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Introdução

A espécie caprina está difundida em todo o mundo, 
menos nas regiões polares. Em algumas áreas 
geográficas, a cabra é o animal doméstico de maior 
importância econômica, graças à sua rusticidade e à 
qualidade dos produtos que fornece ao homem para sua 
alimentação e vestuário. Em certos casos, a exploração 
caprina constitui fator primordial para a vida da 
população humana, em zonas castigadas por secas e 
desprovidas de agricultura estável [1].

Os pequenos ruminantes domésticos podem 
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do 
País, desde que racionalmente explorados. A população 
brasileira caprina é de 10.046.888 cabeças, sendo que
9.331.460 (92,88%) deste efetivo localizado na região 
Nordeste com 1.533.132 (15,26%) no estado de 
Pernambuco [2].

O Brasil, especialmente a Região Nordeste, tem 
realizado em moderada escala importações de 
significativo número de embriões congelados de
caprinos e ovinos, de raças especializadas para corte, 
provenientes da África do Sul [3]. A fecundação in vitro
(FIV) tem ocupado lugar de destaque em função do 
potencial que oferece para acelerar a melhoria genética 
dos rebanhos [4].

A aplicação de tecnologias de reprodução assistida 
possibilita o incremento do desempenho do 
melhoramento genético. Algumas dessas técnicas 
aumentam a seleção diferencial, como a inseminação 
artificial e a transferência de embriões, enquanto outras 
aceleram o progresso encurtando, o intervalo entre 

gerações, como a produção in vitro de embriões a partir de 
animais pré-púberes[5].

Ovários oriundos de abatedouro constituem uma 
abundante fonte de oócitos para a colheita do conteúdo 
folicular por aspiração, permitindo a obtenção média de um 
a dois complexos cumulus-oócito (CCO) utilizáveis por 
ovário. Um incremento de quatro a cinco oócitos pode ser 
obtido após fatiamento do ovário com auxílio de uma 
lâmina de navalha, mas esses oócitos são oriundos de 
pequenos folículos que são menos aptos a se desenvolver 
após a fertilização in vitro. Essa fonte de oócitos é bastante 
apropriada para pesquisas científicas, porém é inadequada 
para a utilização em animais de elevado valor genético, 
bem como devido ao desconhecimento das condições 
sanitárias dos animais utilizados que pode ter como 
conseqüência o aumento da incidência de diversas doenças 
no rebanho receptor dos embriões produzidos a partir dessa 
fonte de oócitos. [6]

A produção in vitro de embriões (PIV) é um 
procedimento que consiste das etapas de maturação e 
fecundação de oócitos e da cultura ou da co-cultura desde a 
fase de zigoto até a de blastocisto. Em bovinos, a adição de 
gonadotropinas, estradiol, vitaminas e fatores de 
crescimento aos meios de cultura celular têm determinado 
um aumento das porcentagens de blastocisto [7].

A seleção do sexo tem um valor econômico significativo 
nos animais de interesse zootécnico com aptidão para 
produção de leite ou carne e em sistemas onde a 
produtividade é favorecida pela progênie de um dos sexos . 
Sendo os machos com maior capacidade de ganho corporal 
e os que são destinados ao abate para obtenção de carcaça, 
o ideal, para a compra dos embriões, seria saber com 
antecedência qual o sexo do produto.

A sexagem de espermatozóides, associada a programas 
de IA, MOTE ou PIV de embriões possui um mercado 



potencial atrativo para bovinos já que o Brasil possui o 
maior rebanho comercial bovino do mundo (196 
milhões de cabeças). Nesta espécie, a inseminação 
artificial cresceu 350% nos últimos 10 anos. 
Atualmente, considera-se que o desenvolvimento de 
uma técnica para a sexagem de espermatozóides 
também beneficiará a reprodução assistida de espécies 
de animais ameaçados de extinção e animais de 
companhia [8]. Cenário este que justifica a utilização 
desta biotecnologia em pequenos ruminantes.

 Objetivou-se desenvolver uma técnica viável para 
maturação in vitro de oócitos caprinos, possibilitando 
sua utilização em programas de fertilização in vitro
utilizando espermatozóides sexados, acompanhando os 
zigotos até o estágio de blastocisto para avaliação do 
método empregado.

Material e métodos

Foram utilizados 354 ovários de cabras, destes 
foram recuperados 2007 CCO’s, dentre os quais, 
classificados de acordo com a sua morfologia: 2666 
foram considerados, como qualidade I, 328 como 
qualidade II, 612 como qualidade III e 801 como 
qualidade IV. Dentre os classificados, ao fim do 
processo de maturação, 24 horas em estufa a 38,5°C, 
100% de umidade e atmosfera de 5% de CO2 em ar, 
1070 (53,31%) foram considerados oócitos 
maturados, e após o processo de fecundação, 18 
horas em estufa a 38,5°C, 100% de umidade e 
atmosfera de 5% de CO2 em ar, 554 (27,60%) foram 
considerados fecundados, obtendo assim uma 
relação de 5,67 oócitos recuperados/ovário aspirado, 
de 3,02 oócitos maturados/ovário aspirado e de 1,56 
oócito fertilizado/ovário aspirado. Dados estes que 
superam os achados Cognié e Baril, (2002) que 
encontraram 35 a 50% a porcentagem de maturação 
in vitro e a taxa de oócitos recuperados/ovário 
aspirado ficou entre 5 e 7. Ovários oriundos de 
abatedouro constituem uma abundante fonte de 
oócitos para a colheita do conteúdo folicular por 
aspiração, permitindo a obtenção média de um a 
dois complexos cumulus-oócito (CCO) utilizáveis 
por ovário. Um incremento de quatro a cinco oócitos 
pode ser obtido após fatiamento do ovário com 
auxílio de uma lâmina de navalha, mas esses oócitos 
são oriundos de pequenos folículos que são menos 
aptos a se desenvolver após a fertilização in vitro [6].

Resultados e Discussão

Com base nos achados finais, os protocolos de 
maturação e fertilização adotados no experimento foram 
satisfatórios pois obteveram resultados acima dos 
encontrados na literatura. Porém, o processo de sexagem 
reduziu a motilidade e vigor espermático a níveis que 
impossibilitaram a fertilização dos oócitos com o sêmen 
sexado, obrigando assim a utilização do sêmen não 
sexado. Vale ressaltar a necessidade de maiores estudos 
para obtenção de melhores resultados na sexagem dos 
espermatozóides caprinos.
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