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1. INTRODUÇÃO 
 
O Brasil é responsável por mais de 60% da produção mundial de 

embriõesin vitro, ocupando uma posição de destaque no cenário mundial (IETS, 
2012). As principais vantagens da produção por este método em comparaçãoa 
múltiplas ovulações e transferência de embriões (MOTE) in vivo envolvem a não 
necessidade de tratamentos hormonais, menor intervalo entre coletas, gerando 
ummaior número de produtos/vaca/ano (MARTINS, 2010). 

A resposta de doadoras a técnica deprodução in vitro de 
embriões(PIV)está estritamente ligada ao sucesso na coleta dos oócitos, pois o 
número, a viabilidade e a qualidade dos gametas recuperados será o ponto 
crucial para possibilitaruma adequada produção de blastocistos in vitro (PALMA et 
al., 2008).Alguns fatores conhecidos que afetam a viabilidade dos oócitos são 
ogrupamento racial (RUBIN et al., 2005), ciclicidade, status metabólico e a 
sanidade da doadora. Por exemplo, sabe-se que o micro ambiente intra folicular 
em que os oócito desenvolvem-se pode ter um efeito subsequente no 
desenvolvimento da sua competência e a probabilidade de torna-se um 
blastocisto in vitro (LEROY et al., 2008). 

A avaliação da condição corporal (CC) em rebanhos bovinos tem sido 
largamente utilizada. De uma maneira geral, a CC é um método de baixo custo, 
prático e não invasivo de quantificar o nível de reservas corporaise refleteo 
balanço entre demanda e gasto de energia do animal em um determinado período 
(NRC, 2001). Variações na CC têm sido relacionadas com a performance 
sanitária, produtiva e reprodutiva de animais de produção. Embora subjetiva, essa 
classificação demonstra o balanço energético dos indivíduos, podendo refletir 
variações ocorridas em marcadores metabólicos, como nos níveis de AGNE, 
BHBA, IGF-I e leptina (DE VRIES & VEERKAMP, 2000). 

Neste contexto, um estudo recente encontrou um menor número e qualidade 
de oócitos recuperados em vacas leiteiras com alto mérito genético para produção 
de leite, culminando em uma menor taxa clivagem e produção de blastocisto in 
vitro quando comparadas a vacas de médio mérito genético (SNIJDERet al., 
2010). Considerando as possíveis interações entre o metabolismo e a qualidade 
dos oócitos de doadoras, esse estudo teve por objetivo relacionar a CC de vacas 
Jersey no momento da aspiração folicular (AF) com o número de folículos 
ovarianos, número do oócitos recuperados e a produção de embriões in vitro. 

 
2. METODOLOGIA 

 



 

Para realização desse estudo foram registrados a CC de 29 vacas Jersey 
submetidas a 87 eventos AF e PIV de embriões. Essas aspirações foram divididas 
em 5 sessões realizadas em intervalos de 14 dias entre os meses de junho a 
setembro de 2013 em uma propriedade no município de Bagé, RS. As vacas 
pertencentes ao trabalho eram não lactantes e foram mantidas em pastejo de 
azevém (Lolium multiflorum) e trevo branco (rifolium repens) tendo livre acesso a 
água e uma mistura mineral. 

A CC de cada animal foi registrada por um mesmo técnico no momento da 
de cada AF baseado na escala de 1 a 5 (sendo 1 extremamente magra e 5 
extremamente gorda) conforme proposto por Wildmanet al. (1982). 

A coleta dos oócitos foi realizada através de aspiração folicular como foi 
descrito previamente por IMAI et al.(2006). Brevemente, todos os folículos visíveis 
com ≥2 mm diâmetro foram aspirados usando um ultrassom scaner B-mode 
(Aloka SSD 500, Tokyo, Japan) ligado a transdutor de 5.0 MHz convexo fixo a 
uma guia transvaginal. O diâmetro e a distribuição de todos folículos aspirados 
foram registrados para cada animal. Todos os complexos cumulus oócitos foram 
maturados, fertilizados e cultivados in vitro como descrito previamente (MATOBA 
et al., 2010). 

A partir dos dados da CC registrados no momento da AF foram formandos 
três grupos experimentais, sendo o grupo ECC ≤2 (ECC = 2 ± 0,08;n = 20), ECC 
3 (ECC = 3 ± 0,08; n = 35) e ECC ≥ 4 (ECC = 2 ± 0,08; n = 32).  

A análise estatística foi realizada no programa NCSS (2005) por análise de 
variância e ajustes por contrastes ortogonais polinomiais. Considerou-se como 
fator fixo o grupo de CC dos animais no momento da AF e como variáveis 
dependentes o número de folículos ovarianos, oócitos recuperados e oócitos 
viáveis, como também a PIV de embriões de cada unidade experimental.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados obtidos conforme a categorização de CC estão dispostos na 

Tabela 1. Apesar do nosso estudo ter sido realizado durante 5 sessões de AF, 
nem todas vacas participaram das 5 sessões consecutivas, portanto, de acordo 
com as 29 vacas que foram aspiradas, obtivemos uma média de 3 aspirações por 
doadora no período compreendido pelas avaliações.  

 
Tabela 1. Respostas reprodutivas de vacas Jersey de acordo com a CC submetidas a 5 sessões 

de aspirações foliculares consecutivas em intervalos de 14 dias. 

 
Condição Corporal Polinomial

c 

 
≤ 2 3 ≥ 4 L Q 

Nº Folículos 14,4 ± 1,57 16,9 ± 1,19 16,2 ± 1,24 0,37 0,32 

Nº Oócitos recuperados 7,8 ± 1,57 11,3 ± 1,18 9,7 ± 1,25 0,33 0,11 

Nº Oócitos viáveis 6,7 ± 1,46 9,9 ± 1,10 8,4 ± 1,15 0,36 0,10 
c
L = efeito linear do tratamento; Q = efeito quadrático do tratamento 

 
 Neste estudo, as variações entre a CC das doadoras no momento da AF 
não afetaram significativamente as respostas reprodutivas avaliadas ligadas a PIV 
de embriões. Em contrapartida, essa relação já foi observada em outros estudos, 
como no de DOMINGUEZ et al. (1995) que encontrou uma relação entre a CC e a 
qualidade de oócitos de vacas leiteiras. Da mesma forma, vacas com uma menor 
condição nutricional evidenciada pelo escore de CC e recebendo dieta com baixa 
energia reduziram a produção de leite, concentrações de progesterona e 



 

qualidade dos oócitos aspirados (KENDRICK et al., 1999). Essa diferenciação 
metabólica é um ponto crucial, pois na grande maioria dos casos a baixa na CC é 
reflexo de um déficit nutricional, ocorrendo simultaneamente ao decréscimo nas 
concentrações de IGF-I que são essenciais para o desenvolvimento folicular 
(SILVA et al., 2009). 

Embora no presente estudo tenha-se encontrado uma tendência (P=0,11 e 
P=0,10) de um efeito quadrático da CC no número de oócitos recuperados e 
viáveis respectivamente, pode-se inferir que há uma provável influência da maior 
condição corporal sobre a resposta reprodutiva das doadoras. Neste contexto, 
esse comportamento pode ser justificados pelas características devacas obesas 
possuírem um excessivo acúmulo de lipídios citoplasmáticos nos oócitos, 
podendo prejudicar sua viabilidade e sendo associado com a síndrome de vacas 
repetidoras de cio (AWASTHI et al., 2010). Da mesma forma, oócitos de 
camundongos alimentados com uma dieta de buscava a indução de obesidade, 
exibiram uma notável disfunção mitocondrial com alteração da composição do 
DNA, do potencial de membrana e de biogênese, evidenciando o estresse 
oxidativo e resultando na redução do seu potencial de desenvolvimentoin vitro 
(IOGSHEVA et al., 2010). Ainda em relação vacas obesas, outro estudo de 
ADAMIAK et al. (2005) observou uma diminuição na qualidade de oócitos e 
produção de blastocistos em vacas com elevada CC, bem alimentadas e/ou 
hiperinsulinêmicas, podendo relacionar os prejuízos da obesidade com a 
resistência a insulina aos tecidos periféricos. 

 
4.CONCLUSÕES 

 
 Os resultados desse estudo demonstram que a PIV de embriões não foi 
influenciada pela condição corporal no momento da AF. Entretanto, existe uma 
relação quadrática entre a CC e o número de oócitos recuperados e viáveis de 
doadoras não lactantes da raça Jersey. 
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