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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado entre os meses de setembro e outubro de 2020, em Santana 

do Livramento, Rio Grande do Sul. O experimento objetivou avaliar a atividade reprodutiva 

de ovelhas leiteiras fora da estação convencional de acasalamento. Foram utilizadas 17 

ovelhas da raça Lacaune e 21 ovelhas da raça Crioula. As fêmeas foram divididas em função 

da raça, e a partir deste critério definiu-se distintos protocolos hormonais. O protocolo 

avaliado nas ovelhas Lacaune consistiu no implante intravaginal por um período de sete dias 

do hormônio progesterona, somado a injeção intramuscular de Gonadotrofina coriônica 

equina (eCG) no momento da retirada do implante, na dose de 400 UI. O protocolo seguido 

nas ovelhas da raça Crioula contou com a aplicação de dose única intramuscular de 

prostaglandina (2 mL). Após estes tratamentos, os animais foram submetidos a um período de 

encarneiramento por 5 dias nos meses supracitados, ou seja, fora da estação convencional de 

acasalamento, registrando-se o momento do cio com auxílio de carneiros marcados com tinta 

no peito. As ovelhas Lacaune apresentaram 52,9% (9/17) de taxa de cio, enquanto as ovelhas 

Crioula apresentaram 38% (8/21). Os resultados obtidos demonstram que o tratamento 

hormonal em ovelhas leiteiras possibilita a manifestação de cio em períodos do ano em que 

naturalmente não ocorreria. 
 

Palavras-chave: Hormônios. Luteolítico. Ovinos. Progesterona. Reprodução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study was developed between september and october months of 2020, in Santana do 

Livramento, Rio Grande do Sul. This experiment aimed to evaluate the reproductive activity 

in breeds sheep outside the conventional mating season. Females were divided according to 

race and, based on this criterion, different hormonal protocols were defined. The protocol 

evaluated in the Lacaune sheep consisted in the progesterone hormone intravaginal implant 

for seven days and, in addition, to the intramuscular injection of equine chorionic 

gonadotropin (eCG) at a dose of 400 UI, in the moment that was removal the implant. The 

developed protocol in the Creolas sheep consisted a single intramuscular dose of 

prostaglandin (2mL). After this treatments, the animals were subjected to a period of 

incarnation for five days, in the aforementioned months, that is, outside the conventional 

mating season, recording the moment of heat by means of marked sheep with ink on the chest. 

The Lacaune sheep showed 52.9% (9/17) estrus rate, while the Creolas sheep apresented 38% 

(8/21) estrus rate. The results obtained evidence that the treatment with hormones in sheep 

allows the manifestation the heat in periods of the year when not be happened naturally. 

 

Key words: Hormones. Luteolytic. Progesterone, Reproduction. Sheep. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura é uma atividade em expansão no Brasil, visando a produção de carne, 

leite e lã. Segundo o PPM/IBGE (2017) o rebanho ovino no Brasil é formado por 17.976.367 

milhões de cabeças, sendo destes 3.437.307 no estado do Rio Grande do Sul, cujas principais 

cidades produtoras são, por ordem: Santana do Livramento, Alegrete, Uruguaiana e Quaraí 

(IBGE, 2018). 

No Brasil, a ovinocultura leiteira ainda está em processo de desenvolvimento e a 

demanda pelo leite está direcionada para confecção de queijos e produtos fermentados, sendo 

o consumo in natura irrelevante. As Regiões Sul e Sudeste possuem maior produção e 

demanda do mercado consumidor para os produtos derivados do leite. Destacam-se os ovinos 

da raça Lacaune, de origem francesa, que apresentam boa adaptação às condições de clima e 

alimentação do Sul do país (SENAR, 2019). Outras características interessantes desta raça 

quanto à produção leiteira são: teores de proteínas e gorduras no leite, resistência à mastite, a 

morfologia da mama e a facilidade de ordenha (THOMAS et al., 2004). 

Os ovinos da raça Crioula destacam-se pela rusticidade e capacidade de adaptação a 

diferentes condições de clima, solo e vegetação, possuindo resistência a enfermidades que 

acometem o rebanho, principalmente a endoparasitas e problemas podais. Essa raça também é 

utilizada em cruzamentos com raças de maior expressão numérica, visando melhorar a 

rusticidade do rebanho (VAZ, 2000). 

Para atender ao incremento na demanda pelo consumo de carne ovina, há necessidade 

de inclusão de estratégias de manejo reprodutivo, que busquem reduzir o período de serviço e 

a disponibilidade de lotes de fêmeas gestantes e parições em períodos definidos no ano, 

procurando a formação de lotes de terminação bem uniformes, e/ou confinamentos de 

cordeiros para o abate precoce, mantendo o abastecimento constante do mercado consumidor 

(TRALDI, 2002). Da mesma forma, em sistemas leiteiros exige estratégias reprodutivas 

diferenciadas, a fim de permitir uma melhor distribuição de lotes em lactação durante as 

distintas épocas do ano. 

 O período de reprodução é fundamental para qualquer sistema de produção, 

considerando sua influência direta nos indicadores de produtividade do rebanho, como na taxa 

de ovulação, taxa de concepção e número de crias nascidas (MAIA & NOGUEIRA, 2019). 

Neste sentido, há uma crescente demanda por biotécnicas de reprodução em pequenos 
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ruminantes que visem o incremento da produtividade e da rentabilidade dos rebanhos e das 

unidades reprodutivas (GUSMÃO & ANDRADE, 2005).  

 Como alternativa para maximizar a produção de cordeiros fora do período estacional, 

a manipulação do ciclo estral através da aplicação de hormônios reprodutivos que auxiliam o 

retorno ao cio, ocasionando gestações em diferentes épocas do ano, tem se mostrado uma 

excelente alternativa. 

 Conforme Carvalho (2009), a sincronização do estro e da ovulação trazem reais 

benefícios, como melhoria da eficiência reprodutiva, redução da mão de obra para detecção 

do estro, concentração das parições, lotes mais homogêneos ao abate e melhor utilização do 

reprodutor. Além disso, possibilita-se altas taxas de prenhez no início das estações de monta, 

diminuição no intervalo entre partos e aumento no número de animais nascidos, 

possibilitando maiores cuidados com os cordeiros e incremento da distribuição da oferta de 

carne ao longo do ano, aliado a possibilidade de três partos por fêmea a cada dois anos 

consecutivos. Portanto, o uso de biotecnologias que permitam a manipulação do ciclo estral 

surge com o intuito de otimizar os processos do sistema produtivo capazes de gerar retornos 

diretos e indiretos para produtores e técnicos, uma vez que permitem a redução do intervalo 

entre partos, altas taxas de prenhez e nascimentos sincronizados, facilitando o manejo 

nutricional destes animais. Por isso, a necessidade de desenvolver protocolos que permitam 

um sistema de produção destes produtos o ano inteiro. 

 Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade reprodutiva de ovelhas 

leiteiras das raças Crioula e Lacaune, sincronizadas através da utilização de distintos 

protocolos hormonais, fora da época convencional de acasalamento. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a atividade reprodutiva de ovelhas leiteiras das raças Crioula e Lacaune, fora 

da estação convencional de acasalamento. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Mensurar a taxa de cio de ovelhas Lacaune expostas a protocolo de sincronização 

de cio utilizando gestágeno; 

b) Mensurar a taxa de expressão de cio de ovelhas da raça Crioula expostas a 

protocolo de indução de cio utilizando hormônio luteolítico; 

c) Registrar e analisar o período de manifestação do cio (em horas) após a aplicação 

dos protocolos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 RAÇAS 

 

3.1.1 Raça Lacaune 

 

O sistema de exploração leiteira no Brasil ainda é relativamente recente, fazendo-se 

necessários estudos com relação à produção e desempenho das raças, que serão destinadas à 

produção leiteira (BIANCHI, 2014). Entre as raças, a Lacaune vem ganhando destaque 

(Figura 1). 

Figura 1 – Ovinos da Raça Lacaune 

 
                 Fonte: Autora (2020). 

 

A raça Lacaune é originária da França e foi introduzida no Brasil no início da década 

de 90, sendo o estado do Rio Grande do Sul o primeiro a receber os animais e a implantar o 

primeiro laticínio especializado (BRITO et al., 2006). Atualmente, o estado de Santa Catarina 

é o maior produtor de leite ovino do país, com o rebanho composto majoritariamente por esta 

raça. 

Os animais possuem como características: temperamento dócil, pelagem predominante 

branca, poucos traços de pigmentação, altura na idade adulta de 70 cm a 80 cm, peso médio 

das fêmeas adultas é de 70 kg a 80 kg e os machos adultos de 95 kg a 100 kg. São animais de 

corpo robusto, grande e comprido (ARCO, 2021). As fêmeas possuem boa rusticidade e 

instinto materno, longa atividade sexual e prolificidade de média a alta (SAÑUDO, 2008).  

A lactação pode perdurar por 5 a 6 meses com uma média de produção que pode 

chegar a dois litros por dia sendo que no pico da lactação, 30 a 40 dias pós-parto, podem 

atingir três litros por dia (SIQUEIRA & EMEDIATO, 2013), apresentando potencial 
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produtivo de até 280 litros, mas devido às condições de manejo, o país produz em torno de 

180 litros por lactação (RABASSA, 2011). 

Os aspectos produtivos desses animais são de aptidões mistas, sendo explorado o leite 

para a produção de queijos e derivados, e a carne proveniente de seus cordeiros é considerada 

de alta qualidade, representando um complemento importante na renda dos criadores 

(FIGUEIRA et al. 2018). 

 

3.1.2 Raça Crioula 

 

As raças de ovinos brasileiros descendem de raças ovinas inseridas no Brasil no 

período da colonização portuguesa e espanhola no século XVIII (VAZ, 2000). Estudos 

revelaram que a raça Crioula tem como ancestral direto a raça hispânica Lacha, e dentre 

outras raças envolvidas no seu surgimento estão as raças comerciais exóticas Corriedale, 

Romney Marsh e Churra espanhola (HENKES et al., 1993). Atualmente, a raça Crioula se 

tornou uma raça com padrões definidos e foi reconhecida como raça localmente adaptada ao 

sul do Brasil; produzem lã medulada e naturalmente pigmentada com uma alta variabilidade 

de cores (preto, marrom, castanho, branco e cinza) e com potencial para uso econômico na 

região, como confecção de artesanatos e tapeçaria industrial (MOREIRA & SILVA, 2004; 

CAVALCANTI, 2015). 

A descrição do padrão racial caracteriza as Crioulas como ovelhas lanadas de médio 

porte, com bom temperamento, apreciadas por apresentarem ótima habilidade materna e por 

serem de fácil manejo, possuindo aptidão para produção de lã. Sua pele e carne são muito 

apreciadas. (VAZ et al. 1997; VAZ, 2000). A pele é de qualidade industrial, pois tem 

resistência e suavidade. A carne é apreciada devido à maciez e sabor diferenciado (MORAES 

et al., 2015). A lã é naturalmente colorida e muito utilizada na tapeçaria industrial, sendo seu 

pelo o de maior comprimento em comparação à lã de outras raças ovinas (MORAES & 

SOUZA, 2011). (Figura 2). 
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Figura 2 – Ovelhas da raçaCrioula 

 
                                        Fonte: Autora (2020). 

 

A raça Crioula possui algumas vantagens adaptativas, como a tolerância a 

endoparasitas e às condições climáticas e de vegetação da região Sul (VAZ et al., 2002; 2003; 

MORAES & SOUZA, 2011; MORAES et al., 2015). Atualmente as ovelhas Crioulas habitam 

a região Sul do Brasil e outros países de condições climáticas extremas, como o Uruguai e o 

Peru. Alguns poucos rebanhos também podem ser encontrados em São Paulo e Rio de 

Janeiro, porém em menor escala (CAVALCANTI, 2015; MORAES& SOUZA, et al., 2015). 

 

3.2 REPRODUÇÃO ESTRATÉGICA EM OVINOS 

 

A reprodução é considerada a forma mais rápida e econômica para uma produção mais 

significativa. O conceito refere-se ao ato de reproduzir, proporcionando e gerando novos 

descendentes, o que dentro de um sistema produtivo, pode ser entendido como aumento do 

rebanho, permitindo melhorar o potencial de produção (RIBEIRO, 1997).  

A condição nutricional, idade e a estação do ano são fatores que influenciam 

diretamente no desenvolvimento da maturidade sexual dos ovinos, por permitir aos recém-

nascidos desenvolverem-se em condições favoráveis de temperatura e maior disponibilidade 

de alimentos (PUGH, 2005; CARVALHO, 2009). 

Na Região da Campanha e Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, as 

condições geográficas como a latitude, associada à sensibilidade ao fotoperíodo das raças 

criadas, proporciona, em condições naturais, apenas uma parição por ano. Por isso, o mercado 

agropecuário necessita de estratégias reprodutivas viáveis e lucrativas para aperfeiçoar a 

atividade com o objetivo de aumentar os índices produtivos (MORAES, SOUZA; JAUME, 



16 
 

2007). Assim, controlar o ciclo estral por meio de protocolos de sincronização de cio (indução 

de cio) permite ao produtor dividir lotes de fêmeas de acordo com a capacidade de manejo e 

instalações da propriedade. Suas vantagens estão no aparecimento do cio das fêmeas tratadas 

em um mesmo período, reprodução em períodos de anestro estacional, facilidade de manejo e 

o melhor aproveitamento do macho (TECNOPEC, 2004 apud CANOVA, 2006), além de 

possibilitar a manutenção da produção leiteira ao longo de todo ano. 

Os programas de sincronização de cio se tornaram possíveis graças aos métodos 

farmacológicos do controle do ciclo estral. Dentre os vários hormônios existentes, estes estão 

sendo intensamente utilizados: a progesterona, a gonadotrofina coriônica (eCG), liberador de 

gonadotrofinas e estrógeno. 

 

3.3 PROGESTERONA 

 

O primeiro hormônio utilizado para a sincronização do estro, há cinco décadas, foi a 

progesterona (P4) (KNIGHTS et al., 2001). A progesterona, como os estrógenos, é um 

hormônio esteróide produzido pelo corpo lúteo (CL) do ovário, placenta e córtex adrenal, 

sendo sintetizada em quantidades relativamente pequenas (LEHNINGER, 2006; 

SOUTO,2019), tratando-se de um hormônio com função reguladora no sistema reprodutivo 

das fêmeas e que para efetividade, mesmo em baixas concentrações (LEHNINGER, 2006). A 

produção continua de progesterona é extremamente importante para o estabelecimento e 

manutenção da prenhes e sabe-se que, também é importante o tempo de aumento da 

progesterona após a ovulação (KENYON et al., 2013; MARQUES et al., 2013), uma vez que 

aumenta a atividade secretora das glândulas do endométrio e inibe a mortalidade do 

miométrio, atuando também como um indutor do cio, no desenvolvimento do tecido secretor 

e glândulas mamárias. Portanto, sua principal atividade consiste em criar um ambiente 

adequado para o desenvolvimento embrionário, assegurando uma ótima gestação (HAFEZ et 

al., 2004). 

Quanto à duração dos protocolos a base de progestágenos, existem protocolos longos 

(12-14 dias) e protocolos curtos (5-7 dias) (ABECIA et al., 2012). Os longos mimetizam o 

período de permanência do corpo lúteo (CL) no ciclo estral, sincronizando eficientemente o 

estro. No entanto, Menchaca e Rubianes (2004) justificam que protocolos curtos (5-7 dias) 

são suficientes para sincronizar a emergência da onda folicular, que ocorre entre 5-7 dias, não 

sendo necessário prolongar a fase luteal.  
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3.4 GONADOTROFINAS 

 

Os hormônios folículo-estimulante (FSH) e luteinizante (LH) são denominados de 

gonadotrofinas devido a seu papel de estimular as células no interior dos ovários e testículos 

(gônadas), sendo secretados pelas células da pituitária anterior e classificadas, quimicamente, 

como glicoproteínas (SOUTO, 2019). O FSH atua, principalmente, no início da formação do 

antro e fluido folicular, multiplicação das células da granulosa e da teca, formação de 

receptores para LH e estímulo da esteroidogênese. Já o LH atua na modificação na 

esteroidogênese (estrógeno para progesterona), além de promover a ovulação e a formação do 

corpo lúteo e promover a secreção de progesterona (ANTONIOLLI, 2002). Existe outra 

forma de liberação denominada de onda pré-ovulatória de LH e de FSH, que é evidente na 

fêmea antes da ovulação. Esta onda pré-ovulatória é responsável pela ovulação e persiste de 6 

a 12 horas na maioria das espécies (HAFEZ et al., 2004). As gonadotrofinas são levadas aos 

ovários, mais especificamente nos folículos, por meio da circulação, onde o FSH estimula o 

desenvolvimento dos mesmos. Com isto, os folículos iniciarão a produção de estrógeno, que 

via circulação sistêmica chegam ao hipotálamo, provocando um efeito negativo na secreção 

tônica e um efeito positivo na secreção de gonadotrofina na hipófise (ANTONIOLLI, 2002). 

 

3.5 HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINA (GnRH) 

 

O GnRH é responsável por regular indiretamente a atividade gonadal por meio de 

estímulos da secreção de LH e FSH pela hipófise (SOUTO, 2019). É um hormônio 

polipeptídico sintetizado pelo hipotálamo, que atua sobre a hipófise e leva à liberação do LH 

(hormônio luteinizante) e FSH (folículo-estimulante). A luminosidade é captada pelos 

fotorreceptores dos olhos e transmitida pelo sistema nervoso ao hipotálamo e, posteriormente, 

a hipófise, transformando-se de sinal nervoso em hormonal. Este sinal desencadeará a 

secreção de melatonina que, por sua vez, irá estimular o pulso gerador do hormônio liberador 

de gonadotrofina (GnRH), o qual irá estimular a secreção e liberação do hormônio 

luteinizante (LH), e, assim, a ovulação (COSTA, 2007). Tal secreção aumenta durante o 

período escuro, ou seja, em dias curtos haverá um período mais longo de alta secreção de 

melatonina a cada 24 horas. Este hormônio é muito utilizado na sincronização de cio e 

transferência de embriões, levando a maturação dos folículos, fazendo com que o animal 

ovule mais rapidamente, diminuindo assim, o período estral (SOUTO, 2019). 
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3.6 ESTRÓGENO 

 

As células secretoras de esteroides são as responsáveis por produzir o estrógeno 

durante o desenvolvimento folicular. Essas células localizam-se entre os fibroblastos da teca 

interna, no decorrer da fase lútea. O estrógeno atua no hipotálamo e na hipófise, inibindo a 

secreção de LH, bem como na estimulação do crescimento glandular endometrial, do 

crescimento de dutos na glândula mamária e aumento na atividade secretora dos dutos 

uterinos (SOUTO, 2019). Este hormônio induz comportamento de cio na fêmea. No entanto, 

pequenas quantidades de progesterona, juntamente com o estrógeno, são necessários para 

indução do cio em algumas espécies, tais como a ovelha (HAFEZ et al., 2004). 

Os estrógenos possuem várias funções no comportamento reprodutivo, entre elas 

podem ser citadas: a) a responsabilidade pelas contrações do miométrio no início do cio, b) o 

17β estradiol aumentam o estimulo a secreção de prolactina por inibir fator inibidor (PIF), c) 

o estradiol produz mudanças típicas do estro no trato genital e no comportamento permitindo 

a receptividade sexual, d) os estrógenos ovarianos estimulam a liberação da ocitocina 

pituitária enquanto a progesterona inibe (GONZÁLES, 2002). 

 

3.7 USO DE ECG 

 

A utilização da gonadotrofina coriônica eqüina (eCG) associada ao protocolo 

hormonal melhora a frequência e a taxa de ovulação, antecipando a ovulação e permitindo 

sincronia nas ovulações em animais tratados (CANOVA, 2006). O uso de eCG nos protocolos 

de sincronização do estro e indução da ovulação em ovelhas é bem estabelecido, pois, uma 

simples aplicação da eCG, após tratamento com progestinas, aumenta a resposta ovulatória, a 

taxa de concepção, e o percentual de partos múltiplos para cada ovulação induzida 

(SIMONETTI et al., 2000).   

Segundo Dias et al. (2017) o uso de eCG melhora a sincronização de estro e as taxas 

de fertilidade. Apesar de efetiva, a administração de eCG apresenta algumas limitações. Por 

se tratar de uma molécula complexa e ser proveniente da espécie equina, sua administração 

induz a uma resposta imunológica em ovinos, o que pode afetar negativamente a fertilidade 

subsequente (ROY et al., 1999). 

No entanto, segundo Carvalho (2009) foi comprovado que a gonadotrofina coriônica 

equina (eCG) eleva a taxa de ovulação em ovelhas em virtude do aumento da taxa de 



19 
 

crescimento do folículo antral e alteração da razão do tamanho das diferentes classes de 

folículos ao estro (BARRETT et al., 2004). Portanto, a utilização do eCG em protocolos de 

sincronização de estro em ovinos, vem sendo amplamente estudada, em face da promoção do 

aumento da resposta ovariana, com a consequente elevação de taxa de concepção (BOSCOS 

et al., 2002). A indução ou a sincronização do estro com a utilização de progestágenos 

seguido do eCG pode ser suficiente para incrementar a taxa de prenhez e o número de crias 

em qualquer sistema de produção, podendo ainda otimizar sistemas onde existe a seleção de 

rebanho ovino (STELLFLUG et al., 2001). 

 

3.8 EFEITO MACHO 

 

Segundo a literatura, o “efeito macho” pode ajudar em um maior incremento de 

ocorrência de estro (CARVALHO, 2009). Portanto, têm se observado que a associação do 

efeito macho a tratamentos hormonais resulta em maior eficácia na indução do estro 

(CANOVA, 2006). A resposta da ovelha ao carneiro vai depender da intensidade do estímulo 

e da receptividade da fêmea, isto é, da profundidade do anestro. Fêmeas de raças com um 

forte padrão sazonal não responderão por mais forte que sejam os estímulos, ao passo que em 

fêmeas de raças pouco sazonais, no fim do período de anestro, bastará um estímulo rápido 

(CARVALHO, 2009). Observou-se que em ovelhas colocadas nos três últimos dias de 

tratamento de sincronização éstrica com progestágenos junto aos machos, houve a uma rápida 

elevação da secreção de LH, um avanço do início e do fim do estro, do pico de LH e da 

ovulação, reduzindo a duração do estro (EVANS et al., 2004; UNGERFIED et al., 2004; 

HAWKEN et al., 2005).  

 

3.9 FOTOPERÍODO 

 

O fotoperíodo e a temperatura ambiental afetam os ciclos sexuais anuais, sendo o 

primeiro o fator mais impactante sob o ciclo reprodutivo (HAFEZ, 2004). Os animais 

apresentam dois tipos de classificação de acordo com o fotoperíodo: animais de dias longos, 

estando inseridos os equídeos e os bovinos, uma vez que a atividade sexual se manifesta após 

o solstício de inverno, quando os dias são mais longos; e os animais de dias curtos, no qual 

estão inclusos os ovinos, caprinos e suínos, os quais a atividade sexual se manifesta após o 

solstício de verão, quando os dias são mais curtos. Portanto, o fotoperíodo é um dos principais 

fatores ambientais determinantes da estacionalidade reprodutiva das fêmeas ovinas e caprinas 
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(KARSCH, 1984; TRALDI, 2002). Nos ruminantes domésticos pequenos, embora a 

domesticação possa ter atenuado ou suprimido algumas das várias expressões fisiológicas da 

sazonalidade, houve a manutenção da maioria delas (THIÉRY, 2002). Os ovinos são 

reprodutores de dias curtos, ou seja, tornam-se sexualmente ativos em resposta à diminuição 

da duração dos dias (final do verão, início do inverno), sendo a sazonalidade reprodutiva uma 

das características de grande importância na limitação da produtividade dos pequenos 

ruminantes (ZARAZAGA, 2003; CARVALHO, 2009). Podemos observar que os efeitos 

negativos do fotoperíodo na atividade reprodutiva, diminuem quando as latitudes são mais 

baixas, sendo por isto, quase que totalmente ausentes em regiões subtropicais ou tropicais. Por 

outro lado, observa-se que a influência do fotoperíodo é evidenciada, quanto maior for a 

latitude. Assim sendo, os ovinos iniciam sua estação reprodutiva à medida que a luminosidade 

diária diminui, obedecendo desta maneira ao fotoperíodo decrescente (TRALDI, 2002). 

 

3.10 USO DA ESPONJA COMO MÉTODO INDUTIVO 

 

Em ovinos, as esponjas vaginais de liberação lenta impregnadas com 50mg de acetato 

de medroxiprogesterona (MAP) são muito utilizadas (KNIGHTS et al., 2001; CASTILHO et 

al., 2013). 

A utilização de esponjas vaginais tem por objetivo induzir o ciclo estral, com 

hormônios que permitam o desenvolvimento e a maturação dos folículos, assim como a 

ovulação e o aparecimento do cio (SILVA SOBRINHO, 2001). A sincronização do cio se dá 

pelo uso de hormônios em combinação com substâncias em várias dosagens. A preparação da 

esponja cilíndrica, com 2,5 cm de base por 3 cm de altura, aplicando-se nas mesmas 1 ml (50 

mg) de Acetato de Medroxiprogesterona (ou acetato de fluorogestona), é um método de baixo 

custo, simples e eficiente. Após a aplicação, secam-se as esponjas, armazenando-as da 

exposição à luz solar e de possíveis contaminações até o momento da colocação na porção 

cranial da vagina da fêmea. O aparecimento de cio ocorre a partir de 16 horas após a retirada 

da esponja. Não deverão ser inseminadas aquelas fêmeas que não manifestarem sinais de estro 

dentro de 30 horas após a retirada da esponja (CANOVA, 2006). 

Para obter uma boa resposta da esponja introduzida nos animais é recomendável 

seguir algumas etapas: injetar antibiótico de amplo espectro, que não seja irritante de 

mucosas, no interior da esponja, a fim de evitar vaginites e aderências; dar uma volta, com o 

cordão, em torno do seu eixo longitudinal para facilitar sua retirada e evitar sua ruptura; 

higienizar a genital da fêmea antes da introdução do aplicador, se preciso, lavar e secar com 
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papel toalha; utilizar um gel lubrificante, no aplicador, assim facilita a introdução, diminui o 

stress dos animais e o risco de lesões na mucosa vaginal; manter o pacote de esponjas em 

local fresco e seco, longe da luz solar; providenciar o fechamento adequado do pacote, após 

sua abertura, para evitar penetração de contaminantes; o aplicador sempre deve estar limpo e 

desinfetado e manipularas esponjas com luvas de borracha, para evitar absorção do hormônio 

pela pele (TECNOPEC, 2004 apud CANOVA, 2006). 

 

3.11 CICLO ESTRAL  

 

O ciclo estral é o ritmo funcional dos órgãos reprodutivos femininos que se estabelece 

a partir da puberdade. Compreendem as modificações cíclicas na fisiologia e morfologia dos 

órgãos genitais e também no perfil dos hormônios relacionados (ANTONIOLLI, 2002). Há 

evidências que o desenvolvimento folicular na ovelha se apresenta em ondas, que acontecem 

com o surgimento de folículos que crescem desde três milímetros e, são em número de três a 

cinco ondas foliculares em cada ciclo inter-ovulatório, sendo a predominância de três ondas 

que emergem respectivamente por volta dos dias 0, 6 e 11 do ciclo estral ovino (GINTHER et 

al.,1995; EVANS et al., 2000). O ciclo reprodutivo está atrelado a vários fenômenos: 

puberdade e maturidade sexual, estação de monta, ciclo estral, atividade sexual pós-parto e o 

envelhecimento. Todos estes componentes são regidos por fatores ambientais, genéticos, 

fisiológicos, hormonais e comportamentais e, que do ponto de vista prático, os indivíduos 

machos ou fêmeas atingem a puberdade, quando se tornam capazes de liberar gametas, e de 

manifestar sequências de comportamento sexual (HAFEZ et al., 2004; CARVALHO, 2009). 

Os ovinos são poliéstricos estacionais, isto é, ciclam em uma determinada estação do 

ano quando o comprimento dos dias diminui, sendo o fotoperíodo negativo (SOUTO, 2019). 

O intervalo entre cios é de 17 dias em ovelhas, durante a estação reprodutiva. No que tange as 

fases de ovulação, segundo Granados et al., (2006) O ciclo estral é subdividido em 4 fases 

distintas:  

O ciclo estral é regulado por mecanismos endócrinos e neuroendócrinos, 

principalmente os hormônios hipotalâmicos, as gonadotrofinas e os esteróides secretados 

pelos ovários. A regulação da secreção de gonadotrofina durante o ciclo estral requer um 

esmerado balanceamento entre complexas interações hormonais (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

Um componente conhecido pela sua importante influência é o hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH), que estimula a hipófise a secretar o hormônio folículo estimulante 

(FSH) e o hormônio luteinizante (LH), os quais atuam nos ovários, promovendo o 
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desenvolvimento do folículo, onde ocorre a secreção do estrogênio, hormônio responsável 

pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais, pelas características sexuais secundárias e pelo cio 

ou estro que é a próxima fase do ciclo estral, promovendo a ovulação. A fase folicular, desde 

a regressão do corpo lúteo até a ovulação, é relativamente curta, de 2 a 3 dias (HAFEZ e 

HAFEZ, 2004). Entretanto, GONZÁLEZ (2002) relata que a fase folicular dura, em média, 2 

dias em ovelhas. 

Depois da ovulação, ocorrem as fases de metaestro e diestro que, juntas, têm uma 

duração aproximada de 13 a 14 dias, que é a fase de secreção de progesterona pelo corpo 

lúteo, aumenta nos próximos 8 a 9 dias após a ovulação (PADILHA et al., 2007). Em ovelhas 

gestantes, os níveis plasmáticos de progesterona continuam elevados e a ovulação cessa. 

Portanto, durante a estação reprodutiva, se a fêmea parar de apresentar os sinais do cio, é um 

bom indicativo de que a ovelha já está prenha (SOUTO, 2019). Na ausência do 

desenvolvimento embrionário, e influenciada pelos esteróides foliculares, a PGF2 é liberada 

pelo útero por volta do 13º o dia do ciclo. Esta fase é caracterizada pela regressão do corpo 

lúteo e declínio na liberação de progesterona o que permite a maturação folicular, a ocorrência 

de um novo estro, a liberação do LH e a ovulação (KOLB et al., 1987, apud PADILHA, 

2007). 

Dependendo da região e da raça criada, as fêmeas não ciclam durante todos os meses 

do ano. Passado o período de reprodução (final de verão e início do outono), a ocorrência de 

cios cessa, mesmo para as ovelhas não gestantes. É o período de anestro sazonal. O 

conhecimento do ciclo estral é importante para poder entender determinados manejos 

reprodutivos como: flushing, efeito macho, sincronização e indução de cios, monta dirigida e 

desmame precoce (SOUTO, 2019). 

 

3.12 SINCRONIZAÇÃO DO ESTRO 

 

A sincronização de estro pressupõe que vários animais estejam apresentando estro em 

um determinado período de tempo relativamente curto (24 a 72 horas) (BOLAND et al., 

1990).  Isso pode ser obtido, por exemplo, ao encurtar a fase lútea por meio da administração 

de prostaglandinas durante a estação de acasalamento natural ou pelo uso do efeito macho. 

Para a sincronização do estro com prostaglandinas e seus análogos, os mecanismos de ação 

consistem em induzir a regressão prematura do corpo lúteo (CL), interrompendo a fase da 

progesterona no ciclo estral e permitindo o início de um novo ciclo (GONZÁLEZ et al., 

2008).  
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Menchaca & Rubianes (2006) citam a facilidade de administração, ausência de 

problemas com os dispositivos vaginais, o metabolismo rápido de ação, baixa quantidade de 

resíduo ambiental. Protocolos com duas aplicações de PGF2α intercaladas em 7 dias, têm por 

objetivo aumentar a sincronização da ovulação em ovinos, pois quando a primeira dose de 

PGF2α é aplicada sem o conhecimento do “status” ovariano, a ovulação ocorre em um 

intervalo de 2 a 4 dias, determinando a emergência da primeira onda do próximo ciclo. O 

maior folículo continua a crescer por 4 a 7 dias, simultaneamente ao desenvolvimento do 

novo CL. Dessa maneira, a segunda aplicação de PGF2α (7 dias após a primeira dose), 

coincide com os dias 3-5 após ovulação, quando o maior folículo da onda permanece em fase 

de crescimento e o CL torna-se responsivo à PGF2α. Assim, há indução da luteólise, da 

manifestação de estro e a ovulação ocorre de forma sincronizada em 60 horas após a segunda 

aplicação da PGF2α (MENCHACA& RUBIANES, 2006). Em pequenos ruminantes, a 

sincronização do estro faz com que seja reduzido o comprimento da fase lútea do ciclo estral 

por meio da prostaglandina (PGF2α) e seus análogos (PADILHA, 2007). A PGF2α atua 

induzindo a regressão lútea prematura, de modo a interromper a fase da progesterona no ciclo 

estral, e, por consequência, retorno ao estro e ovulação. Baseando-se nisto, a utilização deste 

fármaco deve restringir-se a fêmeas cíclicas (OLIVEIRA, 2010). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

O estudo foi realizado no município de Santana do Livramento-RS, situado na região 

da Fronteira Oeste do estado do Rio Grande do Sul, coordenadas 30°48'41"S e 55°28'05"W. 

A propriedade localiza-se na região do munícipio denominada Cerro da Vigia, tendo como 

atividades a vitivinicultura, olericultura, suinocultura e criação de ovelhas leiteiras. O 

experimento foi conduzido entre os meses de setembro e outubro de 2020, fora da estação 

reprodutiva convencional.  O rebanho de ovinos leiteiros consiste em 120 animais, 

pertencentes às raças Lacaune, Crioulas e suas cruzas, mantidas em regime semi-intensivo de 

criação. Os animais foram manejados sob pastagens nativas e cultivadas de azevém (Lolium 

multiflorum) e aveia (Avena sativa) e recebiam alimentação à base de feno de alfafa, silagem 

de milho, sal mineral e ração correspondente a 1,5% de peso vivo. 

Figura 3 – Localização da propriedade 

 
                                Fonte: Google Earth (2020) 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

 As coletas de dados ocorreram entre os dias 1° de setembro de 2020 a 11 de outubro, 

com auxílio de um funcionário da propriedade, colegas do grupo GEPAFO e um veterinário. 

Foram utilizados no experimento 38 ovelhas, sendo 17 ovelhas da raça Lacaune e 21 ovelhas 

da raça Crioula, todos com brincos numerados, para facilitar a identificação. Os animais 

foram divididos utilizando o critério racial. 
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4.3 SELEÇÃO DAS MATRIZES 

 

Antes do início do tratamento, foi realizado o exame clinico para verificar o estado 

nutricional e de saúde das matrizes. Além da avaliação geral, utilizou-se o método de escore 

de condição corporal (ECC). O ECC é uma avaliação subjetiva do desenvolvimento muscular 

e da capa de gordura do animal. Nos ruminantes sua avaliação é feita a partir da palpação 

sobre os processos espinhosos e transversos da região lombar, peito e costelas. O ECC varia 

numa escala de 1 a 5, sendo 1 muito magra e 5 muito gorda (MENZIES, 2007). 

As fêmeas apresentaram no início do experimento condição corporal mínima de 

2,5com variação entre 2,5 a 3,5. Além disso, verificou-se o histórico individual de cada 

matriz, utilizando-se apenas matrizes já paridas em um período mínimo de 90 dias (Figura 4). 

 

Figura 4–Seleção das matrizes 

 
                            Fonte: Autora (2020). 

 

4.4 PROTOCOLO DAS OVELHAS DA RAÇA LACAUNE 

 

O protocolo utilizado nas 17 fêmeas da raça Lacaune iniciou no dia 1º de setembro de 

2020, com a introdução do implante intravaginal contendo o hormônio progesterona, que 

permaneceu no interior da vagina por um período de sete dias. Após este período, no 

momento da retirada aplicou-se Gonadotrofina Coriônica Equina (eCG), por via intramuscular 

profunda, na dose de 400 UI. 

O implante ou esponja intravaginal consiste no tratamento tradicional de escolha para 

a sincronização do estro e indução nos pequenos ruminantes durante as estações de 

acasalamento e anestro. Dois tipos de esponjas são disponíveis comercialmente, à base de 45 
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mg acetato de flurogestona (FGA) ou 50 a 60 mg de medroxyacetilprogesterona (MAP), 

conforme Machado e Simplício (2001) (Figura5). 

 

Figura 5– Esponja intravaginal 

 
                       Fonte: Autora (2020).  

 

 A introdução da esponja com 60 mg de MAP foi realizada com o auxílio de um 

aplicador de PVC, com tamanho compatível com as fêmeas. O aplicador foi higienizado e 

mergulhado em um recipiente contendo desinfetante à base de iodo (Biofor).  

A esponja recebeu antibiótico injetável (1 mL de oxitetraciclina) para diminuir a 

intensidade de possíveis vaginites e foi fixada dentro do aplicador de PVC (Figura 6). 

 

Figura 6 – Antibiótico injetável (1 mL de oxitetraciclina) 

 
                                                Fonte: Autora (2020). 

 

As fêmeas foram contidas por dois auxiliares, a fim de evitar movimentos durante a 

colocação da esponja e acidentes tanto para o veterinário, quanto para o animal (Figura 7).  
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Figura 7 – Introdução da esponja contendo progesterona no canal vaginal 

 
                                                      Fonte: Autora (2020). 

 

Antes da introdução da esponja na vagina, foi aplicado lubrificante no cano de PVC 

para facilitar a entrada na vulva e vagina. Com muito cuidado, o veterinário puxou o lábio 

vulvar para o lado com uma mão e com a outra, introduziu o aplicador na vulva, com 

movimentos giratórios para facilitar a entrada. 

 Empurrou-se a esponja com um êmbolo dentro do aplicador de modo que a esponja 

ficasse alojada no terço final da vagina. O embolo foi retirado e em seguida, o aplicador de 

PVC com movimentos suaves. 

A retirada da esponja intravaginal das matrizes ocorreu sete dias após a introdução da 

mesma, ou seja, no dia 8 de setembro de 2020. O veterinário segurou a linha, fez uma volta 

em torno do dedo para dar firmeza e puxou com segurança para baixo (Figura 8). 

 

Figura 8– Retirada da esponja intravaginal. 

 
                                     Fonte: Autora (2020). 
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Realizou-se a aplicação de 400 UI de eCG intramuscular, com a finalidade de 

promover o crescimento final e luteinização do folículo (Figura 9). 

 

Figura 9– Gonadotrofina Coriônica Equina (eCG) 

 
                                               Fonte: Autora (2020).  

 

Após este tratamento os animais foram submetidos a exposição por carneiros contendo 

buçal marcador por cinco dias. Desta forma, possibilitou-se a marcação da garupa das fêmeas, 

permitindo-se o registro do momento da expressão de cio (Figura 10). 

 

Figura 10 – Fêmeas com o carneiro 

 
                                                 Fonte: Autora (2020). 
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4.5 PROTOCOLO DAS OVELHAS CRIOULAS 

 

 O protocolo de indução de cio das 21 ovelhas da raça crioula foi realizado utilizando 

hormônio luteolítico, apenas com aplicação de 2 ml de prostaglandina. As matrizes foram 

divididas em dois lotes (L1 e L2), onde o L1 iniciou no dia 3 de outubro de 2020 com 10 

ovelhas e um carneiro, e o L2no dia 7 de outubro de 2020, com 11 ovelhas e um carneiro. Os 

carneiros foram pintados na região esternal (peito) com tinta de cor vermelha para a 

identificação da monta natural (detecção da manifestação do cio) de acordo com a figura 11. 

 

Figura 11– Pintura do peito do carneiro para a detecção da manifestação do cio. 

 
                                                              Fonte: Autora (2020). 

 

As fêmeas foram submetidas a um período de encarneiramento durante cinco dias e os 

lotes foram avaliados diariamente a cada 12 horas, até o final do experimento (Figura 12). 

 

Figura 12 – Fêmeas no período de encarneiramento 

 
                                    Fonte: Autora (2020). 
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 As variáveis avaliadas, portanto, em ambos os grupos foram duas: taxa de expressão 

de cio e registro do tempo de manifestação do mesmo, por meio de visualização da garupa da 

fêmea, marcada pela tinta do carneiro, a cada intervalo de 12 horas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ATIVIDADE REPRODUTIVA DAS OVELHAS 

 

Para o protocolo avaliado nas ovelhas da raça Lacaune observou-se a taxa de 

expressão de cio de 52,9% (9/17). Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Maxwell 

e Barnes (1986), que utilizando protocolos de longa duração, verificaram manifestação de cio 

em aproximadamente metade das fêmeas tratadas com progestágeno, mantido durante 12 a 14 

dias, em associação com ECG, sendo que o estro ocorreu em média 36 h após o término do 

tratamento. Madeira et al (2020) também encontraram resultados equivalentes (54% de 

expressão de cio), utilizando protocolo de curta duração (7 dias) sem utilização de ECG. Os 

dados referentes ao momento da expressão de cio podem ser observados na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Manifestação do estro (em horas) após a remoção do implante de progestágeno em 

fêmeas ovinas (em porcentagem). 

Manifestação do estro (horas) Fêmeas (%) 

>12 h - 

12-24 h 44,4 

24-36 h 33,3 

36-48 h - 

48-60 h 22,2 

60-72 h 

72-84 h 

84-96 h 

96-108 h 

108-120 h 

- 

- 

- 

- 

 Fonte: Autora (2020). 

 

Dentre as ovelhas que manifestaram estro após a utilização do protocolo, 44,4% (4/9) 

das fêmeas demonstraram cio entre 12h e 24 h após a retirada do implante; 33,3% (3/9) entre 

24-36 h, e 22,2% (2/9) entre 48-60 h. Não houve verificação de estro após este período. Estes 

dados são similares aos de Castilho et al. (2007), que avaliando protocolos com progestágeno, 

prostaglandina e ECG, observaram sinais de estro entre 24-48 h após a remoção do implante 

de progesterona, corroborando os dados do presente experimento. Da mesma forma, Santos & 

Barcelos (2012), estudando eficiência de dois protocolos de sincronização do ciclo estral em 

ovinos no momento da manifestação de estro encontraram 75% das ovelhas manifestando o 

estro em até 72 h após a retirada do implante. 
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Em relação à avaliação do protocolo utilizado nas ovelhas da raça Crioula, observou-

se que a taxa de expressão de cio foi de 38% (8/21). O comportamento da manifestação de 

cios pode ser visualizado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Frequência relativa de ovelhas em estro, de acordo com o momento da 

manifestação verificado através da marcação na garupa por parte do carneiro. 

Período (horas)  Número de animais em estro (n)        Frequência relativa (%) 

0-12 - - 

12-24 4 50% 

24-36 3 37,5% 

36-48 - - 

48-60 - - 

60-72 1 12,5% 

72-84 - - 

84-96 - - 

Total 8 100% 
 Fonte: Autora (2020). 

 

 Apesar de uma aplicação de prostaglandina já demonstrar capacidade de 

sincronização, apenas uma parte das ovelhas demonstrou corpo lúteo reagindo de maneira 

esperada quanto à prostaglandina. A eficiência da prostaglandina depende do estágio de 

funcionalidade do corpo lúteo, ou seja, a luteólise só é induzida se o CL estiver 

completamente formado, o que ocorre por volta do terceiro ao quinto dia pós ovulação 

(MORAES et al., 2008). Neste sentido, Fierro et al. (2011), citam que o protocolo se torna 

mais eficiente quando se sabe do momento do ciclo. Estudos realizados durante a estação 

reprodutiva, investigando o efeito da associação da prostaglandina com técnicas auxiliares na 

sincronização como “flushing” (VIÑOLES et al., 2005), efeito macho (CONTRERAS-SOLIS 

et al, 2009; UNGERFELD, 2011), não demonstraram efeito positivo na fertilidade em 

comparação a PGF isoladamente. Estes experimentos corroboram com os obtidos pelo 

presente estudo, em que se verificou que a prostaglandina pode ser eficiente mesmo fora da 

estação reprodutiva. Em relação ao tempo entre aplicação da prostaglandina e manifestação 

do estro, os dados obtidos são semelhantes aos obtidos por Monteiro et al. (2020), que 

encontraram 80% de cio concentrados até 48 horas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O protocolo contendo progestágeno e eCG apresentou resultado satisfatório, 

condizente com os dados encontrados na literatura.  

A maior concentração de estros dá-se no período até 36 horas após retirada dos 

implantes. 

 O tratamento com hormônio luteolítico fora da estação reprodutiva convencional é 

capaz de promover o cio em ovelhas da raça Crioula.  

 O comportamento do cio segue um padrão semelhante a ovelhas sincronizadas na 

estação reprodutiva. 
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