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POR QUE ESTA REVISÃO? 

Trabalhos no grupo com reprodução.. 

   ↑ inter-relação entre diversas áreas 
distintas..  

Uso experimental: 
Animais -> seres humanos  



 
 - Fisiologia reprodutiva da mulher 
 - Drogas  
 - Estudos em animais  
 - Aspectos éticos, legais e práticos. 

INTRODUÇÃO 



Introdução 

 Roedores                            x                  Grandes Animais 

•  Vários filhotes por prenhez 
 
• Ciclo ovariano curto 
 
• Várias ovulações por ciclo 
 
•Coleta de material pós morte 

 

• Um filhote por prenhez 
 
• Ciclo ovariano longo 
 
• Uma ovulação por ciclo 
 
• Coleta de material em vida 

 

INTRODUÇÃO  



Ciclo Menstrual Ciclo Estral 

INTRODUÇÃO 

? 



Ciclo estral 

Fase folicular 

Fase lútea 

DISCUSSÃO  

Início do desenvolvimento folicular :  
  Maturação folicular final e Ovulação 

 Formação do corpo lúteo 

Produção de progesterona 



A) Teoria recrutamento contínuo                      C) Teoria de único recrutamento folicular  
B) Teoria de recrutamento folicular                  D) Onda não ovulatória com folículo dominante                                         

DISCUSSÃO  



Terminologia 

•  Onda de desenvolvimento folicular 
•  Folículos selecionáveis 
•  Folículo dominante 
•  Subordinados 
•  Seleção 
• Intervalo interovulatório 
• Intervalo entre ondas 

DISCUSSÃO  DISCUSSÃO  



A dinâmica folicular de onda durante o ciclo estral bovino 
 

24 folículos 
   1 a 4 mm 
     2 dias 

Folículo dominante 

DISCUSSÃO  



 2 Ondas                                                                                              3 Ondas                                                                                            

2ª onda inicia do dia 9 ou 10  2ª onda inicia do dia 8 ou 9 

3ª onda inicia do dia 15 ou 16 

DISCUSSÃO  



1ª onda não ovulatória na ovulação 
2ª onda não ovulatória no meio da fase lútea 
3ª onda ovulatória no início da fase folicular 

Dinâmica folicular de onda durante o  ciclo menstrual humano 

68% - 2 ondas foliculares 

32% - 3 ondas foliculares 

1ª onda não ovulatória na fase lútea  
2ª onda ovulatória no início fase folicular 

DISCUSSÃO  DISCUSSÃO  



ESTRAL                                                                               MENSTRUAL 

DISCUSSÃO  



DISCUSSÃO  

Papel do FSH 

↑ FSH Início da onda 
↑ Estradiol 

↑ Inibina  



DISCUSSÃO  

Seleção do folículo dominante 

1º - Dependência do FSH e capacidade de resposta ao LH 
        Folículo dominante possui mais receptores de LH 
 
 
2º - Hierarquia de folículos   
       Folículo dominante emerge antes do que os subordinados 



DISCUSSÃO  

O papel do Corpo Lúteo no controle da dinâmica folicular 

CL  Progesterona Inibe LH 

Inibe a ovulação 



DISCUSSÃO  DISCUSSÃO  

Consequência dos padrões de 2 e 3 ondas 

1º - Folículo provenientes de padrões de 2 ondas prejudicam a 
fertilidade 
 
 
2º - Não há relação entre o padrão de ondas e a fertilidade 



DISCUSSÃO  

O efeito do envelhecimento reprodutivo 

  • Vacas com 15 anos 
• Vacas com 5 anos 
 

- ↑ [FSH] e menores folículos eram recrutados em vacas mais velhas 
- Estimulação -> produziam menos folículos 
 

-Corpo Lúteo menor em vacas jovens 
 

- Mesmo intervalo interovulatório 
- Mesma concentração de LH 
 
 
 



DISCUSSÃO  

Em mulheres mais velhas constatou-se: 
 
 
 
   ↓  Folículos primários 
   ↓  Folículos antrais  
   Fase folicular mais curta 
   Ciclo menstrual mais curto 
   Anormalidades meióticas 
 
 
  

Desenvolvimento folicular? 
Qualidade oocitária? 
Desenvolvimento embrionário? 

Doutorado Lucas: 



DISCUSSÃO  

Fatores que prejudicam  o desenvolvimento de embriões: 
 
 

• Distúrbios na formação do fuso 
• Esgotamento de oócitos 
• Formas anormais 
• Mutações em genes  



DISCUSSÃO  

Período pré-púbere 

Foi observado em novilhas pré-púbere: 
Picos de FSH 
Mecanismo de seleção do folículo dominante  
Folículo dominante e secundário com menor diâmetro 
 
 
Foi observado em novilhas púberes: 
Primeiro CL menor 
Primeiro intervalo interovulatório mais curto  
 
 
 
 



DISCUSSÃO  

Estimulação ovariana 

 Mais importante para a resposta à estimulação é o momento 
da onda folicular e o número de folículos presentes  no momento que 
a estimulação é iniciada 

 Antes da seleção do folículo dominante 



DISCUSSÃO  

Estimulação ovariana 

       Super estimulação  
            em mulheres       
para reprodução assistida 

      ↓ Número de  
folículos dominantes 

Resposta ovariana  
     em bovinos 

É influenciada pelo estado 
             da onda no  
 momento da estimulação 



DISCUSSÃO  

A contracepção hormonal 

 Estudos realizados previamente em bovinos são importantes 
para  o desenvolvimento de contraceptivos seguros e eficazes. 
 

• Tipo e a dose é importante  
• Se parar o tratamento, tem-se uma nova onda 
• O início do tratamento é determinante 
  



DISCUSSÃO  



CONCLUSÃO 

 Os estudos com animais domésticos de fazenda apresentam-se 
favoráveis para uma melhor compreensão da função ovariana em 
mulheres, assim como o estabelecimento de novos tratamentos, 
protocolos de fertilidade e contracepção. 
 



OBRIGADA 


