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ASSOCIAÇÃO DE INDUÇÃO DE PUBERDADE 

E PROTOCOLO DE IATF EM NOVILHAS 

NELORE 

 

03 Corte 

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo foi avaliar protocolos 

de indução de puberdade associados a 

protocolos de IATF em novilhas Nelore (idade 

média de 24 meses e peso médio 300 Kg). 

Foram realizados 4 diferentes experimentos, 

sendo consideradas pré-púberes as novilhas 

com ausência de corpo lúteo (CL) em duas 

avaliações ultrassonográficas com 7 dias de 

intervalo. 

Delineamento 

Nos 4 diferentes experimentos a indução da 

puberdade foi realizada conforme a descrição a 

seguir: inserção de CIDR® de 4° uso por 12 dias, 

sendo que no dia da retirada do dispositivo os 

animais eram distribuídos aleatoriamente entre 

os tratamentos. A taxa de indução de 

ciclicidade (presença de CL) foi avaliada 7 dias 

após a retirada do dispositivo. 

Todos os estudos foram conduzidos e 

realizados por Adnan Darin sob a orientação do  

 

 

Prof. José Vasconcelos (UNESP – Botucatu), 

contando com o apoio de toda sua equipe.  

Experimentos:  

1) indução (n=450) X indução + 200 UI IM eCG 

(n=446);  

2) indução (n=79) X indução + 200 UI IM eCG 

(n=160) X  indução + 200 UI IM eCG + 0,3 mL IM 

ECP® (n=162);  

3) indução (n=235) X indução + 200 UI IM eCG 

(n=234) X indução + 200 UI IM eCG + 0,3 mL IM 

ECP® (n=234) X indução + 0,3 mL IM ECP® 

(n=245). Neste experimento também foi  

avaliado o  melhor intervalo em dias para se 

iniciar o protocolo de IATF nas novilhas após o 

protocolo de indução de puberdade: G10 - 10 

dias (n=256) X G12 – 12 dias (n=265) X G14 – 14 

dias (n=256). Protocolo de IATF nas novilhas: 
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No experimento 4 novilhas pré-púberes 

(n=1545) e púberes (n=743) receberam o 

protocolo de indução de puberdade com CIDR® 

de 4° uso por 12 dias + 0,3 mL IM ECP® (sendo 

os animais que eram púberes receberam 

Lutalyse® ao final da indução no dia 12). Após 

12 dias receberam o protocolo de IATF 

(conforme descrito acima). Um subgrupo de 

novilhas cíclicas não recebeu o protocolo de 

indução e recebeu o protocolo de IATF com 

Lutalyse® no dia 7 (n=575). 

Resultados 

No experimento 1 novilhas induzidas com o 

protocolo CIDR® de 4° uso por 12 dias + 200 UI 

eCG apresentaram indução de 72% e superior 

em relação ao grupo somente com CIDR® de 4° 

uso por 12 dias (53%). 

 

 

No experimento 2 novilhas induzidas com o 

protocolo CIDR® de 4° uso por 12 dias + 200 UI 

eCG + 0,3 mL ECP® apresentaram indução de 

90% e superior em relação aos grupos com 

CIDR® de 4° uso por 12 dias + 200 eCG (75%) e 

CIDR® de 4° uso por 12 dias (46%). 

 

No experimento 3 novilhas induzidas com o 

protocolo CIDR® de 4° uso por 12 dias + 200 UI 

eCG + 0,3 mL ECP® e com protocolo CIDR® de 4° 

uso por 12 dias + 200 UI eCG apresentaram 

induções iguais de 85% e superiores em relação 

aos grupos com CIDR® de 4° uso por 12 dias + 

0,3 mL ECP® (80%) e CIDR® de 4° uso por 12 

dias (75%). 
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Ainda no experimento 3 as novilhas que 

iniciaram o protocolo de IATF 12 dias após o 

protocolo de indução (G12) apresentaram 

maiores taxas de concepção e prenhez (51% e 

45%, respectivamente) em comparação ao G10 

(39% e 33%) e G14 (46% e 40%). 

 

No experimento 4 a taxa de indução de 

ciclicidade com CIDR® de 4° uso por 12 dias + 

0,3 mL IM ECP® foi de 66%. A taxa de prenhez 

de novilhas pré-púberes (46%) e púberes (49%) 

sincronizadas com o protocolo de IATF 

anteriormente descrito 12 dias após a indução, 

foi semelhante (47%) às novilhas previamente 

ciclando que não receberam o protocolo de 

indução e receberam o protocolo de IATF 

(Lutalyse® no dia 7). 

 

 

 

 

 

Conclusão 

O protocolo de indução de puberdade em 

novilhas pré-púberes com o uso de CIDR® de 4° 

uso por 12 dias + 0,3 mL IM ECP® trouxe 

resultados satisfatórios por um custo mais 

acessível.  

O melhor intervalo em dias entre o protocolo 

de IATF (Lutalyse® no dia 9) e protocolo de 

indução em novilhas pré-púberes é de 12 dias. 

Novilhas pré-púberes ou púberes após 

receberem o protocolo de indução de 

ciclicidade e protocolo de IATF apresentaram 

resultados satisfatórios e semelhantes de taxa 

de prenhez à IATF, semelhante também com 

novilhas previamente cíclicas. Assim se 

mostrando totalmente viável fazer-se a IATF em 

novilhas pré-púberes logo após sua indução. 

Referência: A. D. Rodrigues, M. H. Pereira, E. R. Carvalho, A. P. 

Lemes, T. Martins, R. F. Peres, H. B. Graff, L. S. Salino H. M. 

Carloto, P. L. Fontes, L. F. Barbosa e J. L. M. Vasconcelos – 

Resumo SBTE 2012 (Associação de Indução de Puberdade e 

Protocolos de IATF em Novilhas Nelore). 
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