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Introdução
O Nordeste detém 89,4% dos caprinos do Brasil, 

estando evidente que as pesquisas geraram nas últimas 
décadas suficiente conhecimento, para que a cadeia 
reprodutiva de caprinos no nordeste do Brasil não 
apresentasse tantas dificuldades. No entanto, torna-se 
importante buscar elementos que possam fornecer dados 
para o controle sanitário dos rebanhos e 
conseqüentemente aumento da produtividade.  

A vagina é a porção do canal de parto localizada 
no interior da pelve, entre o útero (cranialmente) e a 
vulva (caudalmente). A vagina atua como uma bainha 
para o pênis do macho durante a cópula. O fornix é o 
espaço formado cranialmente à projeção da cervix para o 
interior da vagina. Em alguns animais, o fornix só é 
visível dorsalmente, enquanto que em outros ele pode 
circular completamente a cervix ou estar ausente (como 
nos suínos). A vagina recebe seu suprimento sanguíneo 
da artéria vaginal [1]. 

Segundo Ruiz [2] é importante conhecer a 
microbiota dos animais hígidos, para que possa ser 
comparada a resultados de culturas provenientes de 
animais doentes.

A flora vaginal varia com a idade, pH e secreção 
hormonal e, uma vez estabelecida a flora normal, esta 
pode beneficiar o hospedeiro prevenindo o crescimento 
excessivo de microorganismos nocivos. O antagonismo 
microbiano envolve a competição entre os micróbios, 
tendo como conseqüência que a flora normal protege o 
hospedeiro contra a colonização por micróbios 
potencialmente patogênicos, seja competindo pelos 
nutrientes, produzindo substâncias nocivas aos micróbios 
invasores ou afetando condições como o pH e o oxigênio 
disponível. Quando este equilíbrio entre a flora normal e 
os micróbios patogênicos é alterado resulta na doença [3]. 

A flora vaginal normal dos animais domésticos é 
constituída de uma variedade de bactérias e fungos, 
incluindo os potenciais patógenos e os agentes 
oportunistas os quais permanecem no animal sem 
produzir doenças. O tipo e o número de bactérias 
presentes a flora vaginal normal variam conforme as 

circunstâncias tais como idade, fase do ciclo reprodutivo, 
localização geográfica, nutrição, clima, troca de hospedeiros, 
imunossupressão, etc. Entretanto,  a cérvice e a região 
anterior da vagina possuem um número pequeno de bactérias, 
podendo ser isoladas da flora normal, Streptococcus 
hemolítico e não hemolítico, Coliformes e Bacillus sp., 
difteroides e lactobacilos, micoplasma, leveduras e fungos 
[4,5]. 

Por causa de sua disposição anatômica, a vagina de 
todos os animais domésticos é predisposta à colonização por 
um número de agentes infecciosos, alguns dos quais podem 
afetar hostilmente a reprodução [6].  

Neste trabalho o objetivo foi identificar a flora 
bacteriana saprófita de fêmeas caprinas nulíparas virgens, de
forma a estabelecer parâmetros comparativos para os 
resultados de culturas provenientes de animais doentes.

Material e Métodos
O experimento foi realizado no Departamento de 

Zootecnia e no Laboratório de Bacterioses do Departamento 
de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

Foram utilizadas amostras de quinze fêmeas da raça 
Saanen com idade variando entre seis e doze meses e peso 
corporal de 13 a 20 kg, criadas em regime de estabulação e 
pastoreio, recebendo concentrado e feno no cocho, além de 
água e sal ad libitum. 

Inicialmente foi realizado um exame clínico-
ginecológico nos animais para observar se as fêmeas 
apresentavam alguma descarga vaginal. Após higienização da 
região perineal, feita com água e sabão e secagem com papel 
toalha, foram colhidas as amostras das secreções vaginais 
utilizando-se swabs estéreis que foram devidamente 
identificados e acondicionados sob refrigeração, sendo 
posteriormente encaminhados para o Laboratório de 
Bacterioses para processamento. As amostras foram 
cultivadas em placas com ágar-sangue e ágar-levine e 
incubadas em aerobiose a 37ºC, realizando-se leituras após 24 
e 48 horas de incubação.

Resultados e Discussão



 Os resultados dos swabs vaginais estão 
sumarizados na Tabela 1. Staphylococcus sp. apesar de 
ser potencialmente patógeno, foi observado em quatro 
animais, estando de acordo com os achados de Moorthy e 
Singh [7] quando isolaram este microrganismo em 20 
cabras de um grupo de 29 animais.

Bacillus sp. foi isolado em seis animais sendo 
predominante entre os microrganismos encontrados, 
estando de acordo com os achados de Pathak e Kholi [8] 
que isolaram esse microrganismo em secreção vaginal de 
ovelhas. Observou-se também que o Bacillus sp. 
associado ao Staphylococcus sp. foi detectado em duas 
amostras.

 Micrococcus sp. foi isolado em um animal, no 
entanto este microrganismo foi encontrado por Fasanya et 
al. [6] em uma fêmea da raça Savana Brown com 12 dias 
pós-parto.  

Proteus sp., observado isoladamente em um 
animal  e em associação com  Bacillus sp., também em 
um animal, estão condizentes com  a afirmação de Carter 
[4].

Diante do exposto, conclui-se que a flora vaginal 
de cabras nulíparas é constituída principalmente por 
Bacillus sp., isoladamente ou em associação com outros 
microrganismos, e que potenciais patógenos como 
Staphylococcus sp. podem estar presentes sem sinais 
clínicos de doença.
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Tabela 1. Amostra da ocorrência dos microrganismos encontrados na vagina de fêmeas  caprinas nulíparas da raça 
Saanen criadas no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2008.

Microorganismos
                                                                   

Nº de Animais ( n= 15) % de ocorrência

Staphylococcus sp.                                                4 26,6

Bacillus sp.                                                            6 40,0

Staphylococcus sp.+ Bacillus sp.                           2 13,3

Proteus sp.                                                             1 6,70

Proteus sp. +  Bacillus sp.                                     1 6,70

Micrococcus sp.                                                    1 6,70


