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O presente trabalho visa avaliar o efeito da reutilização de um novo dispositivo vaginal na 

concentração de progesterona pós-ovulação de ovelhas submetidas a um protocolo de sincronização 

de 9 dias. A hipótese é que a reutilização do novo dispositivo não altera a concentração de 

progesterona pós-ovulação de ovelhas submetidas ao protocolo de sincronização de 9 dias.  O 

experimento foi realizado em duas réplicas, intervaladas de 30 dias, sendo nove ovelhas em cada 

etapa. Os animais foram divididos, aleatoriamente, em: Grupo Novo (GN, n=9) e Grupo Usado (GU, 

n=9) No GN, as ovelhas receberam o novo dispositivo de progesterona (DX, em fase de registro) 

no D0 (dia zero). No D9, o dispositivo foi removido administrando-se 35μg de d-cloprostenol 

(Prolise®, Syntex, Argentina) e 250 UI de eCG (Folligon®, Intervet, Holanda). No GU, as ovelhas 

receberam o mesmo protocolo dos animais do GN, porém o DX utilizado foi de reúso, ou seja, já 

tinha sido utilizado em outro momento em protocolo de mesmo período. As colheitas de sangue 

ocorreram nos dias: D0, D5, D9 ao D16, D22, D23, D26 e D28 da colocação do dispositivo. Para 

dosagem da progesterona sérica, utilizou-se a técnica de radioimunoensaio em fase sólida, por meio 

de conjunto diagnóstico comercial da Siemens® (COAT–A–COUNT, Diagnostic Products 

Corporation, Los Angeles, CA, USA). A análise estatística foi realizada pelo procedimento GLM 

do Statistical Analyses System (SAS), sendo adotado o nível de significância de 5%. o coeficiente 

de variação intra-ensaio para valores baixos e alto foram, respectivamente de 3,12% e 1,95%. 

Apesar dos animais do GN apresentarem maior concentração de progesterona (P<0,01) durante o 

protocolo hormonal, não houve diferença estatística entre os grupos na concentração de 

progesterona (P>0,05) após a remoção do dispositivo (D10). A reutilização do novo dispositivo não 

influencia na concentração de progesterona pós- ovulação de ovelhas submetidas ao protocolo de 

sincronização de 9 dias. O que possibilita aos produtores uma maior economia nos protocolos de 

sincronização. 
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