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A PIVE foi testada fora da estação reprodutiva (primavera e verão) em cabras Saanen de dois 

rebanhos diferentes. Doadoras e receptores foram sincronizados com esponjas intravaginais com 

60 mg de acetato de medroxiprogesterona por 16 dias. As doadoras receberam o total de 100 mg 

de FSH (Folltropin®) em 3 injeções de 2, 1,5 e 1,5 mL em intervalos de 12 h, iniciando ~ 36h 

antes da aspiração folicular por laparoscopia (LOPU). As receptoras receberam 500IU de eCG 

(Novormon®) e 125 mg de cloprostenol (Sincrocio®) na remoção da esponja e 50 μg de GnRH 

(Fertagyl®) 36 h após. As doadoras e receptoras foram privadas de alimentos (24h) e água (12h) 

pré-cirurgia. As doadoras foram submetidas à anestesia geral com isofluorano, enquanto que nas 

receptoras a anestesia parenteral com xilazina via IM. Os procedimentos LOPU, MIV, FIV e 

CIV foram conduzidos conforme descrito anteriormente (Baldassarre et al., 2007. Reprod Fert 

Develop, 19: 612-616). Resumidamente, as fêmeas foram posicionadas em Trendelenburg (45°) 

e, em seguida, usando um laparoscópio de 5mm e uma pinça atraumática para expor os ovários, 

todos os folículos com diâmetro ≥ 2 mm foram aspirados usando uma agulha 20G em um 

sistema de aspiração. MIV e FIV foram realizados em gotas de 50 μl de meio de maturação sob 

óleo mineral, a 38,5 ° C em atmosfera húmida com 5% de CO2 em ar por 24h. O meio de 

maturação consistiu em M199 suplementado com FSH, LH, estradiol e 10% de soro de cabra em 

cio inativado por calor. A fertilização foi realizada em meio TALP suplementado com 10% de 

soro de cabra de estro e 10 ug / mL de heparina (Fert-TALP). As doses de sêmen foram 

descongeladas e o sêmen enriquecido por passagem em gradiente de Percoll de 45:90 a 3000 rpm 

por 5 min seguido de ressuspensão em Fert-TALP e lavagem por centrifugação a 2000 rpm por 2 

min. Após a lavagem, o sêmen foi ressuspenso em Fert-TALP e usado para inseminar os oócitos 

nas gotas de FIV (~ 50 mil sptz móveis/gota). Após ~ 15h na FIV, os zigotos presumíveis foram 

transferidos para 25 μL de gotas de mSOF sob óleo e cultivados durante 6 dias a 38,5 ° C em 

atmosfera humidificada com 5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2. Os embriões em fase de 

blastocisto foram nas receptores que apresentaram corpo lúteo morfologicamente sólido. Não 

houve diferenças estatísticas (teste t, P> 0,05) ao comparar os resultados das duas estações, dos 

dois rebanhos e duas idades de doadoras. Para primavera vs. verão, não houve diferenças no 

número médio de oócitos recuperados (17,6 ± 12 vs. 12,5 ± 6); oócitos utilizáveis (11,1 ± 10 vs 

8,1 ± 5), embriões transferíveis (3,4 ± 3 vs 3,7 ± 1) e gestação após transferência (46 vs 44%). 

Da mesma forma, não foram encontradas diferenças ao comparar os resultados em dois rebanhos 

diferentes em número médio de oócitos recuperados (15,7 ± 11 vs 13,5 ± 5); oócitos utilizáveis 

(10,3 ± 9 vs 8,0 ± 5), embriões transferíveis (3,1 ± 3 vs 3,7 ± 3) e gestação (52 vs 36%). 

Finalmente, não encontramos diferença ao comparar os resultados em doadores com mais vs. 

menos de 6 anos de idade em número médio de oócitos recuperados (12,9 ± 10 vs 16,1 ± 8); 

oócitos utilizáveis (8,9 ± 9 vs 8,9 ± 6), embriões transferíveis (2,4 ± 1 vs 4,2 ± 4) e gestação (54 

vs 40%). Esses resultados confirmam que o LOPU-PIVE está comercialmente pronta para 

aplicação na propagação de cabras com alto mérito genético em programas fora de estação 

reprodutiva, com potencial para a produção de mais descendentes de cabras de interesse 

zootécnico, pois pode ser conduzida com mais frequência e mais vezes durante a vida doadoras 

em comparação com a superovulação e coleta de embriões convencional. 
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