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RESUMO

SANTOS, E. S. Efeito das características morfológicas e da dinâmica vascular do folículo
e corpo lúteo sobre a fertilidade de vacas de corte submetidas à protocolo de
sincronização do estro e ovulação. [Effect of the morphological characteristics and the
vascular dynamics of the follicle and corpus luteum in the fertility of beef cows submitted to a
protocol of estrus synchronization and ovulation]. 2013. 46 f. Dissertação (Mestrado em
Ciência) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2013.
O presente estudo visou avaliar o efeito das características morfológicas e da dinâmica
vascular do folículo e corpo lúteo sobre a fertilidade de vacas de corte submetidas à protocolo
de sincronização de estro e ovulação. Para isso o estudo foi dividido em três experimentos
sendo: No primeiro experimento foi avaliado, no momento da transferência de embriões (TE),
a vascularização do corpo lúteo e sua relação com as taxas de prenhez em vacas multíparas
Nelore utilizadas como receptoras de embriões. No segundo experimento analisou-se a área e
vascularização do folículo no momento da inseminação artificial em vacas, novilhas e
primíparas Nelore e vacas Tabapuã multíparas submetidas a protocolo de sincronização de
estro e ovulação. No dia 11 após as inseminações foram avaliados a área, diâmetro e
vascularização do corpo lúteo e no dia 30 realizou-se o diagnóstico gestacional dos animais.
No terceiro experimento foram utilizadas vacas multíparas Nelore e cruzadas submetidas ao
mesmo protocolo de sincronização de estro e ovulação do experimento 2. Neste experimento
foi analisada a área dos folículos no momento da inseminação artificial e aplicados 400 UI de
eCG 14 dias após, quando então avaliou-se o tamanho do corpo lúteo e dos folículos
existentes. No dia 30 após a IA foi realizado o diagnóstico gestacional e análise da
vascularização do corpo lúteo permitindo avaliar a relação da aplicação do eCG com o
aumento da vascularização e taxas de prenhez. No presente estudo foi encontrada uma
provável correlação positiva em relação à vascularização e tamanho do folículo pré-ovulatório
com o tamanho e vascularização do corpo lúteo, porém apenas nos experimentos 1 e 3 houve
um aumento nas taxas de prenhez conforme o aumento na vascularização.

Palavras-chave: IATF. Folículo. Corpo lúteo. Perfusão vascular. Dopller.

ABSTRACT

SANTOS, E. S. Effect of the morphological characteristics and the vascular dynamics of
the follicle and corpus luteum in the fertility of beef cows submitted to a protocol of
estrus synchronization and ovulation. [Efeito das características morfológicas e da
dinâmica vascular do folículo e corpo lúteo sobre a fertilidade de vacas de corte submetidas à
protocolo de sincronização do estro e ovulação]. 2013. 46 f. Dissertação (Mestrado em
Ciência) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2013.
The present study evaluated the effect of the morphological characteristics and the vascular
dynamics of the follicle and corpus luteum in the fertility of beef cows submitted to a protocol
of estrus synchronization and ovulation. Three experiments were done. In the first experiment,
the corpus luteum vascular perfusion and its relationship with the pregnancy rates of Nelore
recipient cows after embryo transfer (ET) were evaluated. In the second experiment, the area
and vascular perfusion of the follicle at the time of artificial insemination (AI), the area,
diameter and vascular perfusion of the corpus luteum on Day 11 after ovulation of Nelore
cows submitted to a protocol of estrus synchronization and ovulation were evaluated. In the
third experiment, Nelore cows were submitted to the same protocol of estrus synchronization
and ovulation used in experiment 2 and the area of the follicle was measured at the time of the
AI. After 14 days of the AI, 400 UI de eCG was given to the cows and the size of the corpus
Luteum and the largest follicle were evaluated. On Day 30 after AI the size and vascular
perfusion of the corpus luteum was evaluated. The pregnancy diagnosis was done on Day 30
after ovulation for all the three experiments. In the present study, it was found a positive
correlation between the vascular perfusion and the size of the pre-ovulatory follicle, and the
size and vascular perfusion of the corpus luteum. However, only in the experiments 1 and 3
the pregnancy rates increased with the increase in the corpus luteum vascular perfusion.

Key words: TFAI. Follicle. Corpus luteum. Vascular perfusion. Doppler.
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Introdução
1 INTRODUÇÃO

As novas tendências da cadeia de produção de carne visam à proteção e a preservação
do meio ambiente, competitividade em mercados internos e externos, adaptação às exigências
do consumidor e redução nos custos de produção. Desse modo, o produtor é impelido a
otimizar a atividade pecuária em um crescimento vertical, a fim de buscar maior
produtividade em menores áreas.
O Brasil se destaca no mercado mundial de carne, contando com um rebanho de 212.8
milhões de cabeças, sendo considerado o maior rebanho comercial do mundo (IBGE, 2012).
Entretanto, a exploração da atividade pecuária no país foi, por muitos anos, realizada de
maneira extensiva, sem a aplicação de tecnologias e de manejo adequados que assegurassem
maior eficiência na produção. Atualmente esta realidade vem mudando. O pecuarista, à
procura de maior rentabilidade econômica, tem investido em melhoramento genético e
biotecnologias. O resultado disso é o precoce abate de animais, melhor qualidade de carne e
aumento da produção em uma menor área, tornando o Brasil cada vez mais agressivo e
competitivo no setor.
Para potencializar a rentabilidade dos rebanhos de corte é fundamental investir em
eficiência reprodutiva, ou seja, concentrar o maior número de nascimentos em menor tempo.
Diversos fatores interferem na eficiência reprodutiva, sendo alguns exemplos, a sanidade do
rebanho (PEREIRA et al., 2013), fatores nutricionais (DISKIN et al., 2003) e a genética dos
animais (ARCHBOLD et al., 2012). Um adequado manejo de vacinação, a profissionalização
da mão de obra e o manejo e tratamento de pastagens são fatores primários e essenciais para a
melhoria da produção de gado de corte. Além disso, a associação desses fatores com as
biotécnicas reprodutivas permite um aumento significativo da eficiência reprodutiva.
A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e a transferência de embriões (TE) são
ferramentas muito utilizadas para a propagação de animais geneticamente superiores. Por este
motivo, grupos de pesquisa vêm, há alguns anos desenvolvendo modificações nessas técnicas
com o intuito de aperfeiçoá-las.
O presente estudo visou avaliar as relações entre o tamanho e a vascularização dos
folículos pré-ovulatórios e do corpo lúteo nos níveis de progesterona e suas implicações nas
taxas de prenhez, e propiciar um método não invasivo de análise ultrassonográfica para prever
o sucesso de uma futura gestação.
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Foi avaliado ainda, o efeito da aplicação de 400 UI de Gonadotrofina Coriônica
Equina (eCG), no 14º dia após a inseminação artificial em tempo fixo (IATF), na
vascularização do corpo lúteo e seus efeitos nas taxas de prenhez. Outra análise realizada foi à
estimação da vascularização e tamanho do corpo lúteo no dia da transferência de embriões
para avaliar diferenças nas taxas de prenhez relacionadas com diferentes graus de
vascularização.
O desenvolvimento de pesquisas relacionadas às biotecnologias reprodutivas, se
mostra necessário para a otimização dos resultados encontrados nas taxas de prenhez em
vacas de produção. A eficiência reprodutiva desses animais está diretamente relacionada com
a rentabilidade da atividade pecuária, sendo fundamental para o desenvolvimento econômico
do setor no país.
O estudo teve como objetivo geral caracterizar um novo parâmetro de avaliação da
funcionalidade do folículo pré-ovulatório e do corpo lúteo para predição da fertilidade pela
avaliação da perfusão sanguínea (vascularização) por ultrassonografia Doppler, em vacas de
corte, no momento da inseminação artificial e 11 dias após. Como objetivos específicos,
foram pesquisados ainda, as relações entre: - tamanho e vascularização do folículo préovulatório x tamanho e vascularização do corpo lúteo; - tamanho e vascularização do corpo
lúteo x fertilidade.
As hipóteses apresentadas foram que:
- Vacas que apresentam folículos pré-ovulatórios maiores geram corpos luteos maiores
e mais vascularizados, sendo as taxas de gestação resultantes significativamente maiores que
em animais que apresentam uma situação oposta.
- Animais que apresentam maior vascularização do folículo pré-ovulatório terão um
corpo lúteo mais vascularizado e conseqüentemente com maior produção de progesterona,
propiciando melhor ambiente uterino, aumentando a chance de manutenção embrionária e,
consequentemente, aumentando as taxas de prenhez.
- O uso do eCG no 14º dia após a IATF tende a possibilitar a formação de um corpo
lúteo acessório, aumento da vascularização e melhora do ambiente uterino para o
desenvolvimento da gestação.
- A formação de um novo corpo lúteo e o aumento da sua vascularização, aumentará
os níveis de progesterona uterina, implicando em menores perdas gestacionais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 IATF e TETF

A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e a transferência de embriões em
tempo fixo (TETF) são procedimentos de manipulação hormonal onde o ciclo estral das
fêmeas é sincronizado e a ovulação induzida de modo a ocorrer no mesmo momento na
maioria dos animais sincronizados. Isso facilita o manejo de rebanhos com grande número de
animais, pois os procedimentos de inseminação artificial ou de transferência de embriões
podem então ser realizados num mesmo momento.
A IATF é uma biotécnica reprodutiva muito empregada tanto para a maior
produtividade de uma criação como para a produção de animais geneticamente superiores.
Cada vez mais, estudos são realizados para aumentar a eficiência desta técnica, envolvendo o
melhor entendimento da dinâmica folicular, ovulação e das características do corpo lúteo
(CL). Para isso, diversos tratamentos hormonais são utilizados visando uma melhor
sincronização da ovulação e maior fertilidade (BISINOTTO ; SANTOS, 2011).
Sá Filho et al. (2010a), relataram em estudo com vacas sincronizadas que folículos
maiores no momento da IATF resultaram em maiores taxas de prenhes.
Meneghetti e Vasconcelos (2008) avaliaram protocolos de IATF com as datas de
parição e condição corporal e observaram uma maior taxa de prenhes em vacas de corte
primíparas com maior escore corporal e uma menor condição corporal em vacas primíparas
com maiores dias pós-parto, sugerindo uma estratégia nas datas de parto coincidindo com a
data do início da estação de monta.
A TETF é outra biotécnica muito explorada para difundir animais geneticamente
superiores. Baruselli et al. (2003), avaliaram a eficiência da sincronização da ovulação para
transferência de embriões em tempo fixo em novilhas Bos taurus indicus x Bos taurus taurus
e observaram que corpos lúteos com maior área obtiveram maiores concentrações de
progesterona e taxas de concepção, e que a sincronização da ovulação para TETF aumentaram
as taxas de ovulação, de aproveitamento e prenhez em novilhas receptoras de embrião.
Barreiros et al. (2006), analisando as taxas de prenhes em receptoras com corpos
lúteos cavitários e compactos, submetidas a protocolos de TETF e sincronizadas com
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prostaglandina, não observaram diferença significativa nas taxas de aproveitamento e de
prenhez entre as receptoras tratadas com protocolos de TETF ou prostaglandina e nas
receptoras com corpo lúteo cavitário ou compacto.

2.2

Relação entre diâmetro e área dos folículos pré-ovulatórios vs área do corpo lúteo vs
produção de progesterona e fertilidade.

Estudos sobre a função luteal precoce e sua relação com as taxas de prenhes em vacas
após IATF têm demonstrado uma correlação positiva entre a produção luteínica de
progesterona e taxas de prenhes (BARUSELLI et al., 2012). Pesquisas recentes indicam que
vacas apresentando diâmetros maiores do folículo pré-ovulatório produzem um corpo lúteo de
maior tamanho e, consequentemente, determina uma maior produção de progesterona
(BISINOTTO et al., 2012; MACHADO et al., 2008).
Muitos estudos com manipulações hormonais em programas de sincronização do ciclo
estral e indução de ovulação foram e ainda têm sido realizados com o objetivo de manipular o
desenvolvimento folicular ovariano de modo a aumentar a qualidade oocitária e as taxas de
prenhes em vacas (BARUSELLI et al., 2004; SÁ FILHO et al., 2010a,b,c; SALES, 2011).
Estes trabalhos mostraram que maiores taxas de prenhes são obtidas quando um corpo lúteo
de maior tamanho está presente.
Wecker et al. (2012) avaliaram dois tratamentos hormonais utilizando eCG e hCG sete
dias após a inseminação artificial em tempo fixo, e suas relações com o tamanho do folículo
pré-ovulatório e do corpo lúteo e formação de corpos lúteos acessórios comparadas com taxas
de prenhes. Os autores verificaram uma relação significativa entre o diâmetro do folículo
ovulatório e o tamanho do corpo lúteo, porém não encontraram diferenças significativas nas
taxas de prenhez.
Com o mesmo objetivo, Nuñes et al. (2011) analisaram o efeito da aplicação do eCG
14 dias após a inseminação em vacas e novilhas. O resultado mostrou aumento significativo
nas taxas de prenhez em vacas do grupo tratado, e foi relacionado com o aumento da atividade
luteal e melhor desenvolvimento placentário.
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Rizzi et al. (2009) relataram que a aplicação de eCG em vacas leiteiras promoveu o
crescimento folicular, aumento no tamanho do corpo lúteo e elevação nas concentrações de
progesterona.

Mann (2009) descreveu relação positiva entre o tamanho do corpo lúteo e a produção
de progesterona, especialmente entre os dias 4 e 6 após o estro, observando a importância
deste aumento da progesterona na fase inicial embrionária e consequentemente entre a
segunda e terceira semana devido ao reconhecimento materno. Lonergan (2011) encontrou em
seus estudos clara relação entre alterações induzidas pela progesterona no ambiente uterino
com o desenvolvimento embrionário, mesmo antes da presença do embrião, sendo que este
aumento de progesterona induzido no início do ciclo estral influi na receptividade uterina.

2.3

Ultrassonografia Doppler

A ultrassonografia efeito Doppler pode ser definida, segundo Ginther e Utt (2004),
como sendo o princípio físico no qual se verifica a alteração da freqüência das ondas sonoras
refletidas quando o objeto refletor se move em relação a uma fonte de onda sonora. Supondo
que o transdutor do equipamento capte o movimento de um objeto analisado, deve-se esperar
um deslocamento da freqüência incidente sobre o objeto, promovendo aumento da resposta
quando ambos se aproximam e redução quando se afastam.
O sistema vascular é responsável pelas trocas de nutrientes, gases, hormônios, fatores
de crescimento e excreções entre tecidos e órgãos (FABER e THORNBURG, 1983). Herzog e
Bollwein (2007) relataram o uso da ultrassonografia Doppler colorido como ferramenta para
investigação do fluxo sanguíneo genital e novas informações sobre alterações fisiológicas dos
órgãos genitais. A ultrassonografia Doppler tem sido utilizada na medicina humana com o
intuito de acompanhar o ciclo estral de mulheres férteis, inférteis e explorar as causas de
perdas gestacionais (STEER et al., 1990; STEER et al., 1994; FERREIRA et al., 2007).
Diversos pesquisadores vêm estudando esta técnica, na medicina veterinária para
compreender a vascularização e suas interferências no ciclo estral ou outras fases da vida
reprodutiva dos animais, assim como durante a gestação (REED et al., 1996; NAUTRUP,
1998; BOLLWEIN et al., 2000; KÖSTER et al., 2001; BOLLWEIN et al., 2002a,b;
BOLLWEIN et al., 2004; ALVAREZ-CLAU; LISTE, 2005; DI SALVO et al., 2006;
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SCOTTI et al., 2008; BRITO et al., 2010; MIRANDA; DOMINGUES, 2010; POLISCA et
al., 2010; BLANCO et al., 2011; PEREIRA et al., 2012a,b).
Pareja et al. (2010) relataram a possibilidade do mapeamento com Doppler colorido
do sítio ovariano podendo observar e estimar quantitativamente as mudanças da
vascularização intraovariana. Miyamoto et al. (2006) descreveram a importância da utilização
da ultrassonografia Doppler para identificar o fluxo sanguíneo local, proporcionando uma
estimativa facilmente obtida do estado fisiológico dos folículos, corpo lúteo e concepto.
Witt et al. (2012) verificaram, através de ultrassonografia Doppler, que o tratamento
com gonadotrofinas para induzir a superovulação em éguas, está associado a aumento
acentuado na perfusão uterina e ovariana, concomitante com o desenvolvimento de múltiplos
folículos. Este fato, parece estar relacionado a eficácia da resposta à estimulação do ovário.

2.4

Ultrassonografia Doppler em Folículos e Corpo lúteo

Segundo Reynolds, Grazul-Bilska e Redmer (2000), o corpo lúteo é a primeira fonte
de progesterona e devido a sua importância após a ovulação sua vascularização é constituída
rapidamente.
Uma descrição do fluxo sanguíneo ovariano durante o ciclo estral de éguas foi
publicado por Bollwein et al. (2002a). Eles demonstraram uma correlação positiva entre o
aumento do fluxo vascular ovariano com o aumento dos níveis circulantes de estrógenos. Um
estudo um pouco mais detalhado sobre a vascularização do corpo lúteo em éguas usando
ultrassonografia em modo color-Doppler indicou um aumento do fluxo sanguíneo
temporalmente associado com a atividade do corpo lúteo (BOLLWEIN et al., 2002b).
Extensa formação vascular (angiogênese) ocorre na parede folicular durante seu
desenvolvimento até que a ovulação ocorra (GEVA; JAFFE 2000; REISINGER et al., 2007) e
as alterações da perfusão sanguínea ovariana tem sido correlacionada, em vários estudos, com
os diferentes estágios do desenvolvimento folicular nas diversas ondas de crescimento
(ACOSTA et al., 2005), com o aparecimento do pico de LH na fase folicular pré-ovulatória
(ACOSTA et al., 2003), com folículos pré-ovulatórios em éguas (GASTAL et al., 2006), com
o desenvolvimento de folículos císticos em vacas (RAUCH et al., 2008), com folículos em
fases de transição em éguas (ACOSTA et al., 2004a; GASTAL et al., 2007), com os processos
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de seleção e dominância folicular em éguas (ACOSTA et al., 2004b), dentre vários outros
estudos.
Todos estes trabalhos mostraram aspectos das alterações de fluxo sanguíneo
relacionadas às alterações morfológicas e funcionais (endócrinas) nos folículos ovarianos.
Recentemente, alguns estudos avaliaram a relação entre o fluxo sanguíneo folicular e a
eficiência reprodutiva.
A extensão da perfusão sanguínea na parede perifolicular foi avaliada por colorDoppler e o seu aumento têm sido positivamente associados com melhores taxas de prenhes
em mulheres (COULAM et al., 1999; BHAL et al., 2001; BORINI et al., 2001). Um estudo
realizado em mulheres submetidas à fertilização in vitro mostrou que folículos bem
vascularizados desde o início da onda folicular e no dia do tratamento com hCG, no final da
onda folicular, resultaram em maiores taxas de prenhes depois da transferência do embrião
(SHRESTHA et al., 2006).
Resultados de outro estudo indicaram que o escaneamento pelo modo spectralDoppler para cálculo de índices de vascularidade da porção distal da artéria ovariana pode ser
útil para o acesso à qualidade oocitária (DU et al., 2006). Estes estudos foram a base inicial
para os estudos similares em grandes animais. Em grandes animais, o primeiro estudo
utilizando a ultrassonografia em modo color-Doppler para a avaliação da perfusão
perifolicular foi realizado em éguas (SILVA et al., 2006). Os autores mostraram que uma
perfusão perivascular elevada após injeção de hCG estava correlacionada à elevadas taxas de
prenhez após inseminação. Outro estudo similar foi realizado com novilhas (SIDDIQUI et al.,
2008) e os resultados foram similares aos achados previamente descritos em éguas,
confirmando os primeiros e demonstrando a correlação entre perfusão perifolicular e
fertilidade em duas espécies diferentes.
Utt et al. (2009) avaliaram a vascularização do corpo lúteo como um possível
indicador de fertilidade ou prenhez em vacas. Eles concluíram que a avaliação da
vascularização do corpo lúteo não é especifica e sensitiva o suficiente para predizer a prenhez
precocemente. Estudos detalhados sobre os aspectos fisiológicos das alterações do fluxo
sanguíneo em corpos lúteos durante sua formação e luteólise em éguas e vacas tem sido
publicados e podem ser visitados para maior aprofundamento nesta área (ACOSTA;
MIYAMOTO 2004; MIYAMOTO et al., 2005; GINTHER et al., 2007). Durante o
desenvolvimento precoce do corpo lúteo, o fluxo sanguíneo aumenta paralelamente ao
aumento da concentração circulante de progesterona, sendo então a vascularidade associada
com o potencial luteal em produzir progesterona (ACOSTA et al., 2003). Este estudo
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demonstrou o imenso potencial e aplicabilidade da ultrassonografia Doppler como uma
ferramenta de pesquisa com a qual é possível entender, em exame não invasivo, as respostas e
necessidades teciduais ao fluxo sanguíneo.
A dinâmica folicular, ovulação, formação do CL, bem como a preparação do
endométrio para a gestação são dependentes do estabelecimento de vascularização adequada
para uma melhor produção hormonal durante as diferentes fases do ciclo estral (PINTO,
2009). Uma técnica não invasiva para a avaliação da vascularização de órgãos reprodutivos é
a ultrassonografia transretal no modo Doppler. Por meio dessa técnica, a perfusão sanguínea
dos ovários e do útero pode ser acessada, sendo as imagens avaliadas subjetivamente ou
objetivamente (GINTHER, 2007). Embora envolva equipamentos caros e utilizados somente
em pesquisa, a utilização desse tipo de avaliação poderá ser difundida à campo caso
proporcione um retorno financeiro significativo à criação.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi dividido em 3 experimentos. No primeiro, foi avaliado a
vascularização do corpo lúteo no momento da transferência de embriões, e a sua relação com
as taxas de prenhez. Para este estudo foram utilizadas 43 vacas multíparas da raça Nelore
como receptoras.
O experimento 2 analisou a área e a vascularização do folículo pré-ovulatório no
momento da inseminação artificial. O grupo utilizado neste experimento foi composto por 155
vacas, 51 novilhas e 80 primíparas da raça Nelore e 21 vacas multíparas da raça Tabapuã. Os
animais foram submetidos a protocolo de sincronização de estro e ovulação, e após 11 dias foi
avaliado a área, o diâmetro e a vascularização do corpo lúteo. O diagnóstico gestacional foi
realizado no dia 30 após a inseminação.
No terceiro experimento foram utilizadas 37 vacas multíparas da raça Nelore e 13
vacas Cruzadas, as quais foram submetidas ao mesmo protocolo de sincronização de estro e
ovulação do experimento 2. Neste grupo, foi analisado, inicialmente a área dos folículos, no
momento da inseminação artificial e após 14 dias administrou-se 400 UI de eCG para
avaliação do tamanho do corpo lúteo e dos folículos existentes. O diagnóstico gestacional foi
realizado após 30 dias da inseminação, permitindo analisar as correlações da aplicação do
eCG com aumento da vascularização e taxas de prenhez.

3.1 Inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e Transferência de embriões em tempo fixo
(TETF)

Todos os animais dos três experimentos receberam o mesmo protocolo de
sincronização de estro e ovulação para inseminação artificial em tempo fixo. O protocolo
consistiu em:
 Colocação do implante intravaginal de liberação lenta de progesterona
(Sincrogest®) de 2° uso e administração de 2 ml de benzoato de estradiol
(Sincrodiol®) intramuscular;
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 Retirada do implante intravaginal de progesterona após 8 dias e aplicação
intramuscular de 2 ml de prostaglandina (Sincrocio®), 0.5 ml de cipionato de
estradiol (E.C.P.®) e 1.5 ml de gonadotrofina coriônica eqüina (Folligon®)

Após 48 horas da retirada dos implantes, todas as vacas dos experimentos 2 e 3 foram
inseminadas artificialmente em tempo fixo, sendo este considerado o Dia 0 destes
experimentos
Nos animais do experimento 1, embriões foram transferidos nove dias após a retirada
dos implantes. O dia da ovulação (48 horas após a retirada dos implantes) foi considerado o
Dia 0 para este experimento.

3.2 Ultrassonografia

Análises ultrassonográficas foram feitas no modo B e Doppler colorido, a fim de
mensurar tanto as dimensões quanto vascularização das estruturas ovarianas.
As imagens obtidas durante a avaliação ultrassonográfica foram gravadas para
posterior análise. As mensurações das estruturas foram feitas nas imagens gravadas, por meio
de um software, a fim de minimizar o tempo de contenção do animal.
As estruturas mensuradas foram: diâmetro do folículo e corpo lúteo e área do corpo
lúteo. No caso de corpos lúteos cavitários, o diâmetro e área da cavidade foram subtraídos dos
valores totais para o cálculo real do diâmetro e área luteais. As análises da vascularização pelo
modo Doppler colorido foram feitas subjetivamente em graus de vascularização (0 – 100 %),
ou seja, pela porcentagem de área com sinais de vascularização em relação à área total do
tecido avaliado.

3.3 Experimento 1: Vascularização do corpo lúteo em vacas receptoras de embriões

Neste experimento foram utilizadas 43 vacas multíparas da raça Nelore como
receptoras. Todos os animais selecionados para receberem os embriões foram submetidos ao
protocolo de sincronização de estro e ovulação e apresentavam um corpo lúteo no dia da
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transferência dos embriões (TE). Vale ressaltar que os procedimentos de TE foram realizados
por um único médico veterinário.
Os embriões transferidos foram produzidos pelo método de fertilização in vitro e os
oócitos aspirados foram provenientes de 10 vacas doadoras da raça Brangus. O sêmen
utilizado fora de um mesmo touro, sendo transferidos apenas embriões de grau 1 para todas as
receptoras, a fim de proporcionar o máximo de homogeneidade possível. O critério utilizado
para selecionar os embriões como sendo de grau 1 segue os padrões estabelecidos pela
International Embryo Transfer Society (IETS).
A transferência de embriões ocorreu sete dias após a ovulação, no corno uterino do
mesmo lado onde fora observado presença de corpo lúteo (D7). Neste momento foram
realizadas análises ultrassonográficas no modo B e Doppler colorido, a fim de mensurar tanto
as dimensões quanto a vascularização do corpo lúteo.
Após a transferência dos embriões, os animais permaneceram em um mesmo piquete
com pastagem, água e sal mineral à vontade. Vinte e três dias após a transferência dos
embriões (D30), os animais foram submetidos a diagnóstico gestacional (Figura 1).
Em seguida, os 43 animais do experimento foram divididos em grupos, formados de
acordo com as porcentagens de vascularização de seus corpos lúteos.

Figura 1 - Desenho experimental 1
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D7: Escaneamento ultrassonográfico via transretal no modo Doppler colorido para
avaliação da perfusão sanguínea luteal segundo Silva et al., (2006) e Utt et al. (2009).



D7: Escaneamento ultrassonográfico via transretal no modo B para mensuração do
corpo lúteo.



D30: Diagnóstico de gestação a partir do Dia 30 após a ovulação.

3.4 Experimento 2: Avaliação comparativa dos diâmetros e áreas dos folículos e corpos lúteos
e suas vascularizações com as taxas de prenhez em vacas submetidas a IATF
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Neste experimento (Figura 2) foram utilizados 307 animais divididos nas seguintes
categorias: novilhas nelore (n = 51), primíparas nelore (n = 80), vacas nelore (n = 155) e
vacas tabapuã (n = 21). As análises por ultrassonografia transretal foram feitas imediatamente
antes da IA e 11 dias após a IA. No dia 30 após à IA foi realizado o diagnóstico de gestação.
Análises ultrassonográficas foram feitas no modo B e Doppler colorido, a fim de mensurar
tanto as dimensões quanto a vascularização das estruturas.
As inseminações foram realizadas pelo mesmo operador e utilizado sêmen de um
único touro com uma mesma partida.
Os animais que não apresentaram corpo lúteo foram excluídos do experimento.

Figura 2: Desenho experimental 2
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D0 e D11: Escaneamento ultrassonográfico via transretal no modo Doppler colorido
para avaliação da perfusão sanguínea perifollicular e luteal segundo Silva et al. (2006)
e Utt et al. (2009).



D0 e D11: Escaneamento ultrassonográfico via transretal no modo B para mensuração
do folículo pré-ovulatório e do corpo lúteo.



D30: Diagnóstico de gestação a partir do Dia 30 após inseminação artificial (IA).

3.5 Experimento 3: Aplicação de eCG 14 dias após a inseminação artificial e melhora do
corpo lúteo

Neste experimento foram utilizados 50 animais divididos nas seguintes categorias:
vacas multíparas Nelore (n = 37) e vacas multíparas cruzadas (n = 13).
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Nas vacas Nelore fora utilizado um touro apenas, sendo suas doses de sêmen divididas
em 2 partidas, e nas vacas cruzadas foram utilizados 2 touros, cada um com uma única
partida. Todas as doses utilizadas foram avaliadas quanto a motilidade, patologias, vigor,
turbilhonamento e aspecto, não havendo diferença significativa entre as doses.
No momento da inseminação artificial (D0) os folículos pré-ovulatórios foram
mensurados quanto ao diâmetro e área, e também foram anotados os escores corporais dos
animais. Os animais foram divididos em grupo tratado e grupo controle de acordo com o
tamanho do folículo e escore corporal, para manter dois grupos uniformes. Após 14 dias da
inseminação artificial os animais do grupo tratado receberam 400UI de eCG intramuscular e
os animais do grupo controle receberam 2ml de solução fisiológica. O diagnóstico gestacional
dos animais foi realizado 30 dias após a IA, quando foram mensurados o tamanho e
vascularização do corpo lúteo (Figura 3), pelo mesmo método aplicado nos experimentos 1 e
2.

Figura 3 - Desenho experimental 3
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D0 e D14: Escaneamento ultrassonográfico via transretal no modo B para mensuração
do folículo e do corpo lúteo



D30: Escaneamento ultrassonográfico via transretal no modo Doppler colorido para
avaliação da perfusão sanguínea luteal segundo Silva et al. (2006) e Utt et al. (2009).



D30: Diagnóstico de gestação a partir do Dia 30 após inseminação artificial (IA).

3.6 Análises Estatísticas

Comparações entre proporções foram feitas pelo teste de Qui-quadrado. Dados objetivos
foram verificados para normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Dados não normais
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foram transformados para adquirirem normalidade (ex. escala logarítmica). Após verificação
da normalidade, análise de variância foi feita com o uso do programa SAS (GLM procedure;
version 9.2; SAS Institute, Inc., Cary, NC) para determinação dos efeitos principais e de
interação. Teste t-student foi utilizado para localizar diferenças entre médias dentro do mesmo
grupo ou entre grupos quando efeitos principais e/ou de interação foram significativos.
Probabilidade entreP ≤ 0.10 eP > 0.05 indicou tendência à significância e P ≤ 0.05 indicou
significância.
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4 RESULTADOS

4.1

Experimento 1

Neste experimento, os animais foram selecionados antes do início do protocolo pela
sua ciclicidade e escore corporal, sendo divididos, no momento da transferência dos embriões,
em grupos de acordo com a porcentagem de vascularização do corpo lúteo. A partir de então,
obteve-se a média do diâmetro do corpo lúteo de acordo com vascularização para cada grupo.
Foram separados quatro grupos distintos, sendo estes de 40%, 50%, 60% e 70% da área do
corpo lúteo vascularizado. A análise do percentual de vascularização foi feita de forma
subjetiva, e encontra respaldo na literatura conforme estudos anteriores. Quando avaliado o
diâmetro do corpo lúteo no D7 com as taxas de prenhez (D30) não foram encontradas
diferenças expressivas entre maior taxa de prenhez em animais com área de corpo lúteo maior
(P > 0.05). O mesmo ocorreu ao comparar a área do corpo lúteo com a sua vascularização,
onde não foi encontrada relação entre o tamanho e a vascularização do corpo lúteo (P > 0.05),
indicando que mesmo corpos lúteos de menor área podem ser mais vascularizados ou vice
versa, entretanto, esses resultados não foram estatisticamente significantes. Ao avaliarmos a
vascularização do corpo lúteo com as taxas de prenhez, encontramos um efeito positivo para
um aumento de prenhez relacionado à maior vascularização do corpo lúteo (P < 0.05),
conforme ilustrado na tabela 1.

Tabela 1 - Grupos divididos por porcentagem de vascularização do corpo lúteo, média do tamanho do corpo
lúteo e respectivas taxas de prenhez – transferência de embriões (Experimento 1)

Grupos
(% Vascularização do CL)

P<0,05

N

Diâmetro do CL (D7)

Taxa de prenhez

(mm)

(%)

Até 40

12

17,51

0,0 (0/12)a

41-50

10

16,69

40,0 (4/10)b

51-60

11

16,84

45,4 (5/11)b

61-70

10

17,56

60,0 (6/10)b

Total

43

Média/desvios

34,88 (15/43)
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4.2

Experimento 2

Como no experimento 1, os animais foram organizados em grupos por porcentagem
de vascularização do corpo lúteo, sendo apresentados o diâmetro médio do corpo lúteo e as
taxas de prenhez (tabela 2). Cinco grupos de vascularização foram formados, sendo estes de
até 40%, de 41 a 50%, de 51 a 60%, de 61 a 70% e acima de 70% da área do corpo lúteo
vascularizado. Quando avaliado o diâmetro do corpo lúteo com as taxas de prenhez também
não foram encontradas diferenças entre maior taxa de prenhez em animais com área de corpo
lúteo maiores (P > 0.05). Na análise da área do corpo lúteo com a sua vascularização, também
não foram verificadas relações entre o tamanho do corpo lúteo e a vascularização (P > 0.05).
Porém quando avaliado a vascularização do corpo lúteo com as taxas de prenhez,
diferentemente do resultado do primeiro experimento, não houve uma variação positiva para
um aumento de prenhez paralelamente a um aumento da vascularização do corpo lúteo (P >
0.05), conforme ilustrado na tabela 2.

Tabela 2 - Grupos divididos por porcentagem de vascularização do corpo lúteo, média do tamanho do corpo
lúteo e taxa de prenhez – Inseminação artificial em tempo fixo (Experimento 2)

Grupos
(% Vascularização do CL)

N

Diâmetro do CL (D11)

Taxa de prenhez

(mm)

(%)

Até 40

83

17,07

47,0 (39/83)a

41-50

108

17,24

57,4 (62/108)a

51-60

62

17,52

54,8 (34/62)a

61-70

25

17,09

56,0 (13/25)a

Acima de 71

10

17,60

30,0 (3/10)b

TOTAL

288

Desvio/média

52,4% (151/288)

P<0,05

Os valores médios do diâmetro e do fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório, e do
diâmetro, área, fluxo sanguíneo e área de fluxo sanguíneo do corpo lúteo entre os animais
gestantes e não gestantes, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas (P >
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0.05). Porém, uma tendência a diferença estatística foi encontrada entre as áreas dos corpos
lúteos dos grupos gestantes e não gestantes (P = 0.07; tabela 3).

Tabela 3 - Diâmetro e fluxo sanguíneo (FS) do folículo pré-ovulatório (FPO); diâmetro, área, fluxo sanguíneo e
área de fluxo sanguíneo do corpo lúteo (CL) dos animais com diagnóstico de gestação (DG)
positivas (+: n = 155) e negativas (-: n = 151)
Diâmetro do
FPO

FS do FPO

Diâmetro do
CL

Área do CL

FS do CL

Área de FS do
CL

DG +

13,0 ± 0,25

29,4 ± 2,1

17,52 ± 0,3

2,86 ± 0,1

51,99 ± 1,0

1,49 ± 0,0

DG -

12,7 ± 0,31

29,3 ± 2,0

17,17 ± 0,3

2,74 ± 0,1

51,46 ± 1,2

1,42 ± 0,0

0,21

0,48

0,21

0,07

0,36

0,12

P

O valor de P está representado na base da tabela. Não houve diferença estatística entre os parâmetros analisados,
sendo observado somente uma tendência a uma área maior de CL para o grupo com DG +.

As médias de cada parâmetro entre si foram avaliadas para verificação da hipótese de
que um aumento no diâmetro e fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório representaria
posteriormente um aumento no diâmetro, área, fluxo sanguíneo e área do fluxo sanguíneo do
corpo lúteo. Para isso, para cada parâmetro avaliado foi calculado a mediana. Os animais
foram então divididos em dois grupos. Os dados dos demais parâmetros foram então
calculados. Esse procedimento repetido para cada parâmetro. A mediana é uma medida de
tendência central, portanto analisou-se os valores da metade superior e inferior de cada
parâmetro para obter-se os resultados.
Quando fixado os dados pela mediana do diâmetro do folículo pré-ovulatório entre os
grupos menor e maior, com os demais parâmetros, notou-se um aumento na área, no fluxo
sanguíneo e área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo entre os animais com maior folículo préovulatório (Tabela 4; P < 0.05). Quando avaliados, os dados fixados pela mediana do fluxo
sanguíneo do folículo pré-ovulatório mostraram um aumento também no fluxo sanguíneo e na
área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo nos animais que apresentaram um maior fluxo
sanguíneo no folículo pré-ovulatório (Tabela 4; P < 0.05).
Ao avaliar o diâmetro do corpo lúteo verificou-se aumento na área do CL e na área do
fluxo sanguíneo do CL nos animais que apresentaram maior diâmetro do corpo lúteo (Tabela
4; P < 0.05). Na análise da área do corpo lúteo observou-se no grupo de animais que
apresentaram maior área, um aumento no diâmetro do folículo pré-ovulatório e na área do
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fluxo sanguíneo, como encontrado na avaliação do diâmetro do folículo pré-ovulatório, porém
foi encontrado também um aumento no diâmetro do corpo lúteo (Tabela 4; P < 0.05).
Avaliando o fluxo sanguíneo do corpo lúteo, nos animais do grupo com maior fluxo
verificou-se um aumento no diâmetro do folículo pré-ovulatório, na área do fluxo sanguíneo
do corpo lúteo e no fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório (Tabela 4; P < 0.05).
Os animais com maior área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo demonstraram aumento
em todos os parâmetros avaliados (Tabela 4; P < 0.05).
Tabela 4 - Divisão de cada parâmetro em dois grupos de menor e maior valores, baseando-se na mediana.
Parâmetros analisados: diâmetro e fluxo sanguíneo (FS) do folículo pré-ovulatório (FPO); diâmetro,
área, fluxo sanguíneo e área de fluxo sanguíneo do corpo lúteo (CL)
Diâmetro do
FPO

FS do FPO

Diâmetro
do CL

Área do
CL

FS do CL

Área de FS
do CL

Menor

11,4 ± 0,1

27,7 ± 2,1

17,5 ± 0,3

2,8 ± 0,1

46,8 ± 1,1

1,3 ± 0,1

Maior

14,7 ± 0,2

32,2 ± 1,9

17,8 ± 0,4

3,1 ± 0,1a

51,7 ± 1,2b

1,6 ± 0,1c

Menor

13,0 ± 0,2

12,2 ± 0,7

17,9 ± 0,4

3,0 ± 0,1

46,4 ± 1,1

1,4 ± 0,1

Maior

13,3 ± 0,2

44,5 ± 1,4

17,5 ± 0,3

2,9 ± 0,1

52,0 ± 1,3d

1,5 ± 0,1e

Menor

13,0 ± 0,2

31,0 ± 2,0

15,0 ± 0,2

2,6 ± 0,1

49,3 ± 1,2

1,3 ± 0,1

Maior

13,2 ± 0,2

29,2 ± 2,1

20,3 ± 0,2

3,2 ± 0,1f

49,4 ± 1,2

1,6 ± 0,1g

Menor

12,5 ± 0,2

29,0 ± 1,9

16,2 ± 0,3

2,4 ± 0,1

48,3 ± 1,2

1,2 ± 0,1

Maior

13,7 ± 0,2h

31,3 ± 2,1

19,1 ± 0,3i

3,5 ± 0,1

50,4 ± 1,2

1,7 ± 0,1j

Menor

12,5 ± 0,2

25,9 ± 2,1

17,7 ± 0,4

3,0 ± 0,1

38,9 ± 0,6

1,2 ± 0,1

Maior

13,6 ± 0,2k

33,6 ± 1,9l

17,6 ± 0,3

2,9 ± 0,1

58,1 ± 0,8

1,7 ± 0,1m

Menor

12,3 ± 0,2

26,4 ± 1,9

16,6 ± 0,3

2,5 ± 0,1

42,3 ± 0,9

1,1 ± 0,1

Maior

13,9 ± 0,2n

33,6 ± 2,0o

18,7 ± 0,3p

3,3 ± 0,1q

56,4 ± 1,1r

1,8 ± 0,1

Mediana

Diâmetro
do FPO

12,6

FS do
FPO

30,0

Diâmetro
do CL

18,1

Área do
CL

2,8

FS do CL

50,0

Área de
FS do CL

1,4

As médias ± erro padrão médio do parâmetro utilizado para a divisão dos dois grupos estão em negrito. Valores com diferenças estatísticas
significativas estão destacadas em cinza. Letras minúsculas sobrescritas representam os seguintes valores de p: a p = 0,0004; b p = 0,001; c p <
0,0001; d p = 0,0007; e p = 0,02; f p < 0,0001; g p < 0,0001; h p = 0,0001; i p < 0,0001; j p < 0,0001; k p < 0,0001; l p = 0,003; m p < 0,0001; n p
< 0,0001; o p = 0,006; p p < 0,0001; q p < 0,0001; r p < 0,0001.

Avaliou-se também os parâmetros analisados até então, baseando-se no primeiro e
quarto quartis, separando 25% da menor e 25% da maior parte dos dados coletados. Nesta
avaliação, quando mensurados o diâmetro do folículo pré-ovulatório, houve um aumento no
fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório, da área do corpo lúteo e também do fluxo
sanguíneo e área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo (Tabela 5; P < 0.05).
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Na análise do fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório, houve um aumento no
diâmetro do folículo pré-ovulatório, e aumento do fluxo sanguíneo e área do fluxo sanguíneo
do corpo lúteo, nos animais com fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório maior (Tabela 5;
P < 0.05).
Os animais com corpo lúteo de maior diâmetro apresentaram também, aumento no
diâmetro do folículo pré-ovulatório, da área do CL e na área do fluxo do corpo lúteo (Tabela
5; P < 0.05). Nos animais com maior área do corpo lúteo verificou-se um aumento no
diâmetro do folículo pré-ovulatório, do diâmetro do CL e na área do fluxo do corpo lúteo
(Tabela 5; P < 0.05). No grupo de animais com maior fluxo sanguíneo do corpo lúteo, foram
encontrados animais com maior diâmetro e fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório e
também da área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo (Tabela 5; P < 0.05).
Por fim, ao avaliar os animais com maior área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo
observou-se animais com maior diâmetro do folículo pré-ovulatório e área, fluxo sanguíneo e
área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo (Tabela 5; P < 0.05).
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Tabela 5 - Divisão de cada parâmetro em dois grupos de menores e maiores valores, baseando-se no primeiro e
terceiro quartis. Parâmetros analisados: diâmetro e fluxo sanguíneo (FS) do folículo pré-ovulatório
(FPO); diâmetro, área, fluxo sanguíneo e área de fluxo sanguíneo do corpo lúteo (CL)

Diâmetro
do FPO

FS do
FPO

Diâmetro
do CL

Área do
CL

Quartilhes

Diâmetro do
FPO

FS do FPO

Diâmetro do
CL

Área do
CL

FS do CL

Área de FS
do CL

1º (11,8)

10,6 ± 0,1

27,8 ± 2,8

17,7 ± 0,4

2,6 ± 0,1

46,7 ± 1,7

1,2 ± 0,1

3º (14,3)

16,3 ± 0,2

34,1 ± 2,5a

18,1 ± 0,5

3,2 ± 0,1b

56,7 ± 1,8c

1,8 ± 0,1d

1º (10)

12,7 ± 0,3

7,7 ± 0,5

17,8 ± 0,5

2,9 ± 0,1

46,4 ± 1,2

1,4 ± 0,1

3º (40)

13,6 ± 0,3e

51,9 ± 1,6

17,3 ± 0,4

2,9 ± 0,1

51,9 ± 1,6f

1,5 ± 0,1g

1º (15,6)

12,1 ± 0,3

29,2 ± 2,8

15,3 ± 0,3

2,2 ± 0,1

49,8 ± 1,7

1,1 ± 0,1

3º (20,0)

13,8 ± 0,3h

31,4 ± 2,8

20,1 ± 0,4

3,8 ± 0,1i

49,1 ± 1,5

1,9 ± 0,1j

1º (2,4)

12,1 ± 0,3

29,2 ± 2,8

15,4 ± 0,3

2,2 ± 0,1

50,0 ± 1,7

1,1 ± 0,1

3º (3,3)

13,8 ± 0,3k

31,4 ± 2,8

20,1 ± 0,4l

3,8 ± 0,1

49,1 ± 1,5

1,9 ± 0,1m

1º (40)

12,4 ± 0,2

26,2 ± 2,5

17,4 ± 0,4

2,9 ± 0,1

36,4 ± 0,6

1,1 ± 0,1

3º (60)

14,1 ± 0,3n

35,4 ± 2,3o

17,4 ± 0,4

2,9 ± 0,1

64,4 ± 0,8

1,9 ± 0,1p

1º (1,1)

12,2 ± 0,3

30,2 ± 2,9

16,3 ± 0,4

2,4 ± 0,1

37,1 ± 1,0

0,9 ± 0,1

3º (1,8)

14,5 ± 0,3q

32,6 ± 2,7

19,8 ± 0,4r

3,5 ± 0,1s

60,4 ± 1,5t

2,1 ± 0,1

FS do CL

Área de
FS do CL

As médias ± erro padrão médio do parâmetro utilizado para a divisão dos dois grupos estão em negrito. Valores
com diferenças estatísticas significativas estão destacadas em cinza. Letras minúsculas sobrescritas representam
os seguintes valores de p: a p = 0,05; b p < 0,0001; c p < 0,0001; d p < 0,0001; e p = 0,007; f p = 0,004; g p = 0,03; h
p < 0,0001; i p < 0,0001; j p < 0,0001; k p < 0,0001; l p < 0,0001; m p < 0,0001; n p < 0,0001; o p = 0,0004; p p <
0,0001; q p < 0,0001; r p < 0,0001; s p < 0,0001; t p < 0,0001.

4.3

Experimento 3

Neste experimento os grupos foram divididos também de acordo com as porcentagens
de vascularização do corpo lúteo aos 30 dias após a inseminação artificial em tempo fixo.
Dentro destes grupos foram analisados os seguintes parâmetros: diâmetro do corpo lúteo aos
14 dias após a inseminação; diâmetro do corpo lúteo 30 dias após a inseminação; e taxas de
prenhez. Inicialmente, foi notado um aumento no diâmetro do corpo lúteo do dia 14 para o dia
30 após a inseminação, porém esse aumento não teve relação com as taxas de prenhez (P >
0.05), nem mesmo com a vascularização do corpo lúteo (P > 0.05). Quando avaliado o
diâmetro do corpo lúteo no dia 30 com as taxas de prenhez, houve um pequeno aumento na
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taxa de prenhez com o aumento do diâmetro do CL, porém sem significância estatística (P >
0.05). Ao analisar a vascularização do corpo lúteo aos 30 dias após a inseminação, o resultado
demonstrou aumento significativo nas taxas de prenhez, tanto do grupo tratado com eCG,
quanto do grupo controle (P < 0.05), conforme aumentou a vascularização do corpo lúteo,
como ilustrado na Tabela 6. Quando avaliado o diâmetro do folículo pré-ovulatório, notou-se
um aumento significativo no diâmetro do corpo lúteo aos 14 dias e aos 30 dias e também das
taxas de prenhez, em ambos os grupos (P < 0.05).
Na comparação dos grupos tratados e controle, o resultado demonstrou aumento
significativo no tamanho do corpo lúteo entre os dias 14 e 30 após a inseminação do grupo
tratado em relação ao grupo controle (P < 0.05), porém esse aumento não foi significativo em
relação ao aumento nas taxas de prenhez (P > 0.05).
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Tabela 6 - Grupos controle, tratado e combinado divididos em subgrupos da porcentagem de vascularização do
CL no dia 30. FPO D0 = folículo pré-ovulatório no dia 0 (dia da IATF), média do tamanho do corpo
lúteo nos dias 14 e 30 após IATF e taxa de prenhes ao dia 30 do experimento 3

Grupos

%
Vascularização
do CL D30

N

Diâmetro do
FPO
D0(mm)

Diâmetro do
CL
D14(mm)

Diâmetro do
CL D30(mm)

Taxa de
prenhez D30
(%; N)

Até 40

4

9,5 ± 2,0

14,6 ± 3,2

17,8 ± 0,4

25,0 (1/4)

41-50

4

12,5 ± 0,9

16,8 ± 1,2

17,3 ± 0,8

25,0 (1/4)

51-60

9

13,3 ± 1,8

15,2 ± 0,8

18,5 ± 0,4

22,2 (2/9)

61-70

6

13,4 ± 1,6

16,5 ± 2,5

18,4 ± 0,6

66,6 (4/6)

Acima de 71

4

14,7 ± 0,7

15,7 ± 2,4

19,0 ± 0,6

100 (4/4)

> 0,05

> 0,05

> 0,05

0,0557

Controle

P
Até 40

4

14,8 ± 0,3a

12,9 ± 3,8

17,8 ± 1,1

25,0 (1/4)

41-50

5

12,3 ± 1,3ab

14,3 ± 1,5

19,0 ± 0,8

20,0 (1/5)

51-60

5

10,8 ± 0,9b

16,4 ± 0,9

19,4 ± 0,4

40,0 (2/5)

61-70

7

11,2 ± 0,6b

15,8 ± 0,8

19,9 ± 0,6

85,7 (6/7)

Acima de 71

2

13,7 ± 0,5a

16,4 ± 2,1

21,4 ± 0,2

100 (2/2)

0,0360

> 0,05

> 0,05

0,0736

Tratado

P
Até 40

8

12,5 ± 1,3

13,8 ± 2,2

18,0 ± 0,6

25,0 (2/8)a

41-50

9

12,4 ± 0,7

15,4 ± 1,0

18,2 ± 0,6

22,2 (2/9) a

51-60

14

11,9 ± 1,2

15,8 ± 0,6

18,6 ± 0,3

28,8 (4/14) a

61-70

13

12,3 ± 0,9

16,1 ± 1,2

19,2 ± 0,5

76,9 (10/13)b

Acima de 71

6

14,3 ± 0,5

15,9 ± 1,6

19,8 ± 0,6

100 (6/6)b

> 0,05

> 0,05

> 0,05

0,0018

Combinado

P

Ao analisar o diâmetro do folículo pré-ovulatório com as taxas de prenhez não foram
encontrados resultados significativos entre maior e menor diâmetro (P > 0.05), nem mesmo
quando comparados entre os grupos tratado e controle (P > 0.05). Quando avaliou-se o
diâmetro do folículo pré-ovulatório com o diâmetro do corpo lúteo aos 14 e 30 dias após a
inseminação os resultados encontrados não foram significativos entre os grupos tratados e
controle (P > 0.05) e também entre os animais com prenhez positiva ou negativa (P > 0.05).
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Comparando a vascularização do corpo lúteo aos 30 dias notou-se um aumento no fluxo
sanguíneo dos animais do grupo tratado em relação aos animais do grupo controle (P < 0.05;
Tabela 7).

Tabela 7 -

Diâmetro e fluxo sanguíneo (FS) do folículo pré-ovulatório (FPO); diâmetro, área, fluxo sanguíneo
e área de fluxo sanguíneo do corpo lúteo (CL) dos animais com diagnóstico de gestação (DG)
positivas (+: n = 24) e negativas (-: n = 26)

Grupos

Controle

N

Diâmetro
do FPO D0

Diâmetro do
CL D14

Diâmetro do
CL D30

% Vascularização
do CL D30

+

11

13,3 ± 0,7

15,5 ± 1,3

18,6 ± 0,4

68 ± 4a

-

14

12,6 ± 1,3

15,9 ± 1,0

18,0 ± 0,3

54 ± 3b

> 0,05

> 0,05

0,0904

0,0062

DG

P

Tratado

+

11

12,6 ± 1,3

15,9 ± 1,0

18,0 ± 0,3

54 ± 3

-

9

12,9 ± 0,9

14,1 ± 1,0

18,8 ± 0,6

49 ± 4

> 0,05

> 0,05

> 0,05

0,0029

P

Combinado

+

24

12,6 ± 0,5

16,0 ± 0,8

19,1 ± 0,3a

67 ± 2

-

26

12,8 ± 0,8

15,1 ± 0,7

18,3 ± 0,3b

52 ± 3

> 0,05

> 0,05

0,0382

0,0001

P

Quando separados os parâmetros analisados, para avaliação pela mediana, não foi
encontrada diferença significativa do diâmetro do folículo pré-ovulatório no dia da
inseminação artificial em tempo fixo e do folículo maior no dia 14 após a inseminação
artificial em tempo fixo (P > 0.05). Ao avaliar o diâmetro do corpo lúteo no D14 notou-se um
aumento significativo no diâmetro do folículo pré-ovulatório no dia da inseminação artificial
(DO) (P < 0.05).Comparando o diâmetro do corpo lúteo aos 30 dias após a inseminação
(D30) observou-se aumento no fluxo sanguíneo do corpo lúteo aos mesmos 30 dias, bem
como o inverso (P < 0.05; Tabela 8).

36
Resultados
Tabela 8 - Divisão de cada parâmetro em dois grupos de menores e maiores valores, baseando-se na mediana.
Parâmetros analisados: diâmetro e fluxo sanguíneo (FS) do folículo pré-ovulatório (FPO); diâmetro
do maior folículo no D14, diâmetro do CL nos dias 14 e 60 e fluxo sanguíneo do corpo lúteo (CL)
Diâmetro do
FPO (D0)

Diâmetro do
maior
folículo (D14)

Diâmetro do
CL (D14)

Diâmetro
do CL
(D30)

FS do CL

Menor

10,5 ± 1,5a

8,3 ± 1,3

15,3 ± 2,3

18,6 ± 1,3

61 ± 0,1

Maior

14,9 ± 1,4

8,6 ± 2,2

15,8 ± 3,1

18,8 ± 1,3

57,6 ± 0,2

Menor

12,4 ± 1,7

6,6 ± 1,1b

16,4 ± 2,2

18,7 ± 1,2

60,5 ± 0,1

Maior

13 ± 2,6

10,4 ± 1,7

14,8 ± 3

18,8 ± 1,4

58 ± 0,1

Menor

12 ± 2c

9,1 ± 1,6

12,9 ± 2,3d

18,8 ± 1,5

61 ± 0,1

Maior

13,4 ± 2,2

7,9 ± 1,9

18,3 ± 1,2

18,6 ± 1,2

57,4 ± 0,1

Menor

12 ± 2,2

8,5 ± 1,5

15,2 ± 3,1

17,4 ± 0,5e

55 ± 0,1f

Maior

13,3 ± 2,1

8,4 ± 2,2

15,8 ± 2,5

20 ± 1

63,2 ± 0,1

Menor

12,7 ± 2,4

8,5 ± 2,1

15,2 ± 2,7

18,3 ± 1,1g

50,3 ± 0,1h

Maior

12,8 ± 1,9

8,4 ± 1,5

16 ± 2,9

19,4 ± 1,4

73,2 ± 0

Mediana

Diâmetro do
FPO (D0)

Diâmetro do
FPO (D14)

Diâmetro do
CL (D14)

13,2

8,2

16,0

Diâmetro do
CL (D30)

18,3

FS do CL

60,0

As médias ± erro padrão médio do parâmetro utilizado para a divisão dos dois grupos estão em negrito. Valores
com diferenças estatísticas significativas estão destacadas em cinza. Letras minúsculas sobrescritas representam
os seguintes valores de p: a p < 0,0001; b p < 0,0001; c p = 0,0388; d p < 0,0001; e p < 0,0001; f p = 0,0213; f p =
0,0077; g p < 0,0001.

Baseando-se no primeiro e terceiro quartis, verificou-se todos os parâmetros,
encontrando diferença significante apenas quando comparados o diâmetro do corpo lúteo 30
dias após a inseminação artificial em tempo fixo e o fluxo sanguíneo do corpo lúteo ao
mesmo período (P<0,05), indicando maior diâmetro com maior fluxo e o inverso, conforme
ilustrado na Tabela 9.
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Tabela 9 - Divisão de cada parâmetro em dois grupos de menores e maiores valores, baseando-se no primeiro e
terceiro quartis. Parâmetros analisados: diâmetro e fluxo sanguíneo (FS) do folículo pré-ovulatório
(FPO); diâmetro do maior folículo no D14, diâmetro do CL nos dias 14 e 60 e fluxo sanguíneo do
corpo lúteo (CL)

Diâmetro do
FPO (D0)

Diâmetro do
FPO (D14)

Diâmetro do
CL (D14)

Diâmetro do
CL (D60)

Quartis

Diâmetro do
FPO (D0)

Diâmetro do
FPO (D14)

Diâmetro do
CL (D14)

Diâmetro do
CL (D60)

FS do CL

1º (10,8)

9,0 ± 1,1a

8,9 ± 1,5

13,9 ± 2,5

18,9 ± 1,4

59,0 ± 0,1

3º (14,3)

16,2 ± 2

9,3 ± 2,3

15,8 ± 3,5

18,5 ± 1,4

56,1 ± 0,1

1º (7,0)

12,3 ± 1,8

5,6 ± 0,8b

16,8 ± 1,8

19,1 ± 1,1

60,0 ± 0,1

3º (9,3)

13,2 ± 3

12,0 ± 2,2

14,4 ± 2,9

18,7 ± 1,2

58,2 ± 0,1

1º (14,1)

12,4 ± 2,2

9,0 ± 1,7

10,8 ± 2,1c

18,3 ± 1,5

53,0 ± 0,1

3º (18,1)

13,1 ± 2

7,4 ± 1,4

19,5 ± 0,8

18,6 ± 1,5

59,0 ± 0,1

1º (17,6)

11,9 ± 2,7

8,7 ± 1,9

13,6 ± 3,6

16,9 ± 0,4d

49,1 ± 0,1e

3º (19,7)

12,6 ± 1,8

7,4 ± 1,7

15,5 ± 2,7

21,0 ± 0,7

66,0 ± 0,1

1º (50)

12,8 ± 2

8,6 ± 1,5

14,7 ± 3,5

18,1 ± 1,2f

42,4 ± 0,1g

3º (70)

14,3 ± 1

7,9 ± 1,7

15,9 ± 2,8

19,8 ± 1,3

80,0 ± 0

FS do CL

As médias ± erro padrão médio do parâmetro utilizado para a divisão dos dois grupos estão em negrito. Valores
com diferenças estatísticas significativas estão destacadas em cinza. Letras minúsculas sobrescritas representam
os seguintes valores de p: a p < 0,0001; b p < 0,0001; c p < 0,0001; d p < 0,0001; e p = 0,0058; f p = 0,0058; g p <
0,0001.
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5

DISCUSSÃO

O experimento 1 foi utilizado como experimento preliminar para os demais estudos,
apesar do reduzido número de animais, observou-se um resultado satisfatório para as
hipóteses sobre o aumento nas taxas de prenhez com o aumento da vascularização do corpo
lúteo. A primeira avaliação feita neste experimento, não demonstrou relação positiva entre o
diâmetro do corpo lúteo e as taxas de prenhez, resultado encontrado nos experimentos 2 e 3, e
também relatado por Nuñes et al. (2011)
No experimento 2 comparando a área do corpo lúteo foi observada uma tendência a
melhora das taxas de prenhez mas não significativo, ao contrário dos resultados encontrados
por Baruselli et al. (2003); Baruselli et al. (2004); Sá Filho et al. (2010a,b,c); Sales et al.
(2011), e Nuñes et al. (2011) em experimentos com vacas.
Wecker et al. (2012), verificaram uma relação significativa entre o diâmetro do
folículo pré-ovulatório e o tamanho do corpo lúteo, em estudo analisando a utilização de
tratamentos hormonais (eCG e hCG) sete dias após a IATF, porém, também não encontraram
diferenças significativas nas taxas de prenhez, resultado semelhante ao encontrado no
experimento 1.
Na avaliação da vascularização do corpo lúteo dos animais do experimento 1,
verificou-se aumento significativo nas taxas de prenhez quanto maior o fluxo sanguíneo,
dados também encontrados no experimento 3. Estes resultados explicam-se pelos estudos de
Bollwein et al. (2002b) que indicou um aumento do fluxo sanguíneo temporalmente associado
com a atividade do corpo lúteo. Segundo Utt et al. (2009) a vascularização do corpo lúteo é
um possível indicador de fertilidade ou prenhez em vacas, e também conforme Acosta et al.
(2003), durante o desenvolvimento precoce do corpo lúteo, o fluxo sanguíneo aumenta
paralelamente a concentração circulante de progesterona, sendo então a vascularidade
associada com o potencial luteal em produzir progesterona, promovendo então, um melhor
ambiente para gestação.
Em estudo semelhante, Rizzi et al. (2009) relataram que a aplicação de eCG promoveu o
crescimento folicular, aumento no tamanho do corpo lúteo e elevação nas concentrações de
progesterona, e Mann (2009) descreveu relação positiva entre o tamanho do corpo lúteo e a

produção de progesterona. Posteriormente, Lonergan (2011) demonstrou em seus estudos
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clara relação entre alterações induzidas pela progesterona no ambiente uterino com o
desenvolvimento embrionário.
Ao comparar os parâmetros entre si, não levando em consideração as taxas de
prenhez, foi encontrado um aumento significativo na área, no fluxo sanguíneo e área do fluxo
sanguíneo do corpo lúteo em animais com diâmetro do folículo pré-ovulatório maior, assim
como no experimento 3, onde verificou-se aumento nas áreas do corpo lúteo e taxas de
prenhez nos grupos tratado e controle. Este resultado reforça o encontrado por Mann et al.
(2009); Nuñes et al. (2011) e Wecker et al. (2012) indicando um aumento de progesterona.
Sá Filho et al. (2010a), observaram resultado semelhante em estudo com vacas
sincronizadas. Os autores relataram que folículos maiores no momento da IATF resultaram
em maiores taxas de prenhez.
Na análise do fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório, o resultado demonstrou
aumento no fluxo sanguíneo e na área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo nos animais do
experimento que apresentaram maior fluxo sanguíneo no folículo pré-ovulatório. Isto se deve,
provavelmente, ao aumento de estrógenos circulante, conforme estudo de Bollwein et al.
(2002a). Reynolds, Grazul-Bilska e Redmer (2000), relataram que o corpo lúteo é a primeira
fonte de progesterona e devido a sua importância após a ovulação sua vascularização é
constituída rapidamente.
Quando comparado apenas o tamanho do corpo lúteo com sua vascularização não
verificou-se índices maiores de vascularização nos corpos lúteos de maior diâmetro nos
animais do experimento 1. Este resultado contradiz o encontrado nos experimentos 2 e 3.
No experimento 3, foi evidenciado aumento no tamanho do corpo lúteo nos animais
do grupo tratado, porém esta diferença não se expressou nas taxas de prenhez. Estes dados
foram os mesmos observados quando, Nuñes et al. (2011) trabalharam com novilhas, mas
diferiu em seu mesmo trabalho no grupo de vacas, onde encontrou resultado significativo nas
taxas de prenhez.
O presente estudo encontrou uma relação entre o tamanho e a vascularização do
folículo pré-ovulatório com o desenvolvimento do corpo lúteo e sua vascularização. Com
relação ao tamanho do corpo lúteo pode-se afirmar uma relação positiva apenas no
experimento 2 e 3 no aumento nas taxas de prenhez. Quanto a vascularização do corpo lúteo
notou-se nos experimentos 1 e 3 uma forte relação com as taxas de prenhez concordando com
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Reynolds et al. (2000), que afirmou que por ser o corpo lúteo a primeira fonte de progesterona
e devido a sua importância, após a ovulação sua vascularização é constituída rapidamente.
Os animais do experimento 2 são de extrema seleção para fertilidade, o que foi
considerado ter sido relevante para os resultados estatisticamente indiferentes, nos grupos de
vascularização, onde todos os animais estão em um nível de seleção muito alto de fertilidade.
Os níveis de progesterona coletados no momento do diagnóstico gestacional aos 30 dias após
a inseminação artificial em tempo fixo são de suma importância para a concretização dos
resultados obtidos, entretanto, ainda dependem dos resultados laboratoriais. Estes dados são
base para o desenvolvimento de novos estudos e devem ser analisados de forma aprofundada.
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6

CONCLUSÃO



No experimento 1, apesar do grupo de animais com número experimental menor,
observou-se uma forte relação entre a vascularização do corpo lúteo com as taxas de
prenhez. Contudo não foi encontrada relação positiva entre o tamanho do corpo lúteo e
as taxas obtidas.



No experimento 2, considerou-se a hipótese de que os animais deste grupo não
apresentaram diferenças significativas devido a interferência direta do elevado padrão
de seleção para fertilidade. Neste experimento, os animais obtiveram melhor
desenvolvimento do corpo lúteo quando apresentaram folículo pré-ovulatório de maior
tamanho, embora, este resultado não tenha interferido nas taxas de prenhez.



No experimento 3, concluiu-se que o aumento da vascularização teve relação direta
com o aumento nas taxas de prenhez, e que um folículo pré-ovulatório de maior
tamanho propiciou um corpo lúteo maior e provavelmente de melhor qualidade, porém
não foi encontrada uma relação positiva entre a aplicação do eCG com a melhora do
corpo lúteo.



Apesar dos resultados indicarem relação entre o aumento da vascularização do corpo
lúteo com o aumento das taxas de prenhez, novos estudos se fazem necessários para
elucidar melhor essas correlações e suas reais interferências nas taxas de prenhez.
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