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INDuçÃO DO ESTRO, OVUlACÃO E PRENbIZ EJ.í LElTOAS PRÉ-PÚBERES ATRAVÉS DO use D~ 
PMSG/HCG E/OU PGF 20-

IVO WENTZ
l

, PAULO R.S. DA SILVEIRA.
1

, ISABEL SCHEIDl '" ALFREDO R. DE FREITA21 

Foram utilizadas 69 lei toas cruzadas Landrace x Large Wh1 te, com aproximada 
mente 165 dias de idade, distribu1das ao acaso em quatro tratamentos, confOl'lllEo 
o seguinte esquema.: TI = 250 lJ,g PGF2'l dia O + 400 UI PMSG/200 UI HCG dia 5; 
T2 = 1 mI solução salina (SALINA) dia O + 400 UI PMSG/200 UI HCG dia 5; T3 
250 f,l.g PGF f!> dia O + 5 mI SALINA dia 5 e T4 = 1 mI salina + 5 mI SALINA dÜci 
5. O experimento foi realizado no períodO de quatro semanas, sendo os animaJ.s 
distribuidos semanalmente de acordo com a idade nos quatro tratamentos. O dia 
zero correspondeu a idade em que 9',6 das lei toas apresentaram C~G espontâneo, 
após a formação dos lotes ou então a idade de seis meses, iniciando ao mes'llC 
terrpo o controle do cio com o macho duas vezes ao dia. Os resul tados apresent~ 
dos na Tabela 1 sugerem que: 1) o uso de doses baixas de PMSG/HCG obteve una me 
lhor resposta em tenros de estro e ovulação, comparativamente ao grupo contre 
le; 2) a utilização de prostaglandina (análogo) cinco dias antes do tratamento 
com gonadotrofinas, não resultou em melhoria de desempenho deste tratamento com 
parativamente ao uso somente de gonadotrofinas; 3) os resultados de indução da 
puberdade em lei toas através do uso de gonadotrofinas produz desempenho repro 
dutivo insatisfatório (57% de prenhez), o que irrpede sua utilização como proc~ 
dimento de rotina. 

Tabela 
PGFi' 

1 - Estro e ovulação em lei toas pre-pÚberes tratadas com PMSG/HCG 
e mantendo contato diário com o cachaço. 

T 1 T7 T3 

N2 de ~f 17 19 18 

X idade (infClo traL/dias) 186,29: 1.09 185,37 + 1,03 183,33 + 1,06 

Intervalo trat./cio (dias) 3,30"+ O,6~ 3,50"+ 0.5~ 7,OOb: 0.96 

% t2 e/cio ate 12 dias 58,82b 73.6Sb 22,22' 

% tI c/ovulaçio 76,47b 73,6Sb 22,22" 

X ovulaçio (ea i 

~ prenhez total tratadas 

- total cobertas 

X •• briões (30 dias 

16,54 + 2,70 

35,29 ab 

60,or> 

9,17 a+ 0,41 

14,71 : 2,60 

57.89b 

71,42" 

8,70a: 0,95 

a,b,c Diferença significativa (P<O,05) na linha. 
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11.25 + 4.8b 

9,75 a+ 1,50 
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185,40:: 1,1f 

5,50"+ O,9F 

26.6[,< 
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