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Este 'trabalho foi conduzido com 0 objetivo de quantificar, atraves de analise morfometrica, 0 colageno materno e
fetal no tecido placentario caprino. Para tanto Coram utilizadas nove cabras adultas e sem ra~a definida, as quais
Coram divididas em tres gropos, A, Be C, com 90, 120 e 150 dias de gesta~ao, respectivamente. De carla animal
foram obtidos fragmentos de urn placentoma. Os animais dos gropos A e b foram sacrificados para a colheita. 0
material proveniente dos animais do gropo C foi colhido durante opera~ao cesareana. Os fragmentos foram
fixados em solu~ao de Bouin e processados histologicamente de acordo com as tecnicas rotineiras. As laminas
obtidas foram coradas pelo Tricromico de Masson. Atraves de microscopia optica, utilizando-se uma ocular
integradora com uma grade circular con tendo 25 pontos (ocular Zeiss KPL 6,3x com 25 pontos), foram
examinados, aleatoriamente, 50 campos, totalizando 1250 pontos de carla lamina. Este procedimento foi adotado
para determina~ao da propor~ao volumetrica do colageno materno e fetal, corados em azul. Os dados obtidos
foram submetidos a analise de variancia e as medias foram comparadas atraves do teste "t" de Student. A
propor~ao volumetrica dos tecidos que nao contem colageno nao deferiu entre as rases da gesta~ao estudadas. 0
colageno materno apresentou as seguintes propor~oes volumetricas medias:28,19; 31,07 e 29,90%, aos 90, 120 e
150 dias de gesta~ao, respectivamente. Estes numeros nao diff:riram estatisticamente entre si. 0 colageno fetal
correspondeu a 16,34; 15,56 e 7,93%, aos 90, 120 e 150 dias de gesta~ao, respectivamente. A media do grupo C
(150 dias de gesta~ao) foi significativamente inferior as demais (p<0,05). Estes dados mostram que ocorre
decrescimo na propor~ao volumetrica do colageno fetal ao final da gesta~ao na especie caprina. A diminui~ao do
colageno fetal provavelmente esteja relacionada com a matura~ao e subsequente libera~ao da placenta. Pode-se
ainda especular que este fenomeno possa estar relacionado com a a~ao da enzima colagenase, que deve ocorrer
preferencialmente no tecido conjuntivo fetal.
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Com objetivo de detenninar a dura~ao e os niveis plasmatico!; de progesterona durante 0 cicio estral, femeas
Nelore (Ne; n=13), Canchim (Ca; n=18) e Canchim X Nelore (Ca X Ne; n=21) Coram observadas durante tres
ciclos consecutivos. 0 inicio e 0 final do cicio foram deternlinados pelo intervalo entre dois cios (inicio do cio)
detectados pOT rofiao 3x/dia e confimlados pela palpaltao fetal. Para determinar, atraves de radioimunoensaio, do
nivel plasmatico de progesterona durante 0 cicio estral Coram coletadas, a cada 72 horas. no intervalo entre dois
cios, amostras de sangue desete femeas Ne, sete Ca e cinco Ca X Ne. Cinqiienta e quatro porcento dos intervalos
entre dois cios Coram observados entre 0 16°e 0 240 dia na Ne e Ca x Ne, e no I 10 ao 160 dia na Ca, com media
de 18,7 dias para todos os gropos geneticos. Observou-se, independentemente do gropo genetico, diferen~a
significante (P < 0,05) entre os niveis de progesterona nos Ires primeiros dias e os dias subsequentes do cicio
estral. As femeas Ne mostraram 0 pique mais alto de progesterona, 9 ng/ml, entre 0 sexto e 0 decimo dia apos 0
cio, mais cedo do que 0 120 dia na Ca e Ca X Ne (Figura I). Observou-se grande varia~ao dog niveis de
progesterona a partir do quinto dia do cicio em todos os gropos. As diferen~as de comportamento fisiologico
observadas durante 0 cicio estral entre Ne e Ca e Ca x Ne indicam que se deve estabelccer criterios na ado~ao de
manejo reprodutivo no sistema intensivo de cria~ao.
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