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6. Comentários e conclusões

Nos últimos anos, o uso da ultra-sonografia no estudo do trato reprodutivo de ovelhas,
permitiu um avanço sustentável no conhecimento e controle da fisiologia ovariana, em diferentes
espécies. Os novos conhecimentos gerados serviram de suporte para o desenvolvimento de duas
novas abordagens (Protocolos de curta duração e Synchrovine) em sincronização do estro e da
ovulação. Adicionalmente, um novo protocolo de superovulação (“Dia 0”) foi desenvolvido,
apresentando respostas ao tratamento superestimulatório mais eficientes em programas de
transferência de embrião. Todas estas contribuições podem aumentar a produção da indústria de
ovinos em nossa região.
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