165

Ciro Moraes Barros et al.

SUPEROVULAÇÃO COM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO
Ciro Moraes Barros1, Ana Cláudia Z. Barcelos1 e Marcelo F. G. Nogueira2

RESUMO
Nos últimos anos o Brasil tornou-se líder mundial na produção de embriões bovinos.
Isto foi possível graças a ampla utilização e aperfeiçoamento de biotécnicas como a
inseminação artificial (IA), a indução de ovulação múltipla para a produção e
transferência de embriões (MOET) e a produção in vitro de embriões (PIV). Esta minirevisão é uma continuação da apresentada durante o I Simpósio Internacional de
Reprodução Animal Aplicada (Londrina, 2004) e destaca aperfeiçoamentos no
protocolo superestimulatório denominado P-36, no qual o momento da ovulação é
controlado por uma fonte exógena de progesterona e aplicação de LH, permitindo o
uso da inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em doadoras de embriões.

INTRODUÇÃO
O gado zebuíno (sub-specie Bos taurus indicus, Meirelles et. al., 1999) predomina nas
regiões tropicais devido a melhor tolerância ao estresse térmico e resistência a
parasitas, quando comparado às raças européias (Bos taurus taurus). No Brasil, a
maioria dos animais de corte pertence à raça Nelore (Bos taurus indicus). A indução de
ovulação múltipla para a produção e transferência de embriões (MOET) é uma
biotécnica da reprodução útil para acelerar o melhoramento genético de nosso gado
zebuíno. Entretanto, a variabilidade de resposta das doadoras de embriões ao
tratamento superestimulatório com gonadotrofinas, continua a ser um dos maiores
problemas nos programas comerciais de transferência de embriões (Armstrong, 1993;
Boland & Roche, 1993; Barros & Nogueira, 2001, Baruselli et al., 2006).
A superestimulação de doadoras bovinas tem sido amplamente estudada na tentativa
de desenvolver protocolos que melhorem a produção de embriões ou facilitem o
manejo dos animais (revisado por Barros et al., 2001, Baruselli et al., 2006). A detecção
do estro é particularmente difícil no gado zebuíno devido a curta duração do
comportamento estral e elevada incidência de estro noturno (Pinheiro et al., 1998).
Para superar este problema vários tratamentos hormonais foram desenvolvidos para
controlar o desenvolvimento folicular e o momento da ovulação, a fim de permitir a
inseminação artificial em tempo-fixo (Bó et al., 2003; Baruselli et al., 2004). De forma
similar, o desenvolvimento folicular e a ovulação podem ser manipulados
farmacologicamente para melhorar programas de superestimulação e transferência de
embriões bovinos (Barros & Nogueira, 2001; Nogueira et al., 2002; Baruselli et al.,
2006).
Nesta mini-revisão será dada ênfase a modificações no protocolo superestimulatório
denominado P-36, no qual o momento da ovulação é controlado por uma fonte
exógena de progesterona e aplicação de LH, permitindo o uso da inseminação artificial
com tempo fixo (IATF) em doadoras zebuínas e taurinas.
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SUPEROVULAÇÃO E PROTOCOLO P-36
Inúmeros tratamentos hormonais para induzir ovulação múltipla (superovulação) foram
propostos (Gordon, 1996; Barros & Nogueira, 2001, Baruselli et al., 2006). Entre os
agentes superovulatórios testados destacam-se a gonadotrofina coriônica eqüina (eCG
ou PMSG) administrada isoladamente (Rowson et al., 1972; Elsden et al., 1976; Boland
et al., 1978) ou associada a soro anti-PMSG (Dieleman et al., 1987; Alfuraiji et al.,
1993; Gonzalez et al., 1994) e o hormônio folículo estimulante (FSH) proveniente de
extrato de pituitárias de suínos, ovinos e eqüinos (Donaldson, 1989) ou ainda, FSH
recombinante bovino (Looney & Bondioli, 1988; Bellows et al., 1991; Wilson et al.,
1993).
Existem evidências na literatura de que a presença de um folículo dominante no início
do tratamento superestimulatório pode diminuir a produção de embriões. (Guibault et
al., 1991; Lussier et al., 1995). A fim de evitar o folículo dominante no início dos
tratamentos, algumas estratégias foram desenvolvidas, como por exemplo, começar a
superestimulação com FSH no primeiro dia do ciclo estral (Goulding et al., 1990;
Roberts et al., 1994; Stock et al., 1996), aspirar o folículo dominante ou todos os
folículos acima de 5 mm de diâmetro antes da superestimulação com gonadotrofinas
(Bergfelt et al., 1994; Bodensteiner et al., 1996; Hill & Kuehner, 1996) e sincronizar o
início das ondas foliculares (Bó et al., 1995, 2003).
Por meio de uma série de experimentos Reuben Mapletoft e Gabriel Bo demonstraram
que o uso de uma fonte de progesterona (dispositivos intravaginais), associada a
administração intramuscular de estrógeno, promove atresia folicular e origina uma nova
onda folicular, cerca de 4 dias após o início dos tratamentos (revisto por Bó et al., 1995,
2003). A fim de evitar a presença de um folículo dominante o tratamento
superestimulatório com FSH começa justamente no início da nova onda folicular, ou
seja, 4 dias após a colocação do dispositivo intravaginal e administração de estrógeno.
Dois dias após a primeira injeção de FSH, é administrada uma dose luteolítica de
PGF2 e 12 horas mais tarde o dispositivo intravaginal é removido. As doadoras são
inseminadas artificialmente 12 e 24 horas após a detecção do cio. Seis a sete dias
mais tarde os embriões são colhidos, classificados e congelados ou inovulados. Este
protocolo apresenta duas vantagens: pode ser iniciado em qualquer dia do ciclo estral e
dispensa a observação do cio base. Porém, ainda requer a detecção do estro para a
inseminação artificial das doadoras.
Foi sugerido que folículos que não ovulam, após superestimulação com FSH, não se
desenvolveram normalmente ou não possuem quantidade suficiente de receptores de
LH para responderem ao pico pré-ovulatório de LH (Xu et al., 1995; D'Occhio et al.,
1997; Liu et al., 1998). Portanto, estratégias que atrasam o pico pré-ovulatório de LH
tem sido utilizadas na tentativa de aumentar o número de embriões (D'Occhio et al.,
1997; Van de Leemput et al., 2001) ou ainda para viabilizar a inseminação artificial em
tempo fixo (IATF) após a superovulação (Barros & Nogueira, 2001 e 2005; Baruselli et
al., 2006).
Barros & Nogueira (2001) testaram a eficácia de protocolos, nos quais o momento
esperado da ovulação era atrasado por 6 a 12 horas e a ovulação era induzida pela
administração de LH ou GnRH (Barros & Nogueira, 2001; Nogueira et al., 2002). Estes
protocolos não aumentaram significativamente o número de embriões viáveis quando
comparados a protocolos com detecção do estro. Entretanto, com estes tratamentos
hormonais foi possível controlar o momento da ovulação, permitindo a utilização da
IATF. A partir destes experimentos um novo protocolo denominado P-36 (Barros &
Nogueira, 2001; 2005), no qual a fonte de progesterona (CIDR-B! ou DIB!) é mantida
por até 36 horas após a aplicação de PGF2 (daí a denominação P-36) e a ovulação é
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induzida com LH exógeno, administrado 12 horas após a remoção da fonte de
progesterona (ou seja, 48 h após a aplicação de PGF2 ). Uma vez que a ovulação
ocorre entre 24 e 36 horas após a administração de LH (27), a IATF é realizada 12 e 24
h após a injeção de LH, evitando a inconveniência da deteçcão do estro (veja figura a
seguir).

Figura 1. Protocolo superovulatório P-36. Em dia aleatório do ciclo estral
(denominado dia 0 = D0) é colocada uma fonte de progesterona (CIDR, DIB,
Cronipress) e administrado 2,0 a 2,5 mg de benzoato de estradiol (BE) via
intramuscular. Quatro dias mais tarde começa o tratamento superestimulatório com
FSH. Na manhã do dia 6 (D6) administra-se dose luteolítica de PGF2 (via IM) e no dia
7 à noite (D7) remove-se o dispositivo intravaginal, logo após a última dose de FSH. No
dia seguinte às 8:00 h (D8) é aplicado 12,5 mg de LH (Lutropin!, via IM) e as doadoras
são inseminadas em tempo fixo (IATF) 12 e 24 h após o LH.
Já foi demonstrado que a redução da dose de 25 para 12,5 mg de LH em vacas Nelore
não altera significativamente o número de embriões viáveis (9,8±1,09, e 9,2±0,77,
respectivamente) ou a taxa de viabilidade (73,7 e 69,5%, respectivamente; Nogueira et
al., 2002; Nogueira & Barros 2003). Resultados preliminares obtidos por Nogueira
indicam que talvez seja possível reduzir a dose de LH para 6,25 mg (8,8±0,82 e 66,8%,
embriões viáveis e taxa de viabilidade, respectivamente; Nogueira & Barros 2006).
Além disso, podem-se utilizar diversas fontes exógenas de progesterona (CIDR, DIB ou
Cronipress) sem que ocorram alterações na produção de embriões (Barros & Nogueira,
2005; Baruselli et al., 2006, Nogueira & Barros, 2006).
O protocolo P-36 tem se mostrado eficaz em animais da raça Nelore (Nogueira &
Barros, 2001; Barros & Nogueira 2005; Baruselli et al., 2006). Em publicação recente,
Nogueira et al. (2006) reportaram em 150 colheitas a média de 13,2 estruturas totais e
9,3 embriões viáveis, com 71,0% (1401/1973) de viabilidade, em doadoras da raça
Nelore tratadas com o protocolo P-36 .

MODIFICAÇÕES NO PROTOCOLO P-36
Uma variação do protocolo P-36, onde o dispositivo intravaginal é retirado 24 h após a
PGF2 (protocolo P-24) e o LH continua a ser administrado no dia 9 (48 h após a
PGF2 ), também pode ser utilizada em fêmeas Nelore, com resultados comparáveis
ao obtidos com o P-36 (Zanenga et al., 2003, Baruselli et al. 2006).
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Embora o esquema mais utilizado, para inseminar doadoras superestimuladas, seja
uma inseminação 12 e outra 24 h após a indução da ovulação (Nogueira et al., 2002;
Barros & Nogueira 2005; Baruselli et al., 2006), é possível realizar-se apenas uma IATF
para reduzir o custo do sêmen. A utilização de uma única palheta de sêmen, não
reduziu significativamente a taxa de viabilidade quando a IATF foi realizada 16 h (52,4
e 58,3%, respectivamente; uma vs duas IATF, Baruselli et al., 2006) ou 24 h após a
administração de LH, no protocolo P-36 (57,7 e 66,2% respectivamente; dados não
publicados fornecidos por Marcelo F.G. Nogueira). Entretanto, deve-se tomar especial
cuidado com a qualidade e quantidade de sêmen a ser utilizado em uma única IATF em
vacas superovuladas, a fim de evitar queda na produção de embriões (Barros &
Nogueira, 2005; Nogueira & Barros, 2006).
Em algumas raças européias, o fato da utilização do protocolo P-36 originar taxas de
embriões viáveis inferiores aos protocolos convencionais, motivou o estudo de
alterações no protocolo P-36 para as raças européias. Tanto na raça Holandesa
(Baruselli et al., 2006) como na Angus (Bó, resultados apresentados oralmente durante
reunião Anual da SBTE, 2006, Araxá, MG), o protocolo P-36 se mostrou mais eficaz
quando o agente indutor da ovulação (LH ou GnRH), ao invés de 48 horas (P36/LH48),
era administrado 60 horas após a administração de PGF2 (P36/LH60). De forma
similar, Barcelos et al. (2006), mostraram que na raça Bonsmara (" Africâner e !
Hereford e Shorthorn) a aplicação de LH 60 h após a PGF2 , resultou em taxas de
embriões viáveis numericamente superiores ao protocolo P36/LH48 (Tabela 1). Além
disso, Barcelos et al. (2006), testaram uma outra modificação no protocolo P-36, ou
seja, substituiram as duas últimas doses de FSH por uma aplicação única de eCG para
estimular tanto o crescimento final quanto a maturação dos folículos ovarianos
(atividade LH do eCG). Apesar de não haver diferença significativa entre os
tratamentos, os resultados são indicativos de que a associação de eCG ao protocolo P36 pode ser benéfica e merece ser melhor investigada (Tabela 1).
Tabela 1. Total de estruturas colhidas, embriões viáveis e taxa de viabilidade nos
grupos P36/LH48, P36/LH60 e P36/LH48/eCG
____________________________________________________________________________
P36/LH48
P36/LH60
P36/LH48/eCG
(n=12)
(n=12)
(n=12)
____________________________________________________________________________
Total de estruturas colhidas

7,17 ± 1,85

11,42 ± 3,45

9,75 ± 2,01

Total de embriões viáveis

4,58 ± 1,53

8,42 ± 2,44

6,58 ± 1,32

Taxa de viabilidade (%)
59,40
73,73
67,49
____________________________________________________________________________
Não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05)

É importante frisar que o atraso no momento da ovulação (P-36/LH60) é benéfico para
raças européias, porém o mesmo não ocorre com a raça Nelore, onde esta modificação
no protocolo P-36 promove diminuição no número de embriões viáveis (Baruselli et al.,
2006). Portanto, na raça Nelore o melhor protocolo continua a ser o protocolo P-36
original (P36/LH48).
Em resumo, o protocolo P-36/LH48 facilita o manejo de doadoras de embriões e origina
taxas de embriões viáveis pelo menos tão boas quanto às obtidas após a utilização de
outros tratamentos superovulatórios, que requerem a detecção do cio. Nas raças
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européias testadas até o momento (Holandesa e Angus), e também na raça Bonsmara,
recomenda-se atrasar por 12 h a aplicação do agente indutor da ovulação (protocolo P36/LH60).
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