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A produção de embriões in vitro (PIVE) foi testada em um rebanho comercial de ovelhas Dorper 

(DP) e White Dorper (WD) durante todo o ano. As doadoras e receptoras foram sincronizados 

utilizando esponjas intravaginais contendo 60 mg de acetato de medroxiprogesterona durante 16 

dias. As doadoras receberam um total de 100 mg de FSH (Folltropin®) em 3 aplicações com 

intervalo de 12h, iniciando-se ~ 36h antes da coleta dos oócitos por laparoscopia (LOPU). Às 

receptoras foram administrados 500 UI de eCG (Novormon®) e 125 mg de cloprostenol (Ciosin®) 

no momento da remoção da esponja e 50 μg de GnRH (Fertagyl®) 36h após. Os procedimentos de 

LOPU, MIV, FIV e CIV foram conduzidos conforme previamente descrito (Baldassarre et al., 

2012. Anim Reprod, 9 (3), 188-194). As fêmeas doadoras foram contidas em uma mesa de 

laparoscopia em um ângulo de 45 ° e, em seguida, utilizando um laparoscópio de 5 mm e uma 

pinça fórceps atraumática, todos os folículos ≥ 2 mm de diâmetro foram aspirados com auxílio de 

uma agulha 20G ligada a uma linha de vácuo. A MIV foi realizada em meio de maturação sob óleo 

mineral, a 38,5 ° C em atmosfera umidificada com 5% de CO2 em ar por 24 h. A FIV foi realizada 

em mSOF suplementado com 10% de soro de ovelha em estro, com sêmen congelado de 4 machos 

(2 de cada raça), enriquecido com Percoll na concentração ~ 50 000 espermatozoides por ml. Após 

~ 15h em FIV, os possíveis zigotos foram cultivados durante 6 dias em meio mSOF a 38,5 ° C em 

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

blastocisto foram transferidos para o útero de fêmeas receptoras sincronizadas com corpos lúteos 

de boa qualidade. Os resultados foram estatisticamente testados quanto à significância pelo teste 

Oneway Anova e teste t com nível de confiança de 95%. Foram realizadas 89 LOPU, resultando 

em um total de 1003 oócitos recuperados (11,3 ± 6/doadora) dos quais 958 ingressaram na MIV 

(10,7 ± 6/doadora). Entre as raças, o número de oócitos coletados (11,8 vs. 10,8) e % de clivagem 

(61,9 vs 67,3) não foram estatisticamente diferentes, entretanto, o número de embriões 

transferíveis/doadora foi significativamente maior na raça WD comparado com a DP (4.9 vs. 3.3, 

P<0.05). Da mesma forma, quando comparamos os resultados das estações sazonais (outono-

inverno) versus não sazonais (primavera-verão) do ano, não foram observadas diferenças 

estatísticas no número de oócitos recuperados/doadora (10,7 vs. 11,6) e % clivagem (68,1 

vs. 62,9), entretanto, a porcentagem de embriões transferíveis/doadora foi significativamente 

maior durante a estação reprodutiva (45,8 vs. 32,9, P <0,05). Diferenças significativas foram 

encontradas entre os 4 machos utilizados quando comparados taxa de clivagem (31.9c vs. 56.4b vs. 

80.8a vs. 81.6%a, P<0.05) e quantidade de embriões transferíveis (19.8c vs. 30.9bc vs. 42.8ab vs. 

65.7%a, P<0.05). Notavelmente, os melhores dois machos foram um de cada raça. No total, 308 

embriões foram transferidos para 273 receptores e a taxa de prenhez foi de 35,5%. A taxa de 

gestação não foi estatisticamente influenciada pela raça, faixa etária da doadora, reprodutor 

utilizado ou época do ano. Estes resultados confirmam que o LOPU-PIVE é comercialmente 

aplicável na multiplicação de ovelhas de alto valor e mérito genético em um programa reprodutivo 

ao longo de todo ano. 
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