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RESUMO 6 

As biotécnicas como inseminação artificial ou fertilização in vitro são 7 

comumente usados na espécie bovina para o melhoramento do rebanho. Porém, a 8 

avaliação do potencial de fertilidade de um touro (sêmen) é de grande importância 9 

para a melhoria das biotécnicas, mas ainda temos uma carência em conhecer e 10 

predizer como será o resultado de fertilidade de uma amostra de sêmen em um 11 

determinado touro. O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da produção 12 

in vitro de embriões para validação de fertilidade de sêmen bovino usado na 13 

inseminação artificial. Foram avaliados sêmen de 11 touros, sendo 4 touros da raça 14 

Nelore, 4 Brangus e 3 Girolando, quanto à fertilidade via produção in vitro de embriões 15 

e por inseminação artificial em tempo fixo, em dois experimentos. Na avaliação de 16 

fertilidade dos touros via produção in vitro de embriões, não houve diferença 17 

significativa (p>0,05) quanto a produção de embriões dentro da raça Nelore (50,7, 18 

52,3, 45,3 e 44,7%), Brangus (43,5, 41,6, 44,7 e 45,6%) e Girolando (43,9, 44,7 e 19 

41,3%) quanto aos touros avaliados. Também não houve diferença significativa 20 

(p>0,05) dentro da mesma raça quanto a taxa de prenhez nas vacas inseminadas 21 

artificialmente com sêmen de touros da raça Nelore (54,3, 56,1, 49,9 e 49,5%), 22 

Brangus (41,8, 45,9, 47,2 e 44,7%) e Girolando (41,9, 39,7 e 44,3%). Na relação entre 23 

a taxa de prenhez e a de embriões não houve diferença significativa (p>0,05) para o 24 

sêmen dos touros Nelore [Touro 1 (54,3 e 50,7%), Touro 2 (56,1 e 52,3%), Touro 3 25 

(49,9 e 45,3%) e Touro 4 (49,5 e 44,7%)], Brangus [Touro 1 (41,8 e 43,5%), Touro 2 26 

(45,9 e 41,6%), Touro 3 (47,2 e 44,7%) e Touro 4 (44,4 e 45,6%)] e Girolando [Touro 27 

1 (41,9 e 43,9%), Touro 2 (39,7 e 44,7%) e Touro 3 (44,3 e 41,3%)], respectivamente. 28 

De acordo com os resultados do presente estudo a produção in vitro de embriões 29 

poderá ser empregada para validar a fertilidade de sêmen de touros provenientes de 30 

Centrais de criopreservação de sêmen. 31 

 32 

Palavras-chave: Brangus, Fertilização in vitro, Girolando, Inseminação artificial, 33 

Nelore, Prenhez. 34 
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 4 

ABSTRACT 5 

Biotechnics such as artificial insemination or in vitro fertilization are commonly 6 

used in the bovine species for herd breeding. However, the evaluation of the fertility 7 

potential of a bull (semen) is of great importance for the improvement of biotechnology, 8 

but we still have a lack in knowing and predicting how the final fertility result of a semen 9 

sample will be for a bull. The objective of the present study was to evaluate the 10 

efficiency of the in vitro production of embryos for validation of bovine semen fertility 11 

used in artificial insemination. Semen of 11 bulls were evaluated, 4 of Nelore breed, 4 12 

Brangus and 3 Girolando, were evaluated in terms of fertility through in vitro production 13 

of embryos and by fixed-time artificial insemination in two experiments. In the 14 

evaluation of the fertility of the bulls through the in vitro production of embryos, there 15 

was no significant difference (p> 0.05) regarding the production of embryos within the 16 

Nellore breed (50,7, 52,3, 45,3 and 44,7%), Brangus (43,5, 41,6, 44,7 and 45,6%) e 17 

Girolando (43,9, 44,7 and 41,3%) for bulls evaluated. There was also no significant 18 

difference (p> 0.05) within the same breed as for the pregnancy rate in artificially 19 

inseminated cows with Nellore bulls semen (54.3, 56.1, 49.9 and 49.5%), Brangus 20 

(41.8, 45.9, 47.2 and 44.7%) and Girolando (41.9, 39.7 and 44.3%). In the relation 21 

between the pregnancy rate and the embryo rate, there was no significant difference 22 

(p> 0.05) for the semen of Nellore bulls [Bull 1 (54.3 and 50.7%), Bull 2 (56.1 and 23 

52.3%), Bull 3 (49.9 and 45.3%) and Bull 4 (49.5 and 44.7 ), Brangus (Bull 1 (41.8 and 24 

43.5%), Bull 2 (45.9 and 41.6%), Bull 3 (47.2 and 44.7%) and Bull 4 (44, 4 and 45.6%)] 25 

and Girolando [Bull 1 (41.9 and 43.9%), Bull 2 (39.7 and 44.7%) and Bull 3 (44.3 and 26 

41.3%)], respectively. According to the results of the present study the in vitro 27 

production of embryos could be used to validate the semen fertility of bulls from semen 28 

cryopreservation centers. 29 

 30 

Keywords: Brangus, In vitro fertilization, Girolando, Artificial insemination, Nelore, 31 

Pregnancy. 32 
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1. INTRODUÇÃO 1 

A fertilização é um processo complexo e organizado por uma série de 2 

eventos moleculares, bioquímicos e estruturais orquestrados que levam ao 3 

desenvolvimento de um embrião e que pode resultar em um desenvolvimento a 4 

termo (Alonso et al., 2017; Jin e Yang, 2017; Macias-Garcia et al., 2017). O 5 

potencial de fertilização do touro ou de sêmen criopreservado via biotécnicas 6 

está diretamente relacionado com os resultados de eficiência do rebanho. A 7 

inseminação artificial é rotineiramente realizada em diversas partes do mundo e 8 

em diferentes espécies, especialmente em bovinos. Os processos envolvidos 9 

nesta biotécnica ainda requerem atenção devido aos índices, que podem ser 10 

melhorados especialmente quanto a fertilidade do sêmen utilizado para tal 11 

(Guemra et al., 2014; Marques Mde et al., 2015; Cavalieri et al., 2017).  12 

As biotécnicas, tais como a inseminação artificial ou fertilização in vitro 13 

são comumente usadas na espécie bovina para promover o melhoramento do 14 

rebanho (Morotti et al., 2016). Com a finalidade de realizar a fertilização in vitro, 15 

os gametas femininos (oócitos) são recuperados via Ovum pick up ou de ovários 16 

de abatedouros (De Bem et al., 2014; Guemra et al., 2014; Gimenes et al., 2015; 17 

Sovernigo et al., 2017). Os oócitos recuperados ainda não estão aptos à 18 

fecundação, são considerados imaturos e precisam ser submetidos a maturação 19 

in vitro para alcançarem o estágio de metáfase II, e então, se tornarem capazes 20 

para a fertilização in vitro (Adona et al., 2008).  21 
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O sêmen usado para inseminação artificial ou fertilização in vitro em sua 22 

maioria é criopreservado e adquirido de centrais para este fim. Os 23 

espermatozoides são coletados de um ejaculado espermático e devem adquirir 24 

habilidade de fertilização do oócito (Morotti et al., 2016). A habilidade de 25 

fertilização do espermatozoide in vivo é adquirida conforme o gameta passa 26 

através do trato reprodutivo da fêmea, por um processo conhecido como 27 

“capacitação” (Gualtieri e Talevi, 2000; Martins et al., 2016; Jin e Yang, 2017; 28 

Binelli et al., 2018). Durante o processo feito in vitro, a capacitação espermática 29 

é adquirida por meio do uso de drogas que compõem os meios para fecundação 30 

(Samardzija et al., 2006; Parrish, 2014; Jin e Yang, 2017).  31 

A capacitação dos espermatozoides tanto in vitro quando in vivo está 32 

correlacionada com o aumento da fluidez da membrana espermática, 33 

hiperpolarização, aumento do pH intracelular, influxo de adenosina monofosfato 34 

cíclica e Ca2+, ativação de proteínas cinases e aumento da fosforilação de 35 

tirosina (Parrish, 2014; Alonso et al., 2017; Jin e Yang, 2017). 36 

A avaliação do potencial de fertilidade de um touro (sêmen) é de grande 37 

importância para a melhoria das biotécnicas de reprodução, como a inseminação 38 

artificial e a produção in vitro de embriões (Garcia-Alvarez et al., 2009). Porém, 39 

os procedimentos de avaliação utilizados em centrais de sêmen consistem 40 

fundamentalmente de um diagnóstico subjetivo da motilidade, concentração, 41 

morfologia e integridade de membranas plasmática e acrossomal (Dias et al., 42 

2009). Outras avaliações também são usadas, como o procedimento 43 

computadorizado de avaliação do movimento espermático, análise 44 
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morfofuncional por sondas fluorescentes, citometria de fluxo, teste de incubação 45 

e separação espermática (Rodriguez-Martinez, 2007; Dias et al., 2009; De 46 

Arruda et al., 2015; Martins et al., 2016;). Estas avaliações são imprescindíveis 47 

para uma análise mais criteriosa da integridade estrutural espermática, sendo 48 

procedimentos essenciais para o exame do sêmen/touro, pois fornecem uma 49 

estimativa confiável da integridade do sêmen, assim como a classificação dos 50 

defeitos morfológicos (De Arruda et al., 2015; Martins et al., 2016;). 51 

Apesar de ser empregadas várias avaliações que são indispensáveis e 52 

até insubstituíveis, ainda temos uma carência em conhecer e predizer como será 53 

o resultado de fertilidade de uma amostra de um determinado touro, via 54 

inseminação artificial ou fertilização in vitro. Existe uma inquietação quanto à 55 

fertilidade fidedigna do sêmen, mas ainda não se emprega nenhuma avaliação 56 

laboratorial adequada para avaliar o sêmen e correlacioná-lo com fertilidade a 57 

campo. O teste mais confiável de fertilidade do sêmen usado é a própria 58 

inseminação artificial, a qual pode ser demorada e onerosa (Martins et al., 2016).  59 

Testes de touros (sêmen) usando a biotécnica de produção in vitro de 60 

embriões pode ser uma alternativa bastante viável e promissora. Com uso desta 61 

ferramenta há possibilidade de várias avaliações simultâneas de diferentes 62 

touros com redução de tempo na validação da fertilidade do sêmen e redução 63 

nos custos. 64 

Para almejar esta expectativa, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 65 

eficiência da produção in vitro de embriões para validação de fertilidade de 66 

sêmen destinado à inseminação artificial. 67 
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2. HIPÓTESE  68 

O índice de fertilidade de sêmen bovino na produção in vitro de embriões 69 

está correlacionado a taxa de prenhez na inseminação artificial. 70 

 71 

3. OBJETIVOS 72 

3.1  Geral  73 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da produção in vitro 74 

de embriões para validação de fertilidade de sêmen bovino usado na 75 

inseminação artificial 76 

 77 

3.2 Específico  78 

• Avaliar a correlação de fertilidade do sêmen via produção in vitro de 79 

embriões e taxa de prenhez via inseminação artificial. 80 

• Avaliar a fertilidade de diferentes touros (sêmen) por meio da taxa 81 

prenhez através da inseminação artificial em tempo fixo. 82 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 83 

4.1 Espermatogênese 84 

A formação dos espermatozoides consiste na sequência de divisões 85 

celulares que ocorrem no epitélio germinativo dos túbulos seminíferos e que 86 

transformam uma célula germinativa diploide em um gameta masculino, sendo 87 

este processo denominado de “espermatogênese” (Garcia, 2004). Este ocorre 88 

de maneira contínua nos testículos durante a vida sexual dos animais e resume-89 

se no processo de diferenciação dos gonócitos (Garner e Hafez, 2003). Os 90 

gonócitos são as primeiras células germinativas que estão presentes nos túbulos 91 

seminíferos, multiplicando-se e se diferenciando em espermatogônias tipo A1.  92 

A multiplicação mitótica das células A1 leva à formação das 93 

espermatogônias do tipo B. Estas, por sua vez, sofrem meiose, formando os 94 

espermatócitos primários e as espermátides arredondadas, que se diferenciam 95 

posteriormente em espermatozoides, capazes de realizar o processo de 96 

fertilização oocitária (Silva, 2017). 97 

O aumento e distinção das células germinativas em estágios mais 98 

adiantados de desenvolvimento atuam concomitantemente com as mudanças 99 

morfológicas e a expressão gênica nas células de Sertolli e Leydig (Garner e 100 

Hafez, 2003), além de importantes interações hormonais. As gonadotrofinas, 101 

hormônio folículo estimulante (FSH) e os hormônio luteinizante (LH) atuam 102 

controlando o desenvolvimento e a diferenciação das células de Sertolli e Leydig 103 

desde a fase pós-natal, de modo que os esteróides e fatores de crescimento 104 
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secretados por estas células têm ação direta ou indireta sobre o desenvolvimento 105 

das células germinativas (Aguiar et al., 2006). Em bovinos, o início da puberdade 106 

está relacionado à habilidade das células de Leydig em responder ao estímulo 107 

do hormônio LH (Boockfor et al., 1983), aumentando a produção de testosterona 108 

que, por sua vez, controla a diferenciação das células de Sertolli e, 109 

consequentemente, outras funções durante  espermatogênese (Ojeda, 1996). 110 

Considerando a variabilidade genética, a etapa inicial da meiose intitulada 111 

de prófase é fundamental, pois é durante essa fase que ocorre a recombinação 112 

gênica. Todo o processo de espermatocitogênese divisional, desde a 113 

espermatogônia até a espermátide, leva em torno de 45 dias nos touros (Garner 114 

e Hafez, 2003). Após a diferenciação das espermátides, os espermatozoides 115 

formados ainda não estão aptos para a fecundação. Gradativamente eles são 116 

liberados dos túbulos seminíferos para túbulos estreitos, alcançam a rede testis, 117 

também nomeada como região de transição, chegando ao epidídimo, onde 118 

adquirem motilidade própria e competência para fecundar óvulos como parte de 119 

seu processo de maturação (Adona, 2006).  120 

No decorrer do processo de espermatogênese, a qualquer momento pode 121 

ocorrer a degeneração aleatória de uma célula em particular, sem comprometer 122 

as outras células que permanecem em divisão ou em diferenciação. Segundo 123 

Greep et al. (1976), cerca de 25% das células germinativas normalmente se 124 

degeneram no decorrer da espermatogênese. 125 

Os espermatozoides formados e maturados são conduzidos e mantidos 126 

na cauda do epidídimo e, embora este ambiente seja favorável à sua 127 
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sobrevivência, estes são armazenados por aproximadamente sete dias. 128 

Contudo, o transporte dos espermatozoides depende de contrações que 129 

ocorrem na parede do ducto deferente, três vezes por minuto. Garner e Hafez 130 

(2003) destacam que a frequência da ejaculação reduz de 10 a 20 % o tempo de 131 

trânsito dos espermatozoides. Durante a cópula, ocorre a estimulação dos 132 

nervos sensoriais localizados na glande peniana desencadeando uma série de 133 

contrações peristálticas nas paredes musculares do epidídimo e há a liberação 134 

dos espermatozoides armazenados, que se misturam instantaneamente aos 135 

fluídos produzidos pelo trato reprodutivo masculino e são ejaculados 136 

(Stabenfeldt e Edqvist, 1996). Os espermatozoides que não foram ejaculados 137 

são pouco a pouco eliminados por excreção através da urina ou sofrem gradativa 138 

senescência e se desintegram (Garner e Hafez, 2003). 139 

 140 

4.2 Coleta de sêmen 141 

Diversas técnicas para a coleta de sêmen bovino têm sido relatadas na 142 

literatura (Garner e Hafez, 2003; Gonzalez, 2004), no entanto, a utilização de 143 

vagina artificial e de eletroejaculador estão entre as mais utilizadas (Marques 144 

Filho, 2007). A primeira técnica apresenta como vantagem o fato de ser similar 145 

a monta natural do animal, pois simula as condições de anatomia e de 146 

temperatura da fêmea. A vagina artificial é composta por um tubo com válvula, 147 

mucosa de borracha, seguida de um cone flexível e tubo de coleta recoberto por 148 

capa térmica. A água na temperatura entre 39 ºC -45 ºC é colocada através da 149 

válvula do tubo e a pressão da água é regulada. Já a técnica utilizando o 150 
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eletroejaculador é baseada no estímulo artificial feito no animal através da 151 

introdução do eletroejaculador no reto, e em seguida, o mesmo recebe  estímulos 152 

elétricos que o induzirá a ejacular (Marques Filho, 2007). Seja qual for a técnica 153 

aplicada, deve-se levar em conta o manejo racional e o bem-estar animal, além 154 

de contar com mão de obra qualificada. Pois a coleta de sêmen bem sucedida, 155 

irá garantir espermatozoides viáveis para a disseminação genética, e assim, o 156 

programa de melhoramento genético será eficiente (Furtado et al., 2011). 157 

 158 

4.3 Inseminação artificial  159 

A inseminação artificial (IA) é uma técnica biotecnológica de reprodução 160 

mais antiga e difundida no mundo. Entre os benefícios da IA podemos citar o 161 

melhoramento genético do rebanho em um menor tempo a um baixo custo, o 162 

controle de doenças, o aumento do número de descendentes de um reprodutor, 163 

mesmo caso este já tenha morrido, e a padronização e correção de deficiências 164 

no rebanho (Furtado et al., 2011; Morotti et al., 2016).  165 

Entretanto, os problemas na detecção de estro associada ao anestro pós-166 

parto são fatores que determinam a diminuição da eficiência reprodutiva dos 167 

rebanhos. Sendo importante o desenvolvimento e a aplicação de novas técnicas 168 

de IA, com o objetivo de obter uma maior eficiência reprodutiva (Silva et al., 1993; 169 

Colazo; Mapletoft, 2014; Morotti et al., 2016). O tratamento hormonal para 170 

sincronização do cio em programas de Inseminação Artificial em Tempo Fixo 171 

(IATF) permite a realização da inseminação das vacas em um período pré-172 

estabelecido, independentemente do seu estado cíclico, proporcionando assim, 173 
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um menor consumo de sêmen, de material e mão de obra, além de eliminar a 174 

necessidade de detecção do estro e garantir o aumento de vacas prenhes ao 175 

final da estação de monta (Baruselli et al., 2006). Outra vantagem de uso da 176 

IATF é o maior número de bezerros nascidos, isso permite um aumento na 177 

eficiência reprodutiva do rebanho e a redução do intervalo de partos e a 178 

concentração dos nascimentos em um determinado período do ano (Colazo; 179 

Mapletoft, 2014; Morotti et al., 2016). 180 

 181 

4.4 Protocolos de sincronização 182 

O cio é a exposição da receptividade sexual por parte da fêmea, que é 183 

observada na fase de estro (Baruselli et al., 2006). Na vaca, este fenômeno pode 184 

ser detectado durante algumas horas através de alterações físicas e 185 

comportamentais (Nebel, 2003). Para o uso da inseminação artificial (IA), a 186 

detecção do cio requer mais cuidado, pois demanda mais tempo e trabalho. No 187 

entanto, a utilização de fármacos para sincronização dos ciclos reprodutivos tem 188 

surgido como uma alternativa a fim de eliminar a necessidade de observação de 189 

cio (Baruselli et al., 2006; Morotti et al., 2016).  190 

O tratamento farmacológico para controle reprodutivo em bovinos pode 191 

ser dividido em dois grupos principais: o primeiro que sincroniza o estro e o 192 

segundo que sincroniza a ovulação. Os protocolos de sincronização do estro 193 

requerem a detecção do cio. Embora visem à apresentação de um maior número 194 

de animais que demonstrem comportamento de cio, este protocolo apresenta 195 

uma ampla janela temporal de inseminação. Estando o momento da 196 

http://docplayer.com.br/839685-protocolos-de-sincronizacao-de-cio-em-bovinos.html
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inseminação sob a dependência da capacidade e qualificação da mão de obra 197 

durante a detecção de cios (Santos et al., 2003; Morotti et al., 2016).  198 

Por outro lado, os protocolos de sincronização da ovulação permitem a 199 

IATF das vacas no início da estação de monta, independentemente do seu 200 

estado cíclico. Sendo assim, garante um melhor aproveitamento das doses de 201 

sêmen, aumentando o número de vacas prenhes ao final da estação 202 

(Vasconcelos et al., 2009; Colazo; Mapletoft, 2014; Morotti et al., 2016).  203 

Essa prática provoca um aumento no número de bezerros nascidos, 204 

permitindo aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho, a redução do intervalo 205 

de partos e a concentração dos nascimentos em determinada época do ano 206 

(Colazo; Mapletoft, 2014). 207 

 208 

4.5 Importância da IA em bovinos. 209 

O Brasil ocupa uma importante posição no mercado mundial de carne 210 

bovina, pois possui o maior rebanho comercial (Viana, 2012). O mercado, bem 211 

como os consumidores, estão cada vez mais em busca de produtos seguros e 212 

de qualidade a fim de satisfazerem suas necessidades. Neste contexto, o setor 213 

pecuário de corte está sempre em busca de novas estratégias tecnológicas e de 214 

manejo para assegurar um maior retorno econômico (Baruselli et al., 2006; 215 

Pontes et al., 2011; Mello et al., 2017). 216 

Segundo Borba et al. (2012), a rentabilidade está diretamente associada 217 

à eficiência reprodutiva do rebanho. Diante desse contexto o programa de 218 

melhoramento genético torna-se uma ferramenta importante para a seleção de 219 
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animais para características reprodutivas relacionadas ao aumento da 220 

fertilidade, precocidade e taxa de parição dos animais (Vasconcelos et al., 2009).  221 

Além das características reprodutivas, a velocidade de crescimento dos 222 

animais é um fator relevante e que deve ser considerado. Pois a precocidade de 223 

crescimento do animal possui impacto direto sobre a lucratividade do (produtor 224 

e/ou indústria), reduzindo também o tempo de permanência do animal na 225 

propriedade (Borba et al., 2012; Morotti et al., 2016). 226 

A inseminação artificial (IA) como ferramenta biotecnológica apresenta 227 

algumas vantagens como: o reconhecimento paterno, menor número de touros 228 

utilizados durante a estação de monta, maior disseminação de material genético 229 

de qualidade, padronização do rebanho e controle de doenças sexualmente 230 

transmissíveis (Inforzatto et al., 2008; Colazo; Mapletoft, 2014; Morotti et al., 231 

2016). 232 

 233 

4.6 Avaliação do sêmen para IA 234 

A reprodução em bovinos tem elevada importância econômica e interfere 235 

no rendimento do sistema de produção, dentre eles, os atributos do reprodutor 236 

(Martins et al., 2012). Desta forma, a avaliação de características de zootécnica 237 

(circunferência escrotal, resistência à verminose, habilidade materna das filhas, 238 

escore de musculosidade e escore de carcaça), comportamento reprodutivo e 239 

capacidade reprodutiva são alguns fatores que devem ser avaliados para 240 

critérios de seleção de um reprodutor (Osorio et al., 2012; Martins et al., 2016;). 241 
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A seleção de touros que possuem melhor qualidade do sêmen é um fator 242 

de extrema importância a fim de se obter um progresso genético e maior 243 

produtividade do rebanho (Morotti et al, 2016). Para avaliação da capacidade 244 

reprodutiva dos touros, o exame espermático (andrológico) tem sido realizado 245 

com finalidade de seleção dos melhores animais (Chacur et al., 2012; Martins et 246 

al., 2016;). Comumente, as avaliações realizadas no sêmen estão relacionadas 247 

ao volume, aspecto, motilidade, concentração e morfologia espermática (Martins 248 

et al., 2012; Martins et al., 2016). Porém, a avaliação para determinar a 249 

capacidade dos espermazoides para a fecundação também deve ser realizada, 250 

(Petrunkina et al., 2005; Inforzatto et al., 2008). A técnica de congelamento do 251 

sêmen permitiu um rápido avanço genético dos rebanhos comerciais, e a seleção 252 

de reprodutores que atendam às necessidades da produção (Chacur et al., 2012; 253 

Osorio et al., 2012). 254 

Embora seja um procedimento rotineiro na indústria da inseminação 255 

artificial, os protocolos adotados para o congelamento do sêmen ainda resultam 256 

em um número considerável de espermatozoides que não resistem ao processo 257 

e que assim comprometem a fecundação do ovócito (Celeghini, 2005; Martins et 258 

al., 2016). A fim de garantir a qualidade do sêmen congelado, alguns 259 

procedimentos têm sido realizados para estimar a qualidade e o potencial de 260 

uma dada amostra ou partida de sêmen. A avaliação direta de percentual de 261 

motilidade, a porcentagem de espermatozoides móveis e a morfologia 262 

espermática estão entre algumas avaliações consideradas (Leite et al., 2015; 263 

Martins et al., 2016). Dados da literatura mostram que aproximadamente 50% 264 
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dos animais estão gestantes após 30 dias da inseminação. Diante desse 265 

contexto novas técnicas de avaliação do sêmen após o congelamento podem se 266 

tornar uma ferramenta útil visando a melhoria e a eficiência da IA (Inforzatto et 267 

al., 2008; Morotti et al., 2016). 268 

Para que os espermatozoides estejam capacitados a fecundar o óvulo é 269 

necessário que os mesmos sofram a maturação no epidídimo, que resultará em 270 

uma série de transformações sequenciais. Este processo de maturação persiste 271 

entre 10 a 15 dias (Garner e Hafez, 2003). A sequência de modificações incluem 272 

a capacitação e a reação acrossomal. Austin (1952) verificou que para que o 273 

espermatozoide esteja apto à união com o óvulo, a sua permanência no trato 274 

reprodutivo feminino deve ser por um período determinado. Esse processo 275 

denomina-se “capacitação espermática”, por meio do qual os componentes da 276 

superfície dos espermatozoides são modificados ou removidos pela secreção do 277 

trato genital, desestabilizando a bicamada fosfolipídica e permitindo assim a 278 

ativação do acrossomo. A permanência dos espermatozoides no trato genital da 279 

vaca, quanto à sua viabilidade, varia em torno de 30 a 48 horas (Garner e Hafez, 280 

2003). 281 

Estudos apontam que a eficácia no índice de concepção é atingida 282 

quando os espermatozoides estão no oviduto momentos antes da ovulação 283 

(Camargo et al., 2002; Celeghini, 2005). A inseminação iniciada precocemente 284 

reduz os índices de concepção, consequentemente a perda da viabilidade 285 

espermática. Por outro lado, a inseminação tardia também diminui os índices de 286 

concepção em consequência da perda de viabilidade do óvulo.  287 
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 288 

4.7 Produção in vitro de embriões 289 

Nos últimos anos, o Brasil conquistou uma marca histórica na produção 290 

de embriões bovinos in vitro. Em 2011, foi registrada a produção de 350.762 291 

embriões bovinos, dos quais 90,7% foram produzidos in vitro (Viana, 2012).  292 

A economia brasileira passou por inúmeras mudanças no setor pecuário, 293 

tais modificações relacionam-se ao desenvolvimento e aplicação de 294 

biotecnologias da reprodução dos animais (Guemra et al., 2014; Sovernigo, 295 

2015). Em virtude dessa afirmativa, pesquisas na área de reprodução animal têm 296 

sido relatadas, em busca por melhorias na eficiência das técnicas de produção 297 

de embriões in vitro (Sovernigo et al., 2017; Lunardelli et al, 2016).  298 

Sabe-se que as fêmeas bovinas possuem em seu ovário cerca de 100.000 299 

oócitos logo no seu nascimento, já na puberdade esse número é reduzido para 300 

cerca de 70.000 oócitos (Garner e Hafez, 2003). Durante a fase reprodutiva, 301 

alguns folículos são recrutados e iniciam o seu crescimento e maturação. 302 

Contudo, apenas um oócito será ovulado e todos os outros passarão pelo 303 

processo de atresia (Hardy et al., 2000). Dessa forma, a produção de embriões 304 

in vitro apresenta-se como uma alternativa para promover o uso de oócitos 305 

bovinos (De Freitas, 2006; Lunardelli et al, 2016). 306 

A produção in vitro (PIV) tem como objetivo a produção de um maior 307 

número de embriões utilizados para promover o melhoramento genético, impedir 308 

o descarte precoce de fêmeas incapazes de reprodução natural, além de ser 309 

considerada uma excelente ferramenta para estudo dos fenômenos biológicos 310 
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que ocorrem desde a maturação dos oócitos até o início do desenvolvimento de 311 

embriões (Gonçalves et al., 2008; Lunardelli et al, 2016). A PIV de embriões em 312 

bovinos representa um avanço científico e comercial no Brasil. A produção anual 313 

é de aproximadamente 250 milhões de embriões (Mello et al., 2017). 314 

As taxas de clivagem, blastocistos e eclosão, podem ser utilizadas para a 315 

avaliação da eficiência da produção de embriões in vitro. Pontes et al. (2009) 316 

relataram taxa de blastocisto de 41,4%, e 33,5% de prenhez, após a 317 

transferência dos embriões Nelore PIV. Resultados semelhantes aos de Pontes 318 

et al. (2011) para a mesma categoria, de 37.3% de blastocisto e 36,5% de 319 

prenhez. Dados de Gimenes et al. (2010) apresentaram taxa de clivagem de 320 

82,4% e a taxa de blastocistos de 28,5% em novilhas Nelore. 321 

A utilização da técnica de fertilização in vitro para reprodução de bovinos, 322 

aliados ao caminho da seleção e do melhoramento genético pode reduzir em até 323 

três gerações de animais para que se atinjam resultados expressivos na 324 

produção (Boligon et al., 2008; Lunardelli et al, 2016). 325 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 326 

Os produtos químicos foram adquiridos da Sigma Chemical Company, St 327 

Louis, MO, EUA, a menos que especificado de outra forma. Todos os 328 

procedimentos neste estudo foram aprovados pelo Comitê de ética para uso de 329 

animais (CEUA) da Universidade Norte do Paraná e realizados de acordo com o 330 

bem-estar e a ética animal. 331 

 332 

5.1 Coleta de ovários e oócitos 333 

Ovários de fêmeas bovinas foram coletados de um abatedouro localizado 334 

na região de Londrina, Paraná. Transportados em solução fisiológica estéril 335 

(NaCl 0,9%) acrescida de antibióticos (100 UI/mL de penicilina e 100 ug/mL de 336 

estreptomicina) em uma garrafa térmica de 2 litros a uma temperatura de 337 

aproximadamente 30º C (Adona et al., 2008). No laboratório, os ovários foram 338 

lavados em solução fisiológica estéril e os folículos com diâmetros de 2–8 mm 339 

foram aspirados com auxílio de uma agulha hipodérmica descartável (40 X 1.2 340 

mm) acoplada a uma seringa slip (Descarpack do Brasil) de 10 mL. O líquido 341 

folicular contendo os oócitos foi depositado em tubo cônico de 50 mL (Corning 342 

Incorporated, USA, 430290) e mantido em repouso para decantação por 10 343 

minutos. Ao pellet foi adicionado 5 mL de meio TCM-199 Hepes (M7528) 344 

acrescido de 50 μg/mL gentamicina e este transferido para uma placa de Petri 345 

(Corning Incorporated, USA, 430487), onde foi feita a busca dos oócitos sob 346 

estereomicroscópio (Nikon, SMZ1000) para avaliação e classificação dos 347 
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mesmos. Somente oócitos de classificações graus I e II, contendo três ou mais 348 

camadas de células do cumulus e citoplasma uniforme, foram utilizados para o 349 

estudo (De Bem et al., 2014).  350 

 351 

5.2 Maturação in vitro 352 

Após aspiração e seleção, os oócitos foram transferidos para o meio de 353 

maturação TCM-199 (M4530) suplementado com 10% de soro fetal bovino, 50 354 

μg/mL de gentamicina, 0.2 μM de piruvato, 100 μM de cisteamina, 5.0 μg/mL de 355 

Lutropin e 0.5 μg/mL de Folltropin-V (Bioniche Animal Health USA, Inc.). Os 356 

oócitos foram cultivados em placa de Petri (Corning, 430166) em gotas de 100 357 

µL de meio de maturação (±25 oócitos por gota) sob óleo mineral por um período 358 

de 22 horas em estufa de cultivo celular a 38,5º C em atmosfera de 5% de CO2 359 

e 95% de ar (Adona et al., 2008) 360 

 361 

5.3 Fecundação e cultivo in vitro 362 

Após a maturação, os oócitos foram lavados em meio TCM-99 pré-363 

fertilização, e em seguida, transferidos para as gotas com sêmen e meio de 364 

fecundação. 365 

Sêmen congelado de touros das raças Nelore, Brangus e Girolando foram 366 

descongelado a uma temperatura de 36° C por um minuto e preparados segundo 367 

a técnica de gradiente de densidade com 0,4 mL de BoviPure 90% (Nidacon 368 

International AB, Sweden) e 0,4 mL de BoviPure 45% em tubo de 1,5 mL 369 

(Sovernigo et al., 2017). O gradiente/sêmen foi centrifugado por 5 min a 650 g 370 
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(Eppendorf do Brasil, São Paulo, 5453000011) e ao pellet foi adicionado 1 mL 371 

de meio fecundação in vitro (Parrish, 2014) e novamente centrifugado por 2 min 372 

a 150 g.  373 

A fecundação in vitro foi em meio de fecundação suplementada com 2 mM 374 

penicilamina, 1 mM hipotaurina, 250 mM epinefrina e 20 µg/mL heparina (167 375 

UI/mg) (De Bem et al., 2014). Oócitos e espermatozoides (2 x 106 célula/mL) 376 

foram co-incubados gotas de 100 µL de meio sob óleo mineral em placa de Petri 377 

(Corning, 430166) por um período de 18 horas.  378 

Os oócitos parcialmente desnudados foram transferidos para o meio de 379 

cultivo in vitro (Holm et al., 1999) suplementado com 2% de solução de 380 

aminoácidos (BME), 1% de solução de aminoácidos não essenciais (MEM), 3% 381 

de soro fetal bovino, 4 mg/mL de soro albumina bovina (BSA) de acordo com 382 

Sovernigo et al. (Sovernigo et al., 2017) e cultivados a 38,5° C a uma atmosfera 383 

de 5% de CO2 e 95% de ar. A taxa de embriões (blastocisto) foi avaliada sob 384 

estereomicroscópio (Nikon, SMZ1000) no sétimo dia de cultivo.  385 

O segundo experimento objetivou avaliar a fertilidade de diferentes touros 386 

(sêmen) pela taxa de prenhez por inseminação artificial em tempo fixo. 387 

 388 

5.4 Inseminação Artificial  389 

Os aminais foram separados por categorias (novilhas e vacas), por raça 390 

(Nelore, Brangus e Girolando) e por escore corporal superior a 2,5 (escala de 1-391 

5). O controle sanitário dos animais era feito de acordo com manual técnico do 392 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (Brasil, 2009).  393 
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A inseminação foi feita em vacas das raças: Nelore (Zebuíno) e Brangus 394 

[3/4 Red Angus (Taurino), e 1/4 Brahman (Zebuíno)], e em novilhas, de 395 

aproximadamente 20 meses, da raça Girolando [5/8 Holandês (Taurino) e 3/8 396 

Gir (Zebuíno)]. 397 

Os lotes de animais a serem inseminados foram mantidos em pasto de 398 

Brachiaria brizantha, com acesso a água e sal mineral ad libitum. Os 399 

procedimentos de sincronização foram realizados em estágio aleatório do ciclo 400 

estral entre os meses de outubro a janeiro de 2016 a 2018.  401 

As vacas (Nelore e Brangus) receberam no dia 0 (zero) um dispositivo 402 

intravaginal de progesterona (Sincrogest, Ourofino Saúde Animal, Brazil) e 403 

aplicação de 2mg de benzoato de estradiol BE (Estrogin, Pfizer Saúde Animal, 404 

Brasil), por via intramuscular. Após oito dias foi feita a retirada do dispositivo e 405 

administrou-se via intramuscular 150g de d-cloprostenol (Preloban, Intervet, 406 

Brazil), 300UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG; Novormon, Syntex, 407 

Argentina), 1mg de cipionato de estradiol (E.C.P., Pfizer, Brazil) e a inseminação 408 

das vacas foram após 48 horas. As novilhas Girolando receberam o mesmo 409 

protocolo, apenas com um dispositivo de segundo uso. 410 

As doses de sêmen (Nelore, Brangus e Girolando) utilizadas foram 411 

adquiridas de centrais comerciais registradas no MAPA e previamente testadas 412 

antes do uso (motilidade, vigor e turbilhamento). A manipulação e a inseminação 413 

foram feitas por um único inseminador.  414 

O diagnóstico de gestação foi realizado através da ultrassonografia 415 

transretal, a partir de um equipamento de ultrassom DP-2200Vet com Transdutor 416 
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Linear (Mindray do Brasil, Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos 417 

Ltda.), 30 dias após a inseminação. 418 

 419 

5.5 Análise estatística 420 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software BioEstats 5.3 421 

(Instituto Mamirauá, Brasil). Nas amostras de embriões produzidos in vitro (FIV) 422 

e de Prenhez por inseminação artificial (IA) usou o teste de Shapiro-Wilks 423 

seguido do teste de Kruskal-Wallis para avaliar diferenças entre touros. O teste 424 

de Qui-quadrado foi usado para compara a produção de embriões (FIV) versus 425 

prenhes por inseminação artificial (IA) para cada touro individualmente. Os 426 

valores de p<0,05 foram considerados significativos. Os dados são expressos 427 

como média ± desvio padrão (SD). 428 
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6. RESULTADOS 429 

6.1 Experimento 1 430 

Neste experimento foram usados 599, 595 e 448 oócitos para avaliação 431 

da fertilidade (produção de embriões) de sêmen de touros das raças: Nelore, 432 

Brangus e Girolando, respectivamente. Os resultados das seis repetições estão 433 

apresentados na Figura 1 (A, B e C).  434 

Não houve diferença significativa (p>0,05) quanto à produção de embriões 435 

(blastocistos) dentro da raça Nelore (50,7, 52,3, 45,3 e 44,7%), Brangus (43,5, 436 

41,6, 44,7 e 45,6%) e Girolando (43,9, 44,7 e 41,3%) quanto aos touros 437 

avaliados. 438 

 439 

Figura 1. Avaliação da fertilidade de sêmen de touros Nelore (A), Brangus (B) e 440 

Girolando (C) por fecundação in vitro (FIV). 441 
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442 

 443 

6.2 Experimento 2 444 

Neste experimento foram inseminadas 2.335, 2.142 e 401 vacas para 445 

avaliação da fertilidade (prenhez) de sêmen de touros das raças: Nelore, 446 

Brangus e Girolando, respectivamente. Os resultados das seis repetições estão 447 

apresentados na Figura 2 (A, B e C).  448 

Não houve diferença significativa (p>0,05) dentro da mesma raça quanto 449 

a taxa de prenhez nas vacas inseminadas artificialmente com sêmen de touros 450 

da raça Nelore (54,3, 56,1, 49,9 e 49,5%), Brangus (41,8, 45,9, 47,2 e 44,7%) e 451 

Girolando (41,9, 39,7 e 44,3%). 452 

 453 

Figura 2. Avaliação da fertilidade de sêmen de Touros Nelore (A), Brangus (B) 454 

e Girolando (C) por inseminação artificial (IA). 455 
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 456 

 457 

 458 

6.3 Experimento 3 459 

Neste experimento foi avaliada a relação entre a taxa de prenhez (IA) e a 460 

de embriões (FIV) de cada touro para as raças: Nelore, Brangus e Girolando.  Os 461 

resultados das seis repetições estão apresentados na Figura 3 (A, B e C).  462 

 463 

Figura 3. Avaliação da fertilidade de sêmen de Touros Nelore (A), Brangus (B) 464 

e Girolando (C) pelo índice de Prenhez (Inseminação Artificial) versus produção 465 

in vitro de embriões (FIV). 466 
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 467 

 468 

 469 

Não houve diferença significativa (p>0,05) entre a taxa de prenhez (IA) e 470 

a produção de embriões (FIV) para o sêmen dos touros Nelore [Touro 1 (54,3 e 471 

50,7% ), Touro 2 (56,1 e 52,3%), Touro 3 (49,9 e 45,3%) e Touro 4 (49,5 e 472 

44,7%)], Brangus [Touro 1 (41,8 e 43,5%), Touro 2 (45,9 e 41,6%), Touro 3 (47,2 473 

e 44,7%) e Touro 4 (44,4 e 45,6%)] e Girolando [Touro 1 (41,9 e 43,9%), Touro 474 

2 (39,7 e 44,7%) e Touro 3 (44,3 e 41,3%)], respectivamente. 475 

 476 

 477 
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7. DISCUSSÃO 478 

É de fundamental importância que o sêmen criopreservado destinado a 479 

programas de inseminação artificial ou de produção in vitro de embriões possa 480 

projetar de forma mais segura a expectativa de fertilidade a partir de testes mais 481 

confiáveis, posterior aos principais métodos de avaliação já empregados nas 482 

centrais de sêmen. Para almejar esta expectativa, o objetivo do presente estudo 483 

foi avaliar a eficiência da produção in vitro de embriões para validação de 484 

fertilidade de sêmen destinado a inseminação artificial.  485 

No primeiro experimento foram avaliadas fertilidade de sêmen de touros 486 

da raça Nelore, Brangus e Girolando pela biotécnica de produção in vitro de 487 

embriões. Observou-se que os touros (sêmen) avaliados não apresentaram 488 

diferenças significativas quanto à produção in vitro de embriões dentro de cada 489 

raça. Porém, a média de embriões (blastocistos) observada neste estudo pode 490 

ser considerada adequada dentro de programas produção in vitro de embriões, 491 

visto que em diferentes estudos sobre o assunto, notam-se médias de 492 

blastocistos próximas às observadas neste trabalho (Guemra et al., 2014; 493 

Cavalieri et al., 2017; Sovernigo et al., 2017).  494 

A partir destes resultados (experimento 1) e dos observados na literatura 495 

referente a produção in vitro de embriões, o sêmen dos 11 touros avaliados das 496 

diferentes raças (Nelore, Brangus e Girolando) podem ser considerados aptos 497 

para programas de inseminação artificial (Pontes et al., 2010; Pontes et al., 2011; 498 

Guemra et al., 2014; Gimenes et al., 2015). O conceito de aptidão é devido os 499 
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percentuais da produção in vitro de embriões, sugerindo que os touros avaliados 500 

apresentaram uma boa fertilidade ao menos in vitro. Estes percentuais de 501 

embriões são similares a um grande número de estudos que buscam melhorar 502 

os percentuais de embriões produzidos in vitro ( Lunardelli et al., 2016; Sovernigo 503 

et al., 2017; Suttirojpattana et al., 2017; Sugimura et al., 2018).   504 

Para validar se os touros (sêmen) considerados aptos na produção in vitro 505 

de embriões, de fato tinham boa fertilidade a campo, os mesmos foram usados 506 

em um programa de inseminação artificial em tempo fixo em uma propriedade, 507 

a qual tem como rotina o uso desta biotécnica. De acordo com os resultados 508 

encontrados, observou-se que não houve variação significativa nos índices de 509 

prenhez entre os touros de cada raça. Tal achado foi similar aos resultados do 510 

histórico da propriedade (dados não descritos), onde foram conduzidos os 511 

estudos e estes resultados também são similares aos descritos na literatura 512 

(Barbosa et al., 2011; Cunha et al., 2013; Marques Mde et al., 2015; Jeong et al., 513 

2016; Lunardelli et al., 2016). 514 

Apesar de não ter ocorrido diferenças significativas na inseminação 515 

artificial entre os touros dentro de sua raça, os resultados como um todo foi 516 

positivo, seguindo o mesmo padrão observado na produção in vitro de embriões. 517 

A boa fertilidade dos touros em ambos os experimentos, demonstra a 518 

importância da produção in vitro de embriões para validação de fertilidade de 519 

sêmen destinado à inseminação artificial.  520 

 A eficiência reprodutiva é uma estratégia importante para maximizar a 521 

produtividade dos rebanhos bovinos (Marques Mde et al., 2015). Nas últimas 522 
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décadas têm sido desenvolvidos vários métodos laboratoriais que proporcionam 523 

uma análise mais precisa da composição e integridade estrutural do sêmen 524 

(Maziero et al., 2009; Arruda et al., 2015). Estes métodos associados à produção 525 

in vitro de embriões podem ser componentes essenciais para o exame do 526 

sêmen, pois podem fornecem uma estimativa do percentual prenhez para cada 527 

touro ou lote de sêmen. Aumentando assim, a eficiência reprodutiva dos 528 

rebanhos bovinos e reduzindo os custos com manejo, ressincronização, etc. 529 

 No experimento 3 foi realizado um comparativo entre o percentual de 530 

prenhez (IA) versus o percentual de embriões (FIV). Nesta avaliação também 531 

não houve diferença significativa entre os tratamentos, reafirmando que 532 

produção in vitro de embriões pode ser um método para validação de fertilidade 533 

de sêmen destinado a inseminação artificial ou para própria produção in vitro 534 

associada aspiração folicular transvaginal guiada pela ultrassonografia ou Ovum 535 

pick up.  536 

A Ovum pick up principalmente em fêmeas bovinas doadoras de oócitos 537 

é uma prática bem difundida em várias partes do mundo (Guemra et al., 2014; 538 

Gimenes et al., 2015; Oikawa et al., 2016; Vieira et al., 2016; Da Silva et al., 539 

2017; Konrad et al., 2017). Com está técnica uma fêmea bovina pode atingir uma 540 

produção média de 25 produtos por ano, o que supera significativamente os 541 

índices da transferência de embriões via coleta de embriões (Gonçalves et al., 542 

2008). Mas tanto a inseminação artificial, bem como a produção de embriões via 543 

ovum pick up ou por coleta de embriões pode sofrer variações expressivas 544 

devido à fertilidade do sêmen.  545 
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Os espermatozoides são células complexas que necessitam de vários 546 

atributos para desempenharem sua função natural na fecundação (Maziero et 547 

al., 2009; Arruda et al., 2015). Porém, as falhas nos procedimentos tradicionais 548 

de avaliação do sêmen podem gerar correlações baixas ou variáveis entre os 549 

padrões avaliados laboratorialmente e os índices de fertilidade alcançados em 550 

programas de inseminação artificial em bovinos (Maziero et al., 2009; Arruda et 551 

al., 2015). 552 

Um maior entendimento da qualidade do sêmen é de suma importância 553 

para que em um futuro próximo as avaliações da produção in vitro de embriões 554 

possam projetar de forma segura expectativas de fertilidade com sua aplicação 555 

em testes a campo. A validação da fertilidade do sêmen para a produção in vitro 556 

de embriões como diagnóstico complementar de fertilidade é de grande valia ao 557 

setor produtivo. 558 
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8. CONCLUSÃO 559 

De acordo com os resultados do presente estudo a produção in vitro de 560 

embriões poderá ser empregada complementarmente às análises usuais feitas 561 

no sêmen, para avaliar e validar a fertilidade de sêmen de touros provenientes 562 

de centrais de criopreservação de sêmen. Tal método poderá beneficiar o 563 

aumento da produtividade das biotécnicas de produção de embriões, bem como 564 

sobre as taxas prenhez através da inseminação artificial reduzindo os custos em 565 

termos gerais.  566 
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