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mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que 

quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas 

construir uma história...” (Augusto Cury)



  

RESUMO 
   
JORGE-NETO, P.N. Biotecnologias reprodutivas aplicadas à produção de 
embriões in vitro de onça-parda (Puma concolor) e onças-pintadas (Panthera 
onca). 2019. 82 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

Toda a relevância que onça-pintada e a onça-parda, como predadores topo de cadeia, 

têm para a fauna brasileira é incompatível com a carência de trabalhos relacionados 

à biotecnologia reprodutiva em fêmeas destas espécies. Visando suprir parte desta 

carência, este trabalho teve como objetivo descrever o comportamento copulatório da 

onça-pintada; padronizar a técnica de aspiração folicular por laparoscopia em onças-

pardas e pintadas; avaliar a qualidade e quantidade de oócitos de onças-pardas e 

pintadas maturados in vivo e in vitro; avaliar a viabilidade de oócitos desvitrificados; 

produzir de embriões in vitro de onças-pardas e pintadas a partir de oócitos maturados 

in vivo e in vitro; e avaliar a ovulação espontânea em onças-pintadas mantidas em 

cativeiro. Informações básicas sobre o comportamento reprodutivo das onças-

pintadas são de extrema importância para o manejo, desenvolvimento de projetos de 

reprodução assistida e conservação. O comportamento copulatório da onça-pintada 

foi descrito de forma qualitativa, a partir dos primeiros sinais de proceptividade 

feminina e até a finalização da cópula. Descobrimos que quase metade dos eventos 

de copulação de Panthera onca pode ocorrer sem penetração peniana e, nesses 

casos, acredita-se que a ejaculação não ocorra. Várias cópulas ocorreram durante o 

estro feminino. Consistente com os pensamentos relatados por outros, acreditamos 

que esse comportamento pode ser necessário para promover múltiplas ovulações e 

para garantir um número suficiente de penetrações penianas bem-sucedidas com a 

ejaculação, garantindo assim que um número adequado de espermatozoides 

fertilizantes normais seja depositado na vagina. A LOPU é um procedimento seguro 

para obtenção de oócitos de boa qualidade visando a multiplicação de felinos 

selvagens como parte de estratégias de conservação, especificamente onças-pardas 

e onças-pintadas, que são consideradas vulneráveis no Brasil. Protocolos utilizando 

eCG para superestimulação ovariana são eficientes em onças-pardas e onças-

pintadas, assim como a indução da ovulação nestas espécies com a utilização do 

hCG. A vitrificação e desvitrificação dos oócitos se mostraram eficientes, obtendo 

86,4% estruturas desvitrificados com êxito em relação à avaliação morfológica. É 



  

possível a fertilização in vitro de oócitos de onças-pintadas maturados in vivo, porém 

novos trabalhos são necessários para a maturação in vitro dos oócitos desta espécie 

e de onças-pardas. A onça-pintada apresenta ovulação induzida por estímulo 

sensorial e não uma ovulação espontânea. Pelas dificuldades de trabalho com estes 

animais, não temos nenhum trabalho que defina a situação (ovulação induzida por 

estímulo sensorial vs. ovulação espontânea) em forma contundente.  A ovulação 

induzida por estímulo sensorial resulta em um reflexo neurológico que resulta na 

liberação de GnRH pelo estímulo do hipotálamo médio-basal e subsequentes 

liberações de LH pela hipófise anterior, induzindo a ovulação. 

 

Palavras-chave: aspiração folicular; comportamento reprodutivo; laparoscopia 

reprodutiva; maturação in vivo; vitrificação de oócitos. 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 
JORGE-NETO, P.N. Reproductive biotechnologies applied to in vitro embryo 
production of pumas (Puma concolor) and jaguars (Panthera onca). 2019. 82 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

All the relevance that jaguar and puma as top-chain predators have for Brazilian fauna 

is incompatible with the lack of publications related to reproductive biotechnology in 

females of these species. In order to supply part of this lack, this work had as objective 

to describe the copulatory behavior of the jaguar; to standardize the follicular aspiration 

technique by laparoscopy in jaguars and pumas; to evaluate the quality and quantity 

of oocytes of jaguars and pumas matured in vivo and in vitro; to evaluate the viability 

of devitrified oocytes of pumas; produce in vitro embryos of jaguars and pumas from 

in vivo and in vitro matured oocytes; and to evaluate spontaneous ovulation in jaguars 

kept in captivity. Basic information on the reproductive behavior of jaguars is of extreme 

importance for the management, development of assisted reproduction and 

conservation projects. The copulatory behavior of the jaguar was described in a 

qualitative way, from the first signs of female proceptiveness and until the end of the 

copula. We found that almost half of Panthera onca coupling events can occur without 

penile penetration, and in these cases, it is believed that ejaculation does not occur. 

Several copulas occurred during female estrus. Consistent with the thoughts reported 

by others, we believe that such behavior may be necessary to promote multiple 

ovulations and to ensure a sufficient number of successful penile penetrations with 

ejaculation, thus ensuring that an adequate number of normal fertilizing sperm is 

deposited in the vagina. LOPU is a safe procedure for obtaining good quality oocytes 

for the multiplication of wild felines as part of conservation strategies, specifically 

jaguars and pumas, which are considered vulnerable in Brazil. Protocols using eCG 

for ovarian overstimulation are efficient in both species, as well as the induction of 

ovulation in these species with the use of hCG. The vitrification and devitrification of 

the oocytes proved to be efficient, obtaining 86.4% successful devitrification structures 

in relation to the morphological evaluation. It is possible do the in vitro fertilization of 

oocytes of jaguars matured in vivo, but new work is required for the in vitro maturation 

of oocytes of this species and of pumas. The jaguar exhibits ovulation induced by 

sensory stimuli and not spontaneous ovulation. Due to the difficulties of working with 



  

these animals, there is no publication that defines the situation (ovulation induced by 

sensorial stimulus vs. spontaneous ovulation) in a forceful way. Sensory stimulation-

induced ovulation results in a neurological reflex that results in the release of GnRH by 

the stimulation of the mid-basal hypothalamus and subsequent releases of LH by the 

anterior pituitary, inducing ovulation. 

 

Keywords: ovum pick-up; reproductive behavior; reproductive laparoscopy; in vivo 

maturation; vitrification of oocytes 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 PRESERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

 Os biomas brasileiros estão entre os mais ricos do mundo, com 701 das 5.488 

espécies de mamíferos existentes no planeta. Destas, 22 espécies são da ordem 

carnívora (PAGLIA et al., 2012). Segundo Santos et al. (2004), com o aumento da 

urbanização e ação antrópica sobre o meio ambiente, grandes áreas de vegetação 

natural têm sido destruídas, levando à fragmentação dos ecossistemas. Este processo 

pode levar à extinção de espécies locais, assim como a subdivisão de populações, 

podendo causar endogamia, resultando em uma diminuição da variabilidade genética 

intrapopulacional. De acordo com Wells et al. (1998), as baixas densidades 

populacionais geram taxas de crescimento populacional menores que a de 

mortalidade, produzindo uma condição que leva à extinção das espécies. 

 Conceitualmente imagina-se que a homozigose destas populações 

fragmentadas é a provável causa da extinção, pois poderia reduzir a fertilidade 

durante um gargalo populacional, aumentando a vulnerabilidade, diminuindo ainda 

mais a população até levar à extinção. Porém, a homozigose é uma explicação 

limitada, uma vez que nem todas espécies que passaram por gargalos populacionais 

foram extintas, como o elefante-marinho-do-norte (Mirounga angustirostris), a gazela 

Gazella spekei e o guepardo (Acinonyx jubatus), tendo este último enfrentado duas 

destas situações. O declínio populacional pode também ser causado por desordens 

reprodutivas, reduzindo significativamente a aptidão para uma dinâmica populacional, 

não apenas impossibilitando o aumento, mas causando declínio da densidade 

populacional. A importância relativa de cada um destes fatores depende da espécie 

em questão e do ambiente, não sendo mutualmente exclusivos para a extinção de 

uma espécie (WELLS et al., 1998). Porém, os gargalos populacionais, apesar de não 

necessariamente levarem uma espécie à extinção, podem causar fragilidade da 

espécie devido a baixa variabilidade genética, como frente a adversidades ambientais 

e doenças, uma vez que diversos indivíduos respondem da mesma forma a estas 

pressões (SANTOS et al., 2004).  

 Thomas et al. (2004) descrevem que, ao usar projeções de distribuições de 

espécies para cenários climáticos futuros, avaliam que em 20% da superfície terrestre 

exista riscos de extinção de espécies, prevendo que até 2050, de 15 a 36% das 
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espécies amostradas podem ser comprometidas com a extinção. Este mesmo 

trabalho é mais pessimista em relação ao cerrado brasileiro, onde consideram que as 

altas taxas de destruição atual poderão fazer com que restem apenas as áreas de 

reservas atuais.  Nesta avaliação pessimista, estima-se que 34% das espécies no 

cerrado serão extintas até 2050. 

 Por ocuparem o topo da cadeia alimentar, os felídeos são sensíveis ao 

desmatamento, além de sofrerem com a caça ilegal por serem erroneamente 

considerados vilões, podendo ser uma ameaça ao gado e demais animais domésticos 

(SIGRIST, 2012).  A família Felidae possui 38 espécies selvagens, todas com algum 

grau de risco de extinção na IUCN Red List, sendo que apenas sete delas são 

consideradas grandes felídeos por apresentarem peso superior a 30kg e engloba as 

cinco espécies do gênero Panthera, e as espécies Puma concolor e Acinonyx jubatus. 

Apesar de diferentes tamanhos, todas as espécies possuem similaridades na 

aparência física e compartilham características especificas para a família 

(AMSTISLAVSKY et al., 2017). O declínio de populações de felídeos, assim como a 

fragmentação do habitat, potencializam o aumento da endogamia (SIGRIST, 2012).   

 As biotecnologias reprodutivas, tais como a produção in vitro (PIVE) de 

embriões e a transferência nuclear de células somáticas (SCNT), são ferramentas 

para reconstruir o equilíbrio populacional de espécies ameaçadas. (BALDASSARRE 

et al., 2015).  Através destas ferramentas, é possível inclusive o aproveitamento do 

material genético de animais atropelados, através da criação de banco de 

germoplasmas a partir de oócitos, sêmen e células somáticas (CARELLI et al., 2017) 

 

1.2 PANORAMA DA ONÇA-PINTADA 
 

Os carnívoros ocupam o topo da cadeia alimentar e têm um papel fundamental 

no equilíbrio dos ecossistemas, pois atuam na regulação do tamanho populacional 

de outras espécies animais. Em função disso, de um modo geral, necessitam de 

áreas extensas e com hábitat de boa qualidade para sobreviver.  

A onça-pintada é o maior carnívoro da América do Sul, o terceiro maior felino 

vivente do mundo e o único representante do gênero Panthera (que inclui leões, 

leopardos e tigres) no continente americano. Amplamente distribuído por todo o 

Brasil, este mamífero é considerado desde os tempos pré- colombianos um 

símbolo de força e poder. As onças-pintadas são provavelmente os animais mais 
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populares do Brasil, estando presentes em clássicos da literatura brasileira, letras 

de músicas e em manifestações folclóricas.  

Infelizmente, as onças têm sido caçadas desde o início�da colonização por 

razões que incluem aspectos: culturais, como a caça desportiva/recreativa; 

sociais, representando símbolo de status e força àquele que for capaz de capturar 

o animal; e econômicos - num primeiro momento, o comércio�das peles e mais 

recentemente em função de eventuais ataques�a rebanhos bovinos e outros 

animais de criação, gerando perdas financeiras aos criadores. Tal atividade 

resultou em representativas reduções populacionais e, embora caracterize�um 

crime ambiental, ainda é largamente praticada em todo o país.  

A perda e a extensa fragmentação dos hábitats, somada à caça têm causado 

grandes prejuízos às populações de onça-pintada em todos os biomas brasileiros 

onde a espécie ocorre, especialmente na Mata Atlântica e na Caatinga, onde as 

populações sofreram drásticas reduções. (ICMBIO, 2010, p. 2) 

 

1.3 FISIOLOGIA REPRODUTIVA 

 

 Apesar de diversos trabalhos descreverem a fisiologia reprodutiva do macho 

de onça-pintada, poucas publicações existem descrevendo a fêmea. 

 A maturidade sexual ocorre, com base em observação comportamental, em 

torno do 29o mês de vida (WILDT et al., 1979) e estudo mais recente, estudando a 

função ovariana com método não invasivo, constatou o início da puberdade por volta 

dos 20 meses (FURTADO, 2003). A duração do estro na espécie é de seis a 15 dias 

(WILDT et al., 1979; FURTADO, 2003; BARNES et al., 2016) e a duração do ciclo 

estral é de 31 a 63 dias (WILDT et al., 1979). São animais poliéstricos com ovulação 

geralmente induzida, com incidência moderada de ovulação espontânea e o período 

de gestação da onça-pintada é similar aos demais membros do gênero Panthera, de 

90 a 110 dias (BARNES et al., 2016). Trabalhos avaliando gestação de em animais 

ex situ citam período de gestação de 3⅓ meses (BROWN, 1936), de 108 e de 111 

dias (SADLEIR, 1966) e de 101 a 105 dias (STEHLIK, 1971). 

 Já as onça-parda, a maturidade sexual ocorre entre 16 e 36 meses nas fêmeas 

e por volta dos 36 meses nos machos (LINDZEY et al., 1994). A duração do estro é 

de 8 dias, com ciclo estral de 23 dias e gestação de 91,9 ± 4 dias (NOWELL & 

JACKSON, 1996; GONZÁLEZ & ROMERO, 1998) 
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1.4 PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 

 

 A produção in vitro de embriões compreende na coleta dos oócitos das fêmeas 

doadoras; Na maturação dos oócitos no laboratório, seguido da fecundação; Na 

fecundação in vitro (FIV), que consiste na união do gameta masculino 

(espermatozoide) com o gameta feminino (oócito) no ambiente laboratorial; E no 

cultivo, por 2 a 7 dias,  quando então, são transferidos para fêmeas receptoras. 

(CARELLI, 2014). A FIV, além de permitir estudos para clonagem, permite a 

preservação germoplasma de animais de excelente nível genético, permitindo estocar 

embriões para uso futuro (TRALDI, 2006). A aspiração folicular por laparoscopia 

(LOPU) pode ser repetida por diversas vezes, sendo um método minimamente 

invasivo (BALDASSARRE et al., 2016). 

 A técnica de PIVE pode contribuir para o equilíbrio do número de animais nesta 

espécie, em determinados biomas, permitindo o aumento da variabilidade genética 

desta (BALDASSARRE et al., 2015). 
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2 ASPIRAÇÃO FOLICULAR POR LAPAROSCOPIA (LOPU): DA PRODUÇÃO 
ANIMAL À CONSERVAÇÃO11 
 

RESUMO: A Aspiração Folicular por (LOPU) é a forma mais fiável e eficiente para a 

colheita de oócitos de alta qualidade de vida em determinadas espécies ou idade 

técnica de grupos animais, permitindo a sua utilização para a produção de embriões 

in vitro (PIV) e transferência nuclear de células somáticas (SCNT). Da mesma forma, 

para maximizar a quantidade e qualidade dos oócitos recuperados por doadora, é 

necessário sincronizar o estro e estimular o crescimento folicular por meio de 

protocolos hormonais que variam de acordo com a espécie. Existem duas grandes 

categorias de aplicações para a tecnologia LOPU-PIVE em animais de produção: 

àquelas em que atua como uma alternativa para MOET (aplicações competitivas) e 

àqueles em que não compete com MOET, por não ser possível realizar nestas 

categorias (aplicações não competitivas). Em animais selvagens, o LOPU pode 

desempenhar um papel importante nos programas de conservação de espécies 

ameaçadas quando está associado a um IVEP efetivo e tem sido realizado em várias 

espécies. Tem aplicação comercial em ovinos, caprinos, bovinos e bubalinos. A 

repetição dos procedimentos de LOPU na mesma fêmea não causa sequelas com 

impacto na vida reprodutiva da fêmea, mesmo quando realizada em animais pré-

púberes ou selvagens. 

 
Palavras-chave: Aspiração Folicular por Laparoscopia, pré-púberes, ovinos, caprinos, 

bovinos, animais silvestres. 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

 

 As biotecnologias reprodutivas estão em constante desenvolvimento, e a 

produção de embriões in vitro (PIVE) tornou-se uma ferramenta importante para 

                                            
 
1 Este artigo foi publicado na revista Spermova (JORGE-NETO P.N., ALECHO REQUENA L., 
SCHILBACH PIZZUTTO C., BALDASSARRE H. Laparoscopic Ovum Pick-Up (LOPU): From animal 
production to conservation. SPERMOVA. 2018; 8 (1): 61-66. DOI. 10.18548/aspe/0006.07) e a carta de 
autorização é anexado no Anexo A. 
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melhorar o mérito genético de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, bem como uma 

tecnologia com enorme potencial para a conservação de animais silvestres. 

 A Aspiração Folicular por Laparoscopia (LOPU) é a técnica mais confiável e 

eficiente para coletar oócitos de alta qualidade de animais vivos em certas espécies 

ou grupos etários, permitindo seu uso em PIVE e Transferência Nuclear de Células 

Somáticas (SCNT). 

 A técnica é minimamente invasiva e apresenta repetibilidade e confiabilidade, 

permitindo a observação dos ovários através do laparoscópio e a punção dos folículos, 

além de rápida recuperação da fêmea após o procedimento e, em geral, sem 

complicações cirúrgicas. Em contraste com a Múltipla Ovulação e Transferência de 

Embriões (MOET), a LOPU traz as vantagens de ser menos invasivo e causar menos 

estresse pós-operatório, e pode ser repetido em um intervalo menor (mínimo de 60 

dias para MOET contra um mínimo de 14 dias para LOPU), além de não causar fibrose 

e aderências que ocorrem comumente após múltiplas MOET. 

 A LOPU também permite a produção durante todo o ano de embriões, mesmo 

fora da estação reprodutiva. 

 

2.2 SUPERESTIMULAÇÃO OVARIANA 

 

 A fim de maximizar o número e a qualidade dos oócitos coletados por doadora, 

é necessário sincronizar o estro e estimular o crescimento folicular antes da LOPU, 

através de protocolos baseados em gonadotrofinas, que exercem uma influência 

significativa nos resultados.  

 A sincronização é realizada utilizando dispositivos intravaginais contendo 

progesterona ou progestogênio (ex. CIDR, Primer, esponjas) que são aplicados com 

uma dose luteolítica de prostaglandina ou análogo (ex. cloprostenol, dinoprost) 

quando o tratamento com gonadotrofinas é iniciado. Vários tratamentos têm sido 

propostos para a estimulação do crescimento folicular, sendo os dois mais populares 

o protocolo com múltiplas injeções de FSH e o protocolo de Oneshot. O primeiro 

consiste em 3 injeções de FSH de 1,5, 1,5 e 1 mL, totalizando 80 mg de FSH 

(Folltropin-V, Vetoquinol N.-A inc, Canadá) administrados em intervalos de 12 horas e 

iniciando 36 horas antes da LOPU. O segundo consiste na aplicação de 4 mL de FSH 

em conjunto com 300 UI de eCG simultaneamente (em diferentes seringas), 36 horas 

antes da LOPU. Trabalho realizado por Baldassarre et al. (2012) não mostrou 
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diferença significativa entre os dois protocolos, tornando o Oneshot mais atraente 

devido à simplicidade. Recentemente, Baldassarre et al (2012) relataram um protocolo 

alternativo para o Oneshot-FSH sem co-injetar eCG, usando 0,5% de solução de ácido 

hialurônico para a reconstituição do FSH liofilizado. O hialuronato atua como um fator 

de liberação lenta do FSH. Os resultados demonstraram a eficiência deste protocolo, 

não havendo diferenças entre o controle e o novo tratamento no número médio de 

folículos aspirados (cabras: 17,8 vs. 17,9; ovelhas: 12,6 vs. 12,4) e oócitos 

recuperados (cabras: 13,7 vs. 14,0 ovelhas: 10.9 vs. 10.8). 

 Em bezerras bubalinas (2-6 meses), Baldassarre et al. (2017a) testaram dois 

protocolos de superovulação diferentes, ambos começando com o implante de um 

dispositivo de progesterona (Eazi-breed CIDR, Zoetis, 330 mg P4) cinco dias antes da 

LOPU. O primeiro, somente FSH iniciando 72 horas antes do LOPU e consiste em 6 

injeções com intervalo de 12h, totalizando 140 mg de FSH. O segundo, com 4 injeções 

de FSH (100mg) juntamente com uma injeção de eCG (400 UI) simultaneamente a 

última injeção de FSH, 36h antes do LOPU. O resultado deste protocolo não 

apresentou diferenças estatísticas no número de folículos (18,0 vs. 20,3) e oócitos 

recuperados (15,0 vs. 17,5). Em bezerras bovinas, Galli et al (2001) propuseram o uso 

de 5mg de valerato de estradiol e esponja de progesterona (80mg de fluorogestona) 

no dia 0, 400UI de eCG nos dias 3 e 11, 1000UI de eCG no dia 16 e LOPU em D18, 

mostrando uma diferença no número de oócitos recuperados do grupo não tratado 

(27,2 vs. 16, respectivamente). Recentemente, Baldassarre et al (2018) compararam 

três tratamentos, todos iniciando com a inserção do dispositivo de progesterona para 

pequenos ruminantes (Eazi-breed CIDR, Zoetis) cinco dias antes da LOPU, assim 

como a estimulação de gonadotrofina foi iniciada 72 horas antes do procedimento. No 

grupo FSH-12, os animais foram tratados por via intramuscular (IM) com um total de 

140 mg de FSH (Folltropin-V) em 6 injeções em intervalos de 12 horas (7:00 e 19:00). 

Para avaliar o impacto da estimulação mais frequente da gonadotrofina, dois 

protocolos adicionais foram testados. No grupo FSH-8h, o FSH foi administrado IM a 

cada 8 h (às 7:00 da manhã, 3:00 da tarde e 11:00 da tarde) para uma dose total de 

180 mg (9 injeções). No grupo FSH8h-eGG, os animais receberam as mesmas 

injeções de FSH que o FSH-8h até a injeção número 5, quando receberam 400 UI de 

eCG (Folligon, Intervet, Holanda) e sem injeções adicionais até a LOPU (total de 120 

mg de FSH em 5 injeções). Não foram observadas diferenças estatísticas entre os 3 

tratamentos em termos de folículos médios disponíveis para aspiração (35,7 ± 16 vs. 
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38,5 ± 25 vs. 31,1 ± 22), oócitos médios recuperados (21,6 ± 10 vs. 19,4 ± 14) e taxa 

de clivagem (66,0 ± 14 vs. 61,1 ± 11 vs. 72,2 ± 8) para FSH12h, FSH8h e FSH8h-

eCG, respectivamente. No entanto, FSH8h-eCG resultou em uma taxa 

significativamente maior de embriões transferíveis (17,5 ± 8%) em comparação com 

FSH12h (8,9 ± 5%, P <0,05). 

 Em animais silvestres os protocolos apresentam grandes variações devido à 

fisiologia particular de cada espécie. Em estudos anteriores de nossa equipe com 

onças-pardas (Puma concolor) e onças-pintadas (Panthera onca), para preparar as 

fêmeas para LOPU, 750 UI de eCG foram usados para estimular o desenvolvimento 

folicular múltiplo cinco dias antes do procedimento. Em alguns doadores, 500 UI de 

hCG também foram usados para tentar maturar os oócitos in vivo antes da LOPU, 

mas os resultados obtidos foram muito variáveis (BALDASSARRE et al, 2017b e 

resultados não publicados). Na gazela dama (Gazella dama mhorr), Berlinguer et al 

(2008) sincronizaram o estro com o dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR) 

por 15 dias. Os CIDRs foram substituídos no dia 10 e removidos durante LOPU no dia 

15. O crescimento folicular foi estimulado pela administração de um total de 5,28 mg 

de FSH ovina (Ovagen, ICPbio Ltd, Nova Zelândia) aplicado em quatro doses iguais 

dadas às 20h e 18h nos dias 13 e 14. 

 Em veados-vermelhos (Cervus elaphus), Bainbridge et al. (1999) usaram os 

mesmos CIDRs por 10 dias, aplicando 1.000 UI de eCG 48 h antes da remoção e 

realizaram a LOPU 24 horas depois. Locatelli et al. (2006) realizaram LOPU semanais 

em cervos sika (Cervus nippon nippon), sincronizando o estro com esponjas 

intravaginais (45 mg FGA, Intervet, França) durante a estação reprodutiva e 

estimulando os ovários com três injeções de FSH de 0,2, 0,2 e 0,1 UI, em intervalos 

de 12 horas, começando 48 horas antes da LOPU. 

 

2.3 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DE LOPU 

 

 O equipamento utilizado para a LOPU consiste em um laparoscópio (diâmetro 

de 5 ou 7mm, ângulo de 0 ° ou 30 ° e comprimento de ~ 30cm) conectado a um cabo 

e fonte de luz. Uma bomba de insuflação, três trocartes (dois de 5mm sendo um com 

válvula para insuflação e um de 3,5mm) e um fórceps endoscópico atraumático. O 

sistema de sucção é composto de uma bomba de sucção conectada à rolha de OPU 

conectada a um tubo de 50 ml tipo Falcon e conectada à pipeta para LOPU. A pressão 
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da bomba de vácuo deve ser medida em gotas por minuto (velocidade do meio de 

aspiração através da pipeta de aspiração e caindo no tubo de coleta) e ajustada para 

50 a 70 gotas min (Baldassarre et al., 1994). O sistema deve ser lavado com meio de 

aspiração antes e depois da LOPU. 

 A técnica de LOPU foi descrita por Baldassarre et al. (1994). Os animais 

devem estar em jejum de 12 (água) a 24 horas (sólidos) antes de LOPU. O protocolo 

anestésico varia de acordo com a espécie, consistindo de um sedativo para posicionar 

o animal em uma maca tipicamente utilizada para inseminação laparoscópica e depois 

é conectado à máquina de anestesia e mantido sob anestesia geral com isoflurano. É 

realizado tricotomia na região abdominal seguida de desinfecção da área cranial da 

glândula mamária. Uma vez que a fêmea atinge um plano anestésico, a maca é 

inclinada para a posição de Trendelenburg (variação da posição de decúbito dorsal 

onde a parte superior das costas é abaixada e as pernas elevadas, mantendo as alças 

intestinais na cavidade abdominal superior) a 45 graus. Três pequenas incisões são 

feitas com a ajuda de uma lâmina de bisturi para facilitar a entrada dos trocartes, e as 

localizações das incisões variam de acordo com a espécie. O primeiro trocater (com 

válvula de insuflação) deve ser introduzido com contra-tração para elevação 

abdominal, evitando movimentos bruscos ou força excessiva (Campos & Roll, 2003). 

Em seguida, o ar filtrado é inflado na cavidade abdominal para separar órgãos e 

facilitar a visualização. Em sequência, os outros dois trocartes são inseridos, sob 

visualização direta pelo laparoscópio. O ovário é então exposto para visualização e 

punção dos folículos, movendo a fímbria em diferentes direções com a pinça 

endoscópica. A agulha de aspiração deve ser inserida pela lateral do folículo, evitando 

áreas vascularizadas, paralelas à base do folículo. Se isso não for possível, a punção 

ocorre perpendicularmente à parede do folículo (BALDASSARRE et al., 1994). No final 

da aspiração folicular, ambos os ovários são lavados com cloreto de sódio a 0,9% 

(solução fisiológica) para eliminar qualquer coágulo formado pela punção folicular, 

evitando aderências. Os trocartes são então removidos e as incisões são coladas com 

cola instantânea ou suturadas, dependendo da espécie. Recebem antibiótico e anti-

inflamatório e a fêmea é retirada do plano anestésico, recuperando-se em um local 

calmo e seguro. O tubo de coleta é transferido para o laboratório para buscar e 

classificar os oócitos sob o estereomicroscópio. 

 

2.4 LOPU EM ANIMAIS DE PRODUÇÃO 
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 A LOPU apresenta desempenho excepcional em aplicações específicas em 

animais de produção, permitindo aumentar a produção de descendentes de fêmeas 

de alto mérito genético e também a produção de progênies de categorias que não são 

elegíveis para a MOET (BALDASSARRE et al., 2004). Segundo Tervit (1996), a 

tecnologia tem sido aplicada a espécies ou grupos etários onde não é possível ou fácil 

manipular o trato reprodutivo através do reto durante a recuperação do oócito. 

 Existem duas grandes categorias de aplicações para a tecnologia LOPU-PIVE 

em animais de produção: aquelas em que atua como uma alternativa para MOET 

(aplicações competitivas) e aquelas em que não compete com o MOET, uma vez que 

esta não pode ser realizada nessas categorias (aplicações não competitivas). 

 

2.4.1 Aplicações competitivas 
 

 Esta aplicação refere-se à utilização de fêmeas não prenhes, não 

lactantes/desmamadas e adultas como dadoras de oócitos para LOPU-PIVE. Utilizada 

nesta categoria, a LOPU-PIVE possui exatamente o mesmo objetivo que a MOET, ou 

seja, a produção de mais progênies de fêmeas adultas excepcionais. Em uma 

comparação 1:1, a MOET deve vencer esta competição porque, em condições 

normais, a MOET deve resultar em uma média de 8-10 embriões transferíveis por 

colheita enquanto a LOPU-PIVE produzirá uma média de 4-5 blastocistos para 

transferência, e a viabilidade de embrião produzido in vivo tende a ser melhor do que 

as contrapartes in vitro. Assim, nesta aplicação específica, a vantagem de usar LOPU-

PIVE aplica-se apenas a clientes dispostos a produzir muito mais progênies de suas 

principais fêmeas, o que pode ser alcançado por 1-2 colheitas por MOET por ano. 

Nesses casos, a LOPU-PIVE oferece a opção de coleta de oócitos a cada duas 

semanas quase ilimitadamente (30 vezes nos mesmos animais em quatro anos, 

Baldassarre et al. Comunicação pessoal). Por exemplo, três MOET em um ano podem 

resultar em 24-30 embriões transferíveis, mas no mesmo período pode-se facilmente 

conduzir uma LOPU a cada duas semanas e terminar com 48-60 embriões 

transferíveis. E, três colheitas cirúrgicas de embriões têm uma alta chance de 

desenvolver aderências, enquanto doze LOPUs não produzirão sequelas nas 

doadoras.  
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2.4.2 Aplicações não-competitivas 
 

 Isso se refere às categorias em que a MOET não tem êxito, por isso não é 

uma tecnologia reprodutiva que pode ser aplicada para a multiplicação exponencial 

de fêmeas valiosas. Algumas destas categorias estão relacionadas com a idade, 

especificamente o uso de LOPU-PIVE para a reprodução precoce de fêmeas de elite 

antes de atingirem a puberdade com uma maturidade sexual; bem como animais mais 

velhos que se tornaram inférteis com a idade ou incapazes de manter uma gestação, 

mas são geneticamente superiores. Outras categorias não competitivas referem-se a 

“condições” de animais, a maioria delas condições temporárias que impedem os 

animais de produzir embriões pelo MOET por um período, tais como animais com 

gestações precoces prematuros e pós-parto. Finalmente, outra categoria de aplicação 

não competitiva refere-se à prática de LOPU-PIVE em falhas da MOET, 

especificamente animais com histórico de falhas repetidas. São animais que foram 

submetidos a programas de MOET repetidamente e que sempre falharam em produzir 

embriões transferíveis por motivo de a) regressão luteal repetida; b) falha na 

superovulação (não respondem); c) falha na fertilização (somente oócitos não 

fertilizados são recuperados). Finalmente, a LOPU-PIVE oferece oportunidades para 

o resgate reprodutivo de fêmeas que foram “lesadas” por cirurgias anteriores que 

terminam em um útero com tantas aderências que elas não podem mais ser lavadas 

e talvez até não emprenhem mais. Enquanto seus ovários estiverem limpos, os 

oócitos podem ser coletados e os embriões produzidos in vitro para continuar 

propagando sua genética notável. 

 
Tabela 1. Oócitos Recuperados Totais (T-COC). Média de oócitos recuperados (M-COC) e número 
máximo de oócitos recuperados de um único doador (MAX) em doadores adultos e idosos em serviços 
comerciais de LOPU entre 2016 e 2017 pela M.V. Letícia Alecho Requena. 
Raça / Espécie No. LOPU T-COC M-COC MAX 
Alpino / Caprino 11 191 17,36 36 
Anglo / Caprino 6 145 24,16 73 
Saanen / Caprino 38 570 15,00 37 
Dorper / Ovino 58 641 11,05 24 
White Dorper / Ovino 42 496 11,80 27 

Fonte: Jorge-Neto et al, 2018 
 

 As fêmeas pré-púberes das espécies ovina, caprina, búfala e bovina entre 

dois e sete meses de vida apresentam maior resposta às gonadotrofinas em relação 

aos animais adultos, permitindo produzir embriões de fêmeas com apenas dois meses 
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de idade, com coletas sucessivas a cada duas semanas até os sete meses de idade. 

Lohuis (1995) relata que as pré-púberes são ideais do ponto de vista das empresas 

de genética, pois reduzem o gap intergeracional e, assim, aceleram o processo de 

melhoramento genético. Elas têm alta produção de oócitos e, consequentemente, de 

embriões. Esta categoria não é elegível para MOET, com estudos mostrando que os 

bovinos desta categoria, mesmo quando superovulados e inseminados com sêmen 

fresco por laparoscopia, têm muitos folículos, poucas ovulações e todas as estruturas 

recuperadas não eram fertilizadas (TERVIT, 1996). Baldassarre e Karatzas (2004) 

apontam que a aplicação dessa tecnologia em cabras pré-púberes resulta no 

nascimento de suas progênies mais ou menos na mesma época em que as doadoras 

atingem a idade e peso para o primeiro serviço, e destacam a redução no intervalo de 

geração que pode ser conseguida. As fêmeas senis com mérito genético que 

geralmente apresentam alto risco de fracasso na MOET devido a razões de baixa 

resposta ao protocolo de superovulação, regressão de corpo lúteo ou embriões 

inférteis, geralmente são bem sucedidas na produção de descendentes com o uso de 

LOPU-PIVE, tornando-se a ferramenta de escolha para a obtenção de embriões 

viáveis dessa categoria (BALDASSARRE et al., 2007). 

 
Tabela 2. Resultados de LOPU em animais de produção. Total de procedimentos de LOPU (N-LOPU), 
Folículos Totalmente Aspirados (TAF), Total de Oócitos Recuperados (COC). Média de oócitos 
recuperados (A-COC) e média de oócitos recuperados por LOPU (M-LOPU). 
Espécie Categ. N-LOPU TAF COC M-LOPU Autor 
Caprinos Adultas 21 399 334 15,9 Koeman et al., 2003 
 Adultas 18 221 146 8,1 Mendes et al., 2018 
 2-3 m. 20 1.186 994 49,7 Baldassarre et al., 2002 
 3-5 m. 36 1.238 987 27,4 Baldassarre et al., 2002 
 3-5 m. 23 897 653 28,4 Koeman et al., 2003 
 Senil 43 772 676 15,7 Baldassarre et al., 2007 
 Variada 1.580 ~26.523 21.219 13,4 Baldassarre et al., 2004 
Ovinos Adultas 142 1.941 1.522 10,7 Baldassarre et al., 1996 
Bovinos 2-6 m. 63 ~1.953 1.351 21,4 Baldassarre et al., 2018 
 2-6 m. 24 N/A 111 4,6 Armstrong et al., 1992 
 2-4 m. 20 1.025 853 42,6 Taneja et al., 2000 
Bubalinos 2-6 m. 47 903 774 16,5 Baldassarre et al., 2017a 

Fonte: Jorge-Neto et al, 2018 
 

 A LOPU também permite que oócitos sejam obtidos de fêmeas gestantes 

durante o início da gestação. Em fêmeas no pós-parto, permite a recuperação de 

oócitos antes da involução uterina, que ocorre entre a terceira e a quarta semana pós-

parto e, consequentemente, neste período é inadequado para a MOET. 
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2.5 LOPU NA CONSERVAÇÃO DE ANIMAIS SELVAGENS 

 

 As Tecnologias de Reprodução Assistida (ART) podem ser aplicadas à 

conservação de espécies. Entre as ARTs, a LOPU tem um papel importante em 

espécies ameaçadas, permitindo a recuperação eficiente de oócitos para uso em PIVE 

e SCNT, ferramentas para reconstruir o equilíbrio no número de animais para estas 

espécies ameaçadas. Tais tecnologias são úteis em animais raros e ameaçados de 

extinção, bem como em espécies que têm dificuldade de reprodução em cativeiro. 

Elas também permitem a troca de material genético entre animais cativos e de vida 

livre, aumentando a variabilidade genética em cativeiro e restaurando populações 

livres com um alto grau de endogamia. 

 Tervit (1996) ressalta que a técnica pode desempenhar um papel importante 

em espécies ameaçadas quando associada a PIVE efetiva e prevê-se que a aplicação 

da LOPU aumentará à medida que as diferenças biológicas entre as espécies forem 

compreendidas. 

 
Tabela 3. Oócitos Recuperados Totais (COC). Média de oócitos recuperados (A-COC) e Número 
Máximo de Oócitos Recuperados de uma única doadora (MAX).  

Espécies No.LOPU COC A-COC MAX Autor da LOPU 
Acinonyx jubatus 12 277 23,1 35 Donoghue et al, 1992 
Antidorcas marsupialis 10 73 7.3 15 Baldassarre N.P. 
Cervus elaphus 36 44 1,2 n/a Bainbridge et al, 1999 
Cervus nippon nippon 96 348 3,6 n/a Locatelli et al, 2006 
C. nippon pseudaxis 16 94 47 n/a Locatelli et al, 2012 
Connochaetes taurinus 118 75 7,5 n/a Baldassarre N.P. 
Cuniculus pacas 30 155 5,2 n/a Barros et al, 2016 
Damaliscus pygargus phillipsi 12 83 6.9 16 Baldassarre N.P. 
Felis chaus 8 115 14,3 n/a Pope et al, 1993 
Felis nigripes 1 31 31 31 Pope et al, 1993 
Felis silvestris ornata 9 134 14,9 n/a Pope et al, 1993 
Gazella dama mhorr 6 35 5,8 11 Berlinguer et al, 2008 
Leptailurus serval 9 234 26 n/a Pope et al, 2005 
Odocoileus virginianus 43 851 19.8 85 Baldassarre N.P. 
Oryx gazela 15 49 3.3 6 Baldassarre N.P. 
Connochaetes taurinus 10 75 7.5 15 Baldassarre N.P. 
Panthera leo 3 26 8,7 12 Armstrong et al, 2004 
Panthera onca 8 116 14,5 33 Baldassarre/Requena N.P. 
Panthera tigris 11 384 34,9 62 Crichton et al, 2002 
Panthera tigris 16 456 28,5 52 Donoghue et al, 1990 
Prionailurus viverrinus 2 107 53,5 n/a Pope et al, 1993 
Puma concolor 12 421 35,1 106 Baldassarre/Requena N.P. 
Puma concolor 7 140 20 52 Miller et al, 1990 

Fonte: Jorge-Neto et al, 2018 
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 Baldassarre et al. (2017b) demonstraram que a LOPU é um procedimento 

seguro para coleta de oócitos em animais silvestres, relatando fertilidade após a 

realização da LOPU repetidamente, validando o procedimento como seguro para a 

multiplicação de felinos selvagens como parte de estratégias de conservação, 

especificamente onças-pardas e onças-pintadas consideradas vulneráveis no Brasil. 

Alguns outros estudos foram realizados pelos autores sobre animais silvestres no 

Brasil e por Baldassarre nos Estados Unidos e na África do Sul. Os resultados dos 

oócitos são relatados na tabela 3, e até onde sabemos, a colheita recorde de oócitos 

de uma doadora viva pela LOPU em animais selvagens é de 106 oócitos obtidos por 

Requena et al. em onça-parda. Além disso, a LOPU foi realizada com sucesso em 

pelo menos dezessete outras espécies silvestres (Tabela 3). 

 Todos aqueles consultados, com várias espécies, demonstraram que a LOPU 

pode ser aplicada repetidamente à mesma fêmea sem ou com poucos efeitos 

adversos. Como consequência, a aplicação da tecnologia em projetos de conservação 

somente desenvolve ou otimiza metodologias para a produção de embriões in vitro a 

partir dos oócitos coletados pela LOPU. 

 

2.6 CONCLUSÕES 

 

 A recuperação de oócitos de animais vivos é de grande importância para a 

produção de embriões pela PIVE e também para SCNT, sendo o procedimento de 

LOPU o preferido para recuperação de oócitos de espécies e categorias onde a 

aspiração transvaginal guiada por ultrassom é difícil ou impossível, como pequenos 

ruminantes, bovinos e búfalos pré-puberais e uma variedade de espécies selvagens. 

O procedimento é seguro e eficiente, resultando oócitos em altos números e 

qualidade. A LOPU pode ser repetida na mesma fêmea várias vezes, pois não causa 

sequelas com impacto negativo na vida reprodutiva desta, mesmo quando realizada 

em animais pré-púberes ou selvagens. Possui aplicação comercial realista em ovinos, 

caprinos, bovinos e bubalinos pré-púberes. Também pode ser usado para 

conservação de espécies. 
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Figura 1. LOPU-Jaguar. Dr. Baldassarre conduzindo LOPU em onças-pintadas (Panthera onca) 

 
Fonte: Pedro Nacib Jorge-Neto 

 
 

Figura 2. Ovário-Bezerra. Ovário superestimulado de bezerra cruza Bos taurus x indicus. 

 
Fonte: Letícia Alecho Requena 
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Figura 3. Oócitos-Cabra. Oócitos maturados in vivo recuperados de uma única doadora de cabra. 

 
Fonte: Ivan da Silveira Vasconcellos Leite 

 
 

Figura 4. LOPU-Búfala. Primeira LOPU realizado em bezerras bubalinas de 3 meses de idade no 
Brasil, conduzido pelos drs. Baldassarre, Requena e Jorge-Neto (dez de 2014). 

 
Fonte: Pedro Nacib Jorge-Neto 
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Figura 5. LOPU-Puma Dra. Requena conduzindo LOPU em Puma concolor que resultou em 106 

oócitos em coleta única 

 
Fonte: Pedro Nacib Jorge-Neto 

 

 
Figura 6. LOPU-Saanen. LOPU comercial conduzida pela Dra. Requena em cabra saanen. 

 
Fonte: Pedro Nacib Jorge-Neto 
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3 COMPORTAMENTO COPULATÓRIO DA ONÇA-PINTADA Panthera onca 
(MAMMALIA: CARNIVORA: FELIDAE)2 

 

RESUMO: Toda a relevância que onça pintada tem para a fauna brasileira é 

incompatível com a ausência de literatura sobre seu comportamento reprodutivo, 

mostrando que precisamos cada vez mais intensificar as pesquisas nesta esfera. O 

conhecimento dos comportamentos reprodutivos básicos é extremamente importante 

para o entendimento da fecundidade de uma espécie e todo o papel que ela 

representa dentro do seu ecossistema. Neste trabalho analisamos 210 sequências de 

comportamentos sócio-sexuais de onça pintada (Panthera onca) a partir da 

proceptividade da fêmea até a finalização da cópula; a esta sequência chamados de 

comportamento copulatório. As sequências comportamentais foram registradas por 

filmagens e os comportamentos observados foram registrados por frequência de 

ocorrência. Diferentes comportamentos foram observados em associação com dois 

tipos de cópulas, o que nos permitiu concluir que a cópula ocorre com e sem 

penetração peniana. As informações encontradas serão de grande valia para o 

manejo reprodutivo da onça pintada. 

 

Palavras-chave: Cópula, receptividade, reprodução, comportamento sexual. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 O onça-pintada (Panthera onca) é um dos mais importantes predadores da 

fauna brasileira. A população desse animal está diminuindo a cada ano devido às 

ações antrópicas, como a fragmentação de seu habitat, agricultura, caça e abate 

(CULLEN et al., 2016; OLSOY et al., 2016; ESPINOSA et al., 2018). Hoje, esta espécie 

é considerada como Quase Ameaçada pela Lista Vermelha da IUCN (QUIGLEY et al., 

2017) e muitos projetos de pesquisa envolvendo educação ambiental, conservação e 

                                            
 
2 Este artigo foi publicado na revista Journal of Threatened Taxa (JORGE-NETO, P.N.; PIZZUTTO, 
C.S.; ARAUJO, G.R.; DECO-SOUZA, T.; SILVA, L.C.; SALOMÃO JR. J.A.; BALDASSARE, H. 
Copulatory behavior of the Jaguar Panthera onca (Mammalia: Carnivora: Felidae). Journal of 
Threatened Taxa, v. 10, n. 15, p. 12933-12939, 2018) e a carta de autorização é anexado no Anexo 
B. 
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reprodução com as espécies foram desenvolvidos no Brasil, como NEX No Extinction 

(Corumbá de Goiás - GO), Projeto Onças do Rio Negro (Aquidauana - MS), Projeto 

Onçafari (Miranda - MS), Pantera Brasil (Poconé - MT) e Projeto Amigo da Onça 

(Parque Nacional Boqueirão da Onça - BA), na tentativa de minimizar diminuição da 

população e consequências negativas para a biodiversidade brasileira (TORTATO et 

al., 2017; ARAÚJO et al., 2018; DINIZ et al., 2018). 

 Informações básicas sobre o comportamento reprodutivo das onças-pintadas 

são escassas, embora essa questão seja de extrema importância para o 

desenvolvimento de ações de reprodução e conservação assistida. Segundo Holt et 

al. (2003) e Owen et al. (2010), comportamentos reprodutivos e mecanismos 

subjacentes associados ao sucesso reprodutivo são particularmente importantes, 

porque a aptidão é fundamentalmente uma função de fertilidade. Para esses autores, 

o estudo da reprodução é, portanto, crucial para a conservação de espécies, 

populações e, indiretamente, para a vitalidade de todo o ecossistema.  

 A ovulação nesta espécie é geralmente induzida através do coito (WILDT et 

al., 1979), no entanto, estudos recentes envolvendo fêmeas cativas (GONZALEZ et 

al., 2017) relataram atividade lútea em fêmeas não prenhes que foram alocadas em 

recintos individuais, sugerindo que a ovulação espontânea ocorre ocasionalmente. 

Curiosamente, através da análise hormonal de esteroides fecais, Barnes et al. (2016) 

relataram ovulações espontâneas em fêmeas alojadas com machos e não ocorrência 

de ovulação espontânea em fêmeas mantidas sem a presença de machos, 

demonstrando que a onça-pintada é uma espécie de poliéstrica com ovulação 

induzida.  

 Stehlik (1971) relatou o comportamento copulatório da onça-pintada no 

Zoológico de Ostrava que foi descrito brevemente em 1976 por Lanier e Dewsbury. 

Esses autores estudaram e tecnicamente descreveram o comportamento copulatório 

de quatro espécies de Panthera (P. pardus, P. uncia, P. tigris e P. onca), concluindo 

que os padrões comportamentais foram qualitativamente similares entre si, com pouca 

variação; no entanto, nenhum estudo com maior descrição desse comportamento foi 

realizado para a onça-pintada. 

 Informações limitadas sobre o comportamento copulatório de onças-pintadas 

podem ser justificadas devido a seus hábitos solitários, onde a interação com os 

parceiros é feita apenas durante os períodos reprodutivos, o que dificulta os estudos 

comportamentais com animais silvestres. Por outro lado, a maioria das onças-pintadas 
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mantidos em zoológicos e centros de resgate brasileiros apresentam particularidades 

que impedem estudos adequados com esta espécie, como animais muito velhos, 

castrados, tratados com contraceptivos ou sem histórico reprodutivo. Uma observação 

do comportamento de corte oportunista, no Pantanal, mostrou a receptividade da 

fêmea e como o macho marca o território antes do comportamento copulatório 

(LEUCHTENBERGER et al., 2009).  

 Diante dessa falta de informação sobre o comportamento copulatório de 

onças-pintadas e sua importância crucial para o desenvolvimento de estratégias 

reprodutivas e projetos de reprodução assistida, o objetivo deste estudo foi analisar 

um número substancial de interações sexuais de um casal adulto de onça-pintada e 

assim descrever e caracterizar o comportamento reprodutivo da onça-pintada.  

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 Nós monitoramos um casal de onças-pintadas adultos em cativeiro no Centro 

de Resgate Peter Crawshaw, no sul do Pantanal do Brasil. O macho tinha quatro anos 

e era vasectomizado e a fêmea tinha oito anos na época do estudo. O recinto dos 

animais mediu 39m de largura e 49m de comprimento. Os animais foram pareados 

durante todo o ano e foram monitorados através de câmeras Intelbras VDH 5040 VF 

G2, 24 horas.  

 Um total de 210 filmes registraram quatro estros naturais consecutivos. 

Comportamentos sexuais foram registrados usando o método focal contínuo (MARTIN 

& BATESON, 2007). Além disso, para este estudo, a proceptividade da fêmea até a 

efetivação da cópula foi considerada. Esta sequência de eventos comportamentais foi 

intitulada comportamento copulatório. Uma grande parte da metodologia para 

avaliação comportamental foi adaptada da classificação descrita por Lanier & 

Dewsbury (1976), e pode ser encontrada na Tabela 1.  

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 Cada sequência de comportamento copulatório, que abrangeu o período entre 

a proceptividade feminina e o final da cópula, foi considerada como um evento de 

filme. Em cada filme, cada comportamento (conforme especificado na Tabela 1) foi 

considerado como uma ocorrência registrada.  
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Tabela 1. Catálogo comportamental utilizado para a descrição do comportamento copulatório do casal 
de onças-pintadas Panthera onca no Centro de Resgate Peter Crawshaw, no sul do Pantanal 

Comportamento sexual Definição 

Vocalização pré-
copulatória da fêmea Quando a fêmea vocaliza durante a proceptividade 

Vocalização copulatória 
da fêmea Quando a fêmea vocaliza durante a copula 

Vocalização do macho Quando o macho vocaliza durante a copula 
Atratividade do macho Quando o macho se aproxima da fêmea e inicia a interação que pode levar à copula 

Proceptividade da fêmea Quando a fêmea solicita o macho, aproximando-se e voltando-se para ele, com 
apresentação da região anal-genital 

Receptividade da fêmea Quando a fêmea aceita montar do macho 
Cócoras da fêmea Quando a fêmea agacha em decúbito ventral, na postura de receptividade sexual 
Morder ou lamber do 
macho na nuca da 
fêmea 

Quando o macho lambe ou morde a nuca da fêmea durante a copula 

Balanço da fêmea Quando a fêmea, após a cópula, se vira e atinge o macho com uma pata 
Rolando da fêmea Quando a fêmea rola em decúbito dorsal lateral após a copula 
Cópula sem introdução 
peniana 

Quando o movimento pélvico do macho ocorre durante a montaria na fêmea, porém, 
sem introdução do pênis 

Cópula com introdução 
peniana 

Quando o movimento pélvico do macho ocorre durante a montaria na fêmea, 
seguido pela introdução do pênis. 

Fonte: Adaptado de Lanier & Dewsbury (1976) 

 

 Ao final de cada filme, foi realizada uma análise quantitativa da frequência de 

ocorrência (%) para cada comportamento apresentado em relação ao total de 

ocorrências em todas as sequências filmadas. Uma análise mais aprofundada dos 

comportamentos copulatórios entre os eventos que terminam com e sem penetração 

peniana foi conduzida por análise de contingência e teste exato de Fisher. As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas ao nível de confiança de 

95% (P <0,05). 

 

3.4 RESULTADOS  

 

 A duração de cada período de estro com base na receptividade da fêmea foi 

de nove, oito, oito e dez dias para os quatro ciclos de estro avaliados e o intervalo 

entre estro e estro foi de 34, 39 e 30 dias. A visualização e consequente confirmação 

da introdução peniana durante a cópula ocorreu em 10 episódios. Todas as 

sequências de comportamento observadas durante a receptividade feminina (210 

eventos) até o final do comportamento do movimento pélvico do macho foram 

semelhantes. A análise do comportamento do movimento pélvico masculino mostrou 

duas sequências comportamentais diferentes, caracterizadas como comportamento 
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copulatório com penetração peniana (122 eventos) e comportamento copulatório sem 

penetração peniana (88 eventos).  

 
Figura 1. Frequências de ocorrências dos eventos comportamentais encontrados no comportamento 
copulatório da onça-pintada Panthera onca. 

 
Fonte: Jorge-Neto et al. 2018 
 

 Na sequência do comportamento copulatório sem penetração peniana, o 

macho deixou a fêmea após terminar seus movimentos pélvicos em 42% das 

sequências observadas. Por sua vez, na sequência com penetração peniana, foram 

observados comportamentos copulatórios adicionais a partir de então, como o macho 

mordiscando ou lambendo a nuca da fêmea, e a fêmea balançando e rolando em 

decúbito lateral-dorsal em 58% das observações. As frequências de ocorrências de 

comportamento sexual que envolvem ambas as sequências de comportamento 

copulatório dos onças-pintadas podem ser observadas na Figura 1:  

 - O posicionamento da fêmea (agachamento) foi verificado em 100% das 

nossas observações;  

 - Vocalização masculina foi observada em apenas 1/88 eventos copulatórios 

sem penetração (P <0,001);  

 - A alta frequência de cópula poderia ser parcialmente explicada pelo fato de 

que a penetração peniana ocorreu apenas em 42% das montas;  
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 - A vocalização feminina durante a proceptividade ocorreu praticamente na 

mesma frequência que precede as cópulas com e sem penetração peniana (55% e 

45%, respectivamente; P> 0,05);  

 - Durante a cópula, a vocalização feminina foi mais frequente quando houve 

penetração (95,1% vs. 79,6%, P <0,01);  

 Quando a penetração peniana pôde ser confirmada, o comportamento 

copulatório apresentou a seguinte sequência de eventos:  

 - Procetividade da fêmea com movimento da cauda e apresentação ao macho 

(Figura 2.1);  

 - A fêmea encontra-se em decúbito ventral, desviando a cauda para o lado e 

expondo a região anal-genital ao macho; os membros torácicos da fêmea são, em 

geral, alongados e os membros pélvicos flexionados ao lado do corpo (Figura 2.2);  

 - O macho monta pelas costas e em cima da fêmea, mantendo-a entre as 

patas dianteiras. Ele então aproxima sua região genital da fêmea, agachando-se com 

os membros pélvicos;  

 - A fêmea desvia a cauda e o macho inicia impulso pélvico - o pênis é 

introduzido - o macho mordisca/lambe a nuca da fêmea três ou quatro vezes (Figura 

2.3); 

 - A fêmea pode ou não emitir um rosnado baixo; 

 - Os rugidos masculinos, presumivelmente, indicam a ejaculação;  

 - Balanço feminino - rolando em decúbito dorsal lateral (Figura 2.4).  

 
3.5 DISCUSSÃO  

 

 Os resultados encontrados neste estudo representam as primeiras descrições 

completas do comportamento copulatório específico da onça-pintada (Panthera onca) 

desde a década de 1970, informação de grande relevância para estudos envolvendo 

biologia e até biotecnologias reprodutivas. Neste contexto, a compreensão dos 

comportamentos reprodutivos e aptidão de qualquer espécie é fundamental para a 

compreensão da fertilidade (OWEN et al., 2010). 

 Uma observação oportunista (LEUCHTENBERGER et al., 2009) e estudos 

anteriores de Lanier & Dewsbury (1976) e Stehlik (1971) relataram informações 

rudimentares sobre o comportamento reprodutivo do gênero Panthera, mas apenas 
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Figura 2. Diagrama esquemático do comportamento copulatório da onça-pintada Panthera onca: 2.1 
(Procetividade da fêmea com movimento de cauda e apresentação ao macho); 2.2 (Procetividade da 
fêmea com movimento de cauda e apresentação ao macho); 2.3 (A fêmea desvia o rabo e o macho 
inicia impulso pélvico - o pênis é introduzido - o macho morde / lambe a nuca da fêmea); 2.4 (Balanço 
feminino - rolando em decúbito dorsal lateral) 

 
Ilustrador: Pedro Busana  
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parte desses relatos envolvendo a copulação no gênero Panthera pode ser 

considerado especificamente para a onça-pintada. 

 Ao iniciar observações a partir do momento em que a fêmea se mostra 

propositiva ao macho, ficou claro que a porcentagem de aproximação do macho para 

a fêmea correspondia exatamente à porcentagem de proceptividade feminina, 

indicando que a sinalização feminina para uma possível receptividade é altamente 

efetiva no desencadeamento da atratividade masculina e no início do cortejo.  

 A partir do momento em que a fêmea foi receptiva ao macho e os movimentos 

pélvicos do macho iniciaram, em 42% das sequências observadas, o macho finalizou 

o comportamento copulatório e deixou a fêmea. Isto suportou a conclusão de que este 

seria um comportamento copulatório sem penetração peniana. Em 58% das 

observações, o macho permaneceu no ato da cópula e começou a mordiscar ou 

lamber a nuca da fêmea. Por sua vez, a fêmea começou a balançar e a rodar em 

decúbito lateral-dorsal. Nesta situação, concluímos que a penetração peniana 

ocorreu. Quando penetração peniana ocorreu, o macho vocalizou em 100% dos 

eventos antes de morder levemente ou lamber a nuca da fêmea, como descrito por 

Hancock (2000) para leopardos e por Lanier & Dewsbury (1976) para onças-pintadas. 

Em contraste, a vocalização masculina foi observada em apenas 1/88 eventos 

copulatórios sem penetração (P <0,001). Essas descobertas são consistentes com o 

estudo de Lanier & Dewsbury (1976), que descreveu que o rugido dos machos durante 

a cópula foi verificado em todas as observações de cópula com penetração peniana, 

sinalizando sucesso na ejaculação.  

 É interessante ressaltar que o elevado número de cópulas em espécies 

felinas, segundo Wildt et al. (2010), tem sido proposto como um método para induzir 

múltiplas ovulações entre fêmeas, e também, em espécies com alta incidência de 

teratospermia, para garantir a deposição de uma quantidade adequada de 

espermatozoides normais na vagina, aumentando assim a chance de gestação.  

 De acordo com outros estudos comparativos in situ e ex situ, quando 

comparados com outras espécies de felídeos selvagens como gueopardos (CROSIER 

et al., 2009), leopardos-nebulosos (WILDT et al., 1986), e gatos-do-mato (SWANSON 

& BROWN 2004), a teratospermia (> 60% dos espermatozoides defeituosos) não é 

comum na onça-pintada (MORATO et al., 2001; ARAÚJO et al., 2018; GONZALEZ et 

al., 2017). No entanto, múltiplas cópulas foram observadas no presente estudo. A alta 

frequência de cópula poderia ser parcialmente explicada pelo fato de que a 
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penetração peniana ocorreu apenas em 42% das montas, então o macho continuou 

tentando montar até completar a ejaculação. No entanto, acreditamos que estudos 

futuros devam ser realizados em um formato que permita a confirmação da deposição 

de sêmen na vagina.  

 Todos os posicionamentos da fêmea, descritos por Lanier & Dewsbury (1976), 

como o agachamento (membros anteriores alongados e membros posteriores 

flexionados ao lado do corpo) foram verificados em 100% das nossas observações, 

tanto para cópulas consideradas “com” quanto "sem" penetração. Isso sugere que o 

sucesso da penetração peniana não está relacionado à postura da fêmea, pois a 

fêmea foi encontrada na mesma posição em ambas as situações.  

 A vocalização da fêmea durante a proceptividade não influenciou o resultado 

da cópula, uma vez que ocorreu praticamente na mesma frequência que precede as 

cópulas com e sem penetração peniana. Durante a cópula, no entanto, a vocalização 

da fêmea foi mais frequente quando houve penetração. Somente quando a cópula 

envolveu a penetração peniana ocorreu o balanço da fêmea seguido de rolamento em 

decúbito dorsal lateral. Esses achados são consistentes com as observações de 

Stehlik (1971), mas em desacordo com o relato de Lanier & Dewsbury (1976), que não 

descreveu o rolamento da fêmea em decúbito dorsal lateral como comportamento 

característico após a cópula.  

 

3.6 CONCLUSÃO 

 

 Informações básicas sobre o comportamento reprodutivo das onças-pintadas 

são de extrema importância para o manejo, desenvolvimento de projetos de 

reprodução assistida e conservação. 

 O comportamento copulatório da onça-pintada foi descrito de forma 

qualitativa, a partir dos primeiros sinais de proceptividade feminina e até a finalização 

da cópula. 

 Descobrimos que quase metade dos eventos de copulação de Panthera onca 

pode ocorrer sem penetração peniana e, nesses casos, acredita-se que a ejaculação 

não ocorra.  

 Várias cópulas ocorreram durante o estro feminino. Consistente com os 

pensamentos relatados por outros, acreditamos que esse comportamento pode ser 

necessário para promover múltiplas ovulações e para garantir um número suficiente 
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de penetrações penianas bem-sucedidas com a ejaculação, garantindo assim que um 

número adequado de espermatozoides fertilizantes normais seja depositado na 

vagina.  
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4 BIOTECNOLOGIAS APLICADAS À PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES DE 
ONÇA-PINTADA (Panthera onca) E ONÇA-PARDA (Puma concolor) 
 

RESUMO: Tanto a onça-pintada quanto a onça-parda possuem papel fundamental no 

equilíbrio dos ecossistemas e estão vulneráveis de extinção no Brasil. Com o objetivo 

de avaliar a qualidade e quantidade de oócitos de onças-pardas e pintadas maturados 

in vivo e in vitro; avaliar a viabilidade de oócitos desvitrificados; e produzir de embriões 

in vitro de onças-pardas e pintadas a partir de oócitos maturados in vivo e in vitro, 

foram aspiradas doze fêmeas (n = 12) de onça-pintada em dezoito procedimentos de 

LOPU (n = 18) e onze fêmeas (n = 11) de onça-parda em treze procedimentos de 

LOPU (n = 13). Foram comparados dois tratamentos hormonais, um apenas com eCG 

e outro, adicionando hCG para indução de ovulação. A LOPU foi realizada sendo parte 

dos oócitos de onças-pardas e onças-pintadas cultivados in vitro. 98 oócitos de onça-

parda foram vitrificados, desvitrificados e submetidos à PIVE. Foram obtidos 421 

oócitos de onças-pardas e 160 de onça-pintada, obtendo êxito em ambos os 

protocolos e na PIVE de onças-pintadas com oócitos maturados in vivo, porém houve 

contaminação no cultivo in vitro. A LOPU é um procedimento seguro para obtenção 

de oócitos de boa qualidade visando a multiplicação de felinos selvagens como parte 

de estratégias de conservação, especificamente onças-pardas e onças-pintadas, que 

são consideradas vulneráveis no Brasil. Protocolos utilizando eCG para 

superestimulação ovariana são eficientes em onças-pardas e onças-pintadas, assim 

como a indução da ovulação nestas espécies com a utilização do hCG. A vitrificação 

e desvitrificação dos oócitos se mostraram eficientes, obtendo 86,4% estruturas 

desvitrificados com êxito em relação à avaliação morfológica. Portanto, novos estudos 

necessários para o aprimoramento da técnica. É possível a fertilização in vitro de 

oócitos de onças-pintadas maturados in vivo, porém novos trabalhos são necessários 

para a maturação in vitro dos oócitos desta espécie e de onças-pardas. 

 

Palavras-chave: Aspiração folicular; laparoscopia reprodutiva; maturação in vivo; 

vitrificação de oócitos. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 
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A onça-pintada (Panthera onca) e a onça-parda (Puma concolor), assim como 

todos os felinos selvagens no mundo, possuem papel fundamental no equilíbrio dos 

ecossistemas onde ocorre e vêm sofrendo grandes pressões antrópicas que tem 

resultado na diminuição das populações de vida livre, sendo risco de extinção destas 

duas espécies classificado como Vulnerável (VU) pela na Lista Nacional das Espécies 

da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (AZEVEDO et al., 2013; MMA, 2014). A 

conservação da onça-pintada depende de ações que visem reduzir sua 

vulnerabilidade. 

A conservação desses felinos depende de ações que visem reduzir sua 

vulnerabilidade, seja por meio de atuações na conservação in situ (promovendo a 

proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza), seja ex 

situ (promovendo programas de educação ambiental e reprodução assistida). Essas 

ações estão definidas nos “Plano de ação nacional para a conservação da onça-

pintada” (PAN Onça-pintada; Portaria no 132/2010) e “Plano de Ação Nacional para a 

Conservação da Onça-parda” (PAN Onça-Parda; Portaria no 316/2009) elaborado 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em parceria 

com pesquisadores especialistas na área. Recentemente, estes planos foram 

substituídos pelo “Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos” 

(PAN Grandes Felinos; Portaria no. 612/2018), porém sem material para consulta 

sobre as definições para ações de reprodução assistida. 

Uma das ações recomendadas pelos PAN Onça-pintada e PAN Onça-parda é 

o desenvolvimento de pesquisas em biotecnologias de reprodução assistida, como a 

criopreservação de germoplasma, a inseminação artificial (IA) e a produção in vitro de 

embriões (PIVE) e transferência de embrião (TE), que têm como objetivo auxiliar na 

manutenção de uma população geneticamente viável. Por meio dessas tecnologias o 

uso de amostras de sêmen de indivíduos de vida livre traria novos fundadores para 

populações cativas promovendo, assim, o fluxo gênico entre populações sem a 

necessidade da translocação de animais. Desta forma, as biotecnologias reprodutivas 

serviriam como ferramenta para viabilizar o manejo da onça-parda como uma 

metapopulação, o que poderia aumentar, consideravelmente, as chances de sucesso 

dos esforços de conservação da espécie. 

Para que a aplicação dessas tecnologias tenha sucesso, é necessário um 

sólido conhecimento da fisiologia reprodutiva da espécie. Informações sobre a 

fisiologia ovariana, por exemplo, é um fator-chave para o desenvolvimento de 
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protocolos eficazes de estimulação dos ovários e procedimentos como a fertilização 

in vitro (FIV) e TE. No entanto, são poucos os trabalhos testando protocolos de 

estimulação da atividade, da ovulação e da FIV em onças (BALDASSARE, et al., 2015; 

BARNES et al., 2016).   

Portanto, pesquisas básicas aprimorando protocolos de indução da atividade 

ovariana, coleta de oócitos e FIV, são necessárias para permitir a implementação de 

programas de reprodução assistida, contribuindo assim para o incremento genético 

da espécie em biomas em que se encontra criticamente ameaçada.   

 Desta forma, como a produção in vitro de embriões pode ser uma ferramenta 

que possibilita a preservação e continuidade da espécie em biomas ameaçados, este 

trabalho teve como objetivos: Avaliar a qualidade e quantidade de oócitos de onças-

pardas e pintadas maturados in vivo e in vitro; Avaliar a viabilidade de oócitos 

desvitrificados; Produzir embriões in vitro de onças-pardas e pintadas a partir de 

oócitos maturados in vivo e in vitro. 
 

4.2 METODOLOGIA 

 
4.2.1. Animais 
 

Onça-parda 

 Foram utilizadas onze fêmeas (n = 11) de onças-pardas em treze 

procedimentos de aspiração de oócitos por laparoscopia (LOPU; n = 13). As fêmeas 

utilizadas foram três (Fem1; Fem2; Fem3) mantidas na Fazenda Talisman localizada 

em Itapira-SP, e oito (Fem4; Fem5; Fem6; Fem7; Fem8; Fem9; Fem10; Fem11) 

mantidas no Centro de Reabilitação e Soltura de Animais Silvestres (CRAS) localizado 

em Campo Grande-MS. Os animais tinham idades entre 1,5 a 9 anos e sexualmente 

maduros. O macho (n = 1) utilizado foi da Fazenda Talisman (Mac1), sexualmente 

maduro. 

 

Onça-pintada 

 Foram utilizadas doze fêmeas (n = 12) de onça-pintada em dezoito 

procedimentos de LOPU (n = 18). As fêmeas utilizadas foram uma do Zoológico de 

Guarulhos (Fem1), três do NEX Santa Rosa (Fem2; Fem3; Fem4), seis do criadouro 

científico NEX – No Extinction (Fem5; Fem6; Fem7; Fem8; Fem9; Fem10) e duas do 
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Zoológico de Brasília (Fem11; Fem12), com idades entre 1,5 e 18 anos e sexualmente 

ativas. Os quatro machos (n = 4) coletados foram um do Zoológico de Limeira (Mac1), 

dois machos de cativeiro (Mac2; Mac3) e um macho de vida livre (Mac4) do NEX – No 

Extinction. 

 

4.2.2. Experimento 1 - Avaliação da quantidade e qualidade de oócitos de onças-
pardas e pintadas maturados in vivo e in vitro 
 

Onça-parda 

Dentre os 13 procedimentos de indução da atividade ovariana (n = 11 animais), 

seis preconizaram o protocolo hormonal para a maturação de oócitos in vivo 

(Tratamento 1) e sete, protocolo hormonal para a maturação in vitro (Tratamento 2). 

Para isso, no tratamento 1 os animais receberam uma dose de eCG (750 UI), sendo 

esse considerado o tempo zero (T0) e passadas 85h (T85) receberam o hCG (500 

UI). No tratamento 2 os animais receberam apenas a dose de eCG (750 UI). Em 

ambos os tratamentos (1 e 2) as coletas de oócitos foram realizadas entre 109 a 115 

horas após a aplicação do eCG.  

 
Figura 1. LOPU em onça-parda, conduzido pela Dra. Requena, mostrando o posicionamento do 
laparoscópio, da fórceps e da pipeta de aspiração (A) e a visão do ovário após o tratamento hormonal 
(B).  

    
Fonte: Pedro Nacib Jorge Neto 

 

Onça-pintada 

Das dezoito LOPUs realizadas, oito preconizaram o protocolo hormonal para a 

maturação de oócitos in vivo (Tratamento 1) e dez, protocolo hormonal para a 
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maturação in vitro (Tratamento 2). Para isso, no tratamento 1 os animais receberam 

uma dose de eCG (800 UI), sendo esse considerado o tempo zero (T0) e passadas 

85h (T85) receberam o hCG (500 UI). No tratamento 2 os animais receberam apenas 

a dose de eCG (750 UI). Em ambos os tratamentos (1 e 2) as coletas de oócitos foram 

realizadas entre 109 a 115 horas após a aplicação do eCG. 

 

Para ambas as espécies, as doses foram administradas via intramuscular (IV), 

através de dardo disparado por pistola de CO2 ou zarabatana, específicos para a 

aplicação de medicamentos em animais silvestres. 

A aspiração folicular por laparoscopia foi realizada em ambos os tratamentos. 

Após jejum hídrico de 12 horas e alimentar de 24 horas, as fêmeas foram sedadas 

com o protocolo anestésico de Cetamina (5 mg/kg; Dopalen®, Vetbrands, SP, Brasil) 

associado a Medetomidina (0,1 mg/Kg; Precision Pharmacy, CA, USA). Após a 

sedação, cada doadora foi posicionada em posição de Trendelenburg (45 o) em uma 

maca apropriada para LOPU (desenvolvida pela empresa Novagen Genética) e 

mantidas com anestesia inalatória com isoflurano. Os animais foram acompanhados 

por médicos veterinários anestesistas durante todo o procedimento. 

 
Figura 2. LOPU em onça-pintada, conduzido pelo Dr. Baldassarre, mostrando o posicionamento do 
laparoscópio, da fórceps e da pipeta de aspiração (A) e a visão do ovário após o tratamento (trat 2) 
hormonal (B).  

    
Fonte: Pedro Nacib Jorge Neto 

 

Após posicionamento, foram inseridos três conjuntos de cânulas com trocartes 

que foram canais de acesso para o laparoscópio, a fórceps e a pipeta de aspiração. 

Com auxílio do laparoscópio de 5mm e uma fórceps atraumática para posicionamento 

A B 
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dos ovários, todos os folículos com mais de 2mm de diâmetro foram aspirados usando 

uma agulha 20G montada em uma pipeta de plástico conectada a um tubo de coleta 

e linha de vácuo (Figura 1 e 2). O tubo de coleta possui ~ 2mL de meio de aspiração 

para receber os oócitos, suplementado com TCM199 com 1% de antibiótico, 0,5% de 

bSA e 0,05 mg / mL de heparina (BALDASSARRE et al, 2015). As incisões de acesso 

do laparoscópio foram fechadas com cola cirúrgica. 

Os oócitos foram então previamente selecionados e classificados de acordo 

com o descrito por Wood and Wildt (1997). Para a maturação in vitro (tratamento 2), 

os oócitos foram transferidos em gotas de 50μL de meio de maturação sob óleo 

mineral (N= 20 oócitos/gota), a 38,5°C em atmosfera umidificada com 5% de CO 2 por 

24h. O meio de maturação consiste em TCM199 suplementado com bLH (0,02 U/mL), 

bFSH (0,02 U/mL), 17β-estradiol (1μg/ml), piruvato de sódio (0,2 mM), gentamicina 

(0,05 mg/mL) e 10% de soro fetal bovino inativado por calor. 

Os oócitos coletados no Experimento 1 foram alocados dentro dos 

procedimentos do Experimentos 2 ou do Experimento 3.  

 
4.2.3 Experimento 2 - Avaliação da viabilidade dos oócitos desvitrificados de 
onças-pardas 
 

 Foram vitrificados oócitos aspirados de três fêmeas de onças-pardas, coletados 

no Tratamento 1 das doadoras Fem1 e Fem3 e no Tratamento 2 da doadora Fem2. 

Os procedimentos para superovulação e coleta de oócitos estão descritos no item 

4.2.2. 

As vitrificações de oócitos foram conduzidas seguindo o procedimento de Vajta 

(2012). Em resumo, os oócitos foram desnudados e passados sequencialmente 

através do meio de retenção (HM, TCM199 suplementado com FBS a 20%), meio HV1 

(HM com 7,5% de DMSO e 7,5% de etilenoglicol, v / v), meio HV2 (HM com sacarose 

1M mais 16% de DMSO E 16% de etilenoglicol, v / v) e finalmente colocados em 

criotops caseiros (palhetas de 0.25 hemi-seccionados longitudinalmente) antes da 

imersão em nitrogênio líquido.  

Para a desvitrificação os oócitos foram sequencialmente lavados em meio HM1 

(Holding com 1 M de sacarose), HM2 (Half holding com 0,5 M de sacarose) e holding 

(TCM 199 suplementado com 20% de FBS), seguindo o protocolo de Vajta (2012).  
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Para a avaliação da qualidade dos oócitos desvitrificados, estes foram 

estabilizados em meio FIV (HAM F-10 suplementado com 5% de FBS e gentamicina) 

a 38,5 ° C em atmosfera úmida com 5% de CO2 em ar por 2 a 4 horas e avaliados 

quanto a integridade da zona pelúcida, cor e homogeneidade de citoplasma.  

Foram realizados dois procedimentos de desvitrificação: 

 

Desvitrificação 1 

 Foram desvitrificados um total de 41 oócitos, sendo 21 maturados in vivo (10 

da Fem1 e 11 da Fem3) e 20 oócitos maturados in vitro (Fem2). Após, os oócitos 

foram avaliados e a FIV foi realizada sêmen oriundo de doador morto (atropelado, 

aproximadamente 3,5 anos e 50kg), coletado do epidídimo por punção duas horas 

após o óbito e refrigerado por 15 horas antes da FIV. O sêmen refrigerado foi lavado 

por centrifugação (1500 rpm / 10 min) com meio de FIV. Em seguida, o sobrenadante 

foi removido e o sedimento ressuspenso com o mesmo meio e utilizado para a 

inseminação dos oócitos nas gotas de fertilização in vitro (~ 50.000 espermatozóides 

móveis por gota). Após ~ 18h na FIV, os presumíveis zigotos foram transferidos para 

realização do CIV. 

 

Desvitrificação 2 

 40 oócitos foram desvitrificados, sendo 14 maturados in vivo (9 da Fem1 e 5 da 

Fem3) e  26 maturados in vitro (Fem2). A FIV foi realizada com sêmen fresco do Mac1 

mantido por duas horas em temperatura do laboratório (24 °C). O sêmen foi fracionado 

em três grupos de diferentes tratamentos: Tto1, no qual foi realizado a lavagem com 

meio FIV sem pré-capacitação; Tto2, com a lavagem em meio FIV com pré-

capacitação (10 µg/mL de heparina); e Tto3, onde o sêmen foi centrifugado com 

gradiente de percoll sem pré-capacitação. Foram selecionados dois tratamentos (Tto1 

e Tto3) para a FIV, sendo 19 oócitos (Fem1 = 4; Fem2 = 13; Fem3 = 2) utilizados no 

Tto1 e 20 oócitos (Fem1 = 5; Fem2 = 12; Fem3 = 3) utilizados no Tto2. Após ~ 21h na 

FIV, os presumíveis zigotos foram transferidos para realização do CIV. 

 
4.2.4. Experimento 3 - Produção in vitro de embriões de onças-pardas e pintadas 

 

Foram usadas duas onças-pardas (Fem2 e Fem3) que foram submetidas a um 

segundo procedimento de superestimulação e coleta de oócitos, sendo que a Fem3 
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foi submetida ao Tratamento 1 (maturação in vivo) e a Fem2 ao tratamento 2 

(maturação in vitro). 

Também foram usadas três onças-pintadas três (Fem2; Fem3; Fem4), sendo 

que as Fem3 e Fem4 foram submetidas ao Tratamento 1 (maturação in vivo) e a Fem2 

ao tratamento 2 (maturação in vitro). Os procedimentos para superovulação e coleta 

de oócitos de onças-pardas e onças-pintadas estão descritos no item 4.2.2.  

Para a fertilização in vitro os oócitos de ambos tratamentos foram estabilizados 

no meio para FIV (HAM F-10 suplementado com 5% de SFB e gentamicina) em 

incubadora a 38,5°C em atmosfera úmida e 5% CO2 por 2 a 4 horas antes da FIV.  

A colheita do sêmen foi realizada através da colheita farmacológica com 

sondagem uretral (ARAUJO et al., 2018). Resumidamente, os machos foram 

quimicamente contidos com uma combinação de medetomidina (0,08 a 0,1 mg / kg 

Precision Pharmacy, CA, USA) e quetamina (5 mg / kg Dopalen®, Vetbrands, SP, 

Brasil), aplicados com dardo anestésico. Após 15 a 20 minutos de indução anestésica 

a uretra de cada macho foi sondada com um cateter uretral estéril tipo Tomcat sem 

abertura lateral, sendo inserido 14 cm deste. O sêmen foi então diluído com meio 

OptiXcell (IMV Technologies, França) e resfriado para utilização no momento 

adequado da FIV. Foram coletados sêmen de uma onça-parda (Mac1) e em diferentes 

ocasiões, de quatro onças-pintadas (Mac1, Mac2, Mac3 e Mac4). 

O sêmen fresco foi lavado em gradiente Percoll de 45:90 a 3000 rpm durante 5 

min seguido de ressuspensão em Fert-TALP e uma lavagem por centrifugação a 2000 

rpm durante 2 min. Após esses procedimentos foram novamente ressuspensos em 

Fert-TALP e usado para inseminar os oócitos nas gotas de FIV (~ 50.000 

espermatozóides por gota). Após ~ 18h em FIV, os zigotos presumíveis foram 

transferidos para 25 μL de gotas de mSOF sob óleo e cultivados durante 6 dias até 

alcançarem o estágio de blastocisto.  

Os procedimentos de PIVE foram realizados em Itapira – SP, no laboratório da 

empresa Novagen Genética Ltda. 

 

4.2.5. Análises estatísticas 
 

Para verificar a distribuição normal ou não das variáveis foi utilizado o teste de 

Lillifors. A homogeneidade das variâncias foi avaliada por meio do teste de Cochran e 

Bartlett. Para comparar a qualidade de oócitos viáveis aspirados por laparoscopia e 
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desvitrificados e a proporção de expandidos entre os dois tratamentos de maturação 

de oócitos foi utilizado o teste t-Student (já que todas as variáveis resultaram tendo 

distribuição normal). As análises foram realizadas utilizando o software JMP Pro 

13.2.0 da SAS Institute Inc.. 

 

 

4.3 RESULTADOS 

 

4.3.1 Experimento 1 - Avaliação da quantidade e qualidade de oócitos de onças-
pardas e onças-pintadas maturados in vivo e in vitro 
 

Onças-pardas 

Em onças-pardas, técnica de LOPU possibilitou a obtenção de 421 oócitos nos 

dois tratamentos, sendo 205 oócitos viáveis provenientes do tratamento 1 e 211 

oócitos viáveis do tratamento 2 (Tabela 1). Somente não foi possível aspirar os oócitos 

da fêmea 10 pois a mesma encontrava-se muito obesa, impossibilitando o acesso aos 

ovários, sendo esta removida do experimento e não considerada para cálculos 

estatísticos. 
 

Tabela 1: Classificação e quantificação de oócitos de onças-pardas maturados in vivo (Trat 1) e in vitro 
(Trat 2) e coletados por laparoscopia. 

Tra
t Doadora GI GII GIII Desnudos Expandidos Degenerados Oócitos 

Viáveis 
Oócitos 
 Total 

1 Fem1 1 - - - 20 - 21 21 
1 Fem3.1 - - - - 22 - 22 22 
1 Fem8 - - - - 48 - 48 48 
1 Fem9 - - - - 8 - 8 8 
1 Fem10 - - - - 0 - 0 0 
1 Fem11         106 - 106 106 
2 Fem2.1 22 27 0 5 - 1 54 55 
2 Fem2.2 3 5 19 1 - 4 28 32 
2 Fem3.2 0 5 20 0 - - 25 25 
2 Fem4 9 15 8 5 - - 37 37 
2 Fem5 14 3 5 5 - - 27 27 
2 Fem6 0 5 8 11 - - 24 24 
2 Fem7 0 2 3 11 - - 16 16 

TOTAL: 49 62 63 38 204 5 416 421 
GI – oócitos grau 1; GII – oócitos grau 2; GIII – oócitos grau 3 
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Os animais responderam muito bem aos protocolos hormonais aplicados em 

ambos tratamentos. Além disso, obteve-se o recorde de oócitos aspirados em animais 

silvestres, em que foram coletados em uma única fêmea 106 oócitos (Tabela 1 e 

Figura 2 e 3). A média de oócitos viáveis totais coletados por tratamento foi de 41,00 

± 11,88 e de 30,85 ± 10,04 respectivamente, não diferindo (ambos one-way ANOVA 

e t-Test, P>0.05) entre os tratamentos. No tratamento 1 o total de oócitos maturados 

in vivo correspondeu a 99,5% (204 oócitos expandidos de 205 oócitos coletados), 

comprovando a eficácia do protocolo hormonal, enquanto no tratamento 2 não foi 

recuperado oócito expandido, diferindo (ambos one-way ANOVA e t-Test, P<0.05) em 

relação a proporção de oócitos expandidos por tratamento. No tratamento 2, dos 216 

oócitos coletados 97,6% estavam viáveis, sendo 22,2% classificado como grau 1, 

62,0% grau 2, 63,0% grau 3, 38% desnudados e apenas 6,0% de oócitos degenerados 

(Tabela 1). 

 
Figura 3. Oócitos de onças-pardas aspirados por meio de laparoscopia, maturados in vivo (A) e in vitro 
(B). 

 
  

Onças-pintadas 

Em onças-pintadas, técnica de LOPU possibilitou a obtenção de 160 oócitos 

nos dois tratamentos, sendo 80 oócitos viáveis provenientes do tratamento 1 e 80 

oócitos viáveis do tratamento 2 (Tabela 2). Não foi possível recuperar oócitos das 

fêmeas 5 e 6 em duas LOPUs diferentes por encontrarem-se obesas e com ovários 

policísticos (Figura 4). A fêmea 12 apresentou ovários policísticos bilaterais, porém foi 

possível recuperar cinco oócitos. Não foi possível aspirar a fêmea 1, por apresentar 

aparente problema do aparelho reprodutivo (alteração do tônus uterino e ovários 
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completamente lisos, sem nenhum folículo) e da fêmea 10 no primeiro procedimento 

por apresentar, na ocasião, útero com conteúdo, paredes espessas e mucosa uterina 

com petéquias. Portanto, as duas aspirações das fêmeas 5 e 6, a primeira da fêmea 

10 e a LOPU da fêmea 1 e 12 foram removidas do experimento e não consideradas 

para cálculos estatísticos. 

 
Tabela 2: Classificação e quantificação de oócitos de onças-pintadas maturados in vivo (Trat 1) e in 

vitro (Trat 2) e coletados por laparoscopia. 

Trat Doadora GI GII GIII Desnudos Expandidos Degenerados Oócitos 
Viáveis 

Oócitos 
 Total 

1 Fem3 - - 8 - 25 - 33 33 
1 Fem4 - - 7 - 7 - 14 14 
1 Fem5.1 - - - - - - - - 

1 Fem6.1 - - - - - - - - 

1 Fem7.1 1 1 4 - 6 1 12 13 
1 Fem8.1 - - - - 13 - 13 13 
1 Fem9.1 1 2 1 0 3 - 7 7 
1 Fem10.1 - - - - - - - - 

2 Fem11 - 12 6 - 6 - 24 24 
2 Fem12 - 3 - 2 - - 5 5 
2 Fem1 - - - - - - - - 

2 Fem2 2 2 1 2 - - 7 7 
2 Fem5.2 - - - - - - - - 

2 Fem6.2 - - - - - - - - 

2 Fem7.2 1 6 - 1 - - 8 8 
2 Fem8.2 1 3 - 1 - - 5 5 
2 Fem9.2 4 22 - - - - 26 26 
2 Fem10.2 - 3 2 - - - 5 5 

TOTAL: 10 54 29 6 60 1 159 160 
GI – oócitos grau 1; GII – oócitos grau 2; GIII – oócitos grau 3 

 

Os animais responderam relativamente bem aos protocolos hormonais 

aplicados em ambos tratamentos. No tratamento 1, a indução da ovulação por hCG 

nas fêmeas 7, 8 e 9 resultou na ovulação antes do tempo estimado, sendo que todas 

apresentaram ovulações múltiplas. O tempo foi considerado baseado na prévia LOPU 

das fêmeas 2 e 3, onde a fêmea 2 não havia ovulado e a fêmea 3, aspirada apenas 

20 minutos após, tinha a presença de 3 corpo lúteos . No tratamento 2, as fêmeas 7, 

8, 9 e 10 estavam alojadas com a presença física ou próximas a machos, o que  
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Figura 4. Ovários policísticos das Fem5 (A e B) e Fem6 (D) e Fem12 (C). Ovários superestimulados 
normais (E e F) 

 

 

 
Fonte: Pedro Nacib Jorge Neto 
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resultou na ocorrência de ovulações (apresentavam corpo lúteo). Tais achados são  

reportados no capítulo 5. A média de oócitos coletados por tratamento, 

desconsiderando as fêmeas onde não foi possível coletar oócitos,  foi de 16,00 ± 4,39 

e de 12,50 ± 4,01 respectivamente, não diferindo (ambos one-way ANOVA e t-Test, 

P>0.05) entre os tratamentos. No tratamento 1 o total de oócitos maturados in vivo 

correspondeu a 68,75% (55 oócitos expandidos de 80 oócitos coletados), 

comprovando a eficácia do protocolo hormonal. No tratamento 2, dos 80 oócitos 

coletados 100% estavam viáveis, sendo 10,0% classificado como grau 1, 63,8% grau 

2, 11% grau 3, 7,5% desnudados, 7,5% expandidos e nenhum oócito degenerado 

(Tabela 2).  

Quando comparado as duas espécies (onça-parda vs. onça-pintada), a 

quantidade total de oócitos viáveis aspirados (35,08 ± 5,72 vs. 14,09 ± 5,98) diferiu 

estatisticamente (ambos one-way ANOVA e t-Test, P<0.05).  

 

4.3.2 Experimento 2 - Avaliação da viabilidade dos oócitos desvitrificados de 
onças-pardas 

 
No presente experimento foram usados os oócitos coletados no Tratamento 1 

das doadoras Fem1 e Fem3.1 e no Tratamento 2 da doadora Fem2.1 (Tabela 1). 

Desta forma, um total de 98 oócitos foram recuperados e vitrificados, representando 

>90% do número de folículos aspirados e uma média de 32,6 oócitos/doadora.  

Destes, 81 oócitos foram desvitrificados das três doadoras, resultando em 70 

oócitos viáveis, 9 degenerados e 2 oócitos perdidos durante a desvitrificação (Tabela 

3). 

 
Tabela 3. Resultado da desvitrificação de oócitos de onças-pardas (Puma concolor) 

Desvitrificação Fêmea Protocolo O.V. O.D. O.P. Total 
1 Fem1 Com hCG 8 2 - 10 
1 Fem2 Sem hCG 13 6 1 20 
1 Fem3 Com hCG 10 1 - 11 
2 Fem1 Com hCG 9 - - 9 
2 Fem2 Sem hCG 25 - 1 26 
2 Fem3 Com hCG 5 - - 5 
.. TOTAL .. 70 9 2 81 

O.V. – Oócitos Viáveis; O.D. – Oócitos Degenerados; O.P. – Oócitos perdidos na desvitrificação 
 

Desvitrificação 1 
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Foram extraídos aproximadamente 100μl de sêmen leitoso branco e claro, 

sendo a seringa e a agulha usadas no procedimento lavadas com 250μl de DMPBS 

para recuperação do sêmen remanescente. Posteriormente, o sêmen recuperado foi 

diluído em 500 μL de diluente de sêmen OptiXcell (IMV Technologies, França) e 

refrigerado. Após o preparo, o sêmen apresentou 30% de motilidade e 3 de vigor 

progressivo. Após ~ 18h na FIV, 11 oócitos degeneraram e 20 zigotos presumíveis 

(Fem1 = 8; Fem2 = 2 e Fem3 = 9) foram transferidos o CIV (Tabela 4). Após 48 h da 

fertilização, houve uma estrutura clivada, que interrompeu seu desenvolvimento no 

estágio de 2 células. Após o período de fertilização, ainda houve espermatozoides 

vivos na gota da FIV. 

 

Desvitrificação 2 

O sêmen fresco chegou ao laboratório com 50% de motilidade e vigor 3. Após 

duas horas a 24 °C, este estava com 30% e 3, respectivamente. Após os tratamentos, 

a motilidade (em %) e vigor foram respectivamente de 30/4 para Tto1; 30/3 para Tto2 

e 80/4 para Tto3. Após ~21 horas da FIV, o Tto1 resultou em 6 zigotos presumíveis 

(Fem1 = 3; Fem2 = 1; Fem3 = 2) e o Tto3 em 7 (Fem1 = 4; Fem2 = 1; Fem3 = 2), 

sendo estes transferidos para CIV e avaliados no D2, porém não houve clivagem 

(Tabela 4). 

 
Tabela 4. Taxa de clivagem. FIV – número de oócitos submetidos à fertilização in vitro. CIV – número 
de oócitos submetidos ao cultivo in vitro. 

Protocolo FIV CIV % 
Com hCG 32 28 87,5 
Sem hCG 38 5 13,1 

 

 Em ambas as desvitrificações, os oócitos maturados in vitro responderam ainda 

pior a vitrificação e degeneram rapidamente pós-descongelamento, não reagindo bem 

ao meio FIV. 

 

4.3.2 Experimento 3 - Produção in vitro de embriões de onças-pardas e onças-
pintadas 
 

Onças-pardas 

No presente experimento foram usados os oócitos coletados no Tratamento 1 

da doadora Fem3.2 e no Tratamento 2 da doadora Fem2.2 (Tabela 1). O sêmen, 
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resfriado por 24 horas, apresentou concentração de 1x106 spz/mL com 30% de 

motilidade progressiva e vigor 2 pós-resfriamento. 

Na primeira centrifugação com percoll com a primeira centrifugação por cinco 

minutos à 3.500 rpm, não formou um pellet desejado. Foi feito um segundo 

procedimento aumentando para sete minutos o tempo de centrifugação, obtendo boa 

recuperação de espermatozoides com motilidade de 90% e vigor 4. 

Os embriões foram colocados em MIV em dois grupos, onde um foi 

suplementado com hCG. Porém não houve clivagem de nenhuma fêmea em nenhum 

tratamento. 

 

Onças-pintadas 

No presente experimento foram usados os oócitos coletados no Tratamento 1 

da doadora Fem2.1 e Fem3.1 e no Tratamento 2 da doadora Fem4.2 (Tabela 2). O 

sêmen, resfriado por 22, 35 e 40 horas, apresentou concentração de 1x106 spz/mL  e 

apresentando a motilidade e vigor de 40%-3, 20%-2 e 15%-2 nas respectivas horas. 

A centrifugação do sêmen para a FIV foi realizada com mini-gradiente percoll 

(90/45), com cada camada com 500 µl, primeira centrifugação à 3.500 rpm por 5 

minutos e segunda à 2.000 rpm por 3 minutos. 

Os embriões foram colocados em MIV em três grupos, sendo o grupo G1 os 

maturados in vivo colhidos das fêmeas do Tratamento 1, utilizando o sêmen resfriado 

por 22 horas; G2 os oócitos maturados in vitro das fêmeas do Tratamento 1, utilizando 

o sêmen resfriado por 35 horas; e G3 os oócitos maturados in vitro da fêmea do 

Tratamento 2, utilizando o sêmen resfriado por 40 horas. Obteve-se clivagem de 17 

zigotos presumíveis, que foram colocados em CIV, porém ocorreu contaminação 

fúngica e bacteriana no D2 (Tabela 5) 
 

Tabela 5: Oócitos de onças-pintadas maturados in vivo (Trat 1) e in vitro (Trat 2) e colocados em CIV. 

Nome/RGD ♀ Estruturas 
CIV 

N 
Clivados 

% 
Clivagem Observação 

Fem3 - oócitos 
maturados in vivo 25 15 60,0% Contaminação detectada no CIV em 

D2 - presença de fungos e bactéria 
Fem3 - oócitos 

maturados in vitro 7 0 0,0% ..  

Fem4 - oócitos 
maturados in vivo 7 2 28,6% Contaminação detectada no CIV em 

D2 - presença de fungos e bactéria 
Fem4 - oócitos 

maturados in vitro 5 0 0,0%  .. 

Fem5 – oócitos 
maturados in vitro 17 0 0,0%  .. 
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Em outra ocasião, os oócitos foram aspirados das fêmeas Fem7.1, 

Fem8.1Fem9.1, Fem10.1, Fem11, Fem12, porém não houve êxito na captura do Mac4 

e na ocasião, os machos disponíveis (Mac2 e Mac3) não apresentaram ejaculados 

com qualidade suficiente para a utilização. Em ocasião futura o Mac4 foi capturado 

para troca de colar GPS de monitoramento e tentou-se obter sêmen, porém o 

ejaculado veio com baixa concentração. Ao analisar as armadilhas fotográficas de 

momentos prévios à captura, constatou a masturbação deste macho em uma moita, 

justificando a baixa concentração. 

Os oócitos das colheitas oriundas das Fem7.2, Fem8.2, Fem9.2 e Fem10.2 

foram destinados a experimento de ativação partenogenética que se encontra em 

andamento. 

 

4.4 DISCUSSÃO 

 

A obtenção dos oócitos por laparoscopia em onças-pardas e onças-pintadas foi 

adaptada da metodologia usada em pequenos ruminantes (BALDASSARRE et al., 

1994) e mostrou-se muito efetiva. Ainda, os protocolos anestésicos utilizados 

mostraram-se eficientes e seguros para a técnica de LOPU em ambas espécies. 

Não ocorreu nenhuma complicação durante os procedimentos e todos os 

animais estavam saudáveis. Além disso, foi possível demostrar que a técnica de 

LOPU é minimamente invasiva e pode ser realizada sucessivas vezes sem 

comprometer a fertilidade das fêmeas doadoras. As onças-pardas Fem2 e Fem3 

foram aspiradas duas vezes em um intervalo de 26 meses e as onças-pintadas Fem5, 

Fem6, Fem7, Fem8, Fem9 e Fem10 foram duas vezes aspiradas com intervalo de 

doze meses e não foram observadas a presença de aderências e nem cicatrizes nos 

ovários em nenhum animal. A Fem1, submetida a LOPU em 2015, ocasião na qual 

produziu 21 oócitos, foi liberada no meio ambiente nove meses após a LOPU. Antes 

da soltura, ela foi equipada com um colar de GPS que permitia o rastreamento de sua 

movimentação por satélite. Através deste sistema de monitoramento, foi possível 

detectar quando e onde este animal foi morto ~ 80 dias após a liberação. Foi possível 

resgatar o cadáver e realizar a necropsia, que constatou que a Fem1 estava prenhe 

de dois fetos, o que reforça a noção de que  a LOPU é um procedimento seguro e não 
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afeta negativamente a fertilidade dos animais, passível de ser utilizada em animais 

silvestres ameaçados de extinção. 

A técnica da LOPU possibilitou a coleta de oócitos em todos os animais em que 

foi possível acessar os ovários ou responderam ao tratamento de superestimulação 

ovariana. 

Na literatura poucos trabalhos com protocolos de estimulação ovariana em 

onças-pardas e onças-pintadas são encontrados, assim como em outras espécies de 

felinos selvagens. Miller at al. (1990) utilizou 1.000 ou 2.000 UI de eCG seguidos de 

800 UI de hCG em onças-pardas, obtendo média de 20 oócitos por doadora, média 

inferior ao encontrado neste trabalho, demonstrando que a dose inferior de eCG e 

hCG são tão ou mais eficazes. O uso de eCG em Panthera foi relatado previamente 

apenas em leopardo das neves (P. unicia) por Roth et al., (1997) e tigres (P. tigres) 

por Donoghue et al. (1990). Em onças-pintadas, Morato et al. (2002) utilizou FSH para 

a superestimulação ovariana e LH para indução da ovulação e Barnes et al. (2016) 

utilizou protocolo com eCG (600 UI) e hCG (300 UI) para superestimulação e indução 

de ovulação, respectivamente. Apesar do sucesso na obtenção de oócitos utilizando 

FSH, há o grande inconveniente de ser necessária a aplicação durante três dias 

consecutivos deste hormônico, o que gera muito estresse para os animais silvestres, 

uma vez que a aplicação é via intramuscular utilizando dardos anestésicos aplicados 

à distância. 

Neste trabalho, os protocolos de superestimulação ovariana adotados nos 

tratamentos 1 e 2 tanto de onças-pardas e onças-pintadas foram eficazes para o 

desenvolvimento dos folículos ovariano, uma vez que foi possível observar nos 

ovários de todas as fêmeas grande quantidade de folículos maiores que 2 milímetros. 

A ovulação induzida por meio de protocolo hormonal em grandes felinos inicia 

entre 31 a 39 horas, com elevada taxa de ovulação entre 41 a 50h após a aplicação 

de hCG (BARONE et al., 1994). No presente trabalho, a aspiração folicular foi 

realizada entre 24 a 30h após a aplicação do hCG, confirmando que estariam já 

maduros. Porém, todas as fêmeas apresentaram múltiplas ovulações no momento da 

LOPU.  

As onças-pardas e onças-pintadas responderam muito bem ao protocolo 

hormonal do tratamento 1 (eCG + hCG), resultando na obtenção de 99,5% e 67,5% 

de oócitos maturados in vivo, respectivamente. Além disso possibilitou a obtenção 



66 
 

recorde de oócitos aspirados em animais silvestres, no qual foram coletados 106 

oócitos em uma única fêmea de onça-parda. 

No presente trabalho foram desvitrificados 81 oócitos de onça-parda, sendo 70 

com qualidade para a FIV (32 maturados in vivo e 38 maturados in vitro). Segundo 

Vajta, a eficiência da vitrificação de oócitos de grandes felinos é muito baixa devido 

aos danos causados na estrutura do oócito pelo processo e por isso tem sido um 

método pouco utilizado em animais selvagens (comunicação pessoal). Os oócitos 

maturados in vivo (com hCG) resultaram em uma maior porcentagem de zigotos 

presumíveis (86,5% vs. 13,1%) quando comparados aos maturados in vitro (sem 

hCG). Destes 81 oócitos, apenas um clivou, parando o desenvolvimento com duas 

células. Ainda assim, a desvitrificação de 86,4% de oócitos não degenerados no 

presente trabalho pode significar um avanço para a conservação de animais 

selvagens, principalmente nos casos de animais atropelados quando não é possível 

realizar no momento a fertilização in vitro. De qualquer forma são necessários mais 

estudos na área, principalmente no desenvolvimento de protocolos de vitrificação de 

oócitos específicos para cada espécie. 

Foram utilizados oócitos maturados (in vivo e in vitro) de onças-pardas e onças-

pintadas para a produção de embriões. Nas onças-pintadas foram utilizados 61 

oócitos, classificados como grau 1 e grau 2. Destes, 32 foram maturados in vivo e 

foram diretos para a FIV, sendo observado a clivagem de 17 estruturas (53,1% de 

clivagem), mas que infelizmente por problemas de contaminação fúngica e bacteriana, 

os embriões pararam de desenvolver em D2. Os 29 oócitos imaturos foram maturados 

in vitro e seguiram para FIV, porém, neste grupo, não houve clivagem. Dois fatores 

podem ter influenciado: o insucesso do procedimento de maturação in vitro ou o longo 

tempo de resfriamento do sêmen (~13 a 18 horas). Em onças-pardas, os oócitos 

utilizados não foram maturados in vivo, não havendo clivagem.  

Apesar do insucesso na produção de embriões em onças-pardas e onças-

pintadas, os dados obtidos no presente trabalho servirão para a melhoria nos 

protocolos de fertilização de oócitos e cultivo de embriões. Na onça-parda, como os 

oócitos foram maturados apenas in vitro, é possível que ainda não apresentassem 

maturação meiótica e/ou citoplasmática total. Outra observação importante é que 

apenas os oócitos maturados in vivo em onça-pintada foram clivados, reforçando que 

o processo da maturação in vitro pode não ter sido eficiente. 
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No presente trabalho ocorreram contaminações em dois episódios de 

fertilização in vitro e no cultivo dos embriões, porém, foi mantido na incubadora uma 

placa de petri controle com uma gota do sêmen processado pós tratamento de percoll 

e outra gota com o líquido excedente da seleção dos oócitos pré-FIV. A contaminação 

ocorreu na gota de sêmen, indicando ser este a origem do ocorrido, diferente 

observado por Morato et al (2002), que relata a possibilidade da origem da 

contaminação ser decorrente do ambiente laboratorial ou até mesmo do ambiente 

cirúrgico para recuperação de oócitos, uma vez que estes eram também as salas de 

atendimento clínico dos zoológicos onde foram realizados os procedimentos 

cirúrgicos.  

 
4.5 CONCLUSÃO 

 

A LOPU é um procedimento seguro para obtenção de oócitos de boa qualidade 

visando a multiplicação de felinos selvagens como parte de estratégias de 

conservação, especificamente onças-pardas e onças-pintadas, que são consideradas 

vulneráveis no Brasil. 

Protocolos utilizando eCG para superestimulação ovariana são eficientes em 

onças-pardas e onças-pintadas, assim como a indução da ovulação nestas espécies 

com a utilização do hCG. 

A vitrificação e desvitrificação dos oócitos se mostraram eficientes, obtendo 

86,4% estruturas desvitrificados com êxito em relação à avaliação morfológica. 

Portanto, novos estudos necessários para o aprimoramento da técnica. 

É possível a fertilização in vitro de oócitos de onças-pintadas maturados in vivo, 

porém novos trabalhos são necessários para a maturação in vitro dos oócitos desta 

espécie e de onças-pardas. 
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5 A ONÇA-PINTADA (Panthera onca) PODE OVULAR SEM CÓPULA? 
 

RESUMO: Ameaçada de extinção no Brasil, a onça-pintada é o maior predador da 

América Latina, desempenhando um importante papel no ecossistema onde está 

inserida. Apesar de alguns estudos importantes com a espécie, sua fisiologia 

reprodutiva precisa ser melhor compreendida para que o desenvolvimento de 

biotécnicas reprodutivas seja mais efetivo. Um dos aspectos biológicos conhecidos é 

a ocorrência de ovulação após estimulação do assoalho vaginal durante a cópula; este 

efeito mecânico é responsável pela indução da ovulação em gatos domésticos e 

selvagens. Com o objetivo de preservar os felídeos silvestres por meio da reprodução 

assistida, seis fêmeas de onça-pintada (Panthera onca) foram estimuladas 

hormonalmente para a produção in vitro de embriões, sendo quatro no Centro de 

Reprodução Científica NEX-No Extinction (Corumbá de Goiás-GO) e duas no 

Zoológico de Brasília - DF. Quatro dias após o tratamento com 800UI eCG, as fêmeas 

foram submetidas a LOPU após a avaliação laparoscópica dos ovários. Duas fêmeas 

foram alojadas com um macho no recinto, duas tiveram apenas contato visual com os 

machos através da grade e duas fêmeas encontravam-se no zoológico sem presença 

de nenhum macho neste. Como as onças são espécies de ovulação induzida, era 

esperado que a ovulação ocorresse apenas nas duas que foram alojadas com os 

machos. No entanto, múltiplas ovulações foram confirmadas através da visualização 

do corpo lúteo por laparoscopia nas duas fêmeas pareadas (n = 2 en = 2) e nas duas 

fêmeas que tiveram apenas contato visual com o macho (n = 3 en = 2). As fêmeas 

mantidas isoladas de macho não ovularam. Em resumo, as quatro fêmeas com ou 

próximas aos machos tiveram múltiplas ovulações, independentemente da cópula ou 

não. Esta informação é importante para aumentar nosso conhecimento em fisiologia 

reprodutiva de onças-pintadas, bem como para o desenho de futuras estratégias de 

reprodução assistida nesta espécie em extinção. Portanto, a onça-pintada apresenta 

ovulação induzida por estímulo sensorial e não uma ovulação espontânea. 

 

Palavras-chave: ovulação induzida; estímulo sensorial; laparoscopia reprodutiva. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 
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 Ameaçada de extinção no Brasil, a onça-pintada é o maior predador da 

América Latina, desempenhando um importante papel no ecossistema onde está 

inserida. Apesar de alguns estudos importantes com a espécie, sua fisiologia 

reprodutiva precisa ser melhor compreendida para que o desenvolvimento de 

biotécnicas reprodutivas seja mais efetivo (JORGE-NETO et al, 2018). 

 Um dos aspectos biológicos conhecidos é a ocorrência de ovulação após 

estimulação do assoalho vaginal durante a cópula; este efeito mecânico é responsável 

pela indução da ovulação em gatos domésticos e selvagens. Este efeito mecânico é 

necessário e resulta em um reflexo neurológico que estimula o hipotálamo médio-

basal a liberar GnRh e subsequentes liberações de LH pela hipófise anterior, 

induzindo então a ovulação, que ocorre normalmente entre 24 e 48 horas após a 

cópula (Shille et al, 1983; Robinson & Sawyer, 1987, Brown, 2018). 

 Informações básicas sobre o comportamento reprodutivo das onças-pintadas 

são escassas, embora essa questão seja de extrema importância para o 

desenvolvimento de ações de reprodução e conservação assistida. Tão grande é a 

falta de informação na espécie que o comportamento copulatório desta foi descrito 

apenas atualmente (JORGE-NETO et al, 2018). 

 Por décadas, acreditou-se que a onça-pintada apresentava ovulação 

exclusivamente induzida pelo coito (Asdell, 1946; SADLEIR, 1966; WILDT, 1979, 

Pelican 2006); estas  informações foram extrapoladas do gato doméstico, um 

importante modelo para estudos comparativos de felídeos silvestres (WILDT, 1991) e 

que por muito tempo também acreditou-se possuir o mesmo tipo de ovulação 

(LONGLEY, 1911; Hill & Tribe 1924; Greulich 1934; Foster & Hisaw 1935; LAWLER et 

al, 1993; GUDERMUTH et al, 1997).  

 Durante décadas o conceito de que a onça-pintada e outros felídeos 

selvagens possuíam ovulação induzida, ocorrida exclusivamente após a indução pelo 

coito, foi sustentado sem evidências científicas e pela falta de informações sobre estas 

espécies, baseado em conceitos sobre gatos domésticos que datam o início do século 

XX – visto que o gato doméstico é um importante modelo para estudos comparativos 

de felídeos silvestres. No início do século XX, parecia estar bem estabelecido que a 

ovulação do gato era normalmente induzida por cópula, com publicações que 

detalham a fisiologia reprodutiva de fêmeas de gatos domésticos, descrevendo a 

ovulação, maturação, fertilização e clivagem, além da descrição das estruturas dos 

oócitos desta espécie. Neste tempo, os mamíferos foram divididos em duas classes: 



71 
 

os que possuíam ovulação espontânea e os que apresentavam ovulação induzida, 

sendo que neste segundo grupo, a maturação do óvulo e a ovulação dependeriam da 

cópula e só ocorriam no final do segundo dia após o pareamento (ANCEL & BOUIN, 

1909; VAN DE STRICHT, 1911; LONGLEY, 1911; HILL & TRIBE, 1924), informação 

que hoje é evidente, considerando que os dois eventos são induzidos pelo pico de LH 

que é induzido pela cópula. Apenas Hill & Tribe (1924) reportam que ocasionalmente, 

a ovulação parece acontecer espontaneamente.  

 Na década 30 do século XX, Greulich (1934), conseguiu induzir a ovulação 

em nove de doze gatas domesticas estimulando a porção distal do trato genital com 

uma vareta de vidro, que ocorreu em intervalo de não mais de 25 horas após a 

estimulação e eliminou a teoria onde os constituintes do fluído seminal poderiam ser 

fatores causais para a ovulação, como ocorre em outras espécies de ovulação 

induzida, como os camelídeos (CHEN et al., 1985). Surge então a hipótese de que a 

ovulação no gato é provavelmente um processo neuro-hormonal, baseado no fato de 

ter-se conseguido induzir a ovulação com a aplicação de FSH, sendo talvez o primeiro 

trabalho obtendo a indução de ovulação com este hormônio (FOSTER & HISAW, 

1935). Na época, é quase certo dizer que o extrato de pituitária purificado para FSH 

também continha LH, sendo uma explicação plausível do porquê induziu a ovulação. 

 Em 1946, Asdell afirmou em sua obra que fêmeas de algumas espécies 

ovulam somente após o estímulo do coito, sendo provavelmente regra em lagomórfos, 

sciuridaes, felídeos e mustelídeos. Elucida que nestas espécies o folículo de Graaf 

aumenta até certo tamanho, permanecendo aumentado por um longo período que 

compreenderia entre dez dias a mais de trinta dias, durante o tempo no qual a fêmea 

permanece em cio, informação a qual hoje sabe-se não ser verídica, sendo que salvo 

o caso da fêmea possuir cisto folicular, esta não ficam por tantos dias em estro. Uma 

vez ocorrido a cópula, esta faria com que a hipófise liberasse um hormônio 

gonadotrófico que induziria a secreção de mais líquido folicular, causando o rápido 

crescimento do folículo e a consequente ovulação. Relata que às vezes, a excitação 

sexual, ou a monta de outras fêmeas ou no gato o estímulo do colo uterino, poderiam 

ser estímulos suficientes para causar a ovulação. 

 As primeiras notas na reprodução de grandes felídeos foram publicadas na 

década de 60 (SADLEIR, 1966), reportando que apesar de na época ser conhecido 

que a ovulação no gato doméstico ocorre de 24 a 30 horas após o coito, infelizmente 

não havia informações este tempo nos grandes felídeos. 
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 Apenas no final da década de 70 foi publicado o primeiro trabalho sobre a 

ovulação em onças-pintadas (WILDT et al., 1979), afirmando que a onça-pintada se 

assemelhou ao gato doméstico com relação à anatomia do trato reprodutivo, 

mecanismo ovulatório e resposta hormonal ao LH-RH (GnRH). Embora maiores, os 

órgãos reprodutivos da onça-pintada, incluindo o folículo ovariano e a morfologia do 

corpo lúteo, também aparentaram ser  similares em aparência aos da gata doméstica. 

Wildt relata ainda que resultados sugerem que, como na gata doméstica e a leoa, a 

ovulação na onça-pintada não é espontânea, mas pode ser artificialmente induzida 

por tratamento hormonal. Este trabalho foi utilizado como referência no assunto para 

a onça-pintada por anos (SHILLE et al, 1983). 

 Em gatos domésticos, apenas na década de 90 os trabalhos sugeriram 

ovulações espontânea (LAWLER et al, 1993; GUDERMUTH et al, 1997) e no no 

gênero Panthera, apenas em 1994, Schramm et al. relataram que a ovulação em leões 

africanos parece ser induzida por estímulos copulatórios ou alguma outra forma de 

interação física ou social com coespecíficos durante o estro, porém a ovulação pode 

ocorrer espontaneamente de forma ocasional em algumas leoas isoladas de 

coespecíficos, porém não parece a espécie ser um ovulador espontâneo clássico, 

apenas em 2016 ocorreu o primeiro relato científico em onça-pintada, onde Barnes et 

al. relata ovulação espontânea em fêmeas alojadas com machos e uma segunda 

publicação, onde Gonzalez et al. (2017) relataram atividade lútea em fêmeas não 

gestantes que foram alocadas em recintos individuais, sugerindo que a ovulação 

espontânea ocorre ocasionalmente.  

 Conhecer se a espécie apresenta apenas ovulação induzia ou também 

espontânea é fundamental para um protocolo de superovulação ou sincronização de 

estro assertivo. Pelican et al (2006) relata que espécies que apresentam ovulação 

induzida trazem um maior desafio para o desenvolvimento bem-sucedido de 

protocolos de reprodução assistida uma vez que a produção esporádica de corpos 

lúteos e os aumentos concomitantes de progesterona podem comprometer o uso 

eficaz de eCG / hCG e diminuir a responsividade ovariana, alterando o ambiente 

endócrino e causando fertilização falhada, desenvolvimento e implantação de 

embriões falhos. 

 Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi a avaliação da ovulação 

espontânea em onças-pintadas mantidas em cativeiro.  
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5.2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 Este experimento ocorreu secundariamente aos trabalhos de LOPU 

conduzidos no criadouro conservacionista NEX – No Extinction (Corumbá de Goiás – 

GO), em dezembro de 2018. 

 

5.2.1 Animais e delineamento 
 

 Foram utilizadas seis fêmeas (n = 6) de onça-pintada (Panthera onca), sendo 

quatro (Fem1; Fem2; Fem3; Fem4) do criadouro científico NEX – No Extinction 

(Corumbá de Goiás – GO) e duas (Fem5; Fem6) do Zoológico de Brasília (Brasília – 

DF), com idades entre cinto e nove anos e sexualmente maduras. Os três machos (n 

= 3) utilizados, no NEX – No Extinction, apresentavam-se sexualmente ativos e em 

idade reprodutiva: dois inteiros (MInt1 e MInt2) – sendo o MInt2 de coloração melânica; 

e um vasectomizado (Mvasec). No Zoológico de Brasília não havia na ocasião do 

trabalho nenhum macho da espécie. 

 Os animais, no NEX – No Extinction, estavam alojados da seguinte forma: 

Fem1 era mantida no mesmo recinto que o MInt2, porém ambos eram mantidos 

separados (um preso no cambiamento e outro solto no recinto, intercalando). A Fem2 

era mantida no recinto ao lado do MInt1, com contato visual e próxima a um metro 

(Figura 1). Já a Fem3 era mantida no mesmo recinto que o MInt1 (ou seja, ao lado do 

casal MInt1 - Fem2) e a Fem4 era mantida no mesmo recinto que o Mvasec. Desta 

forma, das quatro fêmeas duas estavam próximas a machos inteiros, porém sem 

contato físico; uma tinha contato físico com um macho inteiro; e uma tinha contato 

físico com macho vasectomizado. No Zoológico de Brasília, compartilhavam o mesmo 

recinto a Fem5 e a Fem6, além de uma terceira fêmea que, devido a avançada idade 

e obesidade, não foi utilizada no experimento. 

 Desta forma, os animais foram divididos em três grupos: Grupo 1 (Fem1 e 

Fem2), no qual as fêmeas estavam próximas à machos, porém sem possibilidade de 

cópula; Grupo 2 (Fem3 e Fem4), no qual as fêmeas estavam no mesmo recinto dos 

machos, podendo ocorrer a cópula; e Grupo 3 (Fem5 e Fem6), no qual as fêmeas 

estavam completamente isoladas de qualquer macho da espécie. 
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Figura 1. Fem2 separada do MInt1, com contato visual e próxima a um metro. Setas vermelhas indicam 
as grades divisórias 

 
Fonte: Thiago Cavalheri Luczinski 
 

5.2.2 Superestimulação ovariana 
 

A atividade ovariana foi estimulada por meio da administração de 800UI de eCG 

(Novormon, Zoetis), cinco dias antes da LOPU, via intramuscular com auxílio de 

zarabatana. 

 

5.2.3 LOPU  
 

As fêmeas foram submetidas a 12 horas de jejum hídrico e 24 horas de jejum 

alimentar. A contenção química, através de dardos anestésicos disparados com 

auxílio de uma zarabatana e foi realizada com Fentanila (1 mcg/kg), Cetamina (2,5 

mg/kg) e Medetomidina (40 mc/kg), seguido da indução por aplicação endovenosa de 

Propofol IV (3,0 mg/kg ou 2,5 mg/kg) e manutenção com Isofluorano a 1%. Os animais 

receberam fluidoterapia durante a cirurgia com ringer lactato. Após, foram contidas 

em uma mesa de laparoscopia (Novagen®, Brasil) em posição de Trendelenburg 

(ângulo de 45°) e mantidas com anestesia inalatória com isoflurano. Em seguida, 

utilizando um laparoscópio de 5 mm e uma pinça tipo fórceps atraumática, os ovários 

foram avaliados quanto a resposta à estimulação hormonal e possíveis ovulações e 
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em seguida, todos os folículos ≥ 2 mm de diâmetro foram aspirados usando uma 

agulha 20G montada em uma pipeta de plástico conectado a um tubo de coleta e linha 

de vácuo.  

 Os ovários foram avaliados através da visualização direta via laparoscopia e 

avaliados perante a presença ou não de folículos e corpo hemorrágico. 
 
5.3 RESULTADOS 

 

Múltiplas ovulações foram confirmadas através da visualização do corpo 

hemorrágico por laparoscopia nas duas fêmeas pareadas (Grupo 2; n = 2 em = 2) e 

nas duas fêmeas que tiveram apenas contato visual com o macho (Grupo 1). As 

fêmeas em completo isolamento de machos (Grupo 3) não apresentaram nenhum 

corpo hemorrágico. 

 
Figura 2. (A) Folículo recém-ovulado da Fem3. (B) Corpo hemorrágico da Fem4. (C) Folículo não-
ovulado da Fem5. 

   
Fonte: Pedro Nacib Jorge Neto 

 

Das fêmeas pareadas com os machos (Grupo 2), a Fem3 apresentou ovário 

esquerdo (OE) com 8 folículos muito pequenos e o ovário direito (OD) com dois 

folículos e dois corpo hemorrágico (CH), sendo um recém ovulado. A Fem4 

apresentou ambos os ovários com folículos muito pequenos e um CL no OE e um no 

OD (Figura 2). 

Das fêmeas com contato visual (Grupo 1), a Fem1 apresentou OE com três CH 

e dois folículos e OD com oito folículos e um líquido folicular mais denso à aspiração. 

A B C 
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A Fem2 apresentou OE com dois folículos e OD com quatro folículos e dois CH, além 

de, como achado, apresentar um cisto tipo vesícula na fímbria. 

Já nas fêmeas em completo isolamento (Grupo 3), a Fem5 apresentou 11 

folículos no OE e 13 no OD (Figura 2) e a Fem6 apresentou 5 folículos no OD e, como 

achado, ovários policísticos, porém ambas as fêmeas não apresentaram nenhum CH. 

Os três machos apresentaram comportamento copulatório conforme descrito 

por Jorge-Neto et al. (2018) quando juntos com as fêmeas e apresentaram interação 

social com vocalização quando separados das fêmeas. 

 

5.4 DISCUSSÃO 

 

 Como as onças são consideradas espécies de ovulação induzida, era 

esperado que a ovulação ocorresse apenas nas duas que foram alojadas com os 

machos. Porém ocorreu também com as fêmeas sem contato físico.  

Acreditamos que estes resultados estejam sendo relatados pela primeira vez 

na literatura e desta forma, nossos resultados apontam que a ovulação pode ser 

induzida pela presença próxima de machos, mas sem necessidade de cópula – 

indicando ovulação espontânea – em onças-pintadas cuja atividade folicular foi 

estimulada por eCG. Esta informação é importante para aumentar nosso 

conhecimento em fisiologia reprodutiva de onças-pintadas, bem como para o desenho 

de futuras estratégias de reprodução assistida nesta espécie em extinção. 

 A ovulação nesta espécie é descrita como exclusivamente induzida através 

do coito (WILDT et al. 1979), no entanto, estudos recentes envolvendo fêmeas cativas 

(GONZALEZ et al. 2017) relataram atividade lútea em fêmeas não prenhes que foram 

alocadas em recintos individuais, sem contato visual, sugerindo que a ovulação 

espontânea ocorre ocasionalmente. Em conversa pessoal com o autor, o mesmo 

relatou que as fêmeas não tinham contato visual com os machos, porém ouviam a 

vocalização e sentiam o odor destes. Curiosamente, através da análise hormonal de 

esteroides fecais, Barnes et al. (2016) relataram ovulações espontâneas em fêmeas 

alojadas com machos e não ocorrência de ovulação espontânea em fêmeas mantidas 

sem a presença de machos, demonstrando que a onça-pintada é uma espécie de 

poliéster com ovulação induzida.  

 Em gatos domésticos, em fêmeas jovens alojadas em grupo em uma sala, a 

incidência de ovulação espontânea por período de 10 dias variou de 0% a 22%. 
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Quando um macho foi adicionado nesta sala isolado dentro de uma gaiola, a 

incidência de ovulação aumentou para 33% a 57% imediatamente após a introdução 

do macho, sugerindo uma potencial influência não copulatória do macho sobre a 

incidência de ovulação espontânea gatas jovens alojadas em grupo (GUDERMUTH 

et al, 1997). Este fato aparenta ser relacionado a estímulos sensoriais olfativo, visual 

e auditivos nas fêmeas. 

 Em guepardos, a vocalização (latido gutural) do macho aparenta desencadear 

uma “cascata de hormônios reprodutivos” que resulta na liberação de óvulos para 

fertilização (ANDERSON & BERCOVITCH, 2009). 

 Desta forma, acreditamos que os achados de Barnes, et al. (2016) e 

Gonzalez, et al. (2017), pelo fato de que as fêmeas que apresentaram ovulação 

teoricamente espontânea estarem expostas aos estímulos sensoriais olfativo e 

auditivo dos machos, assim como os resultados por nós obtidos demonstram que a 

onça-pintada não apresenta ovulação espontânea ao acaso, e sim podem apresentar 

ovulação induzida por estímulos sensoriais, além da conhecida ovulação por estímulo 

mecânico do coito. Baseados em nossa informação e em literatura, está claro que 

além do mecanismo da ovulação induzida pela cópula, os felídeos tem a capacidade 

de ovular em forma de espontânea (raro, mas pode ocasionalmente ocorrer) e 

também de forma induzida pela presença próxima de machos (GUDERMUTH et al, 

1997), sendo neste caso o neuro-estimulo pode ser auditivo, visual e ou olfativo, sem 

ser mecânico-vaginal. Porém, na onça-pintada, não foi possível comprovar a ovulação 

espontânea, mas sim, baseado neste trabalho e também ao analisar os trabalhos de 

Barnes, et al. (2016) e Gonzalez, et al. (2017) por um outro ponto de vista, é possível 

afirmar que a onça-pintada apresenta duas formas de ovulação induzida: a primeira, 

pela cópula e a segunda, por estímulos sensoriais. 

 

5.5 CONCLUSÃO 

 

 A onça-pintada apresenta ovulação induzida por estímulo sensorial e não uma 

ovulação espontânea; 

 Pelas dificuldades de trabalho com estes animais, não temos nenhum trabalho 

que defina a situação em forma contundente;  
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 A ovulação induzida por estímulo sensorial resulta em um reflexo neurológico 

que resulta na liberação de GnRH pelo estímulo do hipotálamo médio-basal e 

subsequentes liberações de LH pela hipófise anterior, induzindo a ovulação. 
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ANEXO A – Carta de autorização da revista Spermova para utilização na íntegra. 
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