






Os programas para sincronização da ovulação têm como princípio básico 

controlar a vida do corpo lúteo (CL) com utilização de PGF2α, induzir o 

desenvolvimento folicular e a sincronização da ovulação, prevenindo o 

estro durante o tratamento hormonal com a utilização de progesterona 

exógena (Thatcher et al., 2006). 
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• D0  
• Período P4
• D8 (ECP, BE)
• Intervalo – retirada/IA
• Indutor?
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Protocolo de Sincronização de Cio n = 20 vacas

Item Princípio Ativo Preço Dose Unidades Frascos Apresentação Valor Unitário Subtotal Valor Total

Gonadiol BE 0,60 20 1 100ml 28,60 28,6 28,6

CIDR P4 9,66 20 2 10U 289,80 579,6 608,2

Lutalyse PGF2 7,30 60 10 30ml 37,80 378 986,2

ECP ECP 0,50 20 1 10ml 10,00 10 996,2







Transferência de Embriões

VANTAGENS

Multiplicação rápida 
de um genótipo 

superiorFacilita transporte e 
estocagem de material 

genético;

Produção de 
descendentes de um 

animal jovem.

Permite controle 
de doenças

Controle do sexo 
do produto



Transferência de Embriões

Custo operacionalMetodologia cirúrgica e 
colheita de embriões

Mão-de-obra

Desvantagens

Nutrição e reprodução

Aspecto sanitário do rebanho

Doadoras geneticamente 
superiores









Transferência de Embriões

BOVINOS E OVINOS

• Seleção de doadoras:

– Geneticamente superior;

– Não apresentar anomalias congênitas e/ou 
hereditárias;

– Histórico de boa fertilidade;

– Boa condição corporal;

– Livre de doenças infecto-contagiosas;

– Estresse reduzido;

– CicIando regularmente.



Transferência de Embriões
BOVINOS

Superovulação

Produzir um grande numero de ovulações e obter

um número correspondente de embriões viáveis,

que resultem em uma elevada taxa de gestação nas

receptoras.



Transferência de Embriões

BOVINOS

• Coleta de embriões:
– Não cirúrgico;

– Avaliação da superovulação por palpação retal ou US;

– Anestesia epidural (6-7ml xilocaina 2%);

– Higienização;

– Cateter introduzido no utero

– Lavagem: 5 a 7x

– Prostaglandina

– Antibiótico ?!



Transferência de Embriões

BOVINOS

• Transferência:

– Após analise dos embriões:

• Com os embriões nas palhetas, estas são montadas nos 
aplicadores, sendo então transferidos para as respectivas 
receptoras.



Transferência de Embriões

OVINOS

• Coleta de embriões:

– Cirúrgico e laparoscópico;

– Transcervical;

• O lavado é recolhido e mantido em temperatura ambiente 
(25 a 30°C).

• Transferência:

– Semi-laparoscópico

– Xilasina e ketamina

– Exposição do corno – material injetado.









Fertilização in vitro

BOVINOS E OVINOS

Técnica de punção folicular guiado por ultra-som:  

Maximizar o aproveitamento dos óvulos

produzidos nos ovários, levando-os a um sistema

de produção in vitro de embriões.



BOVINOS E OVINOS
• VANTAGENS

– Aumento e da maior velocidade de produção de crias 
e conseqüentemente ganho genético;

– Formação de banco de ovócitos criopreservados;
– Recuperação de material genético - problemas 

reprodutivos adquiridos;
– Produção de embriões a partir de fêmeas imaturas, 

diminuindo assim o intervalo entre gerações;
– Pode ser realizada durante todo o ano;
– Não são necessários protocolos extensos no preparo 

das doadoras;
– Uma única dose de sêmen é capaz de fecundar os 

oócitos de várias doadoras.

Fertilização in vitro



BOVINOS E OVINOS

• Em que casos utilizar:

– Matrizes com aderência, obstrução de trompas e 
outros problemas;

– Pré‐púberes, diminuindo o intervalo entre 
gerações;

– Preferencialmente doadoras paridas e em boa 
condição corporal;

– Multiplicação de genética superior.

Fertilização in vitro



BOVINOS E OVINOS

• Coleta:

– Superovuladas – 13 ovócitos

– Não Superovuladas – 6 ovócitos

Fertilização in vitro



BOVINOS E OVINOS

• Laboratório:

– Períodos de maturação e preparação do sêmen 
(filtragem, purificação e concentração);

– Fecundação (oócitos e espermatozóide);

– Divisão celular com bipartições celulares até 
mórula e blastocistos, serão implantadas nas 
receptoras nas propriedades.

Fertilização in vitro

Zigoto                                             Embrião                                           Mórula           Blastocisto



BOVINOS E OVINOS

• Receptoras:

– Implante por laparotomia ou laparoscopia (ovinos)

– Confirmação de prenhez.

Fertilização in vitro





mailto:http://www.youtube.com/watch?v=dPFZckcPwRU


OBRIGADO!!!


