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Foi muito oportuna a escolha desta pesquisa 
para a moderna pecuária brasileira, tendo em vista, 
principalmente, a escassez de informações sobre o 
tema na literatura especializada. O uso da ultrasso-
nografia na reprodução e na avaliação de carcaças 
de bovinos apresenta uma série de vantagens: é um 
procedimento seguro, de alta acurácia e economia, 
que oferece um diagnóstico rápido e confiável.

Em seis capítulos, que abordam desde con-
ceitos anatômicos e fisiológicos dos animais até 
aplicações práticas dessa tecnologia, comprova-se 
a eficiência da ultrassonografia como ferramenta 
de gestão e de altos resultados no campo. 

A linguagem técnica, porém sem excessos, que 
os autores imprimiram à obra não é empecilho para 
a compreensão de um conteúdo atualizado e rico 
em imagens, que será de muita valia para quem usa 
a ultrassonografia como ferramenta de trabalho.

O livro traz, ainda, dados inéditos de pesquisas 
recentes sobre o tema, contribuindo, dessa forma, 
para o crescimento dessa área de estudo e a de-
monstração desse caso de sucesso, que é a pecuária 
de corte no Brasil.

Jorge Antonio Ferreira de Lara
Chefe-geral da Embrapa PantanalA
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Há décadas que o segmento da pecuária vem 
se destacando como um dos pilares do agronegó-
cio brasileiro. Mesmo enfrentando obstáculos, o 
rebanho bovino nacional estrutura-se de maneira 
robusta, acumulando experiências ano após ano, 
principalmente na área da tecnologia. 

Esta obra, concebida graças a uma feliz par-
ceria editorial entre a Embrapa e a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp-Araçatuba), contém rele-
vantes informações acerca do emprego da  ultras-
sonografia em bovinos, aplicada na reprodução de 
bovinos e na avaliação de carcaças.  O livro é dotado 
de diferenciais que o destacam entre os presentes 
no mercado. Foi feita uma cuidadosa abordagem 
da anatomia e da fisiologia animal. Em seguida, foi 
demonstrada a aplicabilidade do ultrassom no con-
texto reprodutivo e na avaliação de carcaça, tema 
pouco explorado e de divulgação bem restrita na 
literatura especializada. Por isso, tema bastante caro 
à comunidade científica. Complementarmente, mui-
tos recursos tecnológicos foram investigados, como 
o emprego do Doppler, de imagens 3D e 4D e a 
análise computacional de imagens. Ademais, foram 
conciliadas informações as mais variadas, provenien-
tes dos diversos estados do Brasil.

Mais de 25 pesquisadores participaram da 
produção desta pesquisa, todos eles com sólida 
experiência nos respectivos campos do conheci-
mento, unidos no mesmo interesse de aprimorar a 
eficiência da pecuária no Brasil. Esta obra certamen-
te ajudará a capacitar o profissional interessado em Pr
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aumentar seus conhecimentos nessa nova e tão 
promissora área, que é a da ultrassonografia aplica-
da ao bovino.

Boa leitura!

Marcelo Marcondes Seneda
Professor da Universidade Estadual de Londrina e 
presidente da Sociedade Brasileira de Tecnologia 
de Embriões
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O uso da ultrassonografia em reprodução e 
avaliação de carcaças de bovinos é prática conso-
lidada, sendo essa técnica aplicada tanto para fins 
científicos quanto para aumentar a eficiência do 
manejo rotineiro desses animais nas propriedades. 
Sua eficácia se deve ao fato de permitir a visualiza-
ção, em tempo real, das estruturas a serem anali-
sadas. Além disso, é um método não invasivo, que 
possibilita diagnósticos precoces, rápidos e com 
grande acurácia. 

Para que a ultrassonografia seja um método de 
diagnóstico eficiente, é preciso que o profissional 
tenha farto conhecimento tanto sobre as funções 
do equipamento quanto sobre os elementos ana-
tômicos e fisiológicos dos animais avaliados pela 
técnica. 

Este livro aborda aspectos relacionados com a 
morfologia e a fisiologia reprodutiva dos bovinos, 
como: controle endócrino, dinâmica folicular, con-
dições patológicas de útero e ovário, diagnóstico 
precoce de gestação, sexagem fetal, exame gineco-
lógico e aspiração folicular, bem como a utilização 
de ultrassonografia como ferramenta auxiliar nas 
avaliações do trato reprodutor de touros. Relata 
também uma experiência nova, com o emprego do 
Doppler na reprodução de bovinos, e inovações em 
relação à ultrassonografia, que poderão ser utiliza-
das em breve na rotina diagnóstica. Ademais, um 
dos capítulos trata da utilização dessa ferramenta 
na avaliação de carcaças bovinas.In
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As imagens apresentadas – obtidas das rotinas 
práticas e/ou de pesquisas dos autores – poderão 
servir de fonte de consulta a técnicos e estudantes, 
capacitando-os, assim, a aplicar corretamente a 
técnica da ultrassonografia na reprodução e na 
avaliação de carcaça bovina.
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Capítulo 1

Anatomofisiologia do ciclo 
estral de fêmeas bovinas

Fabiana Andrade Melo-Sterza

Evelyn Rabelo Andrade

Mariane Gabriela Cesar Ribeiro Ferreira

Ériklis Nogueira

Christopher Junior Tavares Cardoso

O objetivo deste capítulo é revisar os conhecimentos sobre a dinâmica 
de crescimento e desenvolvimento dos folículos ovarianos, e relacioná-los 
com a ultrassonografia. O  que se conhece hoje sobre dinâmica folicular 
é devido, em grande parte, a essa técnica. A  primeira hipótese de que o 
ciclo estral ocorresse em um padrão de ondas foliculares foi levantada por 
Rajakoski (1960), ao fazer análises histológicas do tecido ovariano. No entan-
to, os maiores avanços sobre o conhecimento da fisiologia da reprodução 
de fêmeas bovinas foram registrados no final da década de 1980, quando a 
ultrassonografia e os exames laboratoriais de maior eficácia começaram a 
ser empregados (ADAMS et al., 1992; GINTHER et al., 1989a).

Esses conhecimentos foram fundamentais para o desenvolvimento e 
o aperfeiçoamento de biotécnicas da reprodução assistida, como a sincro-
nização do estro para a realização da inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF) e a transferência de embriões em tempo fixo (TETF), a superovulação 
de doadoras de embriões e o controle do ciclo estral de doadoras de oóci-
tos. Apesar dos grandes avanços obtidos, algumas questões relacionadas 
à dinâmica folicular ainda não foram esclarecidas, o que vem motivando 
o interesse de diversos pesquisadores (CARVALHO et al., 2008; CUMMINS 
et al., 2012; ENDO et al., 2012), interessados em melhorar, cada vez mais, a 
eficiência reprodutiva dos rebanhos bovinos.


