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Gonadotrofinas alternativas para indução do estro sincronizado em cabras: resultados
preliminares
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A busca de diferentes gonadotrofinas para a indução do estro em cabras têm sido vista como
alternativa para substituição do eCG, gonadotrofina atualmente consolida na espécie, mas que oferece
algumas desvantagens quando administrada repetidamente. A mais marcante, é o desenvolvimento de
anticorpos anti-eCG, que leva ao atraso do estro e da ovulação. Diante disso, o objetivo do presente
estudo foi avaliar a eficácia de diferentes gonadotrofinas para indução do estro em cabras da raça
Toggenburg. Foram utilizadas 82 cabras (49 pluríparas, 15 primíparas e 18 nulíparas) dividas
homogeneamente em três grupos: GeCG (n= 29), GhCG (n=26) e GFSH (n=27). As fêmeas foram
submetidas à indução de estro com esponja intravaginal (60 mg de acetato de medroxiprogesterona;
Progespon®, Zoetis, Brasil) por 6 dias. Vinte e quatro horas antes da retirada da esponja, foram
administrados 30,0 µg d-cloprostenol (Prolise®; ARSA S.R.L., Argentina) latero-vulvar e
gonadrotrofinas por via intramuscular: GeCG (controle): 200 UI eCG/animal (Novormon 5000®; Zoetis,
Brasil), GhCG: 300 UI de hCG (Vetecor 5000®; Hertape Calier, Brasil) e ou GFSH: 30 UI (Pluset
500UI®Hertape Calier, Barcelona, Espanha). Após a remoção da esponja, o estro foi monitorado a
cada 12 horas, e as fêmeas submetidas a monta natural 1 vez ao dia, enquanto manifestavam cio. O
diagnóstico de prenhes foi realizado por ultrassonografia (Mindray, M5, China) após 30 dias das
coberturas. Os dados de estro (duração do estro e intervalo da retirada da esponja ao início do estro)
foram avaliados pela análise de variância e teste de Tukey, enquanto as taxas de cabras em estro e de
concepção foram avaliadas por Qui-quadrado (P<0,05). As porcentagens de animais em estro foram
semelhantes (P>0.05) para GeCG (100% ou 29/29), GhCG (96,15% ou 1/26) e GFSH (88,90% ou 3/27). O
intervalo para o estro foi superior (P<0,05) no GFSH (64,79±13,12 h) em comparação ao GeCG (26,58 ±
1,91 h) e GhCG (37.90 ± 5.82 h). As durações do estro foram semelhantes (P> 0.05) entre GeCG (38.49 ±
2,23h), GhCG (31,80 ± 2,5h) e GFSH (36,67 ± 2,28h). As taxas de concepção prenhez não diferiram
(P>0.05) entre os protocolos hormonais, sendo 65,52% (18/29), 48,0% (12/25) e 68% (17/24) para
GeCG, GhCG e GFSH, respectivamente. Em conclusão, o FSH e a hCG podem ser utilizadas como
gonadotrofinas alternativas para indução de estro sincronizado em cabras Toggenburg, em substituição
ao tradicional uso da eCG.
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