasil. 
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ocorrer também no oviduto contralateral, pois as atividades desse órgão são 

parcialmente coordenadas por mecanismos hormonais afetados pela razão 

estrógeno-progesterona (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

No laboratório, os ovidutos – ipsilateral e contralateral às ovulações – foram 

lavados com solução balanceada de Hanks (HBSS)7 suplementada com 25mM de 

HEPES7. Foi realizada uma incisão ao longo do comprimento dos ovidutos que, 

posteriormente, foram colocados em placas de Petri de 150 x 25mm8 contendo 

camada de 1cm de parafina (Figura 5). Nessas placas, foram identificadas as 

extremidades dos ovidutos. Quatro grupos foram definido: G-OvdBuf (n = 7 ovidutos 

de búfala, sem E2); G-OvdBov (n = 5 ovidutos de vaca, sem E2); G-OvdBufE2 (n = 8 

ovidutos de búfala, com E2); G-OvdBovE2 (n = 13 ovidutos de vaca, com E2). Todos 

os ovidutos foram submersos em 75ml de solução balanceada de HBSS (Figura 5) 

adicionada ou não de 10ng/ml de 17β-estradiol9 (E2), de acordo com a divisão dos 

grupos. Cada placa foi incubada – para equilíbrio do meio e da temperatura – em 

estufa de CO2
10 por 30 minutos, com atmosfera e temperatura controladas – 5% de 

CO2, 92% de umidade e 38,5oC.  

Após o período de incubação, microesferas pretas de látex11 (10µm) – 

aproximadamente 450 unidades – foram colocadas na superfície luminal dos 

ovidutos para a aferição do movimento ciliar (Figura 5). A observação da 

movimentação e da direção das microesferas foi realizada durante um minuto por 

porção do oviduto – infundíbulo, ampola e istmo –, em lupas estereoscópicas12 

(SMZ-2T) com aumento de 20 a 30 vezes, e as imagens foram filmadas.  

                                            
7 Cultilab, Brasil. 
8 Corning, Estados Unidos.  
9 Sigma, Estados Unidos. 
10 Forma Scientific, Estados Unidos. 
11 Polibead, Sinapse Biotecnologia, Brasil. 
12 Nikon, Japão. 
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A
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Figura 5 – Seqüência experimental para aferição do movimento ciliar das células endoteliais do 

oviduto por meio de microesferas. A = placas de Petri preparadas com camadas de 1 cm 
de parafina; B = oviduto fixado com exposição da superfície luminal e submerso no meio 
HBSS; C = superfície luminal do oviduto com microesferas pretas de látex (seta) 

C
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Por meio das filmagens, foi possível verificar a direção do deslocamento das 

microesferas por porção do oviduto. Para o cálculo da direção da movimentação das 

microesferas, foi utilizada a graduação de 0 a 3 (0 = ausência de movimento, 1 = 

movimentação direcionada para o útero, 2 = movimentação direcionada tanto para o 

útero quanto para o ovário, 3 = movimentação direcionada para o ovário).  

 

 

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados de acordo com a natureza específica de cada 

variável utilizando-se o programa Statistical Analysis System for Windows (SAS, 

1990). Os resultados que não atenderam às premissas de normalidade dos resíduos 

e de homogeneidade das variâncias - verificadas pelo aplicativo Guided Data 

Analysis - foram transformados pelas funções logarítmicas (logarítmo na base 10 - 

Log10X) ou de raiz quadrada (Raiz quadrada - RQ x; Quadrado - x2). Quando a 

normalidade não foi obtida, empregou-se o procedimento NPAR1WAY de análise de 

variância não paramétrica.  

As variáveis contínuas foram analisadas por ANOVA, com procedimento do 

SAS/STAT de Modelo Linear Geral. Foram variáveis independentes: búfalas, 

bovinas, sem estradiol, com estradiol e suas interações.  

As variáveis dependentes e suas premissas são listadas a seguir: 

• direção do deslocamento das microesferas no infundíbulo: não paramétrica; 

• direção do deslocamento das microesferas na ampola: não paramétrica; 

• direção do deslocamento das microesferas no istmo: não paramétrica. 

O teste de médias utilizado foi o LSD, e o nível de significância mínimo 

considerado foi de 5%.  
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A média foi utilizada como medida de tendência central, e o erro padrão da 

média como medida de variabilidade para todas as variáveis analisadas.  

 

 

5.4 RESULTADOS 

 

5.4.1 DESLOCAMENTO DAS MICROESFERAS 

 

Não foi verificado efeito do tratamento ou da interação espécie-tratamento 

em nenhuma das porções do oviduto. A presença de elevada concentração de 17β-

estradiol – 10 ng/ml – no meio de cultura não alterou a direção do deslocamento das 

microesferas nas porções do infundíbulo, da ampola e do istmo dos ovidutos de 

fêmeas bubalinas e bovinas (P > 0,05; Tabela 6).  

No infundíbulo, a maioria das microesferas foi direcionada para o útero 

enquanto na ampola as microesferas direcionaram-se tanto para o útero quanto para 

o ovário (P > 0,05; Tabela 6). O deslocamento das microesferas no istmo de fêmeas 

bovinas em meio de cultura sem estradiol (G-OvdBov) foi semelhante ao verificado 

na mesma porção do oviduto dessa espécie em meio de cultura com estradiol (G-

OvdBovE2), que diferiu dos Grupos G-OvdBuf (oviduto de búfala em meio de cultura 

sem estradiol) e G-OvdBufE2 (oviduto de búfala em meio de cultura com estradiol; 

Tabela 6). 

Na região do istmo, verificou-se efeito da espécie na direção do 

deslocamento das microesferas. Dessa forma, quando analisados os efeitos 

principais, verificou-se que no istmo das fêmeas bovinas as microesferas 

direcionaram-se para o ovário, enquanto na mesma porção do oviduto das fêmeas 

bubalinas, as microesferas direcionaram-se para o útero (Tabela 6). 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Direção do deslocamento de microesferas em diferentes porções do oviduto de fêmeas bubalinas e bovinas submetidas à ovulação única, de 
acordo com a presença (G-OvdBufE2 e G-OvdBovE2) ou não (G-OvdBuf e G-OvdBov) de 17β-estradiol no meio de cultura - São Paulo, 2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 

Variáveis dependentes 
G-OvdBuf (n=7) G-OvdBov (n=5) G-OvdBufE2  (n=8) G-OvdBovE2 (n=13) Espécie Tratamento Esp.*Trat. 

Infundíbulo 1,00 ± 0,00 0,80 ± 0,20 1,00 ± 0,33 1,00 ± 0,00 0,58 0,58 0,58 

Ampola 2,00 ± 0,00 1,60 ± 0,40 2,00 ± 0,00 1,69 ± 0,21 0,26 0,88 0,88 Direção 
(escala:0-3) 

Istmo 0,33 ± 0,33b 3,00 ± 0,00a 1,00 ± 0,52b 2,93 ± 0,08a 0,01 0,33 0,21 

EFEITOS PRINCIPAIS 

  Bubalina Bovina Sem estradiol Com estradiol 

Infundíbulo 1,00 ± 0,17 0,94 ± 0,05 0,92 ± 0,08 1,00 ± 0,12 

Ampola 2,00 ± 0,00 1,67 ± 0,18 1,71 ± 0,29 1,81 ± 0,13 
Direção 
(escala:0-3) 

Istmo 0,78 ± 0,36b 2,94 ± 0,06a 2,00 ± 0,50 2,28 ± 0,28 
a, b sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
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5.5 DISCUSSÃO 

 

A direção do movimento ciliar (pró-útero) – indicada pelo deslocamento de 

microesferas – na porção do infundíbulo de fêmeas bubalinas e bovinas (Tabela 6) 

está de acordo com o que constataram Gaddum-Rosse e Blandau (1976) em 

bovinos e ovinos, e corrobora os achados de Bellve e McDonald (1968), Hafez e 

Hafez (2004), Hunter (1988) e Lam et al. (2000). Para tais autores, a movimentação 

dos cílios é responsável pelo direcionamento dos oócitos da superfície do folículo em 

colapso para a região da ampola do oviduto. Bellve e McDonald (1968) postulam que 

o fluxo dos fluidos do oviduto movimenta-se em direção oposta à movimentação dos 

oócitos. Dessa forma, se não houver movimentação das células endotelias do 

oviduto na porção do infundíbulo ou se o movimento cíliar destas células for em 

direção ao ovário, os oócitos captados após a ovulação poderão ser conduzidos à 

cavidade abdominal. 

Os resultados do presente experimento sugerem que o hormônio estradiol 

não influencia na movimentação dos cílios das células endoteliais do oviduto. Assim, 

considerando tão somente a movimentação ciliar na porção do infundíbulo, esse 

hormônio não prejudicaria o transporte dos oócitos do ovário à região da ampola do 

oviduto. 

Hafez e Hafez (2004) e Priedkalns (1982) observaram que na ampola os 

oócitos são mantidos em constante rotação, por leves contrações musculares e 

pelos  batimentos ciliares, no sentido do útero. Gaddum-Rosse e Blandau (1973 e 

1976) verificaram que, na ampola, os cílios – de coelhos, porcos, ratos, bovinos e 

ovinos – batem consistentemente junto ao útero. Ball (1996), constatou que 

microesferas colocadas na superfície luminal da ampola do oviduto de éguas dois 
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dias após a ovulação moveram-se em direção ao útero. No entanto, no presente 

experimento verificou-se que, nessa porção do oviduto, os cílios batem tanto para o 

útero quanto para o ovário nas espécies bubalina e bovina. A movimentação dos 

cílios em direções opostas deve ser responsável por desnudar os oócitos. De acordo 

com Lam et al. (2000), à medida que o CCO  é transportado através do oviduto, a 

matriz extracelular vai sendo perdida. 

No istmo, a direção do movimento ciliar foi diferente entre as espécies 

bubalina (pró-útero) e bovina (pró-ovário). Segundo Gaddum-Rosse e Blandau 

(1976), dependendo da espécie o batimento dos cílios na porção do istmo varia – 

para o útero, para o ovário ou sem demonstração de atividade direcional. Dessa 

forma, as células ciliadas – que de acordo com Hunter (1988) são menos freqüentes 

na porção do istmo – pouco devem influenciar no transporte das estruturas 

embrionárias do oviduto para o útero.  

A presença de 17β-estradiol no meio de cultura não interferiu na direção do 

movimento ciliar em nenhuma das três porções do oviduto - infundíbulo, ampola e 

istmo. Esse resultado, obtido in vitro, rejeita a hipótese de que concentrações 

elevadas de estradiol afetam os movimentos ciliares das células endoteliais do 

oviduto de fêmeas bubalinas. 
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6 EXPERIMENTO 3 - TRANSPORTE IN VITRO DE OÓCITOS 
PELOS OVIDUTOS DE FÊMEAS BUBALINAS E BOVINAS 
TRATADOS OU NÃO COM ESTRADIOL 

 

 

6.1 JUSTIFICATIVA 

 

A reversão no peristaltismo do oviduto verificada por Bellve e McDonald 

(1970) em fêmeas superovuladas de pequenos ruminantes – devido às altas 

concentrações de E2 – pode ocorrer em búfalas submetidas ao mesmo tratamento. 

Além disso, a frágil ligação entre as camadas de células da granulosa e os oócitos 

dessa espécie pode interferir negativamente no transporte desses gametas pois, de 

acordo com Hunter (1988), Lam et al. (2000) e Talbot, Shur, Myles (2003), o 

processo de captação e transporte dos oócitos pelo oviduto depende da qualidade 

dos gametas femininos.  

Assim, o presente experimento foi conduzido para verificar as hipóteses de 

que a elevação das concentrações plasmáticas de estradiol durante os tratamentos 

superovulatórios afeta o transporte dos oócitos em fêmeas bubalinas, e que a 

qualidade inferior dos oócitos de búfalos é responsável pela baixa taxa de 

recuperação de estruturas embrionárias nas búfalas superovuladas.  

Para tanto, foram utilizados ovidutos de fêmeas bubalinas e bovinas, no 

período pós-ovulatório – período de maior desenvolvimento e atividade dos cílios do 

oviduto (HUNTER, 1988). Esses ovidutos, submetidos a meios de cultura com e sem 

estradiol, receberam inserção de oócitos bubalinos e bovinos. 
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6.2 MATERIAL E MÉTODO 

 

6.2.1 ANIMAIS E LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

A primeira etapa do Experimento 3 foi realizada na Fazenda Cachoeirinha, 

localizada no município de Poços de Caldas (MG), no mês de julho de  2005. Foram 

utilizadas 15 fêmeas bovinas cruzadas (Bos indicus x Bos taurus) de 

aproximadamente 6 anos de idade, com ECC > 4,0.  

A segunda etapa do Experimento 3 foi realizada na Fazenda Barra do 

Capinzal, localizada no município de Registro (SP), no mês de janeiro de 2006. 

Foram utilizadas 10 fêmeas bubalinas da raça Murrah de aproximadamente 6 anos 

de idade, com ECC > 4,0. 

Anteriormente à realização de cada fase experimental, as fêmeas bubalinas 

e bovinas foram submetidas a diagnóstico de gestação e palpação dos ovários, para 

a verificação de ausência de prenhez e ciclicidade: os animais com presença de 

corpo lúteo foram considerados cíclicos. As fêmeas vazias e cíclicas foram incluídas 

na amostra. Todos os animais foram submetidos a exames de brucelose e 

tuberculose para que eventuais problemas sanitários não comprometessem os 

resultados do experimento. Dessa forma, somente as fêmeas livres destas zoonoses 

foram utilizadas. 
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6.2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo 

fatorial 2x2x2, sendo os fatores as espécies bubalina ou bovina, os tratamentos com 

ou sem estradiol no meio de cultura e os oócitos de búfalas ou bovinas inseridos nos 

ovidutos. 

 

 

6.2.3 TRATAMENTOS 

 

As 10 fêmeas bubalinas e as 15 fêmeas bovinas receberam no dia 0 (D0 

pela manhã) um dispositivo intra-vaginal de progesterona1 (P4) e a aplicação 

intramuscular (im) de 2 mg de benzoato de estradiol associado a 50 mg de P4 (BE + 

P42).  

Todos os animais receberam uma dose luteolítica (0,15mg im) do análogo 

de prostaglandina F2α
3 mais 400 UI im de eCG4 no D8 (manhã), juntamente com a 

remoção dos dispositivos intra-vaginais de P41.  

No D9 (manhã) as fêmeas bubalinas e bovinas receberam aplicação im de 

25µg de GnRH5 (Lecirelina) 24 horas após a remoção dos DIBs.  

Todas as fêmeas foram abatidas 48 horas após a indução da ovulação 

(D11). 

                                            
1 DIB, Syntex, Argentina. 
2 Index Farmacêutica, Brasil. 
3 Prolise, Arsa, Argentina. 
4  Novormon, Syntex, Argentina. 
5 Gestran-Plus, Arsa, Argentina. 
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Figura 6 – Representação esquemática dos tratamentos realizados no Experimento 3 
 

 

6.2.4 ASPIRAÇÃO FOLICULAR 

 

Foram realizadas aspirações foliculares de 20 ovários de fêmeas bovinas 

obtidos em matadouro e 30 ovários de fêmeas bubalinas, com os folículos 

puncionados in vivo.  

Os ovários das fêmeas bovinas foram obtidos no Frigorífico Rajá, localizado 

em Piracicaba (SP). Após o abate, as fêmeas foram evisceradas, os tratos genitais 

retirados e os ovários dissecados e colocados em solução fisiológica à temperatura 

de 37oC. No laboratório, os folículos foram puncionados por meio de seringa de 

10ml6 acoplada a uma agulha de 18 G7 (40x12 mm). O fluido folicular foi aspirado e 

colocado em um tubo de ensaio com o fundo cônico8, deixado em banho-maria9 à 

temperatura de 37oC por 10 minutos, após o que o sedimento foi aspirado e 

colocado em placas de Petri8 com dimensões de 100 x 20mm, as quais foram 

                                            
6 Plastipak, Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, Brasil. 
7 Precision Glide, Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, Brasil. 
8 Corning, Estados Unidos. 
9 Fanen, Brasil. 

  

2,0mg BE                 400 UI eCG 
50mg P4               0,15mg PGF2α 

Remoção do implante    
       25 µ g GnRH   

  
  
D0               D8    D9       D11 
  

DIB     

A
B
A
T
E 
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avaliadas em lupas estereoscópicas (SMZ-2T10), em aumento de 20 a 30 vezes, 

para a recuperação dos oócitos.  

As aspiração transvaginais dos folículos de búfalas foram guiadas por ultra-

som11. Antes do procedimento, as búfalas foram tranqüilizadas com 0,5mg de 

acepromazina12, sedadas com 10mg de xilazina13, anestesiadas pela via epidural 

caudal com 2ml de lidocaína 2%14, e a região perineal foi lavada e desinfetada. Cada 

ovário foi manipulado pelo reto para posicionar os folículos no trajeto a ser percorrido 

pela agulha de aspiração. Uma agulha de 19 G15 (40 x 10mm) foi inserida por via 

intravaginal até penetrar cada folículo, cujo fluido foi aspirado – dentro de um tubo de 

ensaio de fundo cônico16 - por uma bomba de vácuo17 regulada para o fluxo de 15 

ml/minuto. Após a punção de todos os folículos > 2mm, o tubo de ensaio foi 

encaminhado ao laboratório, seu conteúdo depositado em filtro18 e o sedimento 

obtido foi colocado em placas de Petri17 com dimensões de 100 x 20 mm, as quais 

foram avaliadas em lupas estereoscópicas (SMZ-2T11), em aumento de 20 a 30 

vezes, para a recuperação dos oócitos. Os oócitos obtidos foram colocados em meio 

de transporte (TCM 199 com HEPES19) e encaminhados à Unidade de Biologia 

Celular do Centro de Sanidade Animal do Instituto Biológico de São Paulo, em São 

Paulo (SP). 

                                            
10 Nikon, Japão. 
11 Pie Medical 200Vcom sonda setorial de 7,5 MHz, Holanda. 
12 Acepran 1%, Univet S.A., Brasil. 
13  Rompun, Bayer S.A., Brasil. 
14  Xylocaína 2% sem vasoconstrictor, Astra Química e Farmacêutica, Brasil. 
15 Precision Glide,Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, Brasil. 
16  Corning, Estados Unidos. 
17   Labotec, Alemanha. 
18  Coletor de embriões Milipore, Nutricell, Brasil. 
19  Cultilab, Brasil. 
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Na unidade de Biologia Celular, os oócitos – puncionados no laboratório ou 

in vivo – foram colocados em meio de lavagem – 4,5ml de TCM199 com HEPES20 

adicionado de 10% de soro fetal bovino20, 10µl de Piruvado21 0,2mM e 25µl de  

Gentamicina21. Posteriormente à lavagem, foram incubados por 24 horas em estufa 

de CO2
22, com atmosfera e temperatura controladas – 5% de CO2, 92% de umidade 

e 38,5°C. Para a realização desse procedimento, os oócitos foram colocados em 

meio de maturação – 4,5ml de TCM199 com bicarbonato20 adicionado de 10% de 

soro fetal bovino20, 10µl de Piruvado23 0,2mM, 25µl de Gentamicina23, 5µl de 

estradiol23, 5µl de FSH24 e 50µl de LH25. 

Apenas os oócitos maturados – aqueles com as células do cummulus 

expandidas - foram utilizados, totalizando 60 oócitos maturados de bovinos e 60 

oócitos maturados de bubalinos.  

 

 

6.2.5 ABATE DOS ANIMAIS 

 

As búfalas foram abatidas no Frigorífico Frivale, localizado em Cajati (SP), e 

as vacas foram abatidas no Frigorífico Frigonossa, localizado em Poços de Caldas 

(MG). 

Todas as fêmeas foram evisceradas, os tratos genitais retirados, e os 

ovidutos dos animais que apresentavam pelo menos um corpo lúteo foram 

                                            
20  Cultilab, Brasil. 
21  Sigma, Brasil. 
22  Forma Scientific, Estados Unidos. 
23  Sigma, Brasil. 
24  Folltropin V, Bioniche, Canada. 
25  Lutropin, Bioniche, Canada. 
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divulsionados na junção útero-tubárica, dissecados e colocados em garrafa térmica 

contendo solução D-PBS26 - adicionada de 1% de antibiótico - a 38,0oC.  

Posteriormente, a garrafa térmica contendo os ovidutos foi conduzida à 

Unidade de Biologia Celular do Centro de Sanidade Animal do Instituto Biológico de 

São Paulo, em São Paulo (SP). O transporte dos ovidutos não excedeu 5 horas, o 

que permitiu que o material chegasse ao laboratório com temperatura entre 37,0oC e 

38,0oC. 

 

 

6.2.6 PROCEDIMENTO LABORATORIAL 

 

No laboratório, os ovidutos – ipsilateral e contralateral às ovulações – foram 

lavados com solução balanceada de Hanks (HBSS) suplementada com 25mM de 

HEPES26. Posteriormente, os ovidutos foram colocados em placas de Petri de 150 x 

25mm27. Nas porções anteriores do infundíbulo foram inseridos – por meio de 

seringa de 1ml28 acoplada a um cateter tom cat28 - 5 oócitos bubalinos maturados 

(G-BufBuf, G-BufE2Buf, G-BovBuf e G-BovE2Buf) e 5 oócitos bovinos maturados (G-

BufBov, G-BufE2Bov, G-BovBov e G-BovE2Bov) junto com aproximadamente 50µl de 

meio de maturação. Todos os ovidutos foram submersos em 100ml de meio de 

maturação, adicionado (G-BufE2Buf, G-BufE2Bov, G-BovE2Buf e G-BovE2Bov) ou 

não (G-BufBuf, G-BufBov, G-BovBuf e G-BovBov) de 10ng/ml de 17β-estradiol29
 (E2). 

A distribuição dos grupos pode ser melhor verificada no quadro 3.  

                                            
26  Cultilab, Brasil. 
27  Corning, Estados Unidos.   
28  Plastipak, Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, Brasil. 
29  Sigma, Brasil. 
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Grupos Espécie (no de ovidutos 
utilizados) Tratamento No de oócitos maturados 

(espécie animal) 

G-BufBuf bubalina (n = 3) sem E2 5 (bubalina) 

G-BufBov bubalina (n = 4) sem E2 5 (bovina) 

G-BufE2Buf bubalina (n = 3) com E2 5 (bubalina) 

G-BufE2Bov bubalina (n = 4) com E2 5 (bovina) 

G-BovBuf bovina (n = 4) sem E2 5 (bubalina) 

G-BovBov bovina (n = 4) sem E2 5 (bovina) 

G-BovE2Buf bovina (n = 4) com E2 5 (bubalina) 

G-BovE2Bov bovina (n = 4) com E2 5 (bovina) 

Quadro 3 – Distribuição dos grupos experimentais de acordo com a espécie, o tratamento e os 
oócitos utilizados. São Paulo, 2006. 

 

Cada placa foi incubada em estufa de CO2
30 por 24 horas, com atmosfera e 

temperatura controladas – 5% de CO2, 92% de umidade e 38,5oC. Após a 

incubação, foram introduzidos nos infundíbulos – por meio de uma sonda de infusão 

intramamária – (Figura 7), 40ml de meio de lavagem (D-PBS31) que continha 1% de 

soro fetal bovino31. O efluente de cada oviduto foi coletado separadamente dentro de 

placas de Petri32 (Figura 7) com dimensões de 100 x 20mm, as quais foram 

avaliadas em lupas estereoscópicas (SMZ-2T33), em aumento de 20 a 30 vezes, 

para a recuperação e a contagem dos oócitos. 

 

                                            
30  Forma Scientific, Estados Unidos. 
31  Cultilab, Brasil. 
32  Corning, Estados Unidos. 
33  Nikon, Japão. 
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Figura 7 – Seqüência experimental para a recuperação de oócitos de ovidutos cultivados in vitro. A = 

introdução de sonda intramamária no infundíbulo; B = posicionamento do oviduto sobre 
placa de Petri; C = colheita do efluente do oviduto dentro de placa de Petri 

A 

B 

C
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6.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados de acordo com a natureza específica de cada 

variável, utilizando-se o programa Statistical Analysis System for Windows (SAS, 

1990). Os resultados que não atenderam às premissas de normalidade dos resíduos 

e de homogeneidade das variâncias - verificadas pelo aplicativo Guided Data 

Analysis - foram transformados pelas funções logarítmicas (logaritmo na base 10 - 

Log10X) ou de raiz quadrada (raiz quadrada de x - RQ x; Quadrado - X2). Quando a 

normalidade não foi obtida, empregou-se o procedimento de análise de variância 

não paramétrica (NPAR1WAY).  

As variáveis contínuas foram analisadas por ANOVA, com procedimento do 

SAS/STAT de Modelo Linear Geral. Foram variáveis independentes: búfalas, vacas, 

sem estradiol, com estradiol, oócitos de búfalas, oócitos de vacas e as respectivas 

interações.  

A seguir estão listadas as variáveis dependentes e suas premissas: 

• número de oócitos recuperados: não paramétrica; 

• taxa de recuperação de oócitos: não paramétrica. 

O teste de médias utilizado foi o LSD, e o nível de significância mínimo 

considerado foi de 5%.  

A média foi utilizada como medida de tendência central, e o erro padrão da 

média como medida de variabilidade para todas as variáveis analisadas.  
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6.4 RESULTADOS 

 

O número e a taxa de recuperação de oócitos são apresentados na tabela 7. 

O Grupo G-BovE2Buf (ovidutos de fêmeas bovinas submetidos ao estradiol no meio 

de cultura, que receberam oócitos de búfalas) apresentou maior número e taxa de 

recuperação de oócitos (P < 0,05) que os grupos G-BufBuf (ovidutos de fêmeas 

bubalinas sem estradiol no meio de cultura, que receberam oócitos de búfalas), G-

BufBov (ovidutos de fêmeas bubalinas sem estradiol no meio de cultura, que 

receberam oócitos de vacas), G-BufE2Bov (ovidutos de fêmeas bubalinas 

submetidos ao estradiol no meio de cultura, que receberam oócitos de vacas) e G-

BovBov (ovidutos de fêmeas bovinas sem estradiol no meio de cultura, que 

receberam oócitos de vacas), não diferindo dos grupos G-BufE2Buf (ovidutos de 

fêmeas bubalinas submetidos ao estradiol no meio de cultura, que receberam 

oócitos de búfalas), G-BovBuf (ovidutos de fêmeas bovinas sem estradiol no meio de 

cultura, que receberam oócitos de búfalas) e G-BovE2Bov (ovidutos de fêmeas 

bovinas submetidos à estradiol no meio de cultura, que receberam oócitos de vacas; 

P > 0,05). 

Como não houve interações entre espécie do oviduto e tratamento, espécie 

do oviduto e do oócito, tratamento e espécie do oócito e espécie do oviduto-

tratamento-espécie do oócito, foi possível analisar os efeitos principais. O número e 

a taxa de recuperação de oócitos foi maior nos ovidutos de fêmeas bovinas do que 

nos ovidutos de fêmeas bubalinas (P < 0,05; Tabela 7). Foi verificado que o 

tratamento (com ou sem estradiol no meio de cultura) não interferiu no número e na 

taxa de recuperação dos oócitos (P > 0,05; Tabela 7). Também observou-se 

tendência (P = 0,07) de maior taxa de recuperação de oócitos bubalinos do que de 

oócitos bovinos (Tabela 7). 



 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Número e taxa de recuperação de oócitos de fêmeas bubalinas e bovinas inseridos (in vitro) no oviduto de búfalas e de vacas submetidas à 
ovulação única, de acordo com a presença ou não de estradiol no meio de cultura - São Paulo, 2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 

Variáveis 
dependentes G-

BufBuf 
(n=3) 

G-
BufBov 
(n=4) 

G-
BufE2Buf 

(n=3) 

G-
BufE2Bov 

(n=4) 

G-
BovBuf 
(n=4) 

G-
BovBov 
(n=4) 

G- 
BovE2Bu
f (n=4) 

G-
BovE2Bo
v (n=4) 

Espécie Tratamento Oócito Esp.*Trat. Esp.*Ooc. Trat.*Ooc. Esp.*Trat.*
Ooc. 

No de oócitos 
recuperados 

0,33 ± 
0,33b 

0,25 ± 
0,25b 

1,33 ± 
0,88a,b 

0,25 ± 
0,25b 

1,50 ± 
0,50a,b 

0,50 ± 
0,29b 

2,25 ± 
0,85a 

1,50 ± 
0,64a,b 

0,03 0,09 0,07 0,63 0,71 0,63 0,43 

Taxa de 
recuperação 

de oócitos (%) 
6,67 ± 
6,67b 

5,00 ± 
5,00b 

26,67 ± 
17,64a,b 

5,00 ± 
5,00b 

43,33 ± 
15,75a,b 

10,00 ± 
5,77b 

55,00 ± 
22,17a 

31,67 ± 
18,33a,b 

0,02 0,19 0,06 0,74 0,41 0,80 0,46 

EFEITOS PRINCIPAIS 

 Oviduto de Búfalo Oviduto de Vaca Sem Estradiol Com Estradiol Oócito de Búfalo Oócito de Vaca 

No de oócitos 
recuperados 0,50 ± 0,23b 1,44 ± 0,31a 0,67 ± 0,21 1,33 ± 0,36 1,43 ± 0,36 0,62 ± 0,22 

Taxa de 
recuperação de 

oócitos (%) 
10,00 ± 4,60b 35,00 ± 8,60a 16,89 ± 6,10 29,78 ± 9,03 35,24 ± 9,23x 12,92 ± 5,39y 

a, b sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
x, y sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam tendência à diferença nas médias (P = 0,07) 
 



EXPERIMENTO 3 102

6.5 DISCUSSÃO 

 

No presente experimento verificou-se que o número e a taxa de recuperação 

de oócitos foram maiores nos ovidutos de fêmeas bovinas do que nos ovidutos de 

fêmeas bubalinas, independentemente do tratamento e da espécie do oócito (Tabela 

7). A discrepância nos resultados não pode ser explicada. É possível que exista 

alguma diferença anatômica e/ou funcional entre os ovidutos das fêmeas bubalinas e 

bovinas, o que pode ter comprometido a recuperação dos oócitos após a lavagem in 

vitro dos ovidutos de búfalas.  

Embora maior taxa de recuperação de oócitos tenha sido obtida dos 

ovidutos de vacas (35,00 ± 8,60%) que dos ovidutos de búfalas (10,00 ± 4,60%), 

este resultado foi inferior ao esperado. Esperava-se que, em média, pelo menos 

50% dos oócitos inseridos in vitro nos ovidutos de fêmeas bubalinas e bovinas, 

fossem recuperados das duas espécies, pois, quando esses animais são submetidos 

a protocolos de sincronização da ovulação para a IATF, as taxas de concepção são 

próximas ao percentual mencionado (BARUSELLI et al., 1999c, 2000b, 2001b, 

2002b, 2003c, 2004). Provavelmente, o tempo de cultura (24 horas) tenha causado 

alguma alteração nos ovidutos, o que pode ter predisposto à baixa taxa de 

recuperação de oócitos das espécies bubalina e bovina.  

A presença de estradiol no meio de cultura não interferiu no número e na 

taxa de recuperação dos oócitos, independentemente das espécies dos ovidutos ou 

dos oócitos. Dessa forma, a hipótese de que o estradiol afeta o transporte de oócitos 

em fêmeas bubalinas não foi confirmada in vitro. 

Foi verificada tendência de maior taxa de recuperação de oócitos bubalinos 

– considerados de qualidade inferior aos oócitos da espécie bovina, por possuírem 
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frágil ligação entre as camadas das células da granulosa (GASPARRINI, 2002) – 

que de oócitos bovinos, independentemente da espécie do oviduto e do tratamento. 

Esse resultado rejeita a hipótese do presente estudo – esperava-se maior taxa de 

recuperação de oócitos bovinos que de bubalinos – e possibilita a suposição de que 

o transporte de oócitos pelo oviduto de fêmeas bubalinas e bovinas independe da 

sua qualidade.  

Provavelmente, a qualidade dos oócitos seja importante na sua captação e 

no seu transporte do folículo em colapso ao interior do infundíbulo. Baruselli et al. 

(2003a) verificaram em fêmeas bubalinas superovuladas aumento na taxa de 

recuperação de estruturas embrionárias para os animais tratados anteriormente com 

rBST, resultado que, provavelmente, decorreu da melhor qualidade dos oócitos 

desses animais. Por outro lado, Carvalho et al. (2004) verificaram baixas taxas de 

recuperação de estruturas embrionárias dois e cinco dias após a primeira 

inseminação artificial de búfalas submetidas ao protocolo de MOET, sugerindo que 

não deve existir comprometimento no transporte dos oócitos pelo oviduto, mas sim 

na captação destes. É possível que, no interior do oviduto, a quantidade de células 

da granulosa e seu grau de adesão com os oócitos não influencie no transporte 

desses gametas pois, de acordo com Lam et al. (2000), essas células são perdidas 

durante o percurso dos oócitos do infundíbulo ao local de fecundação. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       7 EXPERIMENTO 4 
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7 EXPERIMENTO 4 - TRANSPORTE IN VIVO DE OÓCITOS 
PELOS OVIDUTOS DE FÊMEAS BUBALINAS E BOVINAS 
COM OVULAÇÕES ÚNICA E MÚLTIPLA 

 

 

7.1 JUSTIFICATIVA 

 

Búfalas submetidas a protocolos de inseminação artificial em tempo fixo em 

que, na maioria das vezes, um único folículo é induzido a ovular, não devem 

apresentar comprometimento na taxa de recuperação de estruturas embrionárias. 

Após a inseminação, as búfalas apresentam taxas satisfatórias de concepção (em 

torno de 50%), semelhantes àquelas obtidas em bovinas submetidas à IATF 

(BARUSELLI et al., 1999c, 2000b, 2001b, 2002b, 2003, 2004). 

Assim, o Experimento 4 foi conduzido para verificar duas hipóteses, a saber: 

a qualidade inferior dos oócitos de búfala é responsável pela baixa taxa de 

recuperação de estruturas embrionárias dessas fêmeas quando superovuladas; os 

tratamentos superovulatórios afetam o transporte dos oócitos em fêmeas bubalinas. 

Para tanto, foram utilizadas fêmeas bubalinas e bovinas submetidas a 

ovulações única e múltipla, e oócitos bubalinos e bovinos foram inseridos no interior 

do oviduto dessas fêmeas. 
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7.2 MATERIAL E MÉTODO 

 

7.2.1 ANIMAIS E LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

A primeira etapa do Experimento 4 foi realizada na Unidade de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, localizada no 

município de Registro (SP), no mês de outubro de 2004. Foram utilizadas 10 fêmeas 

bubalinas da raça Murrah de aproximadamente 5 anos de idade, com ECC ≥ 3,0.  

A segunda etapa do Experimento 4 foi realizada no Centro de Reprodução 

Animal do Instituto de Zootecnia Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo, localizado no município de Nova Odessa (SP), no mês de 

dezembro de 2004. Foram utilizadas 12 fêmeas bovinas da raça Nelore de 

aproximadamente 5 anos de idade, com ECC ≥ 3,5.  

Anteriormente à realização de cada fase experimental, as fêmeas bubalinas 

e bovinas foram submetidas a diagnóstico de gestação e palpação dos ovários, para 

a verificação de ausência de prenhez e ciclicidade: os animais com presença de 

corpo lúteo foram considerados cíclicos. As fêmeas vazias e cíclicas foram incluídas 

na amostra. Todos os animais foram submetidos a exames de brucelose e 

tuberculose para que eventuais problemas sanitários não comprometessem os 

resultados do experimento. Dessa forma, somente as fêmeas livres destas zoonoses 

foram utilizadas. 
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7.2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo 

fatorial 2x2x2, sendo os fatores as espécies bubalina ou bovina, os tratamentos de 

indução de ovulações única ou múltipla e os oócitos de búfalas ou de vacas. 

 

 

7.2.3 TRATAMENTOS 

 

As 22 fêmeas foram divididas aleatoriamente em oito grupos (G-BufOvBuf, 

G-BufOvBov, G-BufSovBuf e G-BufSovBov – búfalas; G-BovOvBuf, G-BovOvBov, G-

BovSofBuf e G-BovSovBov – vacas). No dia 0 (D0; G-BufOvBuf, G-BufOvBov, G-

BovOvBuf, G-BovOvBov, G-BufSovBuf e G-BufSovBov: pela manhã; G-BovSofBuf e 

G-BovSovBov: à tarde), todas as fêmeas receberam um dispositivo intra-vaginal de 

progesterona1 (P4) e aplicação intramuscular de 2mg de benzoato de estradiol 

associado a 50mg de P4 (BE + P4
2).  

O crescimento folicular foi superestimulado no D4 (G-BufSovBuf e G-

BufSovBov: pela manhã; G-BovSofBuf e G-BovSovBov: à tarde) mediante 

tratamento com eCG3 (2.500 UI im, Syntex).  

Todos  os  animais  receberam  uma  dose  luteolítica  do análogo de 

prostaglandina F2α
4 no D8 (PGF2α; 0,15mg im; d-Cloprostenol; G-BufOvBuf, G-

BufOvBov, G-BovOvBuf, G-BovOvBov, G-BufSovBuf e G-BufSovBov: pela manhã;

                                            
1  DIB, Syntex, Argentina. 
2  Index Farmacêutica, Brasil. 
3  Novormon, Syntex, Argentina. 
4  Prolise, Arsa, Argentina. 
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G-BovSofBuf e G-BovSovBov: à tarde), juntamente à remoção dos dispositivos 

intravaginais de P45. Nas fêmeas dos G-BufOvBuf, G-BufOvBov, G-BovOvBuf e G-

BovOvBov, foram aplicadas mais 400 UI im de eCG6 (D8 pela manhã).  

No D9 pela manhã, os animais receberam aplicação im do hormônio 

liberador de gonadotrofinas7 (Lecirelina; G-BufOvBuf, G-BufOvBov, G-BovOvBuf e 

G-BovOvBov: 25µg; G-BufSovBuf, G-BufSovBov, G-BovSofBuf e G-BovSovBov: 

50µg), 12 horas (G-BovSofBuf e G-BovSovBov) e 24 horas (G-BufOvBuf, G-

BufOvBov, G-BovOvBuf, G-BovOvBov, G-BufSovBuf e G-BufSovBov) após a 

remoção dos DIBs. De acordo com dados da literatura, o momento mais apropriado 

para a indução da ovulação em búfalas superovuladas é 24 horas após a última 

administração de FSH (CARVALHO et al., 2002; ZICARELLI et al., 2000), enquanto 

em fêmeas Bos indicus submetidas ao mesmo tratamento é 12 horas após a última 

aplicação do hormônio superovulatório (BARUSELLI et al., 2006).  

Todas as fêmeas foram inseminadas artificialmente 12 e 24 horas após a 

aplicação do indutor da ovulação, com sêmen de búfalo (G-BufOvBuf, G-BovOvBuf, 

G-BufSovBuf e G-BovSofBuf) e de bovino (G-BufOvBov, G-BovOvBov, G-BufSovBov 

e G-BovSovBov). 

No D10 pela manhã, os animais foram submetidos a cirurgia para a inserção 

de oócitos maturados de bubalinos (G-BufOvBuf, G-BovOvBuf, G-BufSovBuf e G-

BovSovBuf) e de bovinos (G-BufOvBov, BovOvBov, G-BufSovBov e G-BovSovBov). 

As lavagens uterinas para a recuperação das estruturas embrionárias foram 

realizadas no D15 (G-BufOvBuf, G-BovOvBuf, G-BufSovBuf e G-BovSovBuf) pela 

manhã) e no D16 (G-BufOvBov, G-BovOvBov, G-BufSovBov e G-BovSovBov) pela 

                                            
5  DIB, Syntex, Argentina. 
6  Novormon, Syntex, Argentina. 
7  Gestran-Plus, Arsa, Argentina. 
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manhã). Em bubalinos, o desenvolvimento embrionário nos primeiros sete dias é de 

24 a 36 horas mais veloz que em bovinos (ANWAR; ULLAH, 1988; DROST; 

ELSDEN, 1985; MISRA et al., 1990, 1991, 1998). Dessa forma, a colheita das 

estruturas embrionárias nessa espécie deve ser realizada com 24 horas de 

antecedência em relação às vacas. 

 

Figura 8 – Representação esquemática dos tratamentos realizados no Experimento 4 
 

 

 
Ovulação única : G-BufOvBuf e G -BufOvBov (n=5) e G -BovOvBuf e G -BovOvBov (n=6) 
         

  400 UI eCG 
2,0 mg BE       0,15 mg PGF2 α  
50 mg P4  Remoção do implante  

                       25µg GnRH  
IA  

   IA  
  

 
D0           D8          D9 D10             D15  D16  
 
Múltipla ovulação: G-BufSovBuf e G - BufSovBov (n=5) e G-BovSovBuf e G -  

2,0 mg BE           0,15 mg PGF2 α 
50 mg P4     Remoção do implante  

       2.500 UI eCG   50 µg GnRH    
   IA  

   IA  
  

 
D0      D4         D8           D9         D10            D15  D16  
 

DIB  Cirurgia Co lheita  

DIB  Cirurgia Colheita  

 

BovSovBov (n=6)
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7.2.4 EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO 

 

As fêmeas foram examinadas por ultra-sonografia transretal, utilizando-se a 

Eco câmara Pie Medical 1008 equipada com transdutor linear de 8,0MHz. A resposta 

folicular ao eCG9 foi estabelecida como sendo o número de folículos potencialmente 

ovulatórios (≥ 8mm) verificados no D9 pela manhã).  

 

 

7.2.5 ASPIRAÇÃO FOLICULAR 

 

Foram realizadas aspirações foliculares de ovários de fêmeas bovinas 

obtidos em matadouro, e de ovários de 30 fêmeas bubalinas, com os folículos 

puncionados in vivo. O procedimento de aspiração foi semelhante ao realizado no 

Experimento 3 (item 6.2.4). 

No Laboratório de Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento do 

Departamento de Fisiologia Animal da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo, localizado em Pirassununga (SP), os 

oócitos – puncionados no laboratório ou in vivo – foram colocados em meio de 

lavagem – 4,5ml de TCM199 com HEPES10 adicionado de 10% de soro fetal 

bovino10, 10µl de Piruvado11 0,2mM e 25µl de Gentamicina11. Posteriormente à 

lavagem, foram incubados por 24 horas em estufa de CO2
12, com atmosfera e 

temperatura controladas – 5% de CO2, 92% de umidade e 38,5oC.  Para a realização 

                                            
8  Pie Medical, Holanda. 
9  Novormon, Syntex, Argentina. 
10  Cultilab, Brasil. 
11  Sigma, Brasil. 
12  Forma Scientific, Estados Unidos. 
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desse procedimento, os oócitos foram colocados em meio de maturação – 4,5ml de 

TCM199 com bicarbonato13 adicionado de 10% de soro fetal bovino13, 10µl de 

Piruvado14 0,2mM, 25µl de Gentamicina14, 5µl de estradiol14, 5µl de FSH15 e 50µl de 

LH16. 

Apenas os oócitos maturados – aqueles com as células do cummulus 

expandidas - foram utilizados, totalizando 120 oócitos maturados de bovinos e 120 

oócitos maturados de bubalinos. 

 

 

7.2.6 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

Vinte e quatro horas após a indução da ovulação, cada animal foi contido, 

tranqüilizado com acepromazina17 (0,5mg para as búfalas e 0,25mg para as 

bovinas), sedado com xilazina18 (10mg, somente para as búfalas), anestesiado – no 

local da incisão (flanco direito) – com 100ml de lidocaína19 e a região da incisão foi 

tricotomizada, lavada e desinfetada. A incisão da pele foi realizada 5cm 

cranialmente, em paralelo ao músculo quadríceps femoral.  

A incisão foi iniciada 5cm ventralmente ao processo transverso das 

vértebras lombares, e estendida por 20cm. A fáscia subcutânea, a túnica abdominal 

e as musculaturas abdominais oblíqua e transversa foram abertas com o auxílio de 

                                            
13  Cultilab, Brasil. 
14  Sigma, Brasil. 
15  Folltropin V, Bioniche, Canada. 
16  Lutropin, Bioniche, Canada. 
17  Acepran 1%, Univet S.A., Brasil. 
18  Rompun, Bayer S.A., Brasil. 
19  Anestésico L, Pearson, Brasil. 
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um bisturi. O peritônio foi exposto, e sua incisão foi realizada com o auxílio de uma  

tesoura, para a exposição da cavidade abdominal.  

O oviduto ipsilateral ao folículo ovulatório (≥ 8mm) ou ovulado (G-BufOvBuf, 

G-BufOvBov, G-BovOvBuf e G-BovOvBov), ou ipsilateral ao maior número de 

folículos (≥ 8mm) ou ovulações (G-BufSovBuf, G-BufSovBov, G-BovSovBuf e G-

BovSovBov) foi localizado e exteriorizado por tração do ligamento largo. Os animais 

que não apresentaram folículos ovulatórios (≥ 8mm) ou ovulados foram descartados.  

Nas porções anteriores do infundíbulo foram inseridos – por meio de seringa 

de 1ml20 acoplada a um cateter tom cat21 – 10 oócitos bubalinos maturados (G-

BufOvBuf, G-BovOvBuf, G-BufSovBuf e G-BovSovBuf) e 10 oócitos bovinos 

maturados (G-BufOvBov, G-BovOvBov, G-BufSovBov e G-BovSovBov) junto com 

aproximadamente 50µl de meio de maturação. A distribuição dos grupos é 

apresentada no Quadro 4. 

 
Grupos Tratamento (no de animais utilizados) No de oócitos maturados (espécie animal)

1 Ovulação única (n = 2 búfalas) 10 (bubalina) 

2 Ovulação única (n = 3 búfalas) 10 (bovina) 

3 Ovulação única (n = 3 bovinas) 10 (bubalina) 

4 Ovulação única (n = 2 bovinas) 10 (bovina) 

5 Múltipla ovulação (n = 2 búfalas) 10 (bubalina) 

6 Múltipla ovulação (n = 2 búfalas) 10 (bovina) 

7 Múltipla ovulação (n = 2 bovinas) 10 (bubalina) 

8 Múltipla ovulação (n = 2 bovinas) 10 (bovina) 

Quadro 4 – Distribuição dos grupos experimentais, de acordo com o tratamento e com os oócitos 
utilizados - São Paulo, 2006 

 

Posteriormente, os tratos genitais foram reposicionados e a incisão suturada. 

A seqüência do procedimento cirúrgico pode ser visualizada na figura 9. 

                                            
20  Plastipak, Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, Brasil. 
21  Nutricell, Brasil. 



EXPERIMENTO 4 113

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 –  Seqüência do procedimento cirúrgico do Experimento 4. A = área da incisão; B = incisão; 

C= exposição do oviduto; D = identificação das fímbrias; E = inserção dos oócitos no 
oviduto; F = sutura do peritônio e da primeira camada muscular; G = sutura da segunda 
camada muscular; H, I, J, K, L= sutura da pele 

A B C 

E F 

G H I 

J K L 

D 
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7.2.7 COLHEITA DAS ESTRUTURAS EMBRIONÁRIAS 

 

As lavagens uterinas para a recuperação das estruturas embrionárias foram 

realizadas pelo método não cirúrgico. Inicialmente, foi efetuada a anestesia epidural 

caudal com 2ml de lidocaína22, seguida de higienização do períneo com água e 

sabão neutro.  

As colheitas foram realizadas pela infusão de D-PBS23 adicionada de 1% de 

soro fetal bovino23 nos dois cornos uterinos (1.000ml). O líquido foi recolhido em 

filtro24 conectado à porção final do sistema fechado de mangueiras25. O material 

retido no filtro foi colocado em placas de Petri25 com dimensões de 100 x 20mm, as 

quais foram avaliadas em lupas estereoscópicas (SMZ-2T26), em aumento de 20 a 

30 vezes, para a recuperação e a contagem das estruturas embrionárias. 

 

 

7.2.8 DEFINIÇÕES DE ALGUMAS VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

• Taxa de ovulação: número de corpos lúteos verificados por ultra-sonografia no 

D11, dividido pelo número de folículos potencialmente ovulatórios (≥ 8mm) 

detectados pela ultra-sonografia no D9; o valor obtido foi multiplicado por 100. 

• Taxa de recuperação de estruturas embrionárias: número de estruturas 

embrionárias recuperadas na lavagem uterina, dividido pelo número de 

                                            
22  Xylocaína 2% sem vasoconstrictor, Astra Química e Farmacêutica, Brasil. 
23  Cultilab, Brasil. 
24  Coletor de embriões Milipore, Nutricell, Brasil. 
25  Tubo “Y” de PVC, Nutricell, Brasil. 
26  Nikon, Japão. 
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ovulações detectadas ultra-sonograficamente no D11 mais 10 (número de oócitos 

inseridos nos ovidutos); o valor obtido foi multiplicado por 100. 

 

 

7.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados de acordo com a natureza específica de cada 

variável, utilizando-se o programa Statistical Analysis System for Windows (SAS, 

1990). Os resultados que não atenderam às premissas de normalidade dos resíduos 

e de homogeneidade das variâncias - verificadas pelo aplicativo Guided Data 

Analysis - foram transformados pelas funções logarítmicas (logaritmo na base 10 - 

Log10X) ou de raiz quadrada (raiz quadrada de x - RQ x; Quadrado - X2). Quando a 

normalidade não foi obtida, empregou-se o procedimento de análise de variância 

não paramétrica (NPAR1WAY).  

As variáveis contínuas foram analisadas por ANOVA, com procedimento do 

SAS/STAT de Modelo Linear Geral. Foram variáveis independentes: búfalas, 

bovinas, ovulação única, múltipla ovulação, oócitos de búfalas, oócitos de bovinas e 

as interações entre elas.  

As variáveis dependentes e suas premissas são listadas a seguir: 

• folículos ≥ 8mm: Log10X; 

• ovulações: não paramétrica; 

• taxa de ovulação: não paramétrica; 

• estruturas embrionárias recuperadas: não paramétrica; 

• taxa de recuperação de estruturas embrionárias: não paramétrica. 

O teste de médias utilizado foi o LSD, e o nível de significância  mínimo 

considerado foi de 5%. 
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A média foi utilizada como medida de tendência central, e o erro padrão da 

média como medida de variabilidade para todas as variáveis analisadas.  

 

 

7.4 RESULTADOS 

 

7.4.1 RESPOSTA FOLICULAR, NÚMERO E TAXA DE OVULAÇÕES E NÚMERO DE CORPOS 
LÚTEOS 

 

A resposta folicular e o número de corpos lúteos estão representados na 

tabela 8. As fêmeas bovinas com múltipla ovulação (G-BovSovBuf + G-BovSovBov) 

apresentaram maior número (P < 0,05) de folículos potencialmente ovulatórios (≥ 

8mm) e de ovulações que as fêmeas bubalinas com múltipla ovulação (G-BufSovBuf 

+ G-BufSovBov) e com ovulação única (G-BufOvBuf + G-BufOvBov), e que as 

fêmeas bovinas com ovulação única (G-BovOvBuf + G-BovOvBov). As búfalas com 

múltipla ovulação apresentaram maior número de folículos ≥ 8mm que as búfalas e 

as vacas com ovulação única, as quais não diferiram entre si (P > 0,05). Houve 

efeito de interação entre espécie e tratamento relacionado às variáveis dependentes 

número de folículos ≥ 8mm e número de ovulações. 

Ao ser analisada a taxa de ovulação, verificou-se também efeito de interação 

entre espécie e tratamento. A menor taxa de ovulação foi verificada nas búfalas com 

múltipla ovulação (P < 0,05), não sendo observada diferença entre os demais grupos 

(Tabela 8).  

 



 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Resposta folicular, número e taxa de ovulação em fêmeas bubalinas e bovinas submetidas à ovulação única ou a múltipla ovulação - São Paulo, 
2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 

Variáveis 
dependentes 

Fêmeas bubalinas 
com ovulação única 
(G-BufOvBuf + G-
BufOvBov; n=5) 

Fêmeas bovinas com 
ovulação única (G-

BovOvBuf + G-
BovOvBov; n=6) 

Fêmeas bubalinas 
com múltipla ovulação 

(G-BufSovBuf + G-
BufSovBov; n=5) 

Fêmeas bovinas com 
múltipla ovulação (G-

BovSovBuf + G-
BovSovBov; n=6) 

Espécie Tratamento Esp.*Trat. 

No de folículos ≥ 
8mm 1,20 ± 0,20c 1,00 ± 0,00c 6,00 ± 0,55b 20,33 ± 3,08a 0,01 0,01 0,01 

No de ovulações 1,00 ± 0,00b 0,83 ± 0,17b 2,20 ± 0,58b 18,50 ± 2,88a 0,01 0,01 0,01 

Taxa de ovulação (%) 90,00 ± 10,00a 83,33 ± 16,67a 35,48 ± 7,72b 90,55 ± 2,28a 0,04 0,04 0,01 

a, b, c sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
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7.4.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS EMBRIONÁRIAS 

 

Os resultados referentes à recuperação das estruturas embrionárias foram 

obtidos dos animais que receberam oócitos maturados e foram inseminados 

artificialmente. Uma fêmea bubalina e três fêmeas bovinas foram desconsideradas nas 

análises. Não foi possível a exteriorização do oviduto dos animais de número: 4979 (vaca 

com ovulação única), 332 (búfala com múltipla ovulação), 4978 e 4975 (vacas com 

múltipla ovulação). 

O número e a taxa de recuperação de estruturas embrionárias constam da tabela 

9. Nenhuma estrutura embrionária foi recuperada dos animais dos Grupos: G-BufOvBuf, 

G-BufOvBov, G-BovOvBov, G-BufSovBuf, G-BufSovBov e G-BovSovBuf. Do Grupo G-

BovOvBuf – fêmeas bovinas com ovulação única recebendo oócito de búfala – foram 

recuperadas estruturas embrionárias de duas vacas: no 4891 (1/11) e no 4904 (2/11). No 

grupo G-BovSovBov, foram recuperadas estruturas embrionárias de apenas uma vaca 

(no 4944, 8/34). O grupo G-BovSovBov apresentou maior número de oócitos recuperados 

que os grupos: G-BufOvBuf, G-BufOvBov, G-BovOvBov, G-BufSovBuf, G-BufSovBov e 

G-BovSovBuf, não diferindo do grupo G-BovOvBuf, que por sua vez não diferiu dos 

demais grupos. Não foi verificada diferença na taxa de recuperação de estruturas 

embrionárias entre os grupos (P > 0,05; Tabela 9). 

Como não houve efeito de interação entre as espécies - bubalina e bovina -, os 

tratamentos - ovulação única e múltipla ovulação - e os oócitos - de búfalas e de vacas -, 

foram analisados os efeitos principais. As fêmeas bovinas apresentaram maior número 

de estruturas embrionárias recuperadas que as fêmeas bubalinas (P < 0,05; Tabela 9). 

Houve tendência (P = 0,05) de maior taxa de recuperação de estruturas embrionárias 

para as fêmeas bovinas que para as fêmeas bubalinas (Tabela 9). Também constatou-se 

que o tratamento ou a espécie do oócito inserido no oviduto não influenciaram no número 

e na taxa de recuperação das estruturas embrionárias recuperadas. 



 

 

 

 

Tabela 9 – Número e taxa de recuperação de estruturas embrionárias de fêmeas bubalinas e bovinas, provenientes de oócitos próprios e/ou inseridos (in 
vitro) no oviduto de búfalas e de vacas submetidas à ovulação única ou a múltipla ovulação e inseminadas artificialmente em tempo fixo - São 
Paulo, 2006 

Média ± EPM Efeitos (P > F) 
Variáveis 
dependentes G-

BufOvBuf 
(n=2) 

G-
BufOvBov 

(n=3) 

G-
BovOvBuf 

(n=3) 

G-
BovOvBo
v (n=2) 

G-
BufSovBu

f (n=2) 

G-
BufSovBo

v (n=2) 

G-
BovSovB
uf (n=2) 

G-
BovSovB
ov (n=2) 

Espécie Tratamento Oócito Esp.*Trat. Esp.*Ooc. Trat.*Ooc. Esp.*Trat.*O
oc. 

No de 
estruturas 
embrionárias 
recuperadas 

0,00 ± 
0,00b 

0,00 ± 
0,00b 

1,00 ± 
0,58a,b 

0,00 ± 
0,00b 

0,00 ± 
0,00b 

0,00 ± 
0,00b 

0,00 ± 
0,00b 

4,00 ± 
4,00a 0,19 0,41 0,41 0,41 0,41 0,19 0,19 

Taxa de 
recuperação 
de estruturas 
embrionárias 
(%) 

0,00 ± 
0,00 

0,00 ± 
0,00 

9,70± 
5,78 

0,00 ± 
0,00 

0,00 ± 
0,00 

0,00 ± 
0,00 

0,00 ± 
0,00 

11,76 ± 
11,76 0,14 0,88 0,88 0,88 0,88 0,14 0,14 

EFEITOS PRINCIPAIS 

 Fêmeas bubalinas Fêmeas bovinas Ovulação única Múltipla ovulação Oócito de búfala Oócito de vaca 

No de estruturas 
embrionárias 
recuperadas 

0,00 ± 0,00b 1,22 ± 0,88a 0,30 ± 0,21 1,00 ± 1,00 0,33 ± 0,24 0,89 ± 0,89 

Taxa de 
recuperação de 
estruturas 
embrionárias (%) 

0,00 ± 0,00y 5,85 ± 3,18x 2,91 ± 2,10 2,94 ± 2,94 3,23 ± 2,32 2,61 ± 2,61 

a, b sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam diferença nas médias 
x, y sobrescritos diferentes dentro de uma mesma linha indicam tendência à diferença nas médias (P = 0,05) 
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7.5 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, todas as fêmeas bubalinas e bovinas tratadas com eCG 

no dia da retirada do implante de P4 – protocolo para a  sincronização de ovulação 

única – apresentaram folículos potencialmente ovulatórios (≥ 8mm) ao final do 

tratamento, condizentes com taxas de concepção em torno de 50%, quando estas 

são submetidas à inseminação artificial em tempo fixo (BARUSELLI et al., 1999c, 

2000b, 2001b, 2002b, 2003c, 2004). 

As búfalas superovuladas apresentaram menor número de folículos com 

capacidade ovulatória que as bovinas submetidas ao mesmo tratamento, o que 

corrobora os dados encontrados na literatura (BARUSELLI 1997b; BÓ et al., 1996; 

BOLAND; GOULDING; ROCHE,  1991; SHAW et al., 1995). Isso pode ter ocorrido 

em função do menor número de folículos recrutados por onda de crescimento 

folicular e, conseqüentemente, do menor número de folículos nos ovários de fêmeas 

bubalinas em relação àquele presente nas fêmeas bovinas (BARUSELLI et al., 1997; 

DANELL, 1987; LE VAN TY et al., 1989). Por outro lado, essa diferença entre as 

espécies pode ter ocorrido devido à dosagem do hormônio superestimulante. Sabe-

se que as fêmeas Bos indicus necessitam de menor dosagem de FSH para a 

superestimulação do crescimento folicular que as Bos taurus (BARUSELLI et al., 

2003b; NOGUEIRA; PORTO; BARROS, 2003). Isso pode ter ocorrido com a dose de 

eCG empregada para a indução da superovulação em Bos indicus e Bubalus 

bubalis.  

As fêmeas bubalinas com superestimulação do crescimento folicular 

apresentaram menor taxa de ovulação que as fêmeas bovinas tratadas para 

apresentar ovulações múltiplas (Tabela 8). De acordo com Schallenberger et al. 
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(1990), búfalas superovuladas apresentam menor pico ovulatório de LH que vacas 

submetidas ao mesmo tratamento. Dessa forma, sem considerar as razões da baixa 

resposta ovulatória, a administração de LH exógeno como substituto do GnRH 

poderia ter aumentado o número de ovulações nas búfalas submetidas ao protocolo 

de MOET. 

Após a lavagem do sistema genital para a recuperação das estruturas 

embrionárias, verificou-se que nenhuma estrutura foi recuperada das fêmeas 

bubalinas, independentemente do tratamento. Esse resultado pode ter ocorrido pela 

excessiva manipulação dos ovidutos na inserção dos oócitos, o que predispôs a 

edema com comprometimento da função do órgão. Dessa forma, o transporte dos 

gametas femininos pode ter sido prejudicado pois, de acordo com Hunter (1988), o 

edema causa redução no lúmen do oviduto. O autor relata ainda que o edema nas 

camadas da mucosa do oviduto pode estar envolvido na regulação do transporte dos 

gametas. Segundo Hafez e Hafez (2004), o edema do oviduto exerce um bloqueio 

mecânico sobre os oócitos, regulando o aprisionamento e a liberação desses 

gametas.  

A ausência de estruturas embrionárias após a lavagem do sistema genital 

das búfalas também pode ser decorrente de características da própria espécie. 

Sabe-se que a utilização do protocolo de MOET em fêmeas bubalinas apresenta 

limitações, ligadas principalmente à baixa taxa de recuperação de embriões 

(AMBROSE et al., 1991; BARUSELLI, 1994, 1997a; BARUSELLI et al., 1999a, 

1999b, 2000a, 2001a, 2002a; CARVALHO et al., 2002; MADAN; DAS; PALTA, 1996; 

MISRA et al., 1990, 1994; PRAKASH et al., 1992; TANEJA; TOTEY; ALI, 1995; 

TANEJA et al., 1995; ZICARELLI et al., 1994a, 1994b, 2000). 
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Verificou-se baixa taxa de recuperação de estruturas embrionárias nas 

fêmeas bovinas. Foram recuperadas 9,70 ± 5,78% estruturas no Grupo G-BovOvBuf 

e 11,76 ± 11,76% estruturas no Grupo G-BovSovBov. Esses resultados são 

inferiores aos obtidos por Shea, Janzen e McAlister (1983), que utilizaram técnica 

semelhante àquela adotada no presente estudo para a transferência de gametas em 

Hereford superovuladas. Esses autores obtiveram taxa de recuperação de estruturas 

embrionárias de 41% (451/1100).  

Assim como nas fêmeas bubalinas, a manipulação dos ovidutos para a 

inserção dos oócitos foi excessiva nas fêmeas bovinas. Shea et al. (1983), 

verificaram que a exposição do oviduto durante o procedimento cirúrgico é essencial 

para a transferência dos gametas femininos, constituindo-se no principal fator de 

interferência na recuperação das estruturas embrionárias. De acordo com Fayrer-

Hosken e Caudle (1991), para o sucesso da transferência de gametas dentro do 

oviduto, o tempo da intervenção é essencial. O procedimento cirúrgico para a 

exposição do oviduto via fossa paralombar – devido, provavelmente, à dificuldades 

na exposição do órgão – não se apresentou viável como técnica de rotina para a 

transferência de gametas (BESENFELDER; BREM, 1998). Para Havlicek et al. 

(2005), a endoscopia minimiza as manipulações do oviduto e reduz as complicações 

após a transferência.  

A transferência de oócitos via intravaginal por meio de endoscopia, em que 

os ovidutos das fêmeas não são exteriorizados – e, portanto, são pouco 

manipulados - apresentou resultados superiores àqueles do presente estudo e aos 

verificados por Shea et al. (1983). Wetscher et al. (2005), - com a utilização dessa 

técnica – obtiveram taxa de recuperação de estruturas embrionárias de 76,3% sete 

dias após a transferência de oócitos para o oviduto de novilhas da raça Simental.  
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Apesar dos resultados insatisfatórios, os oócitos recuperados das fêmeas 

bovinas pertenciam tanto à espécie bubalina quanto à espécie bovina. Dessa forma, 

considerando que os oócitos de búfalas são inferiores aos das bovinas por 

possuírem frágil ligação entre as camadas das células da granulosa (GASPARRINI, 

2002), os resultados do presente estudo sugerem que a qualidade do gameta 

feminino pode não ter influenciado no seu transporte pelo oviduto. 

Da mesma forma, o tratamento superovulatório não deve ter influenciado no 

transporte dos oócitos pelo oviduto das fêmeas bubalinas, pois não foram verificadas 

diferenças no número e na taxa de recuperação de estruturas embrionárias entre os 

tratamentos para indução de ovulação única e de múltipla ovulação. 

Assim, as hipóteses de que o tratamento superovulatório e a qualidade 

inferior dos oócitos de búfalas afetam o transporte desses gametas pelo oviduto de 

fêmeas bubalinas não foram confirmadas no presente estudo.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       8 DISCUSSÃO GERAL 



DISCUSSÃO GERAL 125

8 DISCUSSÃO GERAL 

 

 

 Nos Experimentos 1 e 4, todas as fêmeas bubalinas e bovinas que 

receberam a aplicação de eCG no dia da retirada do implante de P4 (ovulação única) 

apresentaram folículos potencialmente ovulatórios ao final do tratamento, indicando 

eficiência do protocolo na sincronização do crescimento folicular em ambas as 

espécies. 

Diferentemente das vacas, que apresentaram maior número de folículos 

potencialmente ovulatórios no Experimento 4 que no Experimento 1, as búfalas 

apresentaram respostas similares à superestimulação do crescimento folicular com 

eCG nos Experimentos 1 e 4. A discrepância no número de folículos potencialmente 

ovulatórios verificados nos ovários das fêmeas bovinas nos dois Experimentos pode 

estar relacionada à grande variação na resposta aos tratamentos superovulatórios 

observada nessa espécie, como relatado por Bó et al. (2002), Boland, Goulding e 

Roche (1991), Cushman et al. (1999) e Rouillier et al. (1996).   

O desenvolvimento de múltiplos folículos com capacidade ovulatória 

verificado nos ovários das búfalas sugere que a baixa eficiência da técnica de MOET 

em bubalinos não decorre da ausência de resposta folicular aos hormônios 

superovulatórios, o que está de acordo com o verificado por Baruselli et al. (1999a, 

1999b) e Carvalho et al. (2002).  

Verificou-se, nos Experimentos 1 e 4, que as fêmeas bovinas – com 

ovulações única ou múltiplas – apresentaram maior taxa de ovulação que as 

bubalinas tratadas com eCG para a superestimulação do crescimento folicular. De 

acordo com Schallenberger et al. (1990), búfalas superovuladas apresentam menor 
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pico de LH do que vacas submetidas ao mesmo tratamento. Dessa forma, sem 

considerar as razões para a baixa resposta ovulatória, a administração de LH 

exógeno em substituição ao GnRH poderia ter aumentado o número de ovulações 

nas búfalas submetidas ao protocolo de MOET.   

No Experimento 1, a taxa de recuperação de oócitos das búfalas 

superovuladas foi inferior à das vacas tratadas com eCG para a superestimulação do 

crescimento folicular. Essa disparidade nos resultados pode estar relacionada ao 

número de folículos anovulatórios. As búfalas superovuladas apresentaram maior 

número dessas estruturas que as bovinas submetidas ao mesmo tratamento. 

Para com Zicarelli (1997), quanto maior a incidência de cistos ovarianos e de 

folículos anovulatórios, menor será a taxa de recuperação embrionária em búfalas 

superovuladas. Na ausência de ovulação, os folículos anovulatórios de búfalas 

submetidas a protocolos de MOET secretam altas concentrações de E2 

(SCHALLENBERGER et al., 1990), que podem aumentar a turgidez do sistema 

genital (MISRA et al., 1998) e ocasionar redução na dimensão do lúmen do oviduto 

(HUNTER, 1988). 

Além disso, foi verificado no Experimento 1 que o ovário das búfalas é mais 

firmemente seguro pelo mesovário que o ovário das vacas. Essa característica – 

aliada às altas concentrações de E2 – pode dificultar, durante o processo ovulatório, 

a movimentação das gônadas das búfalas submetidas ao protocolo de 

superestimulação do crescimento folicular e, assim, comprometer a captação dos 

oócitos. Hafez e Hafez (2004) afirmam que um dos mecanismos responsáveis pelo 

contato das fímbrias com a superfície do ovário é a atividade muscular do 

mesovário. Essa atividade é coordenada por mecanismos hormonais afetados pela 

razão estrógeno/progesterona (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 
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Verificou-se, também no Experimento 1, que a espessura das camadas 

musculares foi maior no infundíbulo das búfalas superovuladas que no infundíbulo 

das vacas submetidas ao mesmo tratamento. Nesse sentido, como o E2 se liga aos 

receptores α-adrenérgicos das células de músculo liso do oviduto – principalmente 

das camadas circulares – (HUNTER, 1988), quanto mais espesso o órgão e quanto 

maior a concentração de E2, maior será a redução de seu lúmen. Se o lúmen do 

oviduto estiver reduzido e, em decorrência disso, seu óstio mais estreito, maior 

poderá ser a dificuldade do complexo cumulus-oócito (CCO) em se mover para o 

interior do infundíbulo, o que depende de uma série de fatores. 

De acordo com Lam et al. (2000) e Talbot, Geiske e Knoll (1999), o processo 

de captação e transporte do CCO envolve a adesão – de modo transitório – dos 

cílios do oviduto à matriz extracelular do complexo – substância viscosa formada por 

glicoproteínas secretadas pelas células do cummulus oophorus (TALBOT; DI 

CARLANTONIO, 1984). Se não houver um correto grau de adesão entre a matriz e 

os cílios, o CCO pode não entrar no oviduto (LAM et al., 2000). O CCO, segundo 

Talbot, Shur e Miles (2003), é muito largo para passar pelo óstio do oviduto. Dessa 

forma, para se mover para o interior do infundíbulo, ele – pela ação dos cílios – gira 

por vários minutos, para que ocorra a compactação da matriz extracelular e 

conseqüente redução em seu diâmetro (TALBOT; GEISKE; KNOLL, 1999). 

Provavelmente, por apresentarem frágil ligação com as células da granulosa 

(GASPARRINI, 2002), os oócitos de búfalas produzem menor quantidade de 

glicoproteínas pelas células do cummulus oophorus que os oócitos de vacas. Assim, 

se o CCO de búfala possui menos matriz extracelular, menor será a adesão entre os 

cílios do oviduto e o CCO. Somada a isso está a provável dificuldade que CCO tem 

de se mover para o interior do infundíbulo em decorrência do estreitamento do óstio 
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do oviduto, tanto pelas características histológicas do órgão quanto pelas 

concentrações de estradiol em búfalas superovuladas. Assim, como o fluxo dos 

fluidos do oviduto direciona-se do útero para a cavidade abdominal (BELLVE; 

McDONALD, 1968; BLACK; ASDELL, 1958), o CCO pode ser “lavado” desse órgão.  

Esse somatório de fatores poderia explicar, em parte, a baixa taxa de 

recuperação de oócitos verificada na espécie bubalina em relação à bovina, assim 

como a baixa taxa de recuperação de estruturas embrionárias de búfalas, como 

descrito na literatura.  

O processo de captação e transporte do CCO da superfície do folículo em 

colapso para o interior do infundíbulo parece depender mais da qualidade dos 

gametas femininos que o transporte através do infundíbulo para a ampola. No 

Experimento 3, o número e a taxa de recuperação de oócitos de búfalas e de vacas 

cultivados in vitro e inseridos na porção do infundíbulo de ovidutos de fêmeas 

búbalinas e bovinas não foram influenciados pela espécie dos gametas. Verificou-se 

tão somente tendência de maior taxa de recuperação de oócitos bubalinos que de 

oócitos bovinos, independentemente da espécie do oviduto e do tratamento. 

Resultado semelhante foi verificado no Experimento 4. Naquele experimento, não 

houve efeito dos oócitos – bubalinos ou bovinos – inseridos no infundíbulo de 

búfalas e de vacas sobre o número e a taxa de recuperação de estruturas 

embrionárias das fêmeas bubalinas e bovinas após a lavagem do sistema genital.  

Em prévio experimento, Baruselli et al. (2003a) verificaram, em fêmeas 

bubalinas superovuladas, aumento na taxa de recuperação de estruturas 

embrionárias para os animais tratados anteriormente com rBST, resultado que, 

provavelmente, decorreu da melhor qualidade dos oócitos desses animais. Por outro 

lado, Carvalho et al. (2004) verificaram semelhantes taxas de recuperação de 
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estruturas embrionárias dois e cinco dias após a primeira inseminação artificial em 

búfalas superovuladas, sugerindo que não deve existir comprometimento no 

transporte dos oócitos pelo oviduto, mas sim na captação. 

Tais resultados sugerem que o transporte de oócitos pelo oviduto de fêmeas 

bubalinas e bovinas independe da qualidade do oócito. Sabe-se que, à medida que o 

oócito é transportado através do oviduto, a matriz extracelular é perdida (LAM et al., 

2000). Dessa forma, a capacidade de adesão das células da granulosa não deve 

influenciar o transporte dos gametas femininos do interior do infundíbulo ao local da 

fecundação. 

O hormônio estradiol também não deve exercer nenhum efeito sobre o 

deslocamento dos oócitos nesse percurso. No Experimento 3, a elevada 

concentração de 17β-estradiol adicionada ao meio de cultura não interferiu no 

número e na taxa de recuperação de oócitos de búfalas e de vacas obtidos de 

ovidutos de fêmeas bubalinas e bovinas e cultivados in vitro. Da mesma forma, o 

tratamento superovulatório – que eleva as concentrações plasmáticas de estradiol, 

por aumentar o número de folículos potencialmente ovulatórios – não deve ter 

influenciado no transporte dos oócitos pelo oviduto das fêmeas bubalinas e bovinas, 

pois não foram encontradas diferenças no número e na taxa de recuperação de 

estruturas embrionárias entre os tratamentos para indução de ovulação única e de 

múltipla ovulação. 

Outra observação pertinente diz respeito à movimentação ciliar. Verificou-se 

que o hormônio estradiol, in vitro, não influenciou na movimentação dos cílios das 

células endoteliais das três porções do oviduto (infundíbulo, ampola e istmo). Dessa 

forma, considerando-se apenas a movimentação ciliar nas porções do infundíbulo e 
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da ampola, esse hormônio não prejudicaria o transporte dos oócitos do folículo em 

colapso à região da fecundação. 

É possível que as elevadas concentrações exerçam maior influência sobre o 

processo de captação e transporte do CCO da superfície do folículo em colapso para 

o interior do infundíbulo do quando esse processo ocorre através do infundíbulo para 

a ampola do oviduto de búfalas. 

Nas condições de realização do presente estudo, foram verificadas algumas 

prováveis causas para a baixa taxa de recuperação de estruturas embrionárias de 

búfalas submetidas aos protocolos de MOET. São elas: 

• o maior número de folículos anovulatórios verificado nas búfalas superovuladas 

em relação às fêmeas bovinas submetidas ao mesmo tratamento; 

• a mais rígida ligação entre o ovário e o mesovário das búfalas em relação à 

ligação dessas estruturas nas vacas; 

• a maior espessura da musculatura lisa da porção do infundíbulo do oviduto das 

búfalas em relação ao das vacas. 

Novos estudos serão necessários para verificar se a melhoria na qualidade 

dos oócitos, o bloqueio dos receptores α–adrenérgicos do oviduto e/ou a diminuição 

da proporção estrógeno/progesterona podem proporcionar maior taxa de 

recuperação de estruturas embrionárias na espécie bubalina submetida ao protocolo 

de MOET.  
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9 CONCLUSÕES 

 

 

 Os resultados deste estudo não confirmam a hipótese proposta, e permitem 

concluir que: 

• A baixa taxa de recuperação de oócitos verificada nas búfalas superovuladas 

não é ocasionada por diferenças na morfometria dos sistemas genitais entre as 

espécies bubalina e bovina com ovulações única ou múltipla. 

• A musculatura lisa do oviduto é mais espessa nas búfalas superovuladas que 

nas  bovinas submetidas ao mesmo tratamento.  

• A direção dos movimentos ciliares das células endoteliais dos ovidutos – 

verificada pelo deslocamento de microesferas colocadas sobre a superfície 

luminal do órgão – de fêmeas bubalinas e bovinas não é influenciada pela 

presença de 17β-estradiol no meio de cultura. 

• O transporte in vitro de oócitos pelo oviduto de fêmeas bubalinas ou bovinas não 

é influenciado pela espécie do gameta feminino inserido nesse órgão ou pela 

presença de 17β-estradiol no meio de cultura.   

• A taxa de recuperação de estruturas embrionárias de fêmeas bubalinas e 

bovinas não é influenciada pela espécie do gameta feminino inserido in vivo no 

oviduto desses animais ou pelo tratamento de indução de ovulação única ou 

múltipla a que essas fêmeas foram submetidas. 
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