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AVALIAÇÃO DE DUAS PROSTAGLANDINAS 

(DINOPROST x CLOPROSTENOL) DURANTE 

PROTOCOLO DE SINCRONIZAÇÃO DE ESTRO A 

BASE DE E2/P4 
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Objetivo 

O objetivo deste estudo foi avaliar se o tipo de 

prostaglandina (Dinoprost ou Cloprostenol) 

interfere no resultado de prenhez em protocolo 

a base de E2 e P4 e com duas aplicações de 

prostaglandina.  

Este  estudo foi conduzido e realizado por João 

Pedro Albuquerque sob a orientação do Prof. 

José Vasconcelos (UNESP – Botucatu), 

contando com o apoio de toda sua equipe.  

 

Delineamento  

Foram randomizadas 817 vacas Holandesas 

com produção média de 44,57 ± 10,82 kg de 

leite por dia, e submetidas aos seguintes 

protocolos de sincronização de estro e 

ovulação - tratamento Dinoprost e tratamento 

Cloprostenol: 

 

 

 

 

 

Tratamento Dinoprost 

 

 

Tratamento Cloprostenol 

 

Foram colhidas amostras de sangue no dia da 

IATF e 10 dias após, para determinação da 

concentração de progesterona (P4). A taxa de 

prenhez foi avaliada por ultrasonografia nos 

dias 32 e 60 após a IATF. 
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Resultados  

As concentrações séricas de P4 no dia da IATF 

(Cloprostenol = 0,136 ± 0,008 ng/ml e 

Dinoprost = 0,136 ± 0,015 ng/ml) e 10 dias após 

(Cloprostenol = 2,90 ± 0,07 ng/ml e Dinoprost = 

2,90 ± 0,08 ng/ml) não foram influenciadas pelo 

tratamento. 

 

 A taxa de prenhez aos 32 dias após a IATF 

tendeu a ser maior (P = 0,076) para o 

tratamento com Dinoprost (36,2% [409]) em 

relação ao Cloprostenol (31,6% [408]). 

Utilizando apenas os animais efetivamente 

sincronizados (P4 < 0,2 ng/ml no dia da IATF e 

P4 > 1 ng/ml 10 dias após) a taxa de prenhez 

tendeu a ser maior para o tratamento 

Dinoprost em relação ao Cloprostenol (P = 

0,099 - 43,8% [288] X 38,1% [291]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Não foi detectado efeito de tratamento na taxa 

de prenhez aos 60 dias: a) em todos os animais 

(Dinoprost - 30,3% [406] X Cloprostenol – 

27,9% [405]) e b) animais efetivamente 

sincronizados (Dinoprost - 35,7% [286] x 

Cloprostenol = 33,7% [288]). 

 

Ao se analisar a produção leiteira dos animais 

pode-se observar que com produção maior do 

que 44,7 litros por dia, a taxa de prenhez aos 32 

dias foi maior para o tratamento Dinoprost 

(37,2% - 207) em relação ao tratamento 

Cloprostenol (27,1% - 199), assim como para a 

taxa de prenhez aos 60 dias (Dinoprost – 30,7% 

[205] X Cloprostenol – 24,2% [198]). 
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Conclusão 

Em vacas Holandesas em lactação submetidas a 

protocolo de sincronização de estro e ovulação 

a base de E2 e P4 com duas aplicações de 

prostaglandina, o uso de Dinoprost tendeu 

estatisticamente a aumentar a taxa de prenhez 

aos 32 dias. E dentre os animais com produção 

leiteira maior do que 44,7 litros por dia, o uso 

do Dinoprost aumentou as taxas de prenhez 

aos 32 e aos 60 dias após a IATF. 

 

Referência: J. P. Albuquerque, M. H. C. Pereira e J. L. M. 

Vasconcelos – Resumo SBTE 2014 (Avaliação de duas 

prostaglandinas – Dinoprost X Cloprostenol, durante protocolos 

de sincronização de estro a base de E2 e P4). 

 


