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Experimento conduzido com vacas doadoras do raça Nelore propus observar os
parâmetros bioqulrnlcos proteína total (PD. albumlna (A) e glicose (G) em "~nção
da resposta obtida na coleta de embriões. Foram superovuladas 13vacas com FSH
(FSH-Pe Foltropin) durcntea dias com aplicação de prostaglandina no terceiro dia.
Na coleta foram obtidosembriões de sete vacas (Grupo 1),o restante (Grupo 2) não
tendo respondido ao tratamento hormonal. De todos osanimais foi coletado sangue
antes da opllcnçõo dos hormônios (DO>,no dia do aparecimento do cio induzido (dia
cinco após início do tratamento, DI)' no dia da coleta de 'embriões (Co>e sete dias
após coleta (c7). Os resultados estão expostos na Tabela a seguir:

rar_tro. bloquIaicoa. (Rdí.)

Di •• de PI (g/loo.l) • (g/loo.O c (•••/'_,)
~.tr!... Crupe 1 Grupo 2 Cnipo 1 Crupe 2 Grupo 1 Grupo 2

DO 1,. 1,1 3,4 .• 3,5 77.3 12.2

D, 1,5 1,_ 2.' ab 3,3 69.6 72,3

Co 1,2 1,1 2,5 b 3,3 69,2 81,8

C, 1,. 1,1 2,9 ab 2,1 n,J 15,1

Houve diminuição (p<O,OS)da concentração de albumina entre os dias amostrados
dentro do Grupo 1 (vacas que apresentaram embriões), o que não foi observado
dentro do Grupo 2.Apesar de não significante, foram observadas concentrações de
albumina e glicose menores no dia Co no Grupo 1em comparação ao Grupo 2. No
Grupo 1,observado quanto a qualidade das estruturas,três das sete vac?s tiveram
somente octruturas vióveis e, quatro apresentaram 9, 17, 25 e 33% nõo vióveis. Da
anólise entre os parâmetros bioquímicos não pode ser observada diferença, entre
vacas, quanto a qualidade de estruturas. Este fato deve-se provavelmente ao
reduzido número de observações. Os resultados mostram existir influência do
tratamento hormonal sobre os parâmetros bioquímicos, o que poderia explicar o
reaçOo ovariana à superovulaçOo, nos animais com boa resposta. Devido a
importância e complexidade do mecanismo metabólico envolvido na superovulaçOo
é necessória uma melhor comprovaçOo.
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