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Introdução
O aumento do nível de nutrição antes da cobertura é praticado comumente em ovinos para aumentar a 
taxa de ovulação e melhorar a fertilidade. Os efeitos diretos dos nutrientes na produção dos hormônios 
hipofisários são responsáveis pelo aumento na prolificidade e na taxa de ovulação ou, indiretamente, 
pela melhora do escore corporal do animal ou pela combinação de ambos (VIÑOLES, 2009). O 
presente estudo teve como objetivo avaliar o aumento em 20% da energia na dieta durante o protocolo 
de indução e sincronização do estro em ovelhas sobre a taxa de ovulação e as concentrações 
circulantes de glicose e insulina.

Material e Métodos
Foram utilizadas quarenta e três ovelhas da raça Santa Inês, sendo estas separadas em dois grupos 
experimentais, nos quais o Gcontrole recebia dieta de mantença, e o GM+20% recebia dieta de mantença 
com aumento de 20% da energia durante o período do protocolo de indução e sincronização do estro. 
As ovelhas foram submetidas a protocolo curto de indução e sincronização de estro, sendo aplicada 
esponja intravaginal impregnada com 60 mg de Acetato de Medroxiprogesterona por 6 dias 
(Progespon®, Shering Plough Saúde Animal, Brasil) associado à administração de 37,5 µg de d-
cloprostenol (Veteglan®, Lab. Hertape-Calier Saúde Animal, Brasil) e 200 UI de eCG (Gonadotrofina 
Coriônica Equina - Novormon 5000®, Syntex Ind. Bioquímica, Argentina) 24h antes da retirada da 
esponja. Foram feitas avaliações ultrassonográficas para avaliação da taxa de ovulação e colheitas de 
sangue para determinação das concentrações plasmáticas de insulina e glicose.

Resultados e Discussão
Os resultados demonstram que não houve diferença na taxa de ovulação (1,00 vs 1,13 - P>0,05).  Nas 
análises de concentrações plasmáticas de glicose, não houve alteração das concentrações (70,20 ± 7,72 
dL/mL vs 69,70 ± 25,46 dL/mL – P>0,05). Em relação às concentrações plasmáticas de insulina, 
observamos que o GM+20% apresentou maiores concentrações (1,66 ± 1,51 ng/mL vs 3,04 ± 3,66 ng/mL 
– P<0,05). Os resultados encontrados para a insulina estão de acordo com os encontrados por Viñoles 
et al. (2009), que também observaram aumento deste  hormônio quando da suplementação por seis 
dias. Entretanto, quanto à taxa de ovulação, o presente estudo diferiu de alguns autores, sendo que 
estes obtiveram aumento na taxa de ovulação (GUNN et al.,1991). Desta forma, a suplementação 
ofertada no presente estudo permitiu o aumento das concentrações de insulina, entretanto, não 
alteraram a taxa de ovulação. 
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