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EFEITO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À PROGESTERONA EM 

PROTOCOLOS DE IATF PARA OVELHAS NÃO ESTACIONAIS 
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A reprodução de raças ovinas não estacionais pode ser intensificada quando implementamos 

mais de um programa reprodutivo ao ano com o auxílio da inseminação artificial em tempo fixo 

(IATF). Protocolos de IATF com tempo reduzido de exposição à progesterona (P4) podem ser 

preferidos por favorecerem a redução da estação reprodutiva e à possibilidade de obter um 

folículo mais novo. Por outro lado, protocolos de IATF com prolongada exposição à P4, 

proporcionam maior tamanho de folículo pré-ovulatório, entretanto, podem reduzir as taxas de 

ovulação. O objetivo desse estudo foi comparar a eficiência reprodutiva de protocolos de IATF 

de curta (D7) e de longa duração (D9). Foram utilizadas 191 ovelhas das raças Dorper, Santa 

Inês e mestiças com peso inicial médio de 52,80 ± 1,26 kg, idade inicial média de 23,99 ± 1,62 

meses e escore de condição corporal (ECC; escala de 1-5) inicial de 3,05 ± 0,06. Os animais 

foram distribuídos aleatoriamente entre dois tratamentos: Protocolos D7, com exposição de P4 

por 7 dias; e D9, com exposição de P4 por 9 dias. No d0 dos protocolos foi inserido um implante 

CIDR® Ovino (Zoetis, Campinas, SP – Brasil) contendo 0,33g de P4, que permaneceu por 7 ou 

9 dias de acordo com o respectivo tratamento. Na retirada do CIDR® foi administrado por via 

intramuscular 5 mg de Dinoprost Trometamina (Lutalyse®, Zoetis, Campinas, SP – Brasil) e 300 

UI de Gonadotrofina Coriônica Equina (Novormon®, Zoetis, Campinas, SP – Brasil). Foi feita a 

observação de estro por um período de 52h após a retirada do CIDR®. A IATF foi realizada 

através de laparoscopia abdominal, programada para ocorrer 48h após a retirada do CIDR®, 

seguindo a ordem da manifestação do estro. Foi utilizado o procedimento Glimmix do SAS para 

avaliar as variáveis estudadas e considerado efeito estatístico quando P ≤ 0,05. Três ovelhas do 

tratamento D9 perderam o CIDR® e foram retiradas da análise. Uma ovelha de cada tratamento 

não foi inseminada e seus dados foram retirados da análise da taxa concepção. Não houve efeito 

na taxa de concepção (P = 0,12) dos tratamentos D7 (50%; 49/98) e D9 (61%; 54/88). Houve 

efeito na taxa de estro (P = 0,03), sendo maior a expressão de estro para o D9 (92%; 81/88) em 

relação ao D7 (81%; 79/98). Não houve efeito significativo para o tempo da retirada do CIDR® 

ao estro (P = 0,94; 29,94 vs 30,06 ± 1,15h), para o tempo do estro à IATF (P = 0,67; 22,25 vs 

21,27 ± 0,81h) e para o tempo da retirada do CIDR® à IATF (P = 0,69; 51,54 vs 51,35 ± 0,34h), 

respectivamente para os tratamentos D7 e D9. Não houve efeito na taxa de prenhez após o 

repasse com os reprodutores (P =0,10) sendo 68% (67/98) para o D7 e 78% (69/88) para o D9. 

Ocorreram 6% (6/98) de abortos no D7 e 3% (3/88) no D9 sem diferença entre os tratamentos (P 

= 0,40). Nessas condições experimentais, os dados sugerem que ambos os protocolos de IATF 

podem ser utilizados em ovelhas não estacionais sem afetar o resultado reprodutivo. Entretanto, é 

necessário um maior número de trabalhos científicos para ampliar o banco de dados sobre os 

efeitos do tempo de exposição à P4 na reprodução. 
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