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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da inclusão de diferentes fontes de ácidos
graxos poliinsaturados sobre a resposta à indução do estro pós-parto em cabras. Trinta e
oito cabras prenhes, homogêneas em peso escore e idade, foram divididas em três grupos
alimentares: Grupo Controle (GC), Linhaça (GL) e Alga (GA). O estro foi sincronizado
aos 40 dias pós-parição e foram avaliadas a taxa de sincronização, taxa de ovulação e a
funcionalidade do corpo lúteo. Os animais do GA, 76,9% apresentaram estro após o
protocolo hormonal, superior aos 33,3% do GC. O GL não diferiu estatisticamente de GC e
GA, com uma taxa de 57,9%. A taxa de ovulação e a área luteal não foram influenciadas
pelas diferentes dietas experimentais.
Palavras-chave: Balanço energético negativo, atividade ovariana, anestro.
SUMMARY
The objective of this work was to evaluate the effect of the inclusion of different sources of
polyunsaturated fatty acids on the response to induction of postpartum estrus in goats.
Thirty-eight pregnant goats, homogeneous in weight and age, were divided into three
groups: Control Group (CG), Linseed (GL) and Algae (GA). Estrus was synchronized at
40 days postpartum and the synchronization rate, ovulation rate and corpus luteum
function were evaluated. The GA animals, 76.9% presented estrus after the hormonal
protocol, superior to 33.3% of the CG. The GL did not differ statistically from GC and GA,
with a rate of 57.9%. The ovulation rate and the luteal area were not influenced by the
different experimental diets.
Keywords: Negative energy balance, ovarian activity, anestro.
INTRODUÇÃO
A nutrição representa o fator crítico para a sobrevivência nos ruminantes, sendo
de extrema importância na capacidade da manutenção das funções metabólicas do
organismo, seja pela secreção hormonal, por fatores de crescimento e constituintes
bioquímicos (ROBINSON, 1996). A reprodução é uma das principais funções afetadas em
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situações de desequilíbrio nutricional, as quais são primariamente resultantes de falhas no
ajuste do balanço entre a disponibilidade de nutrientes e seus requerimentos, tanto pelos
animais em reprodução quanto por animais pré-púberes (GOMES e LOPES, 2011).
O terço final da gestação e o período pós-parto são considerados períodos críticos
na regulação do metabolismo do animal, pois neste período, as exigências nutricionais do
animal aumentam, e quando não atendidas, aumenta-se a mobilização das reservas de
energia para suprir este déficit, causando balanço energético negativo (BEN)
(SCARAMUZZI et al., 2006). O BEN é caracterizado por hipoglicemia, hipoinsulinemia e
supressão nos níveis plasmáticos de IGF-I. Dessa forma, a ingestão insuficiente de energia
está correlacionada com baixo desempenho reprodutivo, incluindo o retardo do retorno da
atividade cíclica após o parto. Portanto, é desejável minimizar a intensidade e a duração do
BEN pós-parto com o intuito de maximizar a reprodução e produção do rebanho.
O aumento da densidade energética com a inclusão de lipídeos na dieta é uma das
principais estratégias que visam minimizar os efeitos do BEN pós-parto, uma vez que,
possuem alta concentração de energia prontamente disponível, sendo superior aos
carboidratos (SILVA, 2007). Porém, há uma incipiência de dados na literatura acerca dos
efeitos das diferentes fontes de PUFA utilizados na alimentação de ruminantes, mais
especificamente na espécie caprina, sobretudo quanto aos seus efeitos sobre a reprodução
destes animais. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da inclusão de
diferentes fontes de PUFA sobre a resposta à indução do estro pós-parto em cabras.

METODOLOGIA
Todos os procedimentos realizados foram submetidos e aprovados pelo Comitê de
Ética para Uso de Animais da Universidade Estadual do Ceará (CEUA-UECE), com
número de submissão 10724486-1/08. O experimento foi conduzido na Fazenda de
Experimentação Agropecuária Dr. Esaú Accioly Vasconcelos, no município de Guaiúba,
Ceará, e no Laboratório de Nutrição e Produção de Ruminantes, em Fortaleza, Ceará,
ambos pertencentes à Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do
Ceará. Para o experimento foram usadas 30 cabras SRD, prenhes, adultas, pluríparas, com
pesos e condições corporais homogêneos, selecionadas com base no histórico sanitário e
reprodutivo, sendo submetidos a um período de 30 - 45 dias de adaptação às condições
ambientais e alimentares.
Os animais receberam dieta composta de capim elefante (Pennisetum purpureum)
triturada mais ração concentrada, em quantidade para satisfazer as exigências nutricionais
de cabras adultas de raça não leiteira para parto e lactação (NRC, 2007). A dieta foi
fornecida pelo método total mixed ration (TMR) ou ração total, duas vezes ao dia (07h e
14h), permitindo sobras de 10%. O consumo alimentar foi monitorado diariamente e foram
retiradas amostras de ofertado e refugo para análise química da composição, bem como,
caso necessário, para reajustes das quantidades fornecidas. Os animais experimentais
foram mantidos em baias coletivas, recebendo água e sal mineral ad libitum, divididos em
3 grupos: grupo controle (GC) (n), grupo linhaça (GL) e grupo alga (GA). No GL, durante
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21 dias, foi adicionada farinha de linhaça a TMR, em quantidade equivalente a 30% da
matéria seca. Por igual período, ao GA, foi inserido uma fonte alimentar de elevada
concentração de PUFA a TMR. E ao GC foi fornecido TMR durante todo o período
experimental. Todos os animais experimentais tiveram suas crias desmamadas aos 35 dias
pós-parto.
Cinco dias após o desmame, os animais tiveram o estro sincronizado pela inserção
de um dispositivo intravaginal impregnado com progesterona (Dia 0) (CIDR®, Controlled
intravaginal drug release; InterAg, Hamilton, New Zealand), deixado na porção cranial da
vagina por cinco dias, e pela aplicação de 1 mL (0,075mg) de prostaglandina (PGF2)
(Prolise®; ARSA S.R.L., Buenos Aires, Argentina) no momento da retirada do dispositivo.
A partir da retirada do CIDR, foram realizadas observações quanto à manifestação de estro
por 72 horas. Sete dias após a retirada do progestágeno, foi realizada a avaliação ovariana
por laparoscopia para determinar a taxa ovulatória através da quantificação dos corpos
lúteos. Além disso, foram realizadas ultrassonografias para avaliar o crescimento do corpo
lúteo durante 20 dias após a retirada do progestágeno. Foram gravados vídeos da estrutura
ovariana, para posterior análise com o auxílio do software ImageJ (SCHNEIDER e
RASBAND, 2012). Os dados da taxa de ovulação foram submetidos à Análise de variância
(ANOVA) e as médias dos grupos foram comparadas pelo teste SNK (Student NewmanKeulls) pelo programa estatístico Statistica (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA). A área do
corpo lúteo foi analisada pelo Proc Mixed e os efeitos de tratamentos e tempo (dias) e sua
interação foram comparados pelo comando LSMEANS/PDIFF. A taxa de resposta à
sincronização do estro foi analisada pelo teste do Qui-quadrado. O nível de significância
considerado foi de p<0.05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso de lipídeos como fonte de energia na alimentação de ruminantes é uma
alternativa interessante devido ao aumento da densidade energética na dieta, sobretudo, no
período pós-parto, uma vez que o metabolismo da fêmea necessita mais nutrientes do que a
capacidade de ingeri-los para produção de leite (VAZQUEZ et al., 2010).
As diferentes fontes de suplementação lipídica utilizadas neste experimento
influenciou significativamente a taxa de resposta à sincronização do estro pós-parto. Dos
animais alimentados com algas (GA), 76,9% apresentaram estro após o protocolo
hormonal, bem superior aos 33,3% do grupo controle (GC; p<0,05). O grupo linhaça (GL)
não diferiu estatisticamente de GC e GA, com uma taxa de 57,9%. Pode-se observar que
adição de lipídios foi uma estratégia eficiente para modular o retorno à atividade
reprodutiva em cabras.
Segundo Gressler e Souza (2009), animais alimentados com algas tiveram maior
produção de proprionato, que atua aumentando o nível de insulina sérico. A insulina regula
o GnRH e leptina (ZIEBA et al., 2003) que estão diretamente relacionados com a atividade
reprodutiva. O GnRH aumenta a secreção de FSH, LH e, consequentemente, progesterona
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(KRASNOW e STEINER, 2006). A leptina, por sua vez, tem como principal ação informar
ao sistema nervoso a quantidade de adipócitos e ácidos graxos.
A taxa de ovulação não foi influenciada pelas diferentes dietas experimentais
(1,4±0,5). A taxa de ovulação está em função de fatores como a nutrição, protocolo
hormonal, estresse térmico, raça e estado fisiológico. Nogueira et al. (2017) relataram
aumento na taxa de ovulação com uma suplementação em curto tempo em cabras, o que
difere dos resultados deste trabalho. Uma possível explicação é que a nutrição atua
diretamente na regulação da taxa de ovulação pela redução da atresia nos grandes folículos
dependentes de gonadotrofina (SCARAMUZZI et al., 2011).
A área luteal não diferiu (p>0,05) entre os grupos quando comparado às áreas no
mesmo dia de avaliação e média geral por grupo. A média da área luteal entre os grupos foi
de 4,9±1,9 cm². Em todos os grupos a área luteal progrediu significativamente em relação
ao tempo (p<0,001). Além disso, os valores encontrados neste estudo foram semelhantes
aos encontrados por Vázquez et al. (2010).

CONCLUSÕES
Embora dietas lipídicas apresentem alto potencial quanto à utilização no pós-parto
de cabras com o intuito de minimizar os danos do BEN, não é possível afirmar que a
utilização de dietas ricas em PUFA é capaz de melhorar a atividade reprodutiva desses
animais. Assim, é necessário um maior volume de estudos para a comprovação quanto a
esse tipo de suplementação.
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