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RESUMO
Avaliou-se a influência da taxa ovulatória e da

concentração plasmática de P4 sobre as taxas de
prenhez e de sobrevivência embrionária em re-
ceptoras caprinas. Foram utilizadas 64 cabras
que tiveram o estro sincronizado através de um
dispositivo intravaginal (CIDR) contendo 0,3 mg de
progesterona durante 11 dias. No 9º dia foram
tratadas, via intramuscular, com 300 U.I. de eCG
e 0,05 mg de cloprostenol. No 7º dia após o início
do estro todas as fêmeas foram submetidas à
laparoscopia para avaliação da taxa de ovulação
e classificação morfológica dos CL, sendo
distribuídas em dois grupos T1 constituído pelas
fêmeas que apresentavam apenas um CL e o T2
por aquelas que exibiam 2 ou mais corpos lúteos.
Foram verificadas 25,0% das  receptoras  no T1
e 75,0% no T2. Os valores médios da concentração
plasmática de P4 foram de 3,65 ± 0,62 ng/ml no T1
e 3,72 ± 0,81 ng/ml no T2. Os resultados de
prenhez no 25º dia foram de 75,0% (T1) e 72,9%
(T2). No 45º dia foram de 68,8% (T1) e 66,6% (T2).
As taxas de sobrevivência embrionária ao parto
foram de 68,8% (T1) e 64,6%(T2). Em concluçao:
a taxa de ovulação não exerce influência sobre as
concentrações plasmáticas de P4, nem tampouco,
sobre as taxas de prenhez e sobrevivência embrio-
nária em receptoras caprinas.

SUMMARY
The influence of ovulatory rate and plasmatic

concentration of P4 on the pregnancy and embryo

survival rates in caprine recipients was studied.
Were used 64 goats with synchronized oestrus
by intravaginal device (CIDR) containing 0.3 mg of
progesterone, during 11 days. On the 9th day were
treated with 300 I.U. of eCG and 0.05 mg of
cloprostenol via intramuscular. On day 7th after the
begining of oestrus, all females were submitted to
laparoscopy for evaluation  of ovulatory rate and
morphological classification of the CLs and
distributed in two groups: T1 formed by females
that showed only one CL and the T2 by those that
exhibited two or more corpora lutea. A 25.0% of
the recipient females were clasified in T1 and
75.0% in T2. The average values of plasmatic
concentration of P4 were 3.65 ± 0.62 ng/ml in T1
and 3.72 ± 0.81 ng/ml in T2. The pregnancy results
on day 25th were 75.0% (T1), and 72.9% (T2); on
day 45th were 68.8% (T1) and 66.6% (T2). The
rates of embryo survival at the parturition were
68.8% (T1) and 64.6% (T2). The obtained results
lead to conclude that the ovulatory rate do not
exert influence on the plasmatic concentrations P4,
not even on pregnancy and embryo survival rates
in caprine recipient.

INTRODUÇÃO

A transferência de embriões (TE) pro-
porciona um indiscutível ganho genético a
partir de fêmeas superiores. Entretanto, para
uma máxima expressão desta fêmea como
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doadora é necessária além de uma boa
produção embrionária, taxas satisfatórias
de prenhez e de crias nascidas. Neste con-
texto, as receptoras assumem um importan-
te papel como responsáveis pela gestação
(Bari et al., 2003). Todavia, uma boa seleção
destas receptoras, principalmente, no mo-
mento da inovulação minimiza as perdas
embrionárias (Guido et al., 2003).

Diversos fatores têm sido responsabilizados
pela sua influência sobre a taxa de prenhez em
receptoras da espécie caprina. Dentre eles,
o regime de criação (Simplício et al., 1998),
o estádio de desenvolvimento e a qualidade
dos embriões (Armstrong et al., 1983), a
taxa ovulatória (Kaulfuss et al., 1997; Soares
et al., 2001; Guido et al., 2002) e a qualidade
dos corpos lúteos das receptoras (Menegatos
et al., 1996; Guido et al., 2003). Diante do
exposto, este trabalho teve como objetivo
avaliar a influência da taxa ovulatória e da
concentração plasmática de P4 sobre as
taxas de prenhez e de sobrevivência
embrionária em receptoras caprinas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas 64 cabras cíclicas, sem
raça definida, com idades de 18 a 36 meses
e condição corporal entre 2,5 e 3,5, mantidas
em sistema semi-intensivo de criação, tendo
como suporte alimentar forrageiras nativas,
palma miúda e feno, além de suplementação
com ração protéica, sal mineral e água ad
libitum.

Após exame clínico-ginecológico, to-
das as fêmeas receberam um dispositivo
intravaginal (CIDR), contendo 0,3 g de
progesterona durante onze dias, sendo que
no nono dia foram administradas, via
intramuscular, 300 U.I. de gonadotrofina
coriônica eqüina (eCG) e 0,05 mg de
cloprostenol. As observações de estro
foram implementadas com o auxílio de
rufiões a cada 12 horas a partir da retirada do
CIDR.

No sétimo dia depois de iniciado o estro
todas as fêmeas foram submetidas à lapa-

roscopia para avaliação da taxa ovulatória
através da quantificação e classificação
morfológica dos corpos lúteos, segundo
critérios sugeridos por Guido et al. (2003),
sendo distribuídas em dois grupos experi-
mentais (T1 e T2). O T1 (n=16) foi constituído
pelas fêmeas que apresentavam apenas um
corpo lúteo (CL) e o T2 (n= 48) por aquelas
que exibiam dois ou mais corpos lúteos.
Todas as fêmeas selecionadas foram inovu-
ladas através de semi-laparoscopia, sendo
a taxa de prenhez verificada no 25º e no 45º
dia através de ultra-sonografia transretal.

Para determinação das concentrações
plasmáticas de P4, todas as fêmeas foram
submetidas à colheita sangüínea no dia da
inovulação. Sendo a dosagem da P4 realiza-
da através da técnica de radioimunoensaio.

Os dados foram analisados através do
teste de Duncan, considerando-se o nível
de significância a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da avaliação laparoscópica
da taxa ovulatória das receptoras (figura 1)
evidenciaram 25,0% delas apresentando
apenas um CL (T1) e 75,0% 2 ou mais corpos
lúteos (T2). Certamente, a baixa ocorrência
de apenas um CL, observada no T1, esteja
relacionada à ocorrência natural de múltiplas
ovulações na espécie caprina como relatam
Guido et al. (2002). Todavia, Kaulfuss et al.
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Figura 1. Receptoras caprinas apresentando
um CL (T1) e 2 ou mais corpos lúteos (T2).
(Goat recipient presenting one CL (T1) and 2 or
more corpora lutea (T2)).
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(1997) também observaram em ovelhas um
número reduzido de receptoras (8/170)
exibindo apenas um CL. Entretanto, o
percentual de mortalidade embrionária
também foi reduzido (13,3%) em relação ao
observado (37,5%) nas fêmeas que tinham
taxa ovulatória  ≥ 2 corpos lúteos (Kaulfuss
et al., 1997). Porém, Bari et al. (2003)
afirmaram não haver influência do número
de corpos lúteos em receptoras ovinas, bem
como, Guido et al. (2003) também não tenham
observado tal influência em receptoras ca-
prinas. Considerando os resultados do T1,
podemos afirmar que embora seja único,
certamente, o CL formado tinha uma
capacidade secretória satisfatória, segun-
do critérios de avaliação de corpos lúteos
sugeridos por Guido et al. (2003).

Quanto às concentrações plasmáticas
de P4 não foi registrada diferença (p>0,05)
entre os grupos (tabela I). Todavia, o resul-
tado do T1 superou as expectativas levan-
tadas por Bari et al. (2003), onde questio-
naram se a P4 secretada por apenas um CL
seria suficiente para o desenvolvimento e
implantação embrionária. Considerando que
para receptoras bovinas a concentração
mínima de P4 requerida para sobrevivência
embrionária é estimada entre 5-8 ng/ml, os
resultados obtidos em ambos os grupos (T1
e T2) podem ser considerados satisfatórios
para caprinos. Estes resultados corroboram
os de Guido et al. (2005) com receptoras

caprinas tratadas com CIDR que apresen-
taram concentrações plasmáticas de P4 va-
riando de 3,58 a 3,95 ng/ml no dia da
inovulação.

Os dados de prenhez no 25º dia foram de
75,0% (T1) e 72,9% (T2), não sendo, portanto,
registrada diferença (p≤0,05) entre os gru-
pos. No 45º foram de 68,8 % (T1) e 66,6%
(T2). Considerando taxas de prenhez preco-
nizadas por Guido et al. (2002), os resulta-
dos são classificados como satisfatórios,
especialmente no T1, haja vista, o resultado
de prenhez no segundo intervalo (68,8%)
ter sido superior aos obtidos por Armstrong
et al. (1983) em receptoras caprinas exibindo
apenas 1 CL (51,6%). Com relação aos resul-
tados de prenhez do T2, também foram su-
periores aos obtidos por Armstrong et al.
(1983) quando utilizou receptoras com 2 CL
(63,1%). Todavia, avaliando-se os resulta-
dos do T2 evidencia-se que embora os
animais deste grupo apresentassem uma
maior taxa de ovulação a taxa de prenhez
obtida nos dois intervalos foi sensivelmente
inferior a do T1. Certamente, a qualidade
dos CL das receptoras deste grupo tenha
contribuído para estes resultados, haja vis-
ta, à qualidade dos CL ser de extrema
importância para sobrevivência embrionária,
conforme sugerido por Guido et al. (2003).
Embora, quanto à capacidade secretória não
tenha havido diferença entre os grupos,
pois ambos apresentaram valores próximos

Tabela I. Concentrações plasmáticas de P4, taxas de gestação e concepção ao parto em
receptoras caprinas. (Plasmatic concentrations of P4, rates of pregnancy and conception to the birth
in goat recipient).

Grupos  Receptoras P4 ng/ml Prenhez Concepção
 (n) X ± s ao parto N (%)

25º  dia 45º   dia
N    (%) N    (%)

T1 16 3,65 ± 0,62a 12 (75,0)a 11 (68,8)a 11 (68,8)a

T2 48 3,72 ± 0,81a 35 (72,9)a 32 (66,6)a 31 (64,6)a

ap>0,05.
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de P4 plasmática. Todavia, a capacidade
secretória do CL esteja relacionada ao seu
tamanho (Sangha et al., 2002).

A taxa de sobrevivência embrionária
confirmada ao parto não diferiu (p>0,05)
entre os grupos (T1 e T2), sendo superior
aos 33,33% obtidos por Simplício et al.
(1998) trabalhando com receptoras caprinas
mantidas em regime intensivo de criação.
Entretanto, no 45º dia foi evidenciada uma
mortalidade embrionária tardia da ordem de
8,33% no T1 e de 8,57% no T2. Muito embora,

a determinação da concentração plasmática
de P4 ter sua utilização prática limitada
(Chagas et al., 2002), constitui um bom
indicativo na avaliação da receptora, haja
vista, a mortalidade embrionária total para
ambos os grupos (T1 e T2) ter sido de
apenas 6,25%.

Conclui-se que a taxa de ovulação não
exerce influência sobre as concentrações
plasmáticas de P4, nem tampouco, sobre as
taxas de prenhez e sobrevivência embrio-
nária em receptoras caprinas.
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