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INTRODUÇÃO
A ovulação múltipla seguida de transferência de embriões vem sendo amplamente utilizada
em bovinos, apesar dos custos elevados (Cunningham, 1979). As taxas de ovulação de fêmeas
super-ovuladas são muito variáveis e diferenças individuais, raciais e ambientes parecem
influenciar os resultados (Walton & Stubbings, 1986, Woolliams et al., 1995). Dentre os
fatores ambientes que influenciam a resposta à superovulação, citam-se: idade da fêmea,
droga, dose, número de colheitas prévias, dia do ciclo em que foi administrado o hormônio,
ano, estação, qualidade do sêmen, número de inseminações, rebanho e veterinário. Em função
do potencial de aplicação dessa técnica, é importante determinar os fatores que influenciam
essas taxas, objetivo deste estudo.

MATERIAL E MÉTODOS
Dados de 1407 superovulações de 539 vacas zebus (31 Brahman, 22 Gir, 68 Guzerá, 411
Nelore, 7 Tabapuã) foram obtidos dos arquivos do CENATTE - Centro de Assistência
Técnica e Transferência de Embriões, em Pedro Leopoldo - MG. Foram ajustados modelos a
partir de um modelo geral, incluindo os efeitos (níveis) de: raça (5), rebanho (63), idade do
animal como covariável e em classes (10), ano (11) e estação (4) de superovulação, droga (3),
dose da droga (variou de acordo com a droga), ordem da colheita (16), sêmen ou touro
utilizado (142), número de inseminações (5). Estudou-se o total de estruturas recuperadas e
viáveis. As análises foram conduzidas pelo PROC GLM, disponível no SAS ®. Foram
obtidas médias ajustadas para os efeitos fixos significativos (p<0,05) e de interesse na
avaliação dos resultados de superovulação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises de variância do total de estruturas recuperadas (ESTREC) e viáveis (VIAV),
mostraram influência significativa (p>0,05) dos efeitos de droga, idade e rebanho de origem
sobre ambas as características. Ordem e ano de superovulação e dose influenciaram apenas
ESTREC. Os fatores raça, sêmen, número de inseminações e as interações idade e ordem x
droga, não foram significativos (p<0,05) tanto sobre ESTREC, quanto sobre VIAV.
Resultados semelhantes foram encontrados por Lerner et al.(1986), Walton & Stubbings
(1986), Coelho (1988) e Woolliams et al. (1995). Na Tab.1 observa-se que não houve
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tendência definida nos resultados de ESTREC em função da dose da droga e que os melhores
resultados foram conseguidos com Pluset. Para VIAV, o melhor resultado foi obtido com
Pluset e o pior com Foltropin, independente da dose utilizada. O efeito de rebanho
possivelmente é reflexo das diferenças de manejo e clima. Os Gráf. 1 e 2 apresentam a
tendência das médias ajustadas de ESTREC e VIAV. No Gráf. 1 verifica-se o efeito negativo
da ordem de superovulação na ESTREC, o que demonstra haver limites na resposta a
superovulações consecutivas, acima do qual o número de ESTREC não seria satisfatório no
sentido prático. Bastidas & Randel (1987), trabalhando com a raça Brahman, relataram
tendência dramática de decréscimo nessa característica em tratamentos consecutivos. O efeito
da classe de idade foi importante tanto para ESTREC, quanto para VIAV (Gráf.2). As fêmeas
muito jovens ou muito idosas apresentaram menores médias em ambas características,
entretanto, neste trabalho apenas o decréscimo linear com o aumento da idade foi
significativo. Efeito de idade também foi encontrado por Lerner et al. (1986) e Coelho (1988).
Resultado semelhante foi encontrado quando a idade em anos foi analisada como covariável.
O coeficiente de regressão linear foi significativo (p>0,05), –0,28±0,08 para ESTREC e –
0,10±0,05 para VIAV e o quadrático não. O coeficiente de determinação encontrado nas
análises (20% para ESTREC e 11% para VIAV) indicam que grande parte da variação
existente na característica não foi explicada pelo modelo e, portanto, outras fontes de variação
devem ser identificadas. Os coeficientes de variação foram: 70% para ESTREC e 99% para
VIAV, evidenciando grande dispersão em torno da média.
Tabela 1 - Médias ajustadas do total de estruturas recuperadas e viáveis por superovulação, de
acordo com a droga usada.
Droga
Dose*
FSH
FOLTROPIN
PLUSET
Estruturas recuperadas
1
9,64±7,56
2,45±7,56
11,14±5,69
2
1,86±5,47
6,30±7,57
12,57±2,38
3
7,86±3,01
12,36±4,38
13,17±5,45
4
2,62±5,49
14,78±5,54
10,03±1,16
5
8,97±2,82
4,54±7,51
14,36±4,48
6
5,22±3,12
6,35±1,35
12,37±2,92
7
8,18±0,97
9,88±1,20
10,05±1,81
8
6,65±7,52
6,36±2,12
14,19±5,43
9
7,41±1,21
2,95±3,06
13,38±3,57
10
6,38±7,54
6,45±5,34
15,14±3,88
11
8,33±3,30
3,45±8,03
10,65±12,37
12
6,31±3,64
12,37±4,09
13
3,45±7,63
Estruturas viáveis
4,94±0,35
4,43±0,61
5,76±0,31
* a dose está codificada de acordo com a ordem crescente de concentração.
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Gráfico 1. Tendência das médias dos quadrados
mínimos do total de estruturas recuperadas
em função da ordem de superovulação.

Gráfico 2. Tendência das médias dos
quadrados mínimos do total de estruturas
recuperadas em função da idade em
classes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A idade das doadoras, a droga e a dose utilizadas para superovulação são importantes
características a serem consideradas para a eficiência da tecnologia MOET. A resposta a
superovulações consecutivas foi decrescente. Outras fontes de variação devem ser testadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BASTIDAS, P.,RANDEL, R.D. Effects of repeated superovulation and flushing on
reproductive performance of Bos indicus. Theriogenology, v.28, n.6, p.827-835,1987.
COELHO, S.G. Transferência de embriões de raças zebuínas. Belo Horizonte: EV/UFMG,
1988.54p. (Dissertação de Mestrado)
CUNNINGHAM, E.P. The importance of continuous genetic progress in adapted breeds.
Report of the FAO Expert Concultation on Dairy Cattle Breeding in the Humid Tropics.
Roma: FAO, 1979. p.35-41.
LERNER, S.P. et al. Age, dose of FSH and other factors affecting superovulation in Holstein
cows. J. Anim. Sci., v.63, p.176-183, 1986.
WALTONS, J.S, STUBBINGS, R.B. Factors affecting the yield of viable embtyos by
superovulated Hostein-Friesian cows. Theriogenology, v.26, n.2, p.167-177, 1986.
WOOLLIAMS, J.A. et al. Analysis of factor affecting superovulatory responses in
ruminants. J. Agric. Sci., v.124, p.61-70, 1995.

445

