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RESUMO 

 

COLLI, MHA. Resposta folicular e taxa de prenhez de novilhas Nelore pré-

púberes tratadas com Kisspeptina ou GnRH no momento da IATF. [Follicular 

response and pregnancy rate of prepubertal Nellore heifers treated with Kisspeptin or 

GnRH at TAI]. 2018. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Objetivou-se nesse estudo avaliar a sincronização da ovulação, taxa de ovulação, taxa 

de prenhez e perda gestacional após o tratamento com Kisspeptina (Kp) ou GnRH no 

momento da inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em novilhas Nelore pré-

púberes de 14 meses de idade. No Experimento 1, avaliou-se o momento, dispersão 

e taxa de ovulação. No Experimento 2, avaliou-se a taxa de ovulação, diâmetro do 

corpo lúteo (CL) pós ovulação, taxa de prenhez aos 30 e 60 dias após a IATF, bem 

como a perda gestacional. Em ambos os experimentos foram utilizadas somente 

novilhas pré-púberes (sem CL) avaliadas por dois exames ultrassonográficos com 

intervalo de 10 dias. As novilhas foram sincronizadas com um implante auricular 

contendo 3mg de Norgestomet associado ao tratamento intramuscular (i.m.) de 1mg 

de benzoato de estradiol (BE) no D0. Após 8 dias (D8), o implante foi removido e as 

novilhas receberam 200UI i.m. de gonadotrofina coriônica equina (eCG), 0,5mg i.m. 

de cipionato de estradiol (CE) e 0,265mg i.m. de cloprostenol sódico (PGF). Após 48 

horas da remoção do implante auricular (D10), as novilhas foram distribuídas em um 

de três grupos experimentais. Controle: sem tratamento adicional; Kiss: tratamento 

i.m. com 3,0mg de Kisspeptina-10 e; GnRH: tratamento i.m. com 0,01mg de acetato 

de buserelina. No Experimento 1, foram utilizadas 30 novilhas (Controle, N=10, Kiss, 

N=10 e; GnRH, N=10) avaliadas por ultrassonografia no D8am (0h), D9am (24h), 

D10am (48h), D10pm (60h), D11am (72h), D11pm (84h) para mensurar o diâmetro do 

maior folículo (MF) e o momento da ovulação. No Experimento 2, 592 novilhas foram 

inseminadas em tempo fixo (Controle, N=200, Kiss, N=198 e; GnRH, N=194). Foram 

realizadas avaliações ultrassonográficas no D8 e D10 para mensuração do MF e no 

D17 para confirmar a ovulação e mensurar o CL, no D40 e D70 para avaliar a taxa de 

prenhez e perda gestacional. No Experimento 1 não se verificou efeito de tratamento 

para o tamanho do folículo ovulatório (P=0,51), momento (P=0,51), taxa (P=0,83) e 

dispersão da ovulação (P=0,62). No Experimento 2, não se verificou efeito de 



tratamento na taxa de ovulação (P=0,38), taxa de prenhez aos 30 (P=0,77) e 60 dias 

(P=0,50) e perda gestacional (P=0,17). Verificou-se efeito da expressão de estro na 

taxa de ovulação (P<0,0001) e de prenhez aos 30 (P=0,03) e 60 dias (P=0,003). Não 

se verificou efeito de estro na perda gestacional (P=0,98). Verificou-se interação 

tratamento*estro para taxa de ovulação (P=0,04). Novilhas tratadas com GnRH 

apresentaram taxa de ovulação semelhante, independentemente da manifestação de 

estro. Entretanto, esse resultado não foi verificado nas novilhas do grupo controle e 

Kiss. Não se verificou interação tratamento*estro na taxa de prenhez aos 30 (P=0,24) 

e 60 dias (P=0,63) e, perda gestacional (P=0,99). Conclui-se que o tratamento com 

Kiss ou GnRH não melhora a sincronização, taxa de ovulação, prenhez aos 30 e 60 

dias e, perda gestacional. Entretanto, as novilhas que demonstraram estro 

apresentaram maior taxa de ovulação, prenhez aos 30 e 60 dias após a IATF. 

 

Palavras-chave: Novilha. Bos indicus. Pré-Púbere. Neuropeptídios. Ovulação. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

COLLI, MHA. Follicular response and pregnancy rate of prepubertal Nellore 

heifers treated with Kisspeptin or GnRH at TAI. [Follicular response and pregnancy 

rate of prepubertal Nellore heifers treated with Kisspeptin or GnRH at TAI]. 2018. 83 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The objective of this study was to evaluate the synchronization of ovulation, ovulation 

rate, pregnancy rate and pregnancy loss after treatment with Kisspeptin (Kiss) or 

GnRH at timed artificial insemination (TAI) in 14-month old prepubertal Nellore heifers. 

On Experiment 1, ovulation was evaluated regarding moment, dispersion and rate. On 

Experiment 2, ovulation rate, corpus luteum (CL) diameter post-ovulation, pregnancy 

rate 30 and 60 days after TAI and pregnancy loss were evaluated. Both experiments 

used only prepubertal heifers (without CL) evaluated by two ultrasound examinations 

with an interval of 10 days. The heifers were synchronized with an auricular implant 

containing 3mg of Norgestomet associated to an intramuscular (i.m.) treatment of 1mg 

of estradiol benzoate (EB) on D0. After 8 days (D8), the implant was removed and the 

heifers received 200IU i.m. of equine chorionic gonadotropin (eCG), 0.5mg i.m. of 

estradiol cipionate (EC) and 0.265mg i.m. of sodic cloprostenol (PGF). After 48 hours 

of the auricular implant removal (D10), heifers were distributed into three experimental 

groups. Control: without additional treatment; Kiss: i.m. treatment with 3.0mg of 

Kisspeptin-10 and; GnRH: i.m. treatment with 0.01mg of buserelin acetate. On 

Experiment 1, 30 heifers (Control, N=10; Kiss, N=10; GnRH, N=10), were evaluated 

using ultrasonography on D8am (0h), D9am (24h), D10am (48h), D10pm (60h), 

D11am (72h), D11pm (84h) to measure the diameter of the largest follicle (LF) and 

moment of ovulation. On Experiment 2, 592 heifers were submitted to timed artificial 

insemination (Control, N=200; Kiss, N=198 and; GnRH, N=194). Ultrasound 

evaluations were performed on D8 and D10 to measure the LF and on D17 to confirm 

ovulation and to measure the CL, on D40 and D70 to evaluate pregnancy rate and 

pregnancy loss. On Experiment 1 no treatment effect was verified for ovulatory follicle 

size (P=0.51), moment (P=0.51), rate (P=0.83) and dispersion of ovulation (P=0.62). 

On Experiment 2, no treatment effect was verified for ovulation rate (P=0.38), 

pregnancy rate at 30 (P=0.77) and 60 days (P=0.50) and pregnancy loss (P=0.17). 



Estrus expression effect was verified on ovulation (P<0.0001) and pregnancy rates at 

30 (P=0.03) and 60 days (P=0.003). No estrus effect was observed on pregnancy loss 

(P=0.98). Treatment*estrus interaction was verified on ovulation rate (P=0.04). Heifers 

treated with GnRH presented similar ovulation rate, independently of estrus 

manifestation. However, this result was not verified for heifers of the control and Kiss 

groups. Treatment*estrus interaction was not verified on pregnancy rate at 30 (P=0.24) 

and 60 days (P=0.63) and, on pregnancy loss (P=0.99). It is concluded that treatment 

with Kiss or GnRH does not improve synchronization, ovulation rate, pregnancy at 30 

and 60 days and pregnancy loss. However, heifers that demonstrate estrus presented 

higher ovulation rate and pregnancy 30 and 60 days after TAI.  

 

Keywords: Heifer. Bos indicus. Prepubertal. Neuropeptides. Ovulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O rebanho bovino brasileiro é considerado o maior rebanho comercial do 

mundo, sendo composto por 214.899.796 milhões de bovinos (IBGE, 2017). O Brasil, 

em sua vasta extensão territorial, se destaca dentre os países com grande capacidade 

para aumentar a oferta de alimentos para o mundo. Estima-se que a produção de 

carne bovina brasileira deve apresentar crescimento de cerca de 2,1% ao ano entre 

2015 e 2024, sendo esse crescimento capaz de abastecer o mercado interno, assim 

como, a demanda nas exportações (OECD-FAO, 2015). Este cenário faz com que o 

Brasil contribua com aproximadamente 20% do mercado global de carnes (LOBATO 

et al., 2014). Entretanto, a expansão da agricultura sobre áreas de pecuária, 

impulsionada pelos preços dos grãos, força os pecuaristas elevar a produtividade de 

forma vertical e sustentável, aumentando a produção por área da propriedade. 

Neste novo modelo de sistema de produção, é necessária a adoção do conceito 

de “pecuária de ciclo curto”, ou seja, o abate dos machos deve ocorrer até os dois 

anos de idade e as novilhas devem ser inseminadas ao sobreano, abolindo e/ou 

encurtando o período de recria nas propriedades, gerando maior produtividade e 

renda. Para garantir esse modelo de produção, no sistema cria para produção de 

bezerros, deve-se adotar biotécnicas como a inseminação artificial em tempo fixo 

(IATF) aliada ao melhoramento genético, com o objetivo de melhorar a eficiência 

reprodutiva e produtiva dos rebanhos.  

Atualmente, o rebanho bovino brasileiro é composto por 72.091.026 milhões de 

fêmeas em idade reprodutiva (consideradas as fêmeas acima de 24 meses; 

ANUALPEC, 2018). Ademais, novilhas de idade variando de 12 a 23 meses 

representam quantidade expressiva de 26.283.209 de cabeças (ANUALPEC, 2018). 

De maneira geral, os programas de melhoramento procuram otimizar a utilização da 

categoria de novilhas para acelerar o ganho genético por meio da diminuição do 

intervalo de gerações. Entretanto, via de regra, as novilhas normalmente são 

negligenciadas nos programas reprodutivos, especialmente as novilhas jovens.  

De acordo com Nogueira (2004), aproximadamente 80% dos bovinos no Brasil 

são de origem zebuína (Bos indicus) ou cruzados (Bos taurus x Bos indicus). Os 

zebuínos quando expostos às condições tropicais de manejo, apresentam maior 

tolerância aos desafios nutricionais e climáticos. Entretanto, são caracterizados por 

atingirem tardiamente a puberdade (ABEYGUNAWARDENA; DEMATAWEWA, 2004; 
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NOGUEIRA, 2004). Isto reflete à elevada idade à puberdade (que varia entre 22 e 36 

meses; NOGUEIRA, 2004), faz com que a cobertura ocorra tardiamente com  a idade 

ao primeiro parto entre os 36 e 48 meses (SOUZA et al., 1995; MALHADO et al., 

2013). Esses dados são indicativos de que as novilhas de corte iniciam sua vida 

reprodutiva ao redor dos 3 anos de idade.  

Estudos evidenciaram que existe elevada porcentagem de novilhas pré-

púberes no início da estação de monta nas condições brasileiras de manejo (CLARO 

JÚNIOR et al., 2010). A idade a puberdade e idade ao primeiro parto afeta diretamente 

a vida produtiva da vaca (LESMEISTER; BURFENING; BLACKWELL, 1973; PERRY; 

CUSHMAN, 2013; PERRY, 2016). Sendo assim, as novilhas que atingem tardiamente 

a puberdade permanecem na fazenda e ocupam áreas de pastagens que poderiam 

ser destinadas a outras categorias (ELER; FERRAZ; TEIXEIRA, 2010; FERREIRA et 

al., 2012). Este fato reduz a eficiência reprodutiva e a produtividade das propriedades 

de corte. 

A puberdade pode ser definida como o período que ocorre após a primeira 

ovulação, seguida por uma fase luteínica de duração normal e com oportunidade de 

concepção (ATKINS; POHLER; SMITH, 2013; PERRY, 2016). Alguns fatores 

inerentes ao grupo genético (NOGUEIRA, 2004), idade (HALL et al., 1997), ganho de 

peso (CARDOSO et al., 2014a; ALVES et al., 2015) e desenvolvimento do trato 

reprodutivo (HOLM; THOMPSON; IRONS, 2009) podem afetar a maturação e o 

funcionamento do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal (HHG). Os primeiros estudos 

que evidenciaram as interações do HHG no bloqueio ou a estímulo da secreção de 

gonadotrofinas, principalmente o LH, datam da década de 80. Nesse período foi 

relatada a excessiva sensibilidade hipotalâmica ao estrógeno em novilhas pré-

púberes (DAY et al., 1984, 1987). Entretanto, quase 20 anos após foram relatadas as 

primeiras evidências da relação da Kisspeptina (Kp) com a reprodução (DE ROUX et 

al., 2003; SEMINARA et al., 2003). Evidenciou-se que mutações que causam a perda 

da funcionalidade do receptor de Kiss (Kiss1r) em roedores e humanos foram 

associadas ao atraso do início da puberdade e hipogonadismo-hipogonadotrófico, em 

consequência da redução na secreção de GnRH (DE ROUX et al., 2003; SEMINARA 

et al., 2003). A Kp possui papel importante no controle do eixo reprodutivo e se mostra 

fundamental para o início da puberdade (PLANT; RAMASWAMY; DIPIETRO, 2006; 

ROSEWEIR; MILLAR, 2009). A maturação do eixo neuroendócrino e reprodutivo é 

caracterizado pelo aumento na frequência da liberação de LH (FOSTER; KARSCH, 
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1975; HUFFMAN; INSKEEP; GOODMAN, 1987; FOSTER, D.L., JACKSON, 2006) em 

resposta ao aumento da liberação de GnRH (WATANABE; TERASAWA, 1989) 

conforme o desenvolvimento etário. Elevadas concentrações de LH no final do 

desenvolvimento folicular estimulam o crescimento, a esteroidogênese, e por fim, a 

ovulação (FOSTER, D.L., JACKSON, 2006). Entretanto, os neurônios secretores de 

GnRH não possuem receptores de estrógeno (LEHMANN; KARSCH, 1993), 

sugerindo que a Kp está intimamente relacionada aos processos que envolvem a 

regulação da pulsatilidade e do pico GnRH/LH para indução da ovulação (MACEDO 

et al., 2019). Atualmente existem algumas estratégias hormonais que vêm sendo 

desenvolvidas com objetivo de aumentar a proporção de novilhas púberes no início 

da estação de monta Dentre elas merecem destaque a exposição prévia à P4 e ao E2 

para indução da ovulação e da ciclicidade (RODRIGUES et al., 2014; SÁ FILHO et al., 

2015). A indução de puberdade previamente à IATF, como é conhecida, ainda 

possuem resultados controversos. De acordo com Rodrigues et al., 2014; Sá Filho et 

al., 2015, novilhas que foram induzidas com P4 e E2 apresentaram maior taxa de 

prenhez à IATF que as novilhas controle (não induzidas). Entretanto, em estudo 

conduzido por Freitas (2015) não foram encontradas diferenças na taxa de prenhez 

entre os grupos de novilhas Nelore que receberam ou não o tratamento de indução 

de ciclicidade 22 dias antes da IATF.  

Após um protocolo de IATF, a taxa de ovulação em novilhas Nelore de 14 

meses é de cerca de 70 a 75% (FREITAS, 2015). Já em novilhas Nelore de 24 meses, 

verificou-se 90% de taxa de ovulação após o protocolo de sincronização para IATF 

(SÁ FILHO et al., 2010d; RODRIGUES et al., 2014). Esses dados são indicativos de 

que a taxa de ovulação é considerada baixa em novilhas Nelore de 14 meses após o 

protocolo de sincronização para IATF, o que projeta taxa de prenhez ao redor de 35 e 

48,5% (FREITAS, 2015). A baixa taxa de ovulação observada em novilhas Nelore 

precoce pode estar associada à sensibilidade hipotalâmica excessiva ao tratamento 

de sincronização com E2, reduzindo a liberação de LH. Estudos conduzidos por 

Kadokawa et al., (2008) e Redmond et al., (2011) demonstraram aumento na 

pulsatilidade de LH após o tratamento com Kp em novilhas e ovelhas pré-púberes. 

Desta forma, o tratamento com Kp poderia induzir o pico de LH e a ovulação após o 

protocolo de IATF, no sentido de minimizar o efeito negativo do E2 no hipotálamo. O 

presente estudo objetiva avaliar a resposta folicular e taxa de prenhez de novilhas 
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Nelore pré-púberes tratadas com Kiss (Kp) ou GnRH no momento da IATF, com a 

finalidade de aumentar a eficiência reprodutiva dessa biotecnologia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Importância e utilização dos protocolos de IATF 

 

 A inseminação artificial (IA) é uma biotécnica reprodutiva que têm sido 

aplicada com muito sucesso nas propriedades rurais. Por meio da IA é possível 

melhorar a genética do rebanho pela da utilização de touros testados e provados como 

melhoradores. Entretanto, quando programas de IA são aplicados com base na 

detecção de estro, é importante salientar que a adoção dessa estratégia pode resultar 

em resultados insatisfatórios devido às falhas na detecção de estro (ROELOFS et al., 

2010; SÁ FILHO et al., 2013) e do anestro exacerbado em vacas e em novilhas pré-

púberes (BÓ et al., 2007). Essas particularidades são agravadas quando se trabalha 

com rebanhos Bos indicus que possuem maior proporção de animais pré-púberes ao 

sobreano (ABEYGUNAWARDENA; DEMATAWEWA, 2004; NOGUEIRA, 2004; 

CLARO JÚNIOR et al., 2010) e também estro de menor duração quando comparado 

com fêmeas Bos taurus (PINHEIRO et al., 1998; BÓ; BARUSELLI; MARTÍNEZ, 2003; 

MIZUTA, 2003). 

 A sincronização da emergência de uma nova onda de crescimento folicular 

pode ser realizada pela indução da ovulação do folículo dominante presente no ovário 

no momento do tratamento (para isso se utiliza GnRH, LH ou hCG) ou por indução de 

atresia folicular (associação entre P4 e E2). Sendo assim, para evitar problemas da 

IA com base na detecção de estro, foi desenvolvido na década de 90 o primeiro 

protocolo hormonal que possibilitou a IA em todas as fêmeas tratadas em tempo pré-

determinado, denominado “Ovsynch” (PURSLEY; MEE; WILTBANK, 1995). Este 

protocolo consiste no tratamento das vacas com GnRH, após 7 dias os animais devem 

ser trados com PGF e 48h após a PGF, um novo tratamento com GnRH e a IA 

programada deve ser realizada 16 horas após o segundo tratamento de GnRH 

(PURSLEY; MEE; WILTBANK, 1995). A partir deste avanço, diversos protocolos 

foram desenvolvidos para controle das funções folicular e luteínica (WILTBANK et al., 

2011; BARUSELLI et al., 2012b, 2018; WILTBANK; PURSLEY, 2014) o que permite a 

aplicação da IATF em larga escala, possibilitando maior taxa de prenhez (número de 

fêmeas prenhes/ número de fêmeas aptas à reprodução (BARUSELLI et al., 2018). 

Entretanto, quando o “Ovsynch” foi utilizado em rebanhos zebuínos tropicais, 

observou-se baixa taxa de prenhez quando comparado à protocolos à base de E2 e 
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P4 (BARUSELLI et al., 2004). Isto pode estar relacionado à alta incidência de anestro 

(pré-púbere ou pós-parto) levando a baixa eficiência na indução da ovulação após o 

primeiro tratamento com GnRH por não haver um folículo responsivo (WILTBANK; 

GÜMEN; SARTORI, 2002). Desta forma, os protocolos de sincronização para IATF 

que utilizam GnRH para controle da emergência de uma nova onda folicular ou 

indução da ovulação são pouco utilizados no Brasil (FERREIRA et al., 2015).  

 Nos protocolos de sincronização para IATF que associam o tratamento com 

E2 e P4 o objetivo é causar a atresia dos folículos antrais. Existem três tipos de ésteres 

de E2: o benzoato (BE), o valerato (VE) e o cipionato (CE; BÓ et al., 1995). O BE e o 

VE se diferenciam entre si pelo período de meia vida. Conforme a duração do E2 na 

corrente sanguínea, ocorre diferenças no momento da emergência da nova onda 

folicular (SÁ FILHO et al., 2011a). Após o tratamento com BE e P4 ocorre a 

emergência de uma nova onda folicular de 3 a 4 dias co BE e 4 a 6 com VE  (SÁ 

FILHO et al., 2011a). O desvio folicular ocorre após 2,5 dias em bovinos  (GIMENES 

et al., 2008). O período de permanência da fonte de P4 pode variar de acordo com o 

protocolo de sincronização e, geralmente a permanência do dispositivo de P4 é de 7 

a 9 dias. No momento da retirada do dispositivo (entre 7 e 9 dias) a fêmea recebe o 

tratamento de CE sincronização da ovulação sincronizada (SALES et al., 2012; 

TORRES-JÚNIOR et al., 2014) e preparação uterina (SÁ FILHO et al., 2011b, 2017). 

Utiliza-se também um análogo da Prostaglandina F2α (PGF) para controle da fase 

luteínica e diminuição dos níveis de P4 em animais ciclando. Além desse  tratamentos, 

utiliza-se a gonadotrofina coriônica equina (eCG) para promover o crescimento e 

maturação do folículo dominante em animais em anestro (SÁ FILHO et al., 2009, 

2010a; SALES et al., 2011). Existem, variações dos protocolos de sincronização de 

emergência de onda de crescimento folicular e da ovulação possibilitando que 

tratamentos específicos sejam direcionados para diferentes categorias de animais, de 

acordo com suas particularidades, bem como o uso racional da mão-de-obra, 

promovendo um manejo eficiente tanto do ponto de vista reprodutivo quanto de 

logística na fazenda. 
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2.2. Importância da idade à puberdade para a pecuária de corte 

 

 A idade em que a novilha atinge a puberdade está diretamente relacionada a 

idade ao primeiro parto, que afeta diretamente a vida produtiva da vaca 

(LESMEISTER; BURFENING; BLACKWELL, 1973; PERRY; CUSHMAN, 2013; 

PERRY, 2016). Admite-se que a puberdade precoce em novilhas Bos indicus pode 

ser atingida aos 14 meses de idade (ELER; FERRAZ; TEIXEIRA, 2010). Do ponto de 

vista prático, quanto antes a novilha atinge capacidade de conceber uma gestação, a 

produção de bezerro será antecipada. Ou seja, se a idade ao primeiro parto for 

reduzida de três para dois anos de idade, pode haver um incremento no retorno 

econômico do sistema de produção em até 16% (ELER; FERRAZ; TEIXEIRA, 2010). 

Outros estudos demostraram ganhos econômicos de 30% para redução da idade à 

primeira concepção de 36 meses (frequentemente verificada nos rebanhos brasileiros) 

para 14 meses (BARUSELLI et al., 2017). Devido ao fato de que, ao se reduzir a idade 

ao primeiro parto em um ano, também se diminui em um ano a fase de recria (o que 

reduz uma categoria animal na fazenda) e pode aumentar de 0,5 a 0,8 bezerros por 

vaca durante toda sua vida reprodutiva (ELER; FERRAZ; TEIXEIRA, 2010). Além de 

que, ao antecipar a concepção durante a estação reprodutiva, novilhas que concebem 

no início da primeira estação de monta apresentam o primeiro parto ao redor de 24 

meses de idade, possuem maior probabilidade de conceber quando primíparas. 

Ainda, apresentam partos no início das estações de parições e maior peso à desmama 

de seus bezerros (LESMEISTER; BURFENING; BLACKWELL, 1973; JOHNSON; 

FUNSTON, 2013).  

 Após uma estação de monta em que foi avaliada a probabilidade de prenhez 

de novilhas Nelore com idade entre 17 e 18 meses (SILVA; DIAS; ALBUQUERQUE, 

2005). As novilhas foram expostas à monta natural por touros e foi encontrada alta 

herdabilidade (0,50) para a característica de precocidade sexual e taxa de prenhez ao 

final da estação de monta foi semente de 20,6%. Os primeiros relatos da literatura que 

envolveram o acasalamento de novilhas Nelore de 14 meses à monta natural, 

obtiveram taxa de prenhez média de 17% (ELER et al., 2002, 2004; SILVA et al., 

2003). Com o advento da IATF, é possível obter satisfatória taxa de prenhez em 

animais em anestro (BARUSELLI et al., 2004). Em estudo recente conduzido por 

Freitas, (2015) o autor observou taxa de prenhez média à IATF de 35,7% (taxa de 

prenhez mínima = 16,0% e máxima = 54,5%). Ainda, é possível obter mais de 70% de 
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taxa de prenhez ao final da estação de monta utilizando programas de 

ressincronização (COLLI et al., 2017). 

 Entretanto, o início da vida reprodutiva de novilhas Nelore aos 14 meses de 

idade ainda é uma realidade observada em poucas propriedades. No Brasil, as 

fazendas que aplicam este tipo de tecnologia devem focar principalmente na seleção 

genética para precocidade sexual, além de boas condições nutricionais durante a fase 

pré e pós desmama para as novilhas (FERRAZ-JÚNIOR et al., 2014). Nos próximos 

tópicos serão abordados os principais fatores que regulam e estratégias utilizadas 

para se reduzir a idade à puberdade. 

 

 

2.3. Mecanismos fisiológicos da puberdade e maturidade sexual 

 

 O conceito de início da puberdade pode ser definido como a primeira 

demonstração de estro, seguido de ovulação, com fase luteínica de duração normal 

para que a novilha tenha possibilidade de conceber e desenvolver a gestação 

(ATKINS; POHLER; SMITH, 2013; PERRY, 2016). O principal fator limitante para o 

início da puberdade está relacionado na falha hipotalâmica em secretar quantidades 

suficientes de hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), para que ocorra a 

liberação das gonadotrofinas como o hormônio folículo estimulante (FSH) e o 

hormônio luteinizante (LH; DAY et al., 1984). No período de transição entre a pré-

puberdade e puberdade ocorre gradativa redução da sensibilidade negativa 

hipotalâmica ao estradiol (E2; por meio da redução dos receptores de E2 no 

hipotálamo), que aumenta a secreção de LH (estimula o crescimento folicular nos 

ovários) estimulando o crescimento de folículos dominantes que aumentam da 

secreção de E2 e, consequentemente, estimulam maior desenvolvimento uterino 

(DAY et al., 1987; DAY; ANDERSON, 1998). A ausência no padrão de liberação em 

quantidades suficientes de gonadotrofinas pode influenciar no ambiente intrafolicular 

e interferir de forma negativa para a qualidade oocitária (WARZYCH et al., 2017). 

 Um estudo com camundongos “knockout” indicou que o receptor de estrógeno 

do tipo α (ERα) é o primeiro mediador da sinalização do E2 para a liberação episódica 

de gonadotrofinas (STORMSHAK; BISHOP, 2008). Sabe-se que os neurônios 

responsáveis pela liberação do GnRH não possuem ERα (LEHMANN; KARSCH, 

1993) e progesterona (P4; SKINNER; CARATY; ALLINGHAM, 2001). Estes esteroides 
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são responsáveis pelos mecanismos de “feedbacks” negativo/positivo para regulação 

da secreção de gonadotrofinas (Tabela 1). Desta forma, os neurônios secretores de 

Kp têm sido caracterizados como um dos principais componentes da via celular em 

que o E2 regula a secreção de GnRH (AMSTALDEN et al., 2014). Há também a 

expressão de Kp e seu receptor (KISS1r) nos gonadotrofos (SMITH et al., 2008b) que 

atuam de forma sinérgica com o E2 e GnRH para secretar LH (RICHARD et al., 2009). 

Isto indica que a Kp pode atuar de forma endócrina, parácrina e/ou autócrina como 

mediador da liberação de gonadotrofinas (GAHETE et al., 2016). Foi observada a 

resposta na liberação de gonadotrofinas de células hipofisárias em estudos in-vitro 

(EZZAT-AHMED et al., 2010), entretanto, os estudos in-vivo não foram capazes de 

mostrar os mesmos achados (SMITH et al., 2008b). 

 Durante o período de ciclicidade sazonal de ovelhas há um alto nível de 

expressão de Kp no hipotálamo além de maior aposição e aumento do estímulo dos 

terminais dos neurônios de Kp com os neurônios de GnRH (SMITH et al., 2008a). Isto 

indica que a habilidade da Kp em estimular a liberação de LH em situações de 

imaturidade sexual pode estar relacionada em superar as deficiências no padrão de 

liberação de LH em fêmeas pré-púberes (REDMOND et al., 2011). 

 

 

Tabela 1. Alterações endócrinas durante a pré e peri-puberdade para a puberdade em 
novilhas. 

Variável 
Pré-púbere Peri-púbere Peri-

púbere 

Púbere 

Quantidade de ERα hipotálamo Alto Médio Baixo Variado 

Feedback do E2 no LH Altamente 
negativo 

Menos 
negativo 

Menos 
negativo 

Positivo 

Secreção de LH Frequência 
baixa 

Frequência 
aumentando 

Frequência 
aumentada 

↑ da 
frequência 

de LH 
Concentração de E2 Baixa Baixa Média Alta 

Concentração de Kisspeptina Baixa Baixa Média Alta 

Sensibilidade do GnRH a Kp Baixa Baixa Média Alta 

FONTE: Traduzido e adaptado de ATKINS; POHLER; SMITH (2013). 

 

 

2.4. Nutrição, metabolismo, puberdade e suas interações 
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 A nutrição é de suma importância para garantir a homeostase metabólica, 

assim como, regula a proporção corporal de tecido adiposo e muscular. Hormônios 

metabólicos provenientes do tecido hepático (IGF-1), gástrico (Ghrelina) e adiposo 

(leptina) interagem entre si para controlar as funções reprodutivas (TENA-SEMPERE, 

2006b; ROA; TENA-SEMPERE, 2010; KAWWASS; SUMMER; KALLEN, 2015). 

Novilhas da raça Brahman pré-púberes (11,0 ± 0,3 meses de idade) submetidas à 

melhores condições nutricionais apresentaram elevadas concentrações de IGF-1 e 

leptina, assim como, maior ECC quando comparadas às novilhas submetidas à dieta 

de menor qualidade (SAMADI et al., 2014). Em vacas Nelore, foi observada correlação 

positiva entre o ECC e a espessura de gordura subcutânea (AYRES et al., 2009). 

Existem estudos que demonstram a relação das reservas energéticas com a 

fertilidade em vacas (AYRES et al., 2014) e novilhas Nelore (FREITAS, 2015). Desta 

forma, animais submetidos à melhores condições nutricionais apresentam maiores 

níveis de IGF-1 e leptina (SAMADI et al., 2014). Consequentemente, atingem a 

puberdade precocemente (CARDOSO et al., 2014b; SAMADI et al., 2014).  

 A leptina é um hormônio proteico sintetizado pelos adipócitos e é considerada 

um fator endócrino que sinaliza o estado fisiológico de acordo com o status nutricional 

do animal (HAUSMAN; BARB; LENTS, 2012). Uma de suas principais funções é agir 

como um sinalizador periférico para o hipotálamo sobre o status nutricional do animal 

(GAMBA; PRALONG, 2006). O tratamento com leptina recombinante ovina aumentou 

as concentrações de LH em vacas ovariectomizadas sob regime de restrição alimentar 

(AMSTALDEN et al., 2002). Entretanto, o tratamento com leptina em animais sob bom 

regime nutricional se mostrou limitado (AMSTALDEN et al., 2005). Acredita-se que a 

leptina regula a função reprodutiva por meio de adipocininas que agem nos neurônios 

secretores de Kp. Haja vista que os neurônios secretores de GnRH também não 

expressam o receptor para a Leptina (FINN et al., 1998) o que sugere uma ação 

interneural da regulação da liberação de GnRH pela leptina por meio dos 

interneurônios POMC e NPY (AMSTALDEN et al., 2014; D’OCCHIO; BARUSELLI; 

CAMPANILE, 2019; Figura 1). 
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Figura 1. Figura esquemática do modelo de mudanças do metabolismo no controle e secreção de LH. 

 

FONTE: Adaptado e tradução de AMSTALDEN et al. (2014) e D’OCCHIO; BARUSELLI; CAMPANILE, 
(2019). 
 

 

2.5. Síntese e mecanismo de ação da Kisspeptina 

 O gene Kiss1 codifica as kisspeptinas, que são de uma família de 

neuropeptídios e se originam principalmente de duas populações de células 

hipotalâmicas (neurônios kisspeptinérgicos; CARATY et al., 2012). Esses neurônios 

(secretores de kisspeptina) estão localizados principalmente em duas regiões do 

hipotálamo: no núcleo antero-ventral peri-ventricular (AVPV; roedores)/ área pré-

óptica (POA; demais espécies), além da região do núcleo arqueado (ARC; roedores e 

demais espécies; UENOYAMA et al., 2016). A Kp, inicialmente sintetizada como um 

peptídeo que contém 154 aminoácidos (conhecido como Prepro-Kisspeptina), é 

clivada por meio de uma reação proteolítica em 54-aminoácidos (Kp-54) e, a partir da 

Kp-54, é degradada em uma de três formas peptídicas (Kp-14, Kisspeptina-13 ou Kp-

10; KOTANI et al., 2001; OHTAKI et al., 2001; Figura 2).  

 

 

Figura 2. Características estruturais das kisspeptinas, produto do gene Kiss1. Diferentes kisspeptinas 

são geradas pela clivagem proteolítica (denotadas por ×) de um precursor comum. A Prepro-

Kisspeptina é uma proteína que contém 154 aminoácidos, uma região sinal com 19 aminoácidos e uma 
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região central de 54 aminoácidos, a Kisspeptina-54. Formas de baixo peso molecular incluem a Kp-14, 

Kp-13 e Kp-10. Todas as kisspeptinas são capazes de se ligar e ativar o Kiss1r. 

 

FONTE: Adaptado de TENA-SEMPERE (2006) e ROA et al. (2008). 

 

 

 Todas as formas de kisspeptinas compartilham da mesma amidação no 

terminal C, permitindo sua ação celular que é caracterizada pela ligação e ativação do 

receptor acoplado à proteína-G (GPR-54; KOTANI et al., 2001; OHTAKI et al., 2001). 

O GPR-54 também conhecido como receptor Kiss1 (Kiss1r; SMITH, 2012), e 

amplamente expresso nos neurônios secretores de GnRH de roedores (IRWIG et al., 

2004), suínos (TOMIKAWA et al., 2010) e ovinos (SMITH et al., 2011).  

 A ligação da Kp com seu receptor Kiss1r se dá pelo acoplamento a uma 

proteína Gαq/11-mediada que após a sua ligação para via de sinalização, inicia a 

ativação da proteína ativada fosfolipase C (PLCβ). A ativação da PLCβ inicia a síntese 

de mensageiros secundários intracelulares, como o inositol trifosfato (IP3) e o diacil-

glicerol (DAG); essas moléculas sinalizadoras mediam a liberação de Ca2+ e a 

ativação da proteína quinase C, respectivamente. Acredita-se que a capacidade da 

Kp estimular a liberação de GnRH está relacionada à ativação dos canais do potencial 

receptor semelhante transiente canônico (TRPC) e inibição por meio da internalização 

dos canais de potássio, provavelmente mediado pelo DAG e/ou Ca2+. A Kiss 

endógena pode ativar o Kiss1r por uma via em que ocorre a ligação à membrana e é 

seguida da difusão lateral do receptor (revisado por OAKLEY et al., 2009). Desta 

forma, a Kp tem sido considerada como o maior regulador do eixo gonadotrófico 

(CARATY et al., 2012; PINILLA et al., 2012). Entretanto, estudos ainda são 
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necessários no objetivo de entender melhor sobre a ligação do Kiss1r e as proteínas 

G para melhor compreensão do mecanismo exato do estímulo nas células neuronais 

secretoras de GnRH  (PINILLA et al., 2012). 

 

 

2.6. A Kisspeptina como reguladora da reprodução e da puberdade 

 

A função da Kp para desencadear a maturidade sexual foi relatada pela 

primeira vez em 2003 em estudos em roedores e humanos. Nesta ocasião, foi 

demonstrada que a mutação ou deleção do Kiss1r retardou a puberdade, resultando 

em infertilidade (DE ROUX et al., 2003; SEMINARA et al., 2003). A administração 

exógena de Kp ativa o eixo gonadotrófico em roedores e primatas (CLARKSON et al., 

2010). Foi observado que após administração central de Kp aumentou-se o nível de 

LH e proporcionou a abertura vaginal por aproximadamente quatro dias em roedores 

(NAVARRO et al., 2004). Em primatas o tratamento com Kp em machos pré-púberes 

proporcionou secreção de GnRH/LH no mesmo padrão dos animais adultos (PLANT; 

RAMASWAMY; DIPIETRO, 2006). Também, foi observada resposta após o 

tratamento com Kp na liberação de LH em ovelhas adultas (MESSAGER et al., 2005), 

vacas taurinas adultas (NANIWA et al., 2013; LEONARDI et al., 2018), novilhas 

cíclicas (LEONARDI et al., 2018), novilhas Nelore ovariectomizadas (MACEDO et al., 

2013), novilhas Holandesas e Gir pré-púberes (KADOKAWA et al., 2008; MACEDO et 

al., 2019), ovelhas adultas durante anestro sazonal (CARATY et al., 2007), ovelhas 

pré-púberes (REDMOND et al., 2011) e em búfalas durante a estação reprodutiva 

favorável e desfavorável (MACEDO et al., 2014). Da mesma forma, que existem 

relatos da indução da ovulação em ovinos (CARATY et al., 2007; REDMOND et al., 

2011) e em bovinos (MACEDO et al., 2013; NANIWA et al., 2013). Diante do exposto, 

sugere-se o uso da Kp para controle e manipulação da ovulação em animais 

domésticos, principalmente novilhas Nelore pré-púberes submetidas à programas de 

IATF.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Todos os procedimentos de manejo e de experimentação foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo sob o número de protocolo 6254090218. 

 

 

 Manipulação e administração da Kisspeptina 

 

 No presente estudo foi utilizada a Kispeptina-10 murina (Tirosina – Asparagina 

– Triptofano – Asparagina – Serina – Fenilalanina – Glicina – Leucina – Arginina – 

Tirosina – NH2) com amidação no terminal carboxila e pureza > 95% foi fornecida pela 

companhia farmacêutica Ouro Fino Saúde Animal, Cravinhos, Brasil – que possui 

patente em conjunto com a Universidade de São Paulo (Pub. Nº US 2016/0074320 

A1) para o uso deste composto (NETO; MACEDO; BARUSELLI, 2016). A dose de 

10µg / kg de peso vivo foi escolhida a partir de estudos prévios conduzidos por Macedo 

et al. (2013, 2014), com maior resposta na secreção de LH em novilhas pré-púberes. 

Devido a possível instabilidade do princípio ativo, o mesmo foi liofilizado e 

armazenado em refrigeração a 5º C. Imediatamente antes do tratamento, utilizou-se 

solução fisiológica para a diluição e administração de 3,0mg por animal (diluídos em 

2 mL). E, para a diluição, foram homogeneizados a solução fisiológica + princípio ativo 

em movimento suaves e após a diluição, o produto se manteve refrigerado e protegido 

da luz solar. 

 

 

3.1. Experimento 1 – Resposta folicular e taxa de ovulação 

 

3.1.1. Objetivos 

 

 Avaliar o diâmetro do folículo ovulatório, a taxa de ovulação e a dispersão das 

ovulações de novilhas Nelore submetidas aos diferentes tratamentos (Controle, 

Kp/Kiss ou GnRH) administrados 48 horas após a remoção do implante auricular de 

P4. 
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3.1.2. Hipóteses 

 

 Os tratamentos com Kiss ou GnRH proporcionam:  

 - aumento na taxa de ovulação 

 -melhora na sincronia da ovulação (Figura 3);  

 

 

Figura 3. Desenho do modelo hipotético do Experimento 1 para avaliar a resposta ovariana e dinâmica 
da dispersão da ovulação. 

 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  

 

 
3.1.3. Animais e Manejo 

 

 O presente estudo foi conduzido em uma fazenda comercial, localizada no 

município de Ribas do Rio Pardo, estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Das 42 

novilhas inicialmente sincronizadas para serem utilizadas no presente experimento, 

12 (23,1%) não responderam ao protocolo de sincronização da emergência de uma 

nova onda folicular (ausência de folículo dominante ≥ 6 mm no momento da retirada 

do implante de P4) e foram removidas do estudo. Para tal, foram utilizadas 30 novilhas 

com idade entre 12 a 16 meses, média de 14.5 ± 0.8 meses de idade e escore de 

condição corporal (ECC) 3.1 ± 0.4 (escala de 1 = emaciada a 5 = obesa; AYRES et 

al., 2009). Durante do período experimental, as novilhas foram mantidas em 

pastagens formadas por Brachiaria decumbens com livre acesso à água e sal mineral.  
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3.1.4. Protocolo hormonal para sincronização e tratamentos 

 

 No primeiro dia do protocolo (D0) de sincronização da ovulação, as novilhas 

receberam o tratamento de 1,0 mg de benzoato de estradiol (BE; Fertilcare 

Sincronização®, Vallée, São Paulo, Brasil) associado com a inserção de um implante 

auricular que contém 3,0 mg de norgestomet (P4; Crestar®, MSD Saúde Animal, São 

Paulo, Brasil). Oito dias após, no D8, o implante foi removido e concomitantemente as 

novilhas foram tratadas com 200 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG; 

Folligon®, MSD Saúde Animal), 0,265 mg i.m.de cloprostenol sódico (PGF; Ciosin®, 

MSD Saúde Animal), mais o tratamento de 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; 

Fertilcare Ovulação®, Vallée). Após 48 horas da remoção do implante auricular, no 

D10, as novilhas foram homogeneamente distribuídas em três grupos: Grupo Grupo 

Controle, N=10, as novilhas não receberam tratamento adicional; Grupo Kiss, N=10, 

as novilhas foram tratadas com 3,0 mg i.m de Kisspeptina e; Grupo GnRH, N=10, as 

novilhas foram tratadas com 0,01 mg de acetato de buserelina (Sincroforte®, Ouro 

Fino Saúde Animal; Figura 4). 

 

 

3.1.5. Expressão de estro 

 

 No momento da remoção no implante auricular de P4, as novilhas tiveram a 

base da cauda pintada com bastão marcador (Bastão Marcador de Cera Walmur, 

Porto Alegre, Brasil). A ocorrência de estro foi considerada quando as novilhas não 

apresentavam a base da cauda marcada 48 horas após a remoção do implante 

auricular de P4. 

 

 

3.1.6. Avaliações ultrassonográficas 

 

 Exames ultrassonográficos dos ovários foram realizados utilizando transdutor 

linear na frequência de 8,0 MHz (M5vet – Mindray, Biomedical Electronics Co, 

Shenzhen, Guangdong, China). Para a avaliação da ciclicidade das novilhas, foram 

realizadas avaliações no D-10 e no D0 e foram selecionadas apenas novilhas que não 

possuíssem corpo-lúteo (CL) em um dos ovários. No D8 (0h), D9 (24h), D10 (48h), 
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D10 (60h), D11 (72h), D11 (84h) foram realizadas avaliações ultrassonográficas para 

a mensurar o diâmetro do maior folículo (MF) e determinação do momento da 

ovulação. A ovulação foi definida como o momento do desaparecimento do maior 

folículo (previamente identificado) entre duas avaliações (12h de intervalo). A 

ovulação foi considerada ter ocorrido quando o MF da avaliação anterior não estava 

mais presente, como descrito por Sales et al. (2012) e confirmada na presença de um 

CL no ovário ipsilateral ao do MF (Figura 4). 

 

 

3.1.7. Análises Estatísticas 

 

 Informações de cada novilha foram compiladas em uma planilha para análise 

estatística. Os dados foram analisados com o auxílio dos procedimentos do SAS 

(Statistical Analysis System Inst. Inc., Cary, NC). As variáveis contínuas foram 

testadas de acordo com sua normalidade dos resíduos utilizando-se o PROC 

UNIVARIATE. As variáveis que não obtiveram a normalidade foram transformadas e 

“outliers” foram removidos quando necessário. 

 No modelo estatístico foram inclusas as variáveis de tratamento e expressão 

de estro, assim como suas interações. As variáveis resposta analisadas foram o 

diâmetro do MF no momento da retirada do implante de P4, o diâmetro do MF 24 

horas e a partir de 48 horas após a remoção do implante de P4 o diâmetro do MF a 

cada 12 horas de intervalo até as 84 horas após a remoção do implante de P4. Para 

análises pontuais do tamanho do MF foi utilizado o PROC GLIMMIX do SAS. Para a 

determinação do momento da ovulação foram utilizados o PROC GLM e o teste de 

Bartlett. 

 As variáveis contínuas como o diâmetro do maior folículo, são mostradas em 

milímetros, momento da ovulação em horas após a remoção do implante de P4, os 

resultados estão mostrados como média ± erro padrão. A taxa de ovulação está 

mostrada como porcentagem (%). Foi considerado como diferença significativa valor 

de P < 0,05. 
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Figura 4. Esquema do delineamento experimental para avaliar dinâmica da dispersão e do momento 
da ovulação. Foi realizado um protocolo à base de P4/E2. No primeiro dia (D0) foi inserido im implante 
auricular contendo 3mg de Norgestomet (P4) associado ao tratamento de 1mg de benzoato de estradiol 
(BE), oito dias após o implante foi removido e as novilhas foram tratadas com 0,5mg de cipionato de 
estradiol, 200 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG) e 0,265mg de cloprostenol sódico (PGF). No 
D10, 48h após a remoção o implante de P4 as novilhas foram submetidas à receberem um de três 
tratamentos, Grupo Controle, N = 10, Grupo Kiss, N = 10 e Grupo GnRH, N = 10. Exames 
ultrassonográficos no D-10 e D0 para avaliação da ciclicidade. Ultrassonografia no D8 (0h), D9 (24h 
após a remoção do implante de P4), D10 (48h e 60h após a remoção do implante de P4) e no D11 (72h 
e 84h após a remoção do implante de P4). Ultrassonografia no D17 para confirmação da ovulação. 

 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  

 

 

3.2. Experimento 2 – Taxa de ovulação e prenhez 

 

3.2.1. Objetivos  

 

 Avaliar em novilhas Nelore submetidas aos diferentes tratamentos (Controle, 

Kiss ou GnRH) administrados 48 horas após a remoção do implante auricular de P4: 

 - a taxa de ovulação após o tratamento;  

 - o diâmetro do CL no diestro subsequente ao tratamento;  

 - a taxa de prenhez 30 dias após a IATF; 

 - o tamanho (mm) do embrião no momento do diagnóstico de gestação (30 

dias); 

 - a taxa de prenhez 60 dias após a IATF;  

 - a perda gestacional entre 30 e 60 dias após a IATF. 
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3.2.2. Hipóteses 

 

 Os tratamentos com Kiss ou GnRH proporcionam:  

 - aumento da taxa de ovulação;  

 - aumento do diâmetro do corpo lúteo sete dias após o tratamento; 

 - aumento da taxa de prenhez; 

 - aumento do tamanho (mm) do embrião; 

 - diminuição da taxa de perda gestacional (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Desenho do modelo hipotético do Experimento 2 para avaliar a taxa de ovulação e taxa de 
prenhez. 

 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  

 
 

3.2.3. Animais e Manejo 

 

 O estudo foi conduzido em uma fazenda comercial localizada no município de 

Camapuã, no estado do Mato Grosso do Sul. De 634 novilhas da raça Nelore 

sincronizadas com idade entre 12 a 15 meses, foram utilizadas apenas 592 

provenientes de seis lotes (pastos/ piquetes) diferentes. Foram excluídas da análise 

final 42 animais devido ao fato de: perda do implante auricular, N = 5; possuir um 

corpo lúteo em uma das duas avaliações ultrassonográficas no D0 ou D8, N = 12 e 
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que a ovulação ocorreu entre a retirada do implante auricular e a IATF (D8 e D10) e 

ter um CL no dia 17 no ovário ipsilateral ao que o maior folículo estava presente no 

D8, N = 25. Para a análise final, foram avaliados dados de somente 592 novilhas com 

média de idade de 14,4 ± 0,9 meses de idade. As novilhas foram classificadas no D0 

de acordo com o ECC de média 3,3 ± 0,3, considerou-se escala de 1 = emaciada a 5 

= obesa; de acordo com Ayres et al. (2009). E peso vivo de 272,7 ± 20,2 kg. Ao longo 

do período experimental as novilhas foram mantidas em pastagens formadas por 

Brachiaria brizantha com acesso à agua e sal mineral ad libitum. Suplementação 

energética (milho moído) e proteica (Lambisk S®, Trouw Nutrition, Campinas, Brasil) 

na proporção de 30% de Lambisk S ® e 70% de milho moído que foi fornecido 400mg 

/ kg de peso vivo / animal / dia para atingir ou manter os requerimentos nutricionais 

mínimos (NRC, 2016). 

 

 

3.2.4. Protocolo hormonal e tratamentos 

 

No primeiro dia do protocolo (D0) de sincronização da ovulação, as novilhas 

receberam o tratamento de 1,0 mg de benzoato de estradiol (BE; Fertilcare 

Sincronização®, Vallée, São Paulo, Brasil) associado com a inserção de um implante 

auricular que contém 3,0 mg de norgestomet (P4; Crestar®, MSD Saúde Animal, São 

Paulo, Brasil). Oito dias após, no D8, o implante foi removido e concomitantemente as 

novilhas foram tratadas com 200 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG; 

Folligon®, MSD Saúde Animal), 0,265 mg i.m.de cloprostenol sódico (PGF; Ciosin®, 

MSD Saúde Animal), mais o tratamento de 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; 

Fertilcare Ovulação®, Vallée). Após 48 horas da remoção do implante auricular, no 

D10, as novilhas foram homogeneamente distribuídas em três grupos: Grupo 

Controle, N=200, as novilhas não receberam tratamento adicional; Grupo Kiss, N=198, 

as novilhas foram tratadas com 3,0 mg i.m de Kisspeptina e; Grupo GnRH, N=194, as 

novilhas foram tratadas com 0.01mg de acetato de buserelina (Sincroforte®, Ouro 

Fino Saúde Animal) no mesmo momento dos tratamentos, no D10, foi realizada a 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF) nas novilhas. Sêmen proveniente de três 

touros com fertilidade conhecida foram utilizados e a IATF foi realizada por dois 

inseminadores experientes equilibrados homogeneamente entre os três grupos de 

tratamento (Figura 6).   
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3.2.5. Expressão de estro 

 

 No momento da remoção no implante auricular de P4, as novilhas tiveram a 

base da cauda pintada com bastão marcador (Bastão Marcador de Cera Walmur, 

Porto Alegre, Brasil). O estro foi considerado quando as novilhas não apresentavam 

a base da cauda marcada no momento da IATF, 48 horas após a remoção do implante 

auricular de P4. 

 

 

3.2.6. Avaliações ultrassonográficas  

 

As avaliações ultrassonográficas foram realizadas com transdutor linear 

ajustado na frequência de 7.5 MHz (DP2200vet - Mindray Bio-Medical Electronics Co., 

Shenzhen, Guangdong, China). No D0, as novilhas foram avaliadas para 

determinação do escore de trato reprodutivo (ETR) e classificadas de 1 a 5 (HOLM; 

THOMPSON; IRONS, 2009). Nos momentos D-10 e D0 avaliações ultrassonográficas 

foram realizadas para determinar o status puberal. Foi considerada como pré-púbere 

a novilha que não possuía um CL em um dos ovários em nenhuma das avaliações. 

No D8 e no D10 (48h após a remoção do implante auricular) foi mensurado o diâmetro 

(mm) do maior folículo (MF) em um dos dois ovários. No D17 foi avaliada a taxa de 

ovulação (nº de novilhas com CL / nº de novilhas inseminadas). No D40, 30 dias após 

a IATF, foi realizado exame ultrassonográfico para determinar a taxa de prenhez à 

IATF (P/IA) por meio da visualização da vesícula embrionária com um embrião viável 

com base na detecção de batimento cardíaco (YOUNGQUIST, 2007; nº de novilhas 

prenhes / número de novilhas sincronizadas). No D70, as novilhas consideradas 

gestantes no D40 foram reexaminadas por ultrassonografia para o diagnóstico de 

confirmação da gestação e cálculo da perda gestacional entre o D40 e o D70 (nº de 

novilhas com perda gestacional / nº de novilhas prenhes no D30; Figura 6).  
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3.2.7. Análise Estatística  

 

 Informações de cada novilha foram compiladas em uma planilha para análise 

estatística. Os dados foram analisados com o auxílio dos procedimentos do SAS 

(Statistical Analysis System Inst. Inc., Cary, NC). As variáveis contínuas foram 

testadas de acordo com a normalidade dos resíduos utilizando-se o PROC 

UNIVARIATE e as variáveis que não obtiveram a normalidade foram transformadas e 

“outliers” foram removidos. 

 No modelo estatístico foram inclusas variáveis fixas de lote, touro e 

inseminador. Assim como inclusas co-variáveis como: peso, ECC e idade. As 

variáveis resposta analisadas foram o diâmetro do MF no momento da retirada do 

implante de P4 (D8), o diâmetro do MF 48 horas após a remoção do implante de P4 

(no momento da IATF, no D10), taxa de ocorrência de estro entre o D8 e D10, P/IA 30 

dias e P/IA 60 após a IATF, assim como a taxa de perda gestacional entre 30 e 60 

dias após a IATF, assim como suas interações. Foi utilizado o modelo “backward 

regression”, e as variáveis explanatórias foram sequencialmente removidas de acordo 

com o critério de Wald se P > 0,20 e o modelo final foi escolhido o de menor valor de 

acordo com o critério de AICC (Akaike information criterion – corrected version). Estas 

análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do PROC GLIMMIX do SAS. Os 

dados para a taxa de ovulação também foram analisados por contraste ortogonal, C1 

para avaliar o efeito do tratamento com os indutores de ovulação (Grupo Controle vs. 

Grupo Kp + Grupo GnRH) e C2 para avaliar o efeito do tipo de indutor de ovulação 

(Grupo Kp vs. Grupo GnRH). Foram criados pontos de corte acima e abaixo da média 

para determinar as classes das variáveis idade, peso, ECC e ETR. 

 Para as variáveis contínuas como o diâmetro do MF no D8 e D10 e diâmetro 

do CL no D17 (expressas em milímetros) os resultados foram mostrados como média 

± erro padrão. E as variáveis binomiais como a taxa de ocorrência de estro, taxa de 

ovulação, P/IA aos 30 dias, P/IA aos 60 dias e perda gestacional entre 30 e 60 dias 

foram mostradas como porcentagem (%). 

 Foi considerado como diferença significativa se o valor de P < 0,05 e 

tendência quando P < 0,10. 

  



43 

Figura 6. Delineamento experimental para avaliação da taxa de ovulação e taxa de prenhez. Foi 

realizado um protocolo à base de P4/E2. No primeiro dia (D0) foi inserido um implante auricular 

contendo 3,0 mg de Norgestomet (P4) associado ao tratamento de 1,0 mg de benzoato de estradiol 

(BE), oito dias após o implante foi removido e as novilhas foram tratadas com 0,5mg de cipionato de 

estradiol, 200 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG) e 0,265mg de cloprostenol sódico (PGF). No 

D10, 48h após a remoção o implante de P4 as novilhas foram submetidas à IATF e receberem um de 

três tratamentos, Grupo Controle, N = 200, Grupo Kiss, N = 198 e Grupo GnRH, N = 194. Exames 

ultrassonográficos no D-10 e D0 para avaliação da ciclicidade. Ultrassonografia no D8 (0h), D10 (48h 

após a remoção do implante de P4) para mensuração do maior folículo (ᴓMF). Ultrassonografia no D17 

para confirmação da ovulação (cOvu) e mensuração do CL (ᴓCL). Ultrassonografia (US) para 

diagnóstico de gestação aos 30 dias (DG1) e aos 60 dias após a IATF (DG2), no D40 e D70, 

respectivamente. 

 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  
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4 RESULTADOS  

 

4.1. Resultados do Experimento 1 -  Resposta folicular e taxa de ovulação 

 

 As respostas foliculares entre os diferentes grupos (Controle, Kiss e GnRH) 

estão apresentadas na Tabela 2. Não houve diferença no diâmetro do maior folículo 

no D8 (P = 0,65) e no D10 (P = 0,85). Da mesma forma, o intervalo entre a remoção 

da fonte exógena de P4 e a ovulação não diferiu entre os tratamentos [Controle = 78,9 

± 9,4h; Kiss = 76,5 ± 8,9h e GnRH = 82,5 ± 11,9h; (P = 0,51; Tabela 2) ]. O intervalo 

médio da retirada da fonte exógena de P4 e a ovulação foi de 76,6 ± 10,6h. 

 

 

Tabela 2. Variáveis explanatórias e efeitos dos tratamentos com Kiss e GnRH como indutores de 
ovulação nas respostas foliculares de novilhas da raça Nelore submetidas à um protocolo de 
sincronização para IATF à base de P4 e E2.  

 Grupo  

Variáveis Controle Kiss GnRH 
Valor 

de P 

Nº de animais a 10 10 10 - 

MF no D8, mm b 8,4 ± 0,8 8,1 ± 1,6 8,5 ± 1,5 0,65 

MF no D10, mm c 9,2 ± 1,5 8,8 ± 1,6 9,3 ± 2,5 0,85 

Taxa de ovulação, %, (n/n) d 
70,0 % 
(7/10) 

80,0 % 
(8/10) 

80,0 % 
(8/10) 

0,83 

Intervalo entre a remoção do implante de 

P4 e a ovulação, h e 
78,9 ± 9,4 76,5 ± 8,9 82,5 ± 11,9 0,51 

Diâmetro do folículo ovulatório, mm f 9,5 ± 1,3 9,9 ± 0,9 10,5 ± 2,1 0,51 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  
a = número de animais experimentais de cada grupo;  
b = diâmetro do maior folículo (MF) no momento da retirada da fonte de P4; 
c = diâmetro do maior folículo (MF) 48 horas após a remoção da fonte de P4; 
d = intervalo (horas) entre a remoção da fonte de P4 e momento da ovulação;  
f = diâmetro máximo recordado do maior folículo (MF) previamente à ovulação. 
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 Não houve diferença na dispersão da ovulação entre os tratamentos (Gráfico 

1). Da mesma forma que não houve diferença (P = 0,51) no diâmetro do folículo 

ovulatório entre os grupos experimentais. A ocorrência de estro entre o momento da 

retirada do implante e o tratamento foi de 63,3% (19/30). Não foi observada interação 

entre ocorrência de estro*tratamento (P = 0,58). Também, não se verificou efeito de 

estro (P = 0,30) no intervalo entre a retirada do implante de P4 e a ovulação (presença 

de estro, N = 77,6 ± 10,5h vs. Ausência de estro = 84,0 ± 7,6 h). 

 

 

Gráfico 1. Dispersão da ovulação de novilhas Nelore conforme o tratamento no momento do D10 do 
protocolo de sincronização para IATF (Controle: sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de Kisspeptina-
10 e; GnRH: 0,01mg acetato de buserelina). 
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FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).   
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4.2. Resultados do Experimento 2 – Taxa de ovulação, taxa de prenhez e perda 

gestacional 

 

 Na tabela 3 estão descritas as variáveis utilizadas para a homogeneização 

das novilhas que foram distribuídas entre os grupos experimentais. Não houve 

diferença significativa (P > 0,10) para a idade, peso vivo, ECC, ETR, MF no D8, MF 

no D10, taxa de crescimento folicular e comportamento de estro entre o D8 e o D10 

para as características observadas previamente ao tratamento dos grupos 

experimentais (Controle, Kiss ou GnRH).  

 

 

Tabela 3. Variáveis explanatórias de novilhas Nelore previamente ao tratamento no momento da IATF 
(Controle: sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de Kisspeptina-10 e; GnRH: 0,01mg acetato de 
buserelina). 

 Grupo  

Variáveis Controle Kiss GnRH 
Valor 

de P 

Número de animais 200 198 194 - 

Idade, meses a 14,4 ± 0,9 14,4 ± 0,9 14,4  ± 1,0 0,84 

Peso vivo, kg b 271,7 ± 18,4 274,5 ± 20,3 271,9 ± 20,9 0,49 

ECC, 1 – 5 c 3,3 ± 0,3 3,3 ± 0,3 3,3 ± 0,3 0,82 

ETR no D0, 1 - 5 d 2,5 ± 0,6 2,4 ± 0,5 2,4 ± 0,6 0,81 

MF no D8, mm e 9,2 ± 2,0 9,2 ± 1,7 9,0 ± 2,0 0,39 

Taxa de crescimento folicular, mm f 1,4 ±1,6 1,5 ± 1,7 1,7 ± 1,6 0,16 

MF no D10, mm g 10,6 ± 2,1 10,7 ± 1,7 10,7 ± 2,0 0,96 

Comportamento de estro entre o D8 e 
D10, %, n/n h 

78,0 % 
(156/200) 

79,4 % 
(158/198) 

79.3 % 
(154/194) 0,70 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  
a = A idade em meses foi calculada por meio de informação fornecida pela propriedade; 
b = O peso vivo em quilogramas foi avaliado por meio de balança eletrônica;  
c = O escore de condição corporal (ECC) foi avaliado utilizando a escala de 1 a 5, descrito por Ayres 
et al., (2009); 
d = O escore de trato reprodutivo (ETR) foi avaliado utilizando a escala de 1 a 5, descrito por Holm; 
Thompson; Irons (2009);  
e = O diâmetro do maior folículo (MF) no D8 mensurado em mm; 
f = Taxa de crescimento do maior folículo, calculado pela diferença da mensuração realizada no D10 e 
dividido por dois; 
g = O diâmetro do maior folículo (MF) no D10 mensurado em mm;  
h = O comportamento de estro foi avaliado por meio da avaliação da remoção da marca do bastão 
marcador 

 
 
 A taxa de ovulação geral após o protocolo de sincronização foi 87,2% 

(516/592). Não foi encontrado efeito de tratamento nem por regressão logística (P = 
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0,38; Gráfico 2) e nem por contraste ortogonal (C1 Controle vs. Kiss+GnRH = 0,29; C2 Kiss vs. 

GnRH = 0,40). Também, não houve interação tratamento*lote (P = 0,96). Assim como 

não foram encontradas interações significativas entre tratamento*ECC (P = 0,83), 

tratamento*idade (P = 0,43), tratamento*peso (0,30) e tratamento*ETR (P = 0,12) para 

a taxa de ovulação (Tabela 4). Também, não foram encontradas diferenças com 

relação à taxa de múltipla ovulação e diâmetro do corpo lúteo 7 dias após a IATF 

(Tabela 8). Entretanto, houve efeito de lote (P = 0,001) para taxa de ovulação [lote 1 

= 91,5 % a (97/106), lote 2 = 88,6 % a b (93/105), lote 3 = 87,7 % a b (85/97), lote 4 = 

92,5 % a (86/93), lote 5 = 73,6 % b e lote 6 = 90,6 % a b (77/85). Houve tendência (P = 

0,09) para maior taxa de ovulação em novilhas classificadas com ETR acima de 3 

quando comparadas às novilhas com ETR abaixo de 2 [90.1% (227/252) vs. 85.0% 

(289/340), respectivamente]. Novilhas que foram tratadas com GnRH apresentaram 

taxa de ovulação semelhante, independentemente da manifestação de estro. 

Entretanto, esse resultado não foi verificado nas novilhas do grupo controle e Kiss 

[Estro Não: Controle = 70,5 % b c (31/33); Kiss = 65,0 % c (26/40) e; GnRH = 82,5 % a 

b c (33/40); Estro Sim: Controle = 88,5 % a b (138/156); Kiss = 94,9 % a (150/158) e; 

GnRH = 89,6 % a (138/154); P = 0,04; Tabela 7]. 
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Gráfico 2. Taxa de ovulação IATF de novilhas Nelore conforme o tratamento no momento da IATF 
(Controle: sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de Kisspeptina-10 e; GnRH: 0,01mg acetato de 
buserelina). 
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FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  
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Tabela 4. Efeito das classes de idade, peso, ECC e ETR na taxa de ovulação de novilhas 
Nelore pré-púberes conforme o tratamento no momento da IATF (Controle: sem tratamento 
adicional; Kiss: 3mg de Kisspeptina-10 e; GnRH: 0,01mg acetato de buserelina).  

Taxa de Ovulação, %, (n/n) 
  

Variável Controle Kiss GnRH Valor de P 

Idade 
   

Var Var*Trat 

≤ 14,4m 84,0 % 
(79/84) 

85,4 % 
(76/89) 

84,3 %  
(75/89) 

0,21 0,43 
> 14,4m 84,9 %  

(90/106) 
91,7 %  

(100/109) 
91,4 %  

(96/105) 
Peso 

   
  

< 272 kg 79,4 %  
(85/107) 

88,3 % 
(83/94) 

86,4 %  
(89/103) 

0,23 0,30 
≥ 272 kg 90,3 %  

(84/93) 
89,4 %  

(93/104) 
90,1 % 
(82/91) 

ECC 
   

  

< 3,5 82,0 %  
(100/122) 

86,9 %  
(113/130) 

86,8 % 
(99/114) 

0,22 0,84 
≥ 3,5 88,5 % 

(69/78) 
92,6 % 
(63/68) 

90,0 % 
(72/80) 

ETR 
   

  

≤ 2 83,5 % 
(91/109) 

88,5 % 
(108/122) 

82,6 % 
(90/109) 

0,09 0,12 
≥ 3 85,7 % 

(78/91) 
89,5 % 
(68/71) 

95,3 % 
(81/85) 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018). 

 

 

 A P/IA aos 30 dias de gestação foi de 43,2 % (256/592). Não houve diferença 

significativa para P/IA aos 30 dias entre os tratamentos [Controle 44,5 % (89/200); 

Kiss 43,4 % (86/198) e GnRH 41,8 % (81/194; P = 0,77; Gráfico 3; Tabela 8). Da 

mesma forma que não houve diferenças para as variáveis lote (P = 0,13) e 

inseminador (P = 0,70), nem interações lote*tratamento (P = 0,41) e lote*inseminador 

(P = 0,41). Houve efeito de touro para a P/IA aos 30 dias [touro A = 51,8% (101/195)a; 

touro B = 42,4% (83/196)b; touro C = 35,6% (72/201)b], porém não houve interação 

touro*tratamento (P = 0,23). Não foram encontradas interações significativas entre os 

tratamentos (Controle, Kiss e GnRH) para a P/IA 30 dias após à IATF com as classes 

de ECC (P = 0,29), idade (P = 0,49), peso (P = 0,91) e ETR (P = 0,23; Tabela 5). 

Contudo foi observada tendência (P = 0,05) para a P/IA aos 30 dias de acordo com o 

ETR (Tabela 5). 

O tamanho do embrião no momento do diagnóstico de gestação apresentou 

efeito de touro (P = 0,006) para a medida nuca-sacro (touro A = 10,3 ± 0,8ab; touro B 

= 10,7 ± 0,8a e touro C = 10,0 ± 0,9b) e tendência (P = 0,08) para a medida do tórax 
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(touro A = 5.9 ± 1,0; touro B = 5,7 ± 0,9 e touro C = 5,1 ± 0,8 mm). Não foram 

encontradas diferenças no tamanho do embrião com relação aos tratamentos (Tabela 

8), e também não se verificou interação entre touro*tratamento (nuca-sacro: P = 0,97; 

torácico: P = 0,50) e touro*lote (nuca-sacro: P = 0,76; torácico: P = 0,51). 

 

 

Gráfico 3. Taxa de prenhez aos 30 dias após a IATF de novilhas Nelore conforme o tratamento 
no momento da IATF (Controle: sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de Kisspeptina-10 e; 
GnRH: 0,01mg acetato de buserelina). 
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FONTE: COLLI, M. H. A., (2018). 
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Tabela 5. Efeito das classes de idade, peso, ECC e ETR na taxa de prenhez 30 dias após à IATF de 
novilhas Nelore pré-púberes conforme o tratamento (Controle: sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de 
Kisspeptina-10 e; GnRH: 0,01mg acetato de buserelina no momento IATF).  

Taxa de Prenhez 30 dias após a IATF, %, (n/n)  

Variável Controle Kiss GnRH Valor de P 

Idade 
   

Var Var*Trat 

≤ 14,4m 41,5 % 
(39/94) 

37,1 % 
(33/89) 

43,8 % 
(39/89) 

0,65 0,49 
> 14,4m 47,2 % 

(50/106) 
48,6 % 

(53/109) 
40,0 % 

(40/105) 
Peso 

   
  

< 272 kg 41,1 % 
(44/107) 

37,2 % 
(35/94) 

37,9 % 
(39/103) 

0,04 0,91 
≥ 272 kg 48,4 % 

(45/93) 
49,0 % 

(51/104) 
46,2 % 
(42/91) 

ECC 
   

  

< 3,5 41,0 % 
(50/122) 

38,5% 
(50/130) 

43,0 % 
(49/114) 

0,35 0,29 
≥ 3,5 50,0 % 

(39/78) 
52,9 % 
(36/68) 

40,0 % 
(32/80) 

ETR 
   

  

≤ 2 44,0 % 
(48/109) 

40,2 % 
(49/122) 

33,9 % 
(44/85) 

0,05 0,23 
≥ 3 45,1 % 

(41/91) 
48,7 % 
(37/76) 

51,8 % 
(44/85) 

 

 

A taxa média de expressão de estro entre o momento da retirada do implante 

de P4 e a IATF foi de 79,1% (468/592). As novilhas que manifestaram o 

comportamento de estro apresentaram maior taxa de prenhez quando comparadas às 

novilhas que não apresentaram comportamento de estro [Estro sim = 46,4% 

(217/468)a vs. Estro não = 31,5% (39/124)b; Gráfico 4; Tabela 6]. Contudo não foi 

observada interação (P = 0,24) tratamento*estro para a taxa de prenhez, como 

demonstrada na (Gráfico 5). 
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Gráfico 4. Taxa de prenhez 30 dias após a IATF de novilhas Nelore conforme a expressão de estro 
entre a retirada da fonte exógena de P4 e a IATF. 
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FONTE: COLLI, M. H. A., (2018). 

 

 

Gráfico 5. Taxa de prenhez 30 dias após a IATF de novilhas Nelore de 14 meses de acordo com a 
expressão de estro e conforme o tratamento (Controle: sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de 
Kisspeptina-10 e; GnRH: 0,01mg acetato de buserelina recebido no momento da IATF). 
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Tabela 6. Respostas foliculares, taxa de prenhez à IATF e perda gestacional de acordo com a 
ocorrência ou não de estro entre o momento da retirada do implante de P4 e a IATF 

 Estro a  

Variáveis Não Sim Valor de P 

N 124 468 - 

MF no D8, mm b 8,4 ± 1,8 9,3 ± 1,9 < 0,0001 

MF no D10, mm c 9,7 ± 1,9 10,9 ± 1,9 < 0,0001 

Taxa de ovulação, %, N/N d 72,6% 
(90/124) 

91,0% 
(426/469) 

< 0,0001 

Diâmetro do CL, mm e 13,6 ± 3,8 14,3 ± 3,7 0,08 

P/IA 30d, %, N/N f 31,5% 

(39/124) 

46,4% 
(217/468) 

0,03 

P/IA 60d, %, N/N g 29,0% 
(36/124) 

43,2% 
(202/468) 

0,003 

Perda gestacional, %, N/N h 7.7% 
(3/39) 

6.9% 
(15/217) 

0,98 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  
a = O comportamento de estro foi avaliado por meio da avaliação da remoção da marca do bastão 
marcador; 
b = O diâmetro do maior folículo no D8 mensurado em mm; 
c = O diâmetro do maior folículo no D10 mensurado em mm; 
d = A taxa de ovulação foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas com um ou mais CL no 
D17 / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
e = O diâmetro do CL foi mensurado em milímetros; 
f = A taxa de prenhez foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas prenhes 30 dias após a 
IATF / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
g = A taxa de prenhez foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas prenhes 60 dias após a 
IATF / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
h = A taxa de perda gestacional foi calculada pela diferença da taxa de prenhez aos 60 dias e 30 dias. 
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Tabela 7. Efeito da ocorrência do estro e do tratamento (Controle: sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de Kisspeptina-10 e; GnRH: 0,01mg acetato de 
buserelina) no momento da IATF em novilhas pré-púberes da raça Nelore. 

  Estro Não  Estro Sim d   

 Grupos Valor de P 

Variáveis Controle Kiss GnRH 

 

Controle Kiss GnRH  Estro Trat Estro*Trat 

N 44 40 40 156 158 154 - - - 

MF no D8, mm e 8,3 ± 1,9 8,7 ± 1,6 8,3 ± 1,9 9,5 ± 2,0 9,3 ± 1,7 9,2 ± 2,0 < 0,0001 0,39 0,43 

MF no D10, mm f 9,5 ± 1,9 9,9 ± 1,7 9,3 ± 2,0 10,9 ± 2,1 10,9 ± 1,7 10,9 ± 1,9 < 0,0001 0,96 0,34 

Taxa de ovulação, %, 
(n/n) g 

70,5 % b c 
(31/44) 

65 % c 
(26/40) 

82,5 % a b c 
(33/40) 

88,5 % a b 
(138/156) 

94,9 % a 
(150/158) 

89,6 % a 
(138/154) 

< 0,0001 0,38 0,04 

Diâmetro do CL, mm h 13,3 ± 3,5 13,1 ± 3,5 14,3 ± 4,3 14,1 ± 3,7 14,2 ± 3,5 14,4 ± 3,8 0,08 0,30 0,53 

P/IA 30 d, %, (n/n) i 
34,1 % 
(15/44) 

22,5 % 
(9/40) 

37,5 % 
(15/40) 

47,4 % 
(74/156) 

48,7 % 
(77/158) 

42,9 % 
(66/154) 

0,03 0,77 0,24 

P/IA 60 d, %, (n/n) j 
34,1 % 
(15/44) 

22,5 % 
(9/40) 

30,0 % 
(12/40) 

45,5 % 
(71/156) 

44,9 % 
(71/158) 

39,0 % 
(60/154) 

0,003 0,50 0,63 

Perda gestacional, %, 
(n/n) k 

0,0 % 
(0/15) 

0,0 % 
(0/9) 

20 % 
(3/15) 

4,1 % 
(3/74) 

7,8 % 
(6/77) 

9,1 % 
(6/66) 

0,98 0,17 0,99 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  
Diferentes sobrescritos (a, b, c) na mesma linha diferem estatisticamente (P < 0,05); 
d = O comportamento de estro foi avaliado por meio da avaliação da remoção da marca do bastão marcador; 
e = O diâmetro do maior folículo no D8 mensurado em mm; 
f = O diâmetro do maior folículo no D10 mensurado em mm; 
g = A taxa de ovulação foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas com um ou mais CL no D17 / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
h = O diâmetro do CL foi mensurado em milímetros; 
i = A taxa de prenhez foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas prenhes 30 dias após a IATF / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
j = A taxa de prenhez foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas prenhes 60 dias após a IATF / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
k = A taxa de perda gestacional foi calculada pela diferença da taxa de prenhez aos 60 dias e 30 dias. 
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A média do diâmetro folicular no momento da IATF foi de 10,6 ± 1,6 mm. A 

distribuição das novilhas de acordo com a classe do MF no dia da IATF foi de 51% 

para folículos classificados como >10,6 mm e de 49% para novilhas com folículo 

classificados como ≤10,6 mm. As novilhas que apresentavam folículo de maior 

diâmetro no momento da IATF tiveram maior taxa de prenhez do que novilhas com 

folículo de menor diâmetro (Gráfico 6). Porém não houve interação entre as novilhas 

categorizadas de acordo como a classe do MF e o tratamento (P = 0,29; Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 6. Taxa de prenhez 30 dias após a IATF de novilhas Nelore conforme o diâmetro do 
MF no momento da IATF. 
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FONTE: COLLI, M. H. A., (2018). 
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Gráfico 7. Taxa de prenhez 30 dias após a IATF de novilhas Nelore conforme o diâmetro do MF no 
momento da IATF e conforme o tratamento (Controle: sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de 
Kisspeptina-10 e; GnRH: 0,01mg acetato de buserelina no momento da IATF). 
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FONTE: COLLI, M. H. A., (2018). 

 

 

 A taxa de prenhez à IATF aos 60 dias foi de 40,2% (238/592). Não houve 

diferenças estatísticas para a taxa de prenhez à IATF aos 60 dias com relação a: lote 

(P = 0,13), tratamento (P = 0,50) e suas interações com lote*touro (P = 0,11) e 

tratamento*touro (P = 0,31). Entretanto houve efeito de touro para prenhez aos 60 

dias [touro A = 49,3% (96/195)a; touro B = 31,9% (76/196)ab e touro C =27,7% 

(66/201)b; P = 0,002]. Não houve efeito de tratamento (P = 0,17) e de touro (P = 0,73) 

para perda gestacional, nem interação tratamento*touro (P = 0,98). 
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Tabela 8. Resultados obtidos em novilhas pré-púberes da raça Nelore conforme o tratamento (Controle: 
sem tratamento adicional; Kiss: 3mg de Kisspeptina-10 e; GnRH: 0,01mg acetato de buserelina 
recebido no momento da IATFa).  

 Grupo  

Variáveis Controle Kiss GnRH 
Valor 

de P 

N 200 198 194 - 

Taxa de ovulação, %, (n/n) b 
84,5% 

(169/200) 
88,9% 

(176/198) 
88,1% 

(171/194) 
0,38 

Taxa de múltipla ovulação, %, (n/n) c 
14,2% 

(24/169) 
15,3% 

(27/176) 
17,5% 

(30/171) 
0,52 

Diâmetro do CL, mm d 14,0 ± 0,4 14,1 ± 0,3 14,8 ± 0,3 0,30 

P/IA 30d, %, (n/n) e 
44,5 % 

(89/200) 
43,4 % 

(86/198) 
41,8 % 

(81/194) 
0,77 

P/IA 30 dias das ovuladas, %, (n/n) f 
52,7 % 

(89/169) 
48,9 % 

(86/176) 
47,4 % 

(81/171) 
0,68 

Distância nuca-sacro do embrião, mm g 10,3 ± 0,8 10,3 ± 1,0 10,5 ± 0,9 0,64 

Largura do tórax do embrião, mm h 5,6 ± 0,7 5,6 ± 1,0 5,7 ± 1,1 0,85 

P/IA 60d, %, (n/n) i 
43,0 % 

(86/200) 
40,4 % 

(80/198) 
37,1 % 

(72/194) 
0,50 

P/IA 60 dias das ovuladas, %, (n/n) j 
50,8 % 

(86/169) 
45,5 % 

(80/176) 
42,1 % 

(72/171) 
0,32 

Perda gestacional, %, (n/n) k 
3,4 % 
(3/89) 

7,0 % 
(6/86) 

11,1 % 
(9/81) 

0,17 

FONTE: COLLI, M. H. A., (2018).  
a = Foi realizado um protocolo da sincronização da emergência de uma nova onda folicular e ovulação 
à base de E2/P4. No D10, 48h após a remoção o implante de P4 as novilhas foram submetidas à IATF 
e receberem um de três tratamentos, Grupo Controle, N = 200 (sem tratamento adicional), Grupo Kiss, 
N = 198 (tratamento de 3,0 mg de Kisspeptina-10) e Grupo GnRH, N = 194 (tratamento com 0,01mg 
de acetato de buserelina). Ultrassonografia no D17 para confirmação da ovulação (para avaliar a taxa 
de ovulação) e mensuração do diâmetro do CL. Ultrassonografia (US) para diagnóstico de gestação 
aos 30 dias e aos 60 dias após a IATF, no D40 e D70, respectivamente. 
b = A taxa de ovulação foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas com um ou mais CL no 
D17 / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
c = A taxa de múltipla ovulação foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas com dois ou mais 
CL no D17 / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
d = O diâmetro do CL foi mensurado em milímetros;  
e = A taxa de prenhez foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas prenhes 30 dias após a 
IATF / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
f = A taxa de prenhez das ovuladas foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas prenhes 30 
dias após a IATF / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF que ovularam; 
g = A distância nuca-sacro do embrião foi considerada a medida longitudinal em milímetros do embrião 
visualizado no momento do diagnóstico de gestação por ultrassonografia, realizado 30 dias após a 
IATF;  
h = A largura do tórax do embrião foi considerada como a medida transversal em milímetros do embrião 
visualizado no momento do diagnóstico de gestação por ultrassonografia, realizado 30 dias após a 
IATF; 
i = A taxa de prenhez foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas prenhes 60 dias após a 
IATF / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF; 
j = A taxa de prenhez foi estimada de acordo com a fórmula: nº de novilhas prenhes 60 dias após a 
IATF / nº de novilhas submetidas ao protocolo de IATF que ovularam; 
k = A taxa de perda gestacional foi calculada pela diferença da taxa de prenhez aos 60 dias e 30 dias;  
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5 DISCUSSÃO 

 

Estudos anteriores focaram no entendimento do padrão de liberação das 

gonadotrofinas em resposta ao tratamento com Kisspeptina (Kiss) em bezerras e 

vacas (KADOKAWA et al., 2008; WHITLOCK et al., 2008; NANIWA et al., 2013; 

LEONARDI et al., 2018; MACEDO et al., 2019). A nosso conhecimento, este é o 

primeiro relato científico que avalia o efeito do tratamento com Kiss intramuscular no 

momento da IATF na resposta ovariana e na fertilidade de novilhas da raça Nelore 

(Bos indicus) pré-púberes ao sobreano.  

Embora no presente estudo não tenha sido avaliado o padrão de liberação de 

LH em resposta aos tratamentos realizados, Kadokawa et al. (2008) verificaram 

aumento na liberação de LH após 27 ± 3 minutos após o tratamento com 1 mg de Kiss 

i.v. em novilhas Holandesas pré-púberes. Outros autores compararam a via de 

administração da Kiss e também observaram que as concentrações plasmáticas de 

LH se mantiveram elevadas por 1h após o tratamento intravenoso com 1 mg de Kiss, 

com pico de LH aos 15 min após a administração (LEONARDI et al., 2018). Esses 

achados foram 2,2 vezes maior que o tratamento intramuscular com 1 mg de Kiss e 

6,8 vezes maior que o grupo controle (solução salina; LEONARDI et al., 2018). Em 

novilhas da raça Nelore o aumento da secreção de LH em resposta ao tratamento 

intramuscular com Kiss pôde ser verificado a partir dos 11 meses de idade (PAIVA, 

2018). Estudos relataram efeito dose-dependente ao comparar o perfil de liberação 

de LH em novilhas da raça Gir (6 a 10 meses de idade) e Holandesas (5 a 8 meses 

de idade) tratadas 2,5 mg/kg, 5,0 mg/kg e 10,0 mg/kg de Kiss. Verificou-se menor área 

sob a curva em novilhas tratadas com 2,5 mg/kg e 5,0 mg/kg quando comparadas às 

novilhas tratadas com 10,0 mg/kg (MACEDO et al., 2019). Além disso, os mesmos 

autores também observaram efeito de raça para o perfil de liberação de LH após o 

tratamento com Kiss. As novilhas Gir apresentaram menor área sob a curva que as 

novilhas Holandesas. Independente da raça, os tratamentos com Kiss promoveram 

um pico de LH que se iniciou 3 a 4 minutos e com máxima concentração aos 20 e 27 

minutos após o tratamento (MACEDO et al., 2019). Entretanto, as novilhas que 

receberam o tratamento com 0,01mg de acetato de buserelina apresentaram atraso 

no pico de LH (132 minutos após o tratamento), quando comparadas as novilhas 

tratadas com Kiss (MACEDO et al., 2019). Não houve diferença entre os grupos 

genéticos para o pico de LH e para área sob a curva nas novilhas tratadas com GnRH 
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(MACEDO et al., 2019). Diferentemente, Batista et al. (2017) relataram menor 

resposta ao GnRH em novilhas Nelore quando comparadas com novilhas Holandesas. 

A amplitude do pico de LH e a área sob a curva foram maiores nas novilhas 

Holandesas que em novilhas Nelore (BATISTA et al., 2017). Outros estudos 

demonstraram que o pico de LH foi potencializado após o tratamento BE associado à 

Kiss quando comparado ao pico de LH de fêmeas Nelore ovariectomizadas tratadas 

somente com Kiss ou GnRH (MACEDO et al., 2013). De acordo com o relatado por 

Macedo et al. (2014) foi possível observar aumento dos níveis de LH em búfalas 

ovariectomizadas após o tratamento com 10µg/ Kg de Kiss e 0,01mg de acetato de 

buserelina (GnRH). Da mesma forma que nas espécies supra-citadas, o tratamento 

com Kiss por infusão lenta ou por bolus foi capaz de aumentar o nível de LH em éguas, 

apesar de não ser detectada ovulação (MAGEE et al., 2009; DECOURT et al., 2014). 

Observou-se que em novilhas Nelore ovariectomizadas o pico de LH ocorreu 

50,5 ± 3,6 horas após o tratamento com CE (SALES et al., 2012). Ainda, foi verificado 

por Gimenes et al. (2008) que a ovulação de folículos maiores que 8,5mm ocorre 

aproximadamente 30 horas após administração de LH. Ainda, verificou-se que a 

ovulação ocorre entre 68,6 ± 1,9 (SALES et al., 2012) e 71,1 ± 3,6 horas (TORRES-

JÚNIOR et al., 2014) após o tratamento com 1mg de CE como indutor da ovulação no 

momento da retirada da fonte de P4 em vacas Nelore submetidas a um protocolo de 

sincronização à base de P4/E2. Semelhantemente, em vacas da raça Holandesa em 

lactação a ovulação ocorre entre 71,3 ± 2,9 (FERREIRA et al., 2015) e 75.1 ± 2.7 

horas (SOUZA et al., 2009) após o tratamento com CE no momento da retirada da 

fonte de P4. Ainda, foi verificado que o tratamento com GnRH no momento da IATF 

não resultou em benefício para a sincronização da ovulação, tanto de forma isolada 

(CE vs. GnRH; SOUZA et al., 2009) ou associada (CE + GnRH; FERREIRA et al., 

2015). Da mesma forma, a associação de CE com GnRH (48 ou 54 horas após o 

tratamento com CE) não resultou em melhor sincronia do momento da ovulação em 

vacas Nelore (TORRES-JÚNIOR et al., 2007). No presente estudo, em conformidade 

com os achados da literatura, não se verificou efeito do tratamento com Kiss ou GnRH 

48 horas após o tratamento com CE no intervalo da retirada da fonte de P4 e a 

ovulação (média de 76,6 ± 10,6 horas).  

Quando se comparou o tratamento com CE no momento da retirada do 

dispositivo de P4 com o tratamento com GnRH 48 horas após a remoção do 

dispositivo de P4, não foi verificado efeito do estímulo ovulatório na amplitude do pico 
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de LH, área sob a curva de LH e intervalo entre a retirada do dispositivo e a ovulação 

em vacas Holandesas (SOUZA et al., 2009). Da mesma forma, outros estudos não 

encontraram diferenças na taxa de ovulação após o tratamento com GnRH ou CE em 

vacas Nelore (MENEGHETTI et al., 2009) e Holandesa (SOUZA et al., 2009; 

FERREIRA et al., 2015). 

Em estudo conduzido por Naniwa et al. (2013), os autores demonstraram que 

o tratamento com Kiss também pode ser utilizado como indutor de ovulação em 

bovinos. Estes pesquisadores verificaram que a ovulação ocorreu em 25% (1/4) dos 

animais 30 horas após o tratamento com 2,0 nmol/kg de Kiss (NANIWA et al., 2013). 

No Brasil, estudos foram realizados para verificar a taxa ovulação do folículo 

dominante após o tratamento com Kiss (Kiss-10) no diestro (dia 6 do ciclo estral) 

durante a primeira onda de crescimento folicular em vacas Holandesas. Verificou-se 

42,1% (8/19) de ovulação após o tratamento com Kiss, semelhantemente ao 

observado após o tratamento com GnRH (31%; 5/16). Ambos os tratamentos 

apresentaram maior taxa de ovulação quando comparados ao grupo controle (0%; 

0/12; MACEDO et al., 2013). Semelhantemente, ovelhas adultas que receberam 

tratamento intravenoso com Kiss apresentaram taxa de ovulação superior (80%; 4/5) 

quando comparadas às ovelhas controle (17%; 1/6; CARATY et al., 2007). No 

presente estudo, não se verificou efeito do tratamento com Kiss na sincronização e na 

taxa de ovulação. Também, essas variáveis não foram afetadas pelo tratamento com 

GnRH. Dessa forma, os resultados obtidos são indicativos de que o intervalo entre a 

retirada da fonte de progesterona e a ovulação e a taxa de ovulação são semelhantes 

nas novilhas do grupo controle (tratadas somente com CE na retirada da fonte de P4), 

do grupo GnRH e do grupo Kiss (tratadas com CE na retirada da fonte de P4 e com 

GnRH e Kiss na IATF, respectivamente). A ausência de efeito adicional aos 

tratamentos (Kiss ou GnRH) pode ser justificado pelo tratamento com CE como indutor 

de ovulação em todos os animais submetidos ao protocolo experimental, que 

proporcionou eficientes taxa de ovulação e ovulação sincronizada.  

Vacas de corte taurinas tratadas com 15 mg i.v. de Kiss apresentaram maior 

diâmetro do folículo dominante quando comparadas às vacas do grupo controle 

(LEONARDI et al., 2018). Entretanto, os mesmos autores não encontraram diferenças 

no diâmetro do maior folículo quando compararam o tratamento com 15 mg i.v. de 

Kiss aos tratamentos com 100 µg i.m. de GnRH e 10mg i.v. de Kiss. Desta forma, o 

tratamento com 15 mg i.v. de Kiss resultou no aumento do diâmetro do folículo 
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dominante. Porém falhou na indução de ovulação quando administrado no diestro em 

comparação aos animais que receberam o tratamento com GnRH, que foi capaz em 

induzir a ovulação em 77,8% (14/18) dos animais (LEONARDI et al., 2018). O 

tratamento com GnRH concomitantemente à IATF não foi capaz de aumentar a taxa 

de ovulação após o protocolo de sincronização (CONSENTINI et al., 2017; 

MADUREIRA et al., 2018). Porém, esses autores não avaliaram o efeito da expressão 

de estro (entre a retirada da fonte de P4 e a IATF) sobre o tratamento na taxa de 

ovulação. No presente estudo foi verificado efeito da manifestação de estro e sua 

interação com o tratamento na taxa de ovulação. As novilhas que não apresentaram 

o comportamento de estro e receberam o tratamento com GnRH apresentaram 

aumento na taxa de ovulação. Porém, esse resultado não foi observado nas novilhas 

que não receberam tratamento (Controle) e nas novilhas tratadas com Kiss. Pôde-se 

observar que as novilhas que demonstraram o comportamento de estro entre o 

momento da retirada da fonte exógena de P4 e a IATF apresentam maior diâmetro do 

folículo no D8 e no D10, maior taxa de ovulação, maior diâmetro do CL sete dias após 

a IATF e maior P/IA aos 30 e 60 dias após a IATF. Semelhantemente, em vacas Nelore 

lactantes Sá Filho et al. (2011) observaram aumento do diâmetro do maior folículo na 

IATF, maior taxa de ovulação, maior diâmetro do CL e elevação das concentrações 

séricas de progesterona sete dias após a IATF em vacas que demonstraram estro em 

comparação às que não demostraram. Corroborando com esses dados, diversos 

estudos (SÁ FILHO et al., 2010b, 2010c, 2011b; PITALUGA et al., 2013; RICH et al., 

2018) demonstram que o comportamento do estro, entre a retirada da fonte exógena 

de P4 e a IATF, está associado com a melhoria da fertilidade em vacas submetidas à 

protocolos de sincronização para IATF. 

Em estudos anteriores que avaliaram o efeito isolado dos diferentes estímulos 

ovulatórios, quando se comparou somente o tratamento com estradiol (CE) no 

momento da retirada do dispositivo com o tratamento com GnRH 48 horas após a 

remoção do dispositivo de P4 não houve efeito do estímulo ovulatório (CE ou GnRH) 

na taxa de prenhez à IATF (MENEGHETTI et al., 2009). Como observado no presente 

estudo, houve efeito da ocorrência de estro na taxa de prenhez, porém não houve 

efeito dos tratamentos (Kiss e GnRH) na taxa de prenhez aos 30 e 60 dias após a 

IATF. 

Uma das possibilidades estudas para diminuir a diferença de fertilidade entre 

fêmeas bovinas que manifestaram ou não estro é o tratamento com GnRH no 
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momento da IATF. O tratamento com GnRH na IATF apresenta ainda resultados 

científicos conflitantes. Sá Filho et al. (2011) não verificaram aumento na taxa de 

prenhez em vacas tratadas somente com CE no momento da retirada da fonte de P4 

quando comparadas às vacas tratadas com CE na retirada associado ao GnRH no 

momento da IATF. Entretanto, as vacas tratadas com CE na retirada apresentaram 

maior taxa de prenhez quando comparadas as vacas que receberam somente o GnRH 

na IATF. Nesse estudo também foi demonstrado que o tratamento com GnRH na IATF 

não aumentou a taxa de prenhez em animais que não demonstraram o 

comportamento de estro (SÁ FILHO et al., 2011). Da mesma forma que pesquisadores 

verificaram que seu efeito é nulo para o aumento da taxa de prenhez à IATF (SÁ 

FILHO et al., 2011b; MADUREIRA et al., 2018; SILVA et al., 2018). Entretanto, outros 

pesquisadores encontraram efeito benéfico somente nas fêmeas que não 

manifestaram comportamento de estro (NOGUEIRA et al., 2016; CONSENTINI et al., 

2017; PRATA et al., 2018). Contudo, foi relatado por outros autores o efeito benéfico 

do tratamento com GnRH na IATF em fêmeas que apresentaram ou não 

comportamento de estro (FERREIRA et al., 2017; GONÇALES-JUNIOR et al., 2017). 

A melhora na fertilidade de vacas tratadas com GnRH pode ser atribuída à melhora 

na sincronização do pico de LH e ao aumento da taxa de ovulação por expor o folículo 

pré-ovulatório à maiores concentrações de LH e por melhorar a função luteínica no 

diestro subsequente (KAIM et al., 2003). Entretanto, outros estudos demonstraram 

uma tendência de diminuição das concentrações de P4 no diestro subsequente em 

novilhas de corte tratadas com GnRH no momento da IA (PERRY; PERRY, 2009). 

Ainda, estudos foram indicativos de que, em vacas que já tinham apresentaram pico 

endógeno de LH durante o estro, o tratamento com GnRH induziu um pico de LH de 

menor duração e magnitude (LUCY; STEVENSON, 1986). Adicionalmente, estudos 

são sugestivos de que os efeitos positivos do tratamento com GnRH durante o estro 

parecem ser mais benéficos em fêmeas com fertilidade reduzida, ou quando o 

tratamento é realizado próximo ao início do estro (ou seja, próximo ao pico espontâneo 

de LH; SÁ FILHO et al., 2010a). 

No presente estudo foram utilizadas somente novilhas sem CL (pré-púberes), 

neste caso o desenvolvimento de um folículo na ausência de um CL funcional (baixa 

P4) pode resultar aumento do crescimento do folículo dominante e maiores 

concentrações de E2 durante o proestro (MESQUITA et al., 2014). Essas respostas 

podem melhorar a fertilidade (CARVALHO et al., 2008; PERES et al., 2009) pelo 
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aumento dos níveis de E2 circulante estar relacionado à vários processos fisiológicos 

que contribuem para melhorar o ambiente uterino que colabora para o 

estabelecimento e manutenção da gestação (SÁ FILHO et al., 2017). Estudos 

evidenciaram efeitos positivos do E2 na proliferação das células foliculares, no 

transporte dos espermatozoides e dos oócitos, bem como a preparação do ambiente 

uterino (POHLER et al., 2012; DAVOODI et al., 2016). Mudanças no ambiente uterino, 

incluindo mudanças no pH seguido da expressão de estro, afetam a longevidade e o 

transporte espermático, que podem aumentar a viabilidade espermática e o tempo 

para fertilização (PERRY; PERRY, 2008). 

Houve efeito de touro na P/IA aos 30 e 60 dias, assim como no tamanho do 

embrião no momento do diagnóstico de gestação 30 dias após a IATF. Foi relatado 

por Sá Filho et al. (2009) que a diferença na fertilidade de touros é um ponto crítico 

para o sucesso da técnica de IATF. A fertilidade entre touros, pode ser definida pela 

capacidade de fertilização e manutenção da gestação, porém os fatores que 

interferem na taxa de prenhez e perda gestacional ainda são poucos conhecidos 

(FRANCO et al., 2018). Haja vista que a taxa de fertilização em novilhas Holandesas 

é de 100% (SARTORI et al., 2002). A sobrevivência embrionária é influenciada por 

diversos fatores (revisado por LONERGAN; FAIR, 2014; FORDE; LONERGAN, 2017). 

Foi observado por Franco et al. (2018) tendência na redução da concentração de 

proteínas associadas à gestação (PAG’s; 30 dias pós IATF) em touros com maior 

perda gestacional (FRANCO et al., 2018). 

No presente estudo, contrariando a hipótese inicial, não se verificou efeito 

positivo do tratamento com Kiss ou GnRH no momento da IATF na taxa de prenhez. 

Ainda, existem estudos que evidenciaram reduzida sensibilidade hipotalâmica ao E2 

em novilhas pré-púberes. As concentrações circulantes de E2 ao final do protocolo de 

IATF são elevadas devido à presença de um folículo dominante, além do tratamento 

com estradiol (SÁ FILHO et al., 2010c, 2011b; BARUSELLI et al., 2012a). Em novilhas 

pré-puberes o tratamento com E2 poderia causar comprometimento da liberação de 

LH e com consequente regressão do folículo dominante, bloqueio ou atraso da 

ovulação. De acordo com o relato de Freitas, (2015), novilhas Nelore de 14 meses 

ovularam em média 73,6 % e apresentaram taxa de prenhez à IATF de 35,7%. 

Entretanto, o autor verificou que lotes com elevada taxa de ovulação (78,4%) 

apresentaram 54,5% de taxa de prenhez à IATF. Esses dados são sugestivos de que 

tratamentos farmacológicos para indução de puberdade que aumentam a taxa de 
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ovulação ao final dos protocolos de IATF apresentam elevada probabilidade de 

aumentar a taxa de prenhez.  

Day et al. (1984) discutem que o início da puberdade se dá pelo decréscimo da 

sensibilidade negativa ao E2. Em novilhas ovariectomizadas tratadas com implante 

de E2 foi possível verificar bloqueio da secreção de LH, diferentemente das novilhas 

ovariectonizadas do grupo controle (sem exposição ao E2). Entretanto, outros autores 

observaram que foi possível aumentar a pulsatilidade de LH em novilhas taurinas de 

corte tratadas com norgestomet (HALL et al., 1997). Ainda, existem relatados na 

literatura que após a primeira ovulação e formação do CL, pode ser observado ciclos 

curtos devido ao fato da ocorrência da liberação da PGF2α antes do reconhecimento 

materno da gestação (revisado por PERRY, 2016). Desta forma, existem protocolos 

de sincronização para indução da puberdade em novilhas Nelore que proporcionam 

exposição exógena à P4 com o intuito de diminuir a sensibilidade hipotalâmica ao E2 

e evitar a ocorrência de ciclos curtos após o protocolo de IATF (RODRIGUES et al., 

2013, 2014; SÁ FILHO et al., 2015). Freitas (2015) observou que o protocolo de 

indução de puberdade aumentou a ciclicidade no início do protocolo de IATF, mas não 

aumentou a taxa de prenhez após a IATF de novilhas Nelore de 14 meses de idade 

(FREITAS, 2015). Day & Anderson, (1998) relataram que o número de neurônios 

contendo ERα na área pré-óptica diminui com o tratamento com progesterona. Os 

autores também verificaram correlação negativa da expressão de receptores de 

estrógeno no hipotálamo anterior e no núcleo ventromedial em novilhas pré-púberes 

tratadas com progestágeno (Norgestomet; DAY; ANDERSON, 1998). Desta forma, 

pode-se inferir que o tratamento prévio com o protocolo de sincronização à base de 

P4/E2 diminuiu sensibilidade negativa ao estrógeno nas novilhas submetidas no 

presente experimento, reduzindo a resposta aos tratamentos utilizados no presente 

estudo. Dessa forma, a hipótese de que o tratamento com Kiss ou GnRH no momento 

da IATF aumentaria a taxa de ovulação, com melhora da sincronização da ovulação 

e aumento da taxa de prenhez em novilhas Nelore pré-púberes não foi confirmada. 

  



65 

6 CONCLUSÕES 

 

6.1. No Experimento 1 foi possível concluir que: 

 

 O diâmetro do folículo ovulatório, a taxa de ovulação e a dispersão das 

ovulações não diferiram entre os tratamentos, rejeitando a hipótese inicial.  

 

 

6.2. No Experimento 2 foi possível concluir que: 

 

 A taxa de ovulação, o diâmetro do CL no diestro subsequente, bem como a 

taxa de prenhez (30 e 60 dias após a IATF), o tamanho do embrião e a perda 

gestacional não diferiram entre os tratamentos, rejeitando a hipótese inicial;  

 

6.3. Conclusões gerais 

 

Diante das finalidades propostas, não foi confirmada a hipótese que o 

tratamento com Kiss ou GnRH no momento da IATF aumentaria a taxa de ovulação, 

com melhora na sincronização da ovulação, aumento da taxa de prenhez e redução 

da perda gestacional em novilhas Nelore pré-púberes. 
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