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RESUMO
Neste trabalho objetivou-se diagnosticar

precocemente, através da ultra-sonografia
transretal, o sexo de fetos caprinos da raça
Moxotó, identificando-se a posição final do tubér-
culo genital (TG), bem como avaliar as acurácias
da sexagem fetal na prenhez simples e múltipla. Os
90 fetos de 60 fêmeas foram monitorados em
intervalos de 24 horas, do 40º ao 60º dia de
prenhez, com ultra-som equipado com um
transdutor linear utilizado por via transretal. A
migração do TG ocorreu entre os dias 40 e 50 da
gestação (47,21 ± 2,28) e a acurácia na prenhez
simples foi de 100% e na dupla de 91,7%. Não foi
registrada diferença (p>0,05) entre ambos os
tipos de gestação. Os resultados permitem con-
cluir que a ultra-sonografia é um método acurado
e apropriado para diagnosticar precocemente o
sexo fetal através da identificação da posição
final do TG.

SUMMARY
The goal of this work was the early diagnostic,

by transrectal ultrasonography, of sex of Moxotó
goat fetuses identifying the final position of genital
tubercle (TG), as well as to evaluate the accuracy
of fetal sexing in both single and multiple

pregnancies. The 90 fetuses from 60 females
were monitored each 24 hours, between days 40th

and 50th of pregnancy, by ultra-sound equipped
with a linear transducer used by via transrectal.
The TG migration occurred between 40 and 50
days of pregnancy (47.21 ± 2.28 days) and the
accuracy of fetal sexing was 100% for single and
91.7% for twin pregnancies. There was no
difference (p>0.05) in accuracy between the
distinct kind of pregnancy. In conclusion, the use
of ultrasound for sexing goat fetuses is a suitable
and accurate method based on the final location of
the TG.

INTRODUÇÃO

A ultra-sonografia é um recurso tecno-
lógico que tem revolucionado o conhe-
cimento de diversos sistemas, principal-
mente de alguns fenômenos relacionados
com a esfera reprodutiva. O diagnóstico
ultra-sonográfico da gestação, além de ser
o método mais eficiente por reunir prati-
cidade e acurácia, é importante para
aprimorar o manejo reprodutivo e racionali-
zar a produtividade de rebanhos (Haibel,
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1990). Quando associado ao diagnóstico do
sexo fetal qualifica e agrega valor a comer-
cialização de animais, assegurando rotati-
vidade e retorno do capital investido nesse
tipo de agro-negócio (Bandeira et al., 2004).

A sexagem fetal nos pequenos rumi-
nantes ainda é de uso restrito, sendo
Coubrough e Castell (1998) os primeiros
que utilizaram à ultra-sonografia transretal
na espécie ovina entre o 60º e o 69º dia da
prenhez simples. Posteriormente e com a
mesma espécie, Nan et al. (2001) reco-
mendaram a realização do exame por via
transabdominal entre o 65º e o 100º dia da
prenhez e Bürstel et al. (2001) entre o 50º e
o 70º dia nos casos de prenhez simples. Na
prenhez múltipla, os últimos autores
sugeriram dois exames, sendo o primeiro
realizado entre o 50º e o 56º dia de prenhez
e o segundo do 66º ao 70º dia. No Brasil, os
primeiros relatos sobre a sexagem fetal nos
pequenos ruminantes pela ultra-sonografia
transretal foram de Santos et al. (2005b) que
recomendaram sexar fetos ovinos e capri-
nos a partir, respectivamente, do 50º e do 55º
dia de prenhez.

Diferente das espécies nulíparas de gran-
de porte, nas quais a acurácia da sexagem é
próxima dos 100% (Merkt et al., 1999), nas
multíparas de pequeno porte, a acurácia é
também próxima dos 100% na prenhez sim-
ples, mas na dupla é de aproximadamente
90% (Santos et al., 2006a). Para minimizar
essa problemática, pesquisas foram condu-
zidas visando identificar o sexo de fetos
caprinos das raças Anglo-nubiana (Santos
et al., 2005a), Boer (Santos et al., 2006b),
Saanen (Santos et al., 2007b), Alpina Ame-
ricana (Santos et al., 2007c), Toggenburg
(Santos et al., 2007d) e sem raça definida -
SRD (Santos et al., 2007a) levando em
consideração a posição final do tubérculo
genital (TG).

A caprinocultura é uma atividade pre-
sente em todos os continentes do planeta e
no Brasil, a Região Nordeste detém cerca de
94% do rebanho caprino nacional (Martins
e Wander, 2005). Considerando a impor-

tância da raça Moxotó para essa Região em
virtude de produzir pele de alta qualidade e
ser de notável prolificidade, com cerca de
40% de partos duplos (Vilella et al., 2005),
e a necessidade de tornar mais precoce o
método de sexagem fetal pela ultra-
sonografia nos caprinos, objetivou-se diag-
nosticar o sexo fetal identificando-se a
posição final do TG.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram monitorados 90 fetos de 60 fêmeas
com idade de 3 a 6 anos da raça Moxotó entre
o 40º e o 60º dia de prenhez a intervalos de
24 horas. As fêmeas, submetidas ao regime
de monta natural controlada, foram cobertas
apenas uma vez, sendo esse dia considera-
do como o dia da prenhez (dia 0).

Os exames ultra-sonográficos foram rea-
lizados com um aparelho (240 Parus - Pie
Medical) equipado com um transdutor li-
near (6.0 e 8.0 MHz) adaptado a um suporte
de PVC para facilitar a manipulação no reto
do animal (figura 1), como sugerido por
Oliveira et al. (2004). Os animais foram
contidos em posição de estação e as fezes
foram digitalmente retiradas, quando
necessário. Após a deposição do gel na
superfície do transdutor e de sua introdução
pela via retal, localizava-se o concepto e
definia-se a técnica do exame, conforme
proposição de Azevedo (2007).

O sexo dos fetos foi definido com base
na posição final do TG, sendo identificado
como macho aquele em que o TG localizava-
se próximo ao cordão umbilical e fêmea aquele
em que o TG situava-se próximo à cauda
(figura 2). Para confirmação do sexo das
crias no momento do parto, todas as fêmeas
foram transferidas para baias individuais na
última semana da prenhez.

A acurácia do diagnóstico foi calculada
através do teste χ2, considerando-se a
significância de 5%.

RESULTADOS

A tabela I mostra que a acurácia da
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sexagem fetal não foi influenciada (p>0,05)
pelo tipo de prenhez e pelo sexo. Nos casos
de prenhez simples não ocorreram falhas na
quantificação dos fetos e na visualização
do TG. Por outro lado foram cometidos equí-
vocos relacionados com ambos os parâ-
metros nas gestações duplas, indepen-
dentemente do sexo fetal (tabela I).

É interessante ainda enfatizar que a
migração do TG de dois fetos, um macho e
uma fêmea, já ocorreu no 40º dia de prenhez,
todavia, os 10 últimos conceptos, quatro
machos e seis fêmeas, foram sexados ape-
nas no 50º dia da prenhez. O período
compreendido entre o 47º e 49º dia de prenhez
foi onde ocorreu o maior número de fetos
sexados, seguido do 45º, 46º e 50º dias. O
período médio de migração do TG variou de
47,21±2,28 dias (figura 3).

DISCUSSÃO

Mesmo considerando que na raça
Moxotó o TG iniciou a migração a partir do
40º dia de gestação e que no 50º dia a
sexagem de todos os fetos já estava
concluída, sugere-se que o exame ultra-
sonográfico deva ser realizado a partir do
55º dia para evitar diagnósticos equivoca-
dos. Essa recomendação tem como suporte
os achados de Santos et al. (2005a) com
fetos da raça Anglo-nubiana ao verificarem
que a migração do TG variou do 44º ao 49º
dia de prenhez, mesmo assim sugeriram sexar
os fetos dessa raça somente a partir do 55º
dia sob a justificativa de que a porcentagem
de falsos diagnósticos poderia ser reduzida
ou até mesmo eliminada. Essa sugestão foi
corroborada com fetos das raças Boer (San-

Figura 1. Transdutor linear (A ) e suporte de polivinil carbonato (A ) fixado no lado dorsal
do transdutor (B). Revestimento do transdutor e do suporte (C) para manipulação externa
do reto (D), de acordo com Oliveira et al. (2004). (Linear transducer (A ) and a polyvinyl carbonate
tube (A ) fixed along the dorsal part of the probe (B). Taping probe and support (C) for external
manipulation of the rectum (D) according Oliveira et al. (2004)).
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tos et al., 2006b), Saanen (Santos et al.,
2007b), Alpina Americana (Santos et al.,
2007c), Toggenburg (Santos et al., 2007d) e
SRD (Santos et al., 2007a), nos quais o TG
completou a migração após o 50º dia da
gestação.

Mesmo sem registrar diferença entre os
tipos de gestação foi possível verificar que

os equívocos nos diagnósticos ocorreram
nas gestações duplas. O posicionamento
inadequado dos conceptos, impedindo a
visualização dos parâmetros anatômicos
responsáveis pela identificação do sexo, é
um aspecto que limita os exames ultra-
sonográficos, especialmente nos casos de
gestação múltipla. Autores, como Bürstel
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Figura 2. Imagens de fetos caprinos. A: macho com 47 dias evidenciando tubérculo genital
(tg), cabeça (cb) e membro posterior (mp). B: fêmea com 48 dias apresentando tubérculo
genital (tg), cabeça (cb), tórax (t) e cordão umbilical (cu). C: macho com 60 dias mostrando
bolsa escrotal (be), prepúcio (p), cordão umbilical (cu), abdome (ab) e membro posterior
(mp). D: fêmea com 60 dias evidenciando vulva (v), cauda (cd), membro posterior (mp)
abdome (ab) e cordão umbilical (cu). (Images of goat fetuses. A: male with 47 days evidencing
genital tubercle (tg), head (cb) and rear limb (mp). B: female with 48 days presenting genital tubercle
(tg), head (cb), thorax (t) and umbilical cord (cu). C: male with 60 days showing escrotal bag (be),
prepuce (p), umbilical cord (cu), abdome (ab) and rear limb (mp). D: female with 60 days showing vulva
(v), tail (cd), rear limb (mp) abdome (ab) and umbilical cord (cu)).
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(2002), também relataram a mesma proble-
mática, inclusive no que concerne à
quantificação fetal, sobre a qual White et
al. (1984), Gearhart et al. (1988), Haibel
(1990) e Nan et al. (2001) reportaram-se
afirmando que ela, quase sempre, encontra-
se relacionada com muitos diagnósticos
equivocados em função da sobreposição
dos fetos.

Nos casos de gestação múltipla, Bürstel
et al. (2001) propõem a realização de exames
em dois períodos consecutivos, sendo o
primeiro realizado entre o 50º e o 56º dia e o
segundo entre o 66º e o 70º dia. Este autor
ainda adverte que exames para sexagem

fetal somente devem ser implementados nos
casos de gestação múltipla com até três
fetos, mesmo assim, tanto na sua opinião
quanto nas de White et al. (1984), Gearhart
et al. (1988) e Haibel (1990), os diagnósticos
resultantes desses exames estão vulnerá-
veis a freqüentes equívocos.

Todavia, é preciso salientar que exames
ultra-sonográficos em pequenos intervalos
não devem ser recomendados nas condições
de campo em decorrência da distância e do
número de visitas técnicas onerarem o custo
e inviabilizarem o benefício que a sexagem
fetal poderia proporcionar. Além disso, nem
sempre é possível identificar o sexo de to-

Figura 3. Dia da prenhez em que o sexo dos fetos da raça Moxotó foi identificado
considerando-se a localização final do tubérculo genital. (Pregnancy day where the sex of
Moxotó breed fetuses was identified taking in consideration the final localization of the genital tubercle).
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Tabela I. Identificação do sexo fetal através de exames diários em fêmeas com gestação de
45 a 60 dias. (Fetal sex identification by daily examinations between days 45 to 60 of pregnancy).

Fetos não sexados
Fetos Fetos não Tubérculo genital

sexados quantificados  não visualizado
Prenhez Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Fetos Acurácia do

n n n n n n nascidos n diagnóstico n %

Simples 16 14 - - - - 30 30/30 100
Dupla 23 32 1 1 2 1 60 55/60 91,7
Total 39 46 1 1 2 1 90 85/100 94,4



Archivos de zootecnia vol. 57, núm. 220, p. 510.

SANTOS, AGUIAR FILHO, FREITAS NETO, SILVA, NEVES, LIMA E OLIVEIRA

dos os fetos e, muito menos, quantificá-los
de forma precisa na gestação múltipla, como
verificaram Santos et al. (2006a).

A porcentagem de 100% obtida na
prenhez simples foi maior do que as repor-
tadas por Coubrough e Castell (1998) e
Bürstel (2002). É possível que exames repe-
tidos em curtos intervalos aumentem a
probabilidade de visualizar o TG em sua
posição definitiva e de identificar outras
estruturas anatômicas da genitália externa
na gestação simples. Contudo, salienta-se
que o equipamento utilizado deve ter favo-
recido a sexagem fetal, pois além da dupla
freqüência do transdutor ter esclarecido
dúvidas com a ampliação das imagens, a

possibilidade de resgatar imagens geradas
nos últimos 30 segundos do exame e ainda
congelá-las para maior detalhamento da
análise foram recursos importantes. Os re-
sultados permitem o comentário de que o
transdutor linear utilizado por via transretal
é apropriado para sexar fetos a partir do 40º
dia de gestação, independente de ser sim-
ples ou dupla. Ainda é possível enfatizar
que esse resultado contraria o de Bürstel et
al. (2002), que não recomendaram a utilização
dessa via em gestações múltiplas.

É possível concluir que a ultra-sonogra-
fia é um método apropriado para diagnosti-
car precocemente o sexo fetal através da
identificação da posição final do TG.
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