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Analisamos a influência das diversas tecnologias de reprodução assistida no tempo de gestação e 

no peso ao nascimento em 68 gestações de ovinos estabelecidas através das técnicas de 

superovulação e transferência de embriões (MOET), fertilização in vitro (FIV) e inseminação 

artificial (IA), na cidade de Cravinhos-SP. Protocolos para a sincronização do estro, IA, 

superovulação e flushing, produção de embriões in vitro e transferência de embriões foram 

previamente descritos (Baldassarre e Karatzas, Ani. Reprod. Sci., 2004, 82-83: 255-266). O dia 

da concepção, isto é, o dia 0 (zero) da gestação foi estabelecido como o dia da IA (para os grupos 

da IA e dos embriões produzidos in vivo) ou o dia da FIV para o grupo de embriões produzidos 

in vitro. Os resultados foram estatisticamente testados quanto à significância pelo teste Oneway 

Anova e teste t com nível de confiança de 95%. Observamos que o peso ao nascimento não foi 

diferente entre as gestações de FIV e MOET (5,11 ± 1,4 e 4,7 ± 0,9 Kg., respectivamente), mas 

ambos foram significativamente maiores do que o peso as nascimento das gestações 

provenientes da IA (3,5 ± 0,5 Kg., P <0,05). Curiosamente, a duração das gestações provenientes 

de FIV foi significativamente maior que a das gestações de MOET e IA (148 ± 3,0 vs 145 ± 1,6 

vs 146 ± 2,0 dias, respectivamente, P <0,01). Não foram observadas diferenças estatísticas entre 

as raças Dorper e White Dorper ao se comparar o peso ao nascimento (4,83 ± 1,6 vs. 4,58 ± 0,9 

Kg) e o tempo da gestação (147 ± 3,3 vs. 147 ± 2,2 dias). Observamos também a estação 

reprodutiva no momento da concepção como uma fonte de variação e observamos que a 

concepção no inverno resultou em pesos de nascimentos significativamente menores em 

comparação ao outono, primavera e verão (3,7 ± 0,4 vs. 4,9 ± 1,0 vs. 4,9 ± 1,9 vs. 4,9 ± 0,9 Kg, 

respectivamente, P <0,05). As gestações concebidas na primavera e no verão foram mais longas 

(149 ± 3,3 e 148 ± 1,9 dias) do que aquelas concebidas no outono e no inverno (146 ± 2,0 e 144 

± 1,1, P <0,05). Em resumo, as gestações decorrentes de embriões produzidos in vitro têm 

demonstrado durar mais tempo e resultar em cordeiros mais pesados ao nascimento, o que 

aumenta a incidência de distocia e necessidade de intervenção no parto. Nesse sentido, a indução 

do parto ao redor do 146° dia de gestação pode ser uma ferramenta de manejo útil a fim de 

minimizar os problemas durante a parição. A duração da gestação também parece ser 

influenciada pela época da concepção, com gestações mais longas ocorrendo quando concebidas 

fora da estação reprodutiva (primavera-verão), o que poderia estar associado a variações sazonais 

na disponibilidade de alimentos quando os animais estão em condições de pasto.  
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