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O objetivo dessa revisão foi compreender as diferenças na função ovariana e circulação 

de hormônios metabólicos entre vacas Bos taurus e vacas Bos indicus e os efeitos da 

nutrição sobre a função ovariana. Vacas Bos indicus apresentam menor diâmetro do 

folículo dominante e do Corpo lúteo, porém‚ os níveis de estradiol e progesterona são 

mais elevados que em vacas Bos taurus. Especula-se que esses resultados devam- se a 

menor metabolização hepática desses compostos e, além disso, a maior circulação de 

hormônios metabólicos‚ como por exemplo a insulina e Fator de Crescimento Semelhante 

a Insulina (IGF)‚ promovendo com isso um estímulo a esteroidogênese. Também associa-

se essa maior circulação de hormônios metabólicos a ocorrência de maior recrutamento 

de folículos entre 2 e 5 mm em Bos indicus. Essas diferenças ovarianas‚ mediadas pelos 

hormônios metabólicos‚ refletem na eficiência de biotécnicas reprodutivas como 

Aspiracão folicular e Produção in vitro de embriões. Além disso‚ observa-se que a 

nutrição interage de forma semelhante entre as raças‚ podendo gerar um aumento do 

diâmetro folicular e da área lútea porém com redução dos hormônios reprodutivos e 

metabólicos quando ambas as raças são submetidas a uma dieta de alta energia‚ 

provavelmente em decorrência a aceleração do metabolismo e maior degradação hepática 

desses compostos.  
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