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RESUMO: A reprodução é um dos principais fatores determinantes no sucesso da atividade de pecuária de 
corte e a tentativa é tornar-la cada vez mais viável para os produtores e para isso é necessário 
experimentos que busquem a maior produtividade com o menor custo.  Neste experimento objetivamos 
analisar o efeito de dois tratamentos hormonais utilizados na sincronização da onda folicular na produção de 
oócitos, qualidade, produção de embriões e ausência do corpo lúteo (CL) no momento da aspiração, 
através da técnica de aspiração folicular transvaginal guiada por ultra-sonografia (OPU). Serão utilizadas 30 
vacas Nelore (PO) divididas em dois grupos. No primeiro grupo G1 as 15 vacas serão submetidas ao 
seguinte protocolo hormonal. No dia 0 (D0), será implantado o Cristar na cartilagem da orelha, 2 ml de 
bezoato de estradiol (BE) e prostaglandina (PGF) e no dia 5 (D5), será realizado a retirado do implante e a 
aspiração folicular transvaginal guiada por ultra-sonografia (OPU). No segundo grupo G2 as 15 vacas serão 
submetidas ao seguinte protocolo hormonal. No dia 0 (D0), será implantado o Cristar na cartilagem da 
orelha mais a prostaglandina (PGF), no dia 5 (D5), 2 ml de bezoato de estradiol (BE) mais a  prostaglandina 
(PGF) e no dia 11 (D11) será realizado a retirado do implante e a aspiração folicular transvaginal guiada por 
ultra-sonografia (OPU). Objetivo do experimento será analisar através dos dois protocolos hormonais qual o 
que fará as vacas produzirem maior número de oócitos homogêneos em uma mesma onda folicular, a 
produção de oócitos, qualidade, produção de embriões para a produção in vitro e a ausência do corpo lúteo 
no momento da aspiração, pois ele é um fator que atrapalha a execução da técnica.    
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