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Efeito da utilização do mesmo CIDR por até três vezes sobre o comportamento estral e a
fertilidade de cabras leiteiras: resultados parciais
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Introdução
Embora ofereça vantagens importantes, a sincronização do estro com CIDR é de alto custo e, por isso, tem sido
avaliada a reutilização do CIDR com o propósito de reduzir os custos, sem alterar o desempenho reprodutivo. O
objetivo desse trabalho foi avaliar a utilização do mesmo CIDR por até três vezes sobre o comportamento estral
e a fertilidade de cabras leiteiras.
Material e Métodos
Trinta cabras de raças leiteiras (Saanen e Alpina) foram utilizadas em dois grupos homogêneos. No grupo
CIDRlx (n=15), as remeas foram tratadas por 9 dias com um CIDR novo e, dois dias antes da remoção do
dispositivo, foi aplicado, intramuscularmente, 75 Ilg de d-cloprostenol e 300 VI de eCO. No grupo CIDR3x (n =
15), o mesmo protocolo foi utilizado, porém, com CIDR já utilizados por duas vezes em outros animais. A
inseminação artificial (IA) ocorreu com sêmen fresco de um bode Alpino, entre 16 h e 20 h após o início do
estro, pela via transcervical. Os intervalos entre a retirada do CIDR e o início do estro foram analisados pelo
procedimento ANOVA e as comparações entre médias pelo teste Tukey, adotando P < 0,05.
Resultados e Discussão
Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os grupos CIDRlx e CIDR3x quanto ao intervalo entre a
retirada do CIDR e início do estro (13,3 ± 1,1 vs. 13,3 ± 1,4, respectivamente). Essa igualdade da resposta estral
está de acordo com Oliveira et aI. (2001). Não foi verificada diferença significativa (P >0,05) entre CIDRlx e
CIDR3x quanto à fertilidade (93,3% e 80%, respectivamente). A alta fertilidade foi, dentre outros fatores, devida
ao momento e ao ~étodo da IA. De acordo com Maffili et aI. (2006), a ovulação em caprinos ocorre 25,0 ± 7,0 h
após o início do estro. Em conclusão, a utilização CIDR por até três vezes foi eficaz na sincronização do estro e
na fertilidade de cabras leiteiras.
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