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Objetivando avaliar o efeito da dose de eCG sobre a atividade estral e taxa de ovulação de receptoras de embriões
ovinos, foram utilizadas, como doadoras de embriões, duas ovelhas cíclicas da raça Dorper, e 30 ovelhas da raça
Santa Inês, como receptores. As fêmeas foram distribuídas ao acaso, segundo a idade, peso, condição de escore
corporal e histórico reprodutivo. As doadoras foram submetidas a um tratamento progestágeno de sincronização
do estro por 14 dias. (I tratarr.ento superovulatório foi realizado com 200 UI de pFSH (Pluset®, Calier, Barcelona,
Espanha) entre o 12° e o 14° dia após o início do .ratamento progestágeno. As receptoras foram submetidas a um
similar tratamento de sincronização de estro, mas no momento da retirada da esponja as fêmeas receberam, por
via :u,ramuscular, 400 UI (Grupo A; n= 15) ou 2·10 UI (Grupo B; n = 15) de eCG (Novormon® 5000, Syntex, .
Buenos Aires, Argentina). O estro das ovelhas foi detectado com o auxílio de um carneiro mestiço vasectomizado,
ap~:-tir de 12 horas daremoção da esponja e a cada quatro horas, por 72 horas. A monta natural das doadoras foi
. realizada no início do t~stro e 124 horas após utilizando um carneiro fértil da raça Dorper. Seis dias após a primeira
morita, as ovelhas foram submetidas a uma laparoscopia (Oldham; Animal Reproduction Science, v. 3, p. 119-
l24) para avaliação <a resposta ovariana, quando o número de corpos lúteos foi registrado. As doadoras de
embriões que apresentaram cinco ou mais corpos lúteos foram submetidas à coleta de embriões por laparotomia
(Baril , FAO, Roma, p, 182) As receptoras com, pelo menos, Um corpo lúteo funcional, foram alocadas ao acaso
para receber dois ou tf'~S embriões através do método de semi-Iaparoscopia (Baril, FAO, Roma, p. 182). Os dados
foram expressos em média ± e.p. ou percentagem. Respostas estrais e ovulatórias das receptoras foram comparadas
entre grupos (A e B) pelo uso da ANOVA combinada com o teste de Tukey. O percentual de receptoras em estro foi
comparado entre grupos utilizando o teste do Qui-quadrado. As doadoras de embriões apresentaram resposta
superovulatória de 10,0 ± 5,0 e taxa de recuperação embrionária de 65,0%. Os embriões recuperados (n = 12)
foram transferidos para receptaras de ambos os grupos (A e B). Foi observado 100,0% das receptoras em estro em
ambos os grupos. O intervalo entre a retirada da esponja e início do estro foi de 41,6 ± 3,3 h e 41,6 ± 3,2 h para os
grupos A e B, respectivamen.e. A duração do estro foi de 30,7 ± 1,9 h e 31,7± 2,6 h para os grupos A e B,
respectivamente. As taxas de ovulação das receptoras foram de 1,6 ± 0,2 e 1,9 ± 0,3 para os grupos A e B,
respectivamente. Para nenhum dos parâmetros avaliados foi verificada diferença significativa entre grupos de
receptoras (P > 0,05). Portan.o, a dose de 200 UI foi eficaz na sincronização do estro, bem como na resposta
ovuiatória de receptoras de ertbriões ovinos da raça Dorper. *Experimento financiado pela Fazenda Garças, em
Lagoa Grande, pernam;buco.
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1;: orcer te evaluate the cosage effect of eCG on estrus activity and ovulation rate of sheep embryo recipients, two cyclic
D0r;}c:' and thirty Santa ines ewes were used as crnbryo donors and recipients. respectively. The females were randomly
aHc.j;;.~eQ,concerning age,~body weight, body condition score and reproductive historical. Embryo donors were submitted to
pr;:;b~'stagen estrus synchrc' izatior. treatment for 14 days. Superovulatory treatment was performed using 200JU pFSH (Pluset®,
Cíliier, Barcelone, Spain) netweert 12'" and 14'" day after progestagen treatment onset. Embryo recipients were submitted to
simBar estrus synchronizaüon but \hey received intramuscularly 400 lU (Group A; n = 15) or 200 UI (Group B; n = 15) of eCG
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(Novormon® 5000, Syntex, Buenos Aires, Argentina). Ewes were tested for estrus with one vasectomized crossbred ram from
12 hours after sponge rem ']Vai, every four hours and for 72 hours. Natural mating of embryo donors was performed at estrus
onset and 24 hours after u::ing a fertile Dorper ramo Six days after first mating, ewes were subjected to laparoscopy (Oldham;
Animal Reproduction Scicnce, v.J, p.119-124) for ovarian examination, when the nuniber of corpora lutea was recorded.
Embryo donors that prese.,lted five or more corpora lutea, were submitted to embryo recovery by laparotomy (Baril, FAO,
Roma. p. 182). Embryo revipients with at least one functional corpus luteum, were randomly allocated to receive two or three
embryos by semilaparosccpy procedure (Bari!, FAO, Roma, p. 182). Data were expressed as mean ± SEM or percentage.
Estrus and ovulatory respcnses of.ernbryo recipients were compared between groups (A and B) by ANOVA and Tukey test.
Percentage of embryo recípients in estrus was compared using Chi-square test. Embryo donors presented superovulatory
response of 10.0 ± 5.0 and.ernbryo recovery of65.0%. Recovered embryos (n = 12) were transferred to embryo recipients at
both of groups (A and B). :t was o served 100% of embryo recipients in estrus for both of groups. The interval to estrus was
4 \.6 ± 3.3 h e 4\.6 ± 3.2 h for groups A and B, respectively. Estrus length was 30.7 ± \.9 h and 31.7 ± 2.6 h for for groups A
and 8, respectively. Ovulat'on rates of embryo recipients were 1.6 0.2 e \.9 ± 0.3 for groups A and B. respectively. It was not
verified significant difference between groups of embryo recipicnts (p > 0.05). In conc\usion, 200 lU was an efficient dose to
synchronize the estrus and fO induce ovulatory response in embryo recipients of Dorper ewes.
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