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DETERMINAÇÃO DOS PERFIS DE ESTRÓGENOS E PROGESTINAS 
FECAIS DURANTE O CICLO ESTRAL E GESTAÇÃO EM PACA (Cuniculus 

paca) 
 
 

RESUMO - Considerando-se a importância da paca, roedor histricomorfo 
componente da fauna silvestre brasileira, diante de seu potencial zootécnico e 
ainda da possibilidade de tornar-se uma nova opção de animal experimental e 
sopesando-se também o valor da aplicação de técnicas não invasivas na para 
elucidar fatores reprodutivos, visa-se com esta pesquisa, neste roedor, 
caracterizar as flutuações hormonais de progestinas e estrógenos fecais 
durante o ciclo estral e período gestacional, validar um método não invasivo 
para diagnóstico da gestação, bem como avaliar o uso de miçangas como 
forma de marcar e individualizar as amostras fecais. Nove fêmeas adultas, não 
nulíparas, diagnosticadas não prenhes mediante exame ultrassonográfico, 
tiveram suas fezes marcadas, por meio da ingestão de miçangas, e colhidas 
diariamente durante 43 dias consecutivos; após este período, machos foram 
adicionados aos grupos das fêmeas que tiveram as fezes colhidas, apenas 
uma vez por semana, até o parto. Os valores de progestágenos fecais 
observados durante o ciclo foram de 0,37 a 7,9 ng/g de fezes secas e de 
estrógenos fecais de 5,08 a 37,72 ng/g de fezes secas e não foi possível 
observar flutuações de progestágenos que caracterizassem fase lútea e que 
fosse compatível com picos de estradiol entre elevações de progestágenos. 
Durante a gestação os valores de progestágenos oscilaram de 1,33 a 6,42 ng/g 
de fezes secas; os valores de estrógenos fecais variaram de 8,97 a 1964 ng/g 
de fezes secas com acentuado aumento no segundo terço de gestação. Um 
diagnóstico de gestação pode ser confirmado com observação de níveis de 
estrógenos fecais acima de 41,06 ng/g de fezes por duas semanas 
consecutivas. O marcador plástico é item seguro e sem contraindicações na 
marcação e individualização das fezes de paca. 
Palavras-Chave: Cuniculus paca, histricomorfos, gestação, radioimunoensaio, 
miçanga 
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DETERMINATION OF FAECAL ESTROGENS AND PROGESTINS 
PROFILES DURING PREGNANCY AND ESTROUS CYCLE OF PACA 

(Cuniculus paca) 
 
 

ABSTRACT - Considering the importance of Cuniculus paca, a hystricomorph 
rodent component of Brazilian wildlife, its livestock potential besides the 
possibility that it might become a new option for animal experimentation and 
also the value of non invasive techniques to elucidation of reproductive 
parameters, the aim of this study was to characterize, for this rodent, hormonal 
fluctuations of fecal progestins and estrogens during estrous cycle and 
pregnancy, validate a non-invasive method for pregnancy diagnosis and 
evaluate the use of plastic beads as a fecal marker. Nine adult females, non 
nulliparous, non-pregnancy diagnosed by ultrasound, had their feaces marked, 
through the ingestion of beads, and collected daily for 43 days, after this period, 
males were added to female groups and the feaces were collected only once a 
week until parturition. The values of fecal progestagens observed throughout 
the cycle were 0.37 to 7.9 ng/g of dry feces and fecal estrogens were 5.08 to 
37.72 ng/g dry feces; no progestins fluctuation that characterize luteal phase 
compatible with estradiol peak was observed. During pregnancy, progesterone 
values ranged from 1.33 to 6.42 ng/g dry feces, fecal estrogen values vary from 
8.97 to 1964 ng/g dry feces with a sharp rise in the second third of gestation. A 
pregnancy diagnosis can be confirmed by observation of fecal estrogen levels 
up to 41.06 ng/g of feces for two consecutive weeks. The plastic marker was 
found to be safe and effective at yielding readily identifiable stools in pacas. 
Keywords: Cuniculus paca, hystricomorph, pregnancy, radioimunoassay, 
plastic beads 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012), a variedade de biomas 

reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira. O Brasil abriga a maior 

biodiversidade do planeta e esta abundante variedade de vida – que se traduz 

em mais de 20% do número total de espécies da Terra – eleva o Brasil ao 

posto de principal nação entre os 17 países megadiversos (ou de maior 

biodiversidade). 

Dentre essa variedade de espécies encontra-se a paca (Cuniculus paca) 

(Figura 1), um dos maiores roedores da fauna brasileira, que apresenta a 

seguinte classificação na escala zoológica segundo Woods e Kilpatrick (2005): 

 Reino: Animal 
 Filo: Chordata 
 Classe: Mammalia  
 Ordem: Rodentia 
 Subordem: Hystricomorpha 
 Família: Cuniculidae 
 Superfamília: Cavioidae  
 Gênero: Cuniculus 
 Espécie: Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Paca fêmea do plantel do Setor de Animais Silvestres da Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de Jaboticabal, UNESP.  
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As pacas são estritamente vegetarianas e se alimentam basicamente de 

frutas, folhas, raízes e sementes (AUGUSTO et al., 2002; DUBOST; HENRY, 

2006). Este padrão alimentar as tornam animais de grande importância na 

dinâmica de florestas neotropicais, pois são dispersoras de sementes, uma vez 

que se afastam dos locais de alimentação carregando os frutos e não 

consomem todas as sementes carregadas (BECK-KING et al. 1999; JANINI, 

2000; ZUCARATTO et al., 2010). 

Entre os mamíferos silvestres do neotrópico, a paca é a mais apreciada 

por sua carne (REDFORD; ROBINSON, 1991) contribuindo assim como 

importante fonte proteica para população de áreas marginais de florestas e 

reservas. Sua importância, além da comercial, pode também tomar âmbito da 

ciência, pois a paca apresenta características como ampla distribuição 

geográfica, adaptação a ambientes variados, nutrição variada entre outras, que 

atendem as condições necessárias atribuídas a um modelo animal 

experimental (SANTOS, 2006). 
Assim, é imprescindível a busca de conhecimentos que auxiliem o 

estabelecimento da criação comercial desses animais, situação esta que, 

atualmente, vem sendo vista como uma das formas de auxiliar a preservação 

de espécies, especialmente daquelas utilizadas em alternativa na alimentação 

humana, como é o caso da paca.  

O uso de biotécnicas reprodutivas em conservação tem sido proposta 

como ação estratégica de grande relevância na manutenção das espécies 

ameaçadas (WILDT; ROTH, 1997). O sucesso na aplicação destas biotécnicas 

é dependente de conhecimentos básicos relacionados à biologia, como 

ocorrência de sazonalidade reprodutiva, a caracterização da atividade ovariana 

e da gestação (DUARTE; GARCIA, 1995).  

Desta forma é relevante estabelecer novos métodos de diagnostico de 

gestação, ação fundamental para que o profissional da área e o criador 

estabeleçam manejo reprodutivo adequado, evitando assim perdas econômicas 

(RIBEIRO et al., 2012). 

Sopesa-se ainda, para esta proposta, dificuldade característica 

relacionada à reprodução da paca, focando na necessidade do melhor 
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entendimento sobre os níveis hormonais deste roedor, uma vez que, entre 

outras peculiaridades, ao possuir hábito noturno, não permitiu até o momento 

que seu ciclo fosse totalmente esclarecido. 

Assim, objetivou-se validar a técnica de radioimunoensaio (RIA) para 

quantificar metabólitos fecais de hormônios esteroidais reprodutivos em pacas, 

caracterizar as flutuações hormonais de estrógenos e progestinas fecais 

durante o ciclo estral e gestação nesta espécie. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 A paca  

A paca é um roedor histricomorfo de médio porte, com tamanho variando 

entre 60 a 80 centímetros, do focinho à ponta da cauda, para os machos, 55 a 

70 centímetros para as fêmeas (MONDOLFI, 1972; BENTTI, 1981) e seu peso 

corpóreo varia de 5 a 10 kg, podendo chegar até aos 14 kg (MATAMOROS, 

1982).  

São animais de corpo robusto, coberto de pelos grossos e curtos que, no 

dorso, variam desde a coloração parda escura até marrom claro, possuindo de 

três a cinco linhas pontilhadas brancas ao longo da lateral do corpo e, no 

ventre, apresentam cor branca. Possuem dois pares de mamas, um na região 

peitoral e o outro na região inguinal (AUGUSTO et al., 2002). 

Distribuem-se geograficamente do Sudeste do México ao Sul do Brasil; 

vivem em áreas cobertas com vegetação alta, preferencialmente florestas 

tropicais úmidas, contudo ocorre em uma variedade de habitats, incluindo 

manguezais, florestas decíduas, semidecíduas e usualmente procuram áreas 

florestadas próximas a cursos de água (MONDOLFI, 1972; SILVA, 1984; 

PEREZ, 1992; ZUCARATTO et al., 2010). 

São animais ariscos e solitários, podendo ser encontrados aos pares, 

possuem hábitos crepusculares e noturnos, com audição e olfato bem 

desenvolvidos, porém não enxergam muito bem. Abrigam-se em tocas, 

geralmente situadas em meio a rochas ou a raízes, onde passam o dia todo, e 

saem apenas à noite para se alimentarem (MONDOLFI, 1972; SILVA, 1984; 

PEREZ, 1992). São territorialistas e geralmente ocupam áreas que podem ir de 

dois a quatro hectares (SMYTHE, 1987; MOREIRA; MACDONALD, 1997; 

RIBEIRO et al., 2012). 

Por apresentar carne de sabor apreciado, a paca torna-se vulnerável a 

exploração indiscriminada e a correr risco de extinção (MONDOLFI, 1972; 

MATAMOROS, 1982; GUIMARÃES et al., 2008), apesar de, atualmente, se 

encontrar em baixo risco de extinção de acordo com o IUCN 2012 (QUEIROLO 

et al., 2008).  
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2.2 Endocrinologia reprodutiva de fêmeas de mamíferos 
Sob o ponto de vista hormonal, o ciclo estral é controlado pela 

integração entre os seguintes hormônios: folículo estimulante (FSH), 

luteinizante (LH), estrógeno e progesterona (P4), que são hormônios comuns a 

todas as espécies, mas sua secreção e seus efeitos variam entre elas, de 

modo a ocasionar variações e diferenças no ciclo (McCRACKEN et al., 1999). 

No ciclo estral ou ciclo reprodutivo, a primeira fase é denominada de 

folicular, caracterizada pelo desenvolvimento do folículo, estrutura do ovário 

que contém o óvulo e culmina com sua liberação. A segunda é a fase luteínica, 

caracterizada pelo desenvolvimento do corpo lúteo, estrutura que se forma 

após a ruptura do folículo e produz progesterona, que é o hormônio 

responsáveI pela manutenção da gestação. Se houver fertilização, o corpo 

lúteo será mantido caso contrário regridirá e terá início uma nova fase folicular 

(McCRACKEN et al., 1999). 

Os hormônios esteróides ovarianos, estrógenos e progestágenos, são 

sintetizados pelos folículos ovarianos por meio de ações combinadas das 

células da granulosa e da teca. Durante o decorrer do ciclo estral, esses 

hormônios são responsáveis pelas alterações que ocorrem no endométrio, na 

cérvix e na vagina e, também, pela regulação por “feedback” da secreção de 

FSH e LH, pela hipófise anterior (COSTANZO, 1999). A variabilidade da 

duração do ciclo estral está intimamente relacionada com a duração da fase 

luteínica (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

A fase folicular ou proliferativa é dominada pelo estrógeno 

(principalmente 17β-estradiol), cujos níveis aumentam gradativamente no início 

da fase, subindo depois rapidamente até atingir o pico máximo, antes do pico 

pré-ovulatório do LH (ANTUNES-RODRIGUES; FAVARETTO, 1999). Nos 

ovários, o período de estro é caracterizado por elevada secreção de 

estrógenos pelos folículos pré-ovulatórios (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Os altos 

níveis de estradiol (E2) promovem a proliferação do revestimento endometrial 

uterino e estimulam a secreção de LH pela hipófise anterior, por meio de 

“feedback” positivo (COSTANZO, 1999).  
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No final da fase folicular ocorre a ovulação, que consiste no rompimento 

do folículo maduro e liberação do óvulo, que será captado pelas fímbrias, 

podendo ou não ser fecundado. O restante do folículo torna-se hemorrágico, 

formando o corpo lúteo, que pode ser funcionante ou não, segundo a espécie 

considerada (ANTUNES-RODRIGUES; FAVARETTO, 1999). Os níveis de 

estradiol diminuem imediatamente após a ovulação, mas aumentam de novo, 

durante a fase lútea (COSTANZO, 1999).  

Na fase lútea ou secretória, o corpo lúteo se desenvolve e começa a 

sintetizar estradiol e progesterona. Os altos níveis de progesterona, durante 

esta fase, estimulam a atividade secretora do endométrio e aumentam sua 

vascularização (COSTANZO, 1999). O corpo lúteo é formado por dois tipos 

celulares esteroidogênicos distintos e ambos contribuem significativamente 

para a quantidade de progesterona total secretada durante a fase luteínica do 

ciclo estral. As células luteínicas pequenas secretam pouca progesterona 

estimuladas pelo LH, enquanto as células luteínicas grandes secretam 

progesterona espontaneamente em alta proporção (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

Tardiamente, nesta fase, se não ocorre fertilização o corpo lúteo regride. Com 

essa regressão a fonte lútea de estradiol e progesterona é perdida e os níveis 

sanguíneos desses hormônios caem abruptamente (COSTANZO, 1999).  

Rowlands e Weir (1977) descrevem três tipos diferentes de ciclo estral 

dentre os animais de laboratório. O primeiro refere-se aos animais que não 

ovulam espontaneamente (ex. coelho) onde a fase folicular termina com 

degeneração da granulosa e os folículos são substituídos por um novo grupo a 

cada 4 a 6 dias, sem exibirem fase luteal. Outro tipo diz respeito aos animais 

que ovulam espontaneamente, porém apresentam corpo lúteo pequeno e 

inativo, sem significância fisiológica. Estes resultados foram encontrados em 

fêmeas de rato, camundongo e hamster em laboratório isoladas do macho. O 

terceiro tipo de ciclo faz alusão aos animais que ovulam espontaneamente e 

desenvolvem corpo lúteo funcional, capaz de induzir mudanças no trato 

reprodutivo por meio da produção de progesterona, como acontece nas 

cobaias, carnívoros, ungulados e primatas. 
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A prostaglandina F2α é o hormônio luteolítico em várias espécies de 

mamíferos, é produzida no útero e controla a vida útil do corpo lúteo, que, em 

contrapartida, regula a extensão do ciclo. Ocorrendo gestação, a influência 

luteolítica uterina é anulada, pois a progesterona secretada pelo corpo lúteo é 

necessária para a manutenção da gestação (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Em 

algumas espécies de roedores a fase lútea é prolongada pela cópula, que inicia 

a liberação de prolactina resultando em prolongamento da atividade lútea na 

ausência de gestação, fenômeno denominado pseudogestação. A prolactina 

por sua vez é a luteotrofina mais importante em roedores responsável pela 

manutenção inicial do corpo lúteo (DAVIDSON; STABENFELT, 2008). 

Durante a gestação há a manutenção do corpo lúteo, órgão endócrino 

transiente formado pelas células foliculares após a ovulação e necessário para 

o sucesso da gestação. Sua principal função é secretar progesterona, 

hormônio que age em diversos tecido do sistema reprodutor preparando-os 

para suportar a gestação ou fornecer nutrição para o concepto (NISWENDER; 

NETT, 1988)  

 

 2.2.1 Roedores 
Sabe-se que os machos de paca atingem maturidade sexual por volta de 

oito meses de idade e as fêmeas com seis meses (RENGIFO et al.,1996). Não 

possuem sazonalidade, podendo reproduzir-se o ano todo (NOGUEIRA FILHO; 

NOGUEIRA, 1999; RIBEIRO; ZAMORA, 2008). A cópula em geral ocorre à 

noite podendo ser comprovada pela presença do tampão vaginal de sangue e 

sêmen que é expelido pela fêmea (HOSKEN; SILVEIRA, 2001; RIBEIRO et al., 

2012).  

Existe na literatura uma grande variação com relação ao período de 

gestação das pacas, com relatos de três meses e meio por Pérez e Hernandez 

(1979), 114 dias por Matamoros e Pashov (1984), 155 dias por Smythe (1991), 

145 a 155 dias por Rengifo et al. (1996), 150 dias por Nogueira (1997), 135 a 

139 dias por Oliveira et al. (2003) e 148,6 ±4,8 dias por Guimarães et al. 

(2008). A maioria dessas descrições registra o nascimento de apenas um 

filhote, com raras gestações gemelares (MONDOFI, 1972; MATAMOROS, 
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1982; SMYTHE, 1991; RENGIFO et al. 1996; OLIVEIRA et al., 2007; 

GUIMARÃES et al., 2008). 

Poucas pesquisas referem-se à determinação do ciclo estral da paca. 

Com base na análise da citologia vaginal, Fierro e Morales (1995), mencionam 

uma média de 31,2 dias para o ciclo estral deste roedor, Guimarães et al. 

(2008) relatam ciclo estral de 32,5±3,69 dias e Nogueira et al. (2005) 

descrevem 33,4±4,4 dias. Já Matamoros e Pashov (1984), analisando a 

abertura da membrana vaginal, fazem referência de ciclo estral com 31,16 dias, 

enquanto Perez e Baz (2006) descrevem média de 29±8,4 dias por meio de 

análises hormonais séricas. 

Poucos são os relatos que fazem menção a análises hormonais nesses 

animais. Perez e Baz (2006) se embasaram na análise hormonal do plasma 

dessas fêmeas e verificaram que os níveis de esteróides na fase folicular foram 

de 1,6±0,65 ng/mL e 0,039±0,024 ng/mL, para P4 e E2, respectivamente; para 

a fase luteal foram de 6,2±3,7 ng/mL para P4, e de 0,029±0,016 ng/mL, para 

E2. Solano (2011) por meio da dosagem de progesterona sérica encontrou 

valores de 2,79±1,92 ng/mL na fase de proestro, 1,39±1,03 ng/mL no estro, 

1,32±0,55 ng/mL no metaestro e 3,79±3,15 ng/mL no diestro. 

Ribeiro et al. (2012) descrevem valores de progesterona sérica inferiores 

a 1 ng/ mL aos 60 e 90 dias de prenhez, apresentando valor mínimo de 0,31 

ng/mL para os dois períodos e pico de 3,03 e 3,55 ng/mL, respectivamente, em 

apenas uma fêmea. 

Durante a gestação, Ribeiro et al. (2012) relatam que a paca apresenta 

padrão estrogênico celular caracterizando atividade folicular ovariana, com 

desenvolvimento folicular e estro fértil permitindo a cobertura. Este fato foi 

comprovado pela observação, em duas fêmeas distintas, do nascimento de um 

filhote e nova parição após 30 e 45 dias, respectivamente. 

Matamoros (1981) e Perez e Baz (2006) relatam a presença de folículos 

em diferentes fases de desenvolvimento na paca gestante, os quais podem 

tanto luteinizar formando o corpo lúteo acessório quanto serem responsáveis 

pelo desencadeamento de estro pós-parto (MATAMOROS, 1981; RIBEIRO et 

al., 2012). 
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Quanto aos aspectos reprodutivos de outros roedores histricomorfos, foi 

observado para a cutiara (Myoprocta pratti), a presença de corpo lúteo 

verdadeiro e vários corpos lúteos acessórios, que cresceram em número na 

primeira metade da gestação. Estes animais apresentaram nível de 

progesterona no plasma de aproximadamente 50 ng/mL no início da gestação, 

que foi mantida até mais da metade do período de gestação, com posterior 

diminuição lenta, e queda brusca em sua fase final ou logo após o parto 

(ROWLANDS et al., 1970).  

Mahoney et al. (2011) relataram para o degu (Octodon degus), ciclo 

espontâneo com média de 21,2±0,6 dias, com corpo lúteo verdadeiro mantido 

por 12-14 dias; as concentrações de progesterona séricas se mostraram mais 

elevadas na segunda metade do ciclo e as concentrações de estradiol 

atingiram um pico no dia do estro. 

Por meio da dosagem de progestinas e estrógenos fecais em fêmeas de 

porco-espinho (Erethizon dorsatum), mantidas isoladas do macho, foi 

constatada que, apesar da ocorrência de flutuações de estrógenos nas fezes 

indicando atividade folicular, os animais não ovularam espontaneamente. Nas 

fêmeas mantidas com o macho, foi relatada gestação de 135 dias e, em duas 

fêmeas, houve a ocorrência de pseudogestação, com período de 87 e 112 dias. 

Demonstrou-se ainda que as concentrações fecais de metabólitos de 

progesterona encontradas nas fêmeas prenhes foi duas vezes maior do que 

nas fêmeas não prenhes (BOGDAN; MONFORT, 2001). 

Em camundongos (Mus musculus), Catanzaro et al. (2004) descreveram 

a ocorrência de pico de estrógenos na urina nos dias 7-8 de gestação em todas 

as fêmeas estudadas e níveis de progesterona elevados a partir da segunda 

metade da gestação. Para a mesma espécie, Muir et al. (2001) encontraram 

níveis de estrógenos fecais de fêmeas gestantes variando de 11,9 a 16,8 ng/g 

de fezes. 

Para hamsters sírios (Mesocricetus auratus), foi reportado valor mediano 

da concentração de estrogênio fecal de 9,703 ng/g de fezes e um pico pré 

ovulatório de 22,44±4,54 ng/g de fezes. Para a progesterona fecal, o valor 
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mediano encontrado foi de 180,74 ng/g fezes com aumento pós ovulatório que 

alcançou pico de 655,95±129,93 ng/g de fezes (CHELINI et al., 2005). 

Verificou-se, em análises hormonais de amostras de plasma e fezes de 

cobaias, baixas concentrações de progesterona próximas ao estro, com valores 

variando de 0,10-1,20 ng/mL de plasma e 1,00-275,00 ng/g de fezes, e 

aumento no intervalo entre ovulações, com pico médio de 1,65 ng/mL de 

plasma e 349,00 ng/g de fezes. Os valores de estrogênio tiveram pico de 

aproximadamente 0,053 ng/mL de plasma e 9,10 ng/g de fezes, apresentados 

em dois picos distintos que refletem a fase folicular bifásica do ciclo estral deste 

animal (BAUER et al., 2008). 

 

2.3 Hormônios fecais 
As técnicas de reprodução artificial para uso em animais não 

domesticados possuem grande potencial e constituem importante opção na 

manutenção de populações viáveis de vida livre e para isto, os parâmetros 

reprodutivos normais precisam ser caracterizados. Muitas das técnicas 

disponíveis para monitorar ciclos estrais, em animais domesticados, não são 

facilmente transferíveis para espécies não domésticas devido à dificuldade de 

manejo que, muitas vezes, impedem os investigadores de obter amostras de 

sangue repetidas e necessárias para monitorar ciclos reprodutivos (PETER et 

al., 1996). 

Em muitas espécies, como é o caso da paca, os métodos para colheita 

de amostras sanguíneas são extremamente invasivos, como na punção 

cardíaca (PEREZ; BAZ, 2006), ou requerem uso de procedimento anestésico 

(SOLANO, 2011), o que inviabiliza o seu uso prolongado e repetido, além de 

alterar profundamente os resultados experimentais.  

Os hormônios liberados em resposta ao estresse alteram as funções 

reprodutivas por meio do eixo hipotálamo-pituitária-gonadal, inibem a secreção 

de hormônio liberador de gonadotrofina de modo a alterar o efeito estimulante 

das gonadotrofinas (FSH e LH) na secreção de esteróides sexuais. É bem 

conhecido o efeito negativo do estresse sobre o desempenho reprodutivo, mas 
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os exatos mecanismos que controlam este efeito não estão bem esclarecidos 

(RAZDAN et al., 2002). 

Bauer et al. (2008) relatam que o manuseio, a restrição física e o próprio 

procedimento de amostragem de sangue podem afetar as concentrações de 

cortisol. Esta mesma autora relata que fêmeas gestantes ou animais jovens 

podem reagir de forma ainda mais sensível à colheita de sangue e que eventos 

estressantes durante as últimas fases da gestação podem ter efeitos 

dramáticos sobre a fisiologia, o comportamento e a morfologia da prole. 

Em estudos referentes à dinâmica do sistema endócrino reprodutivo, a 

punção sanguínea é ser impraticável, pois esta abordagem é um considerável 

fator estressante e, em poucos minutos, a secreção de glucocorticóide é 

estimulada e há declínio nas secreções gonadais (BUSSO; RUIZ, 2011). 

Deve-se considerar também que animais de tamanho reduzido oferecem 

limitação no volume de amostras sanguínea que podem ser colhidas, não 

permitindo avaliação prolongada dos níveis hormonais, como por exemplo, 

durante o ciclo estral (CHELINI et al., 2005).  

Para a investigação bem sucedida do sistema endócrino-reprodutivo, 

amostragens repetidas são necessárias (BAUER et al., 2008). Desta forma, 

para contornar as limitações relacionadas à obtenção das amostras, técnicas 

de dosagens hormonais de forma não invasivas vem sendo desenvolvidas e 

aperfeiçoadas (PETER et al., 1996; PEREIRA, 2007). 

O uso de métodos não invasivos de dosagens de metabólitos fecais 

para verificar o estado endócrino de um animal iniciou-se em 1970 com análise 

em aves (CZEKALA; LASLEY, 1977; PALME, 2005) e em 1980 com a 

abordagem de mamíferos (MÖSTL et al., 1983; MÖSTL et al., 1984; PALME, 

2005). 

A análise hormonal em amostra fecal e urinária é uma técnica 

completamente não-invasiva e já foi usada e validada com sucesso para 

monitorar atividade gonadal e adrenocortical em inúmeras espécies de animais 

de laboratório, domésticos, de zoológicos e de vida livre (HUBER et al., 2003; 

TOUMA; PALME, 2005; SCHWARZENBERGER, 2007; PEREIRA et al., 2006; 

BAUER et al., 2008). É um método muito utilizado atualmente para investigar 
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relações existentes entre atividade hormonal e comportamento animal, 

atividade reprodutiva, bem estar animal, ecologia, biologia da conservação e 

biomedicina (LASLEY; KIRKPATRICK 1991; PALME, 2005).  

Embora amostras de fezes e urina possam ser colhidas para acessar o 

status reprodutivo em animais selvagens em cativeiro, dificuldade na colheita 

de urina limita seu uso para a investigação em animais de vida livre. Por esta 

razão, a avaliação da amostra fecal é a escolha mais praticável para este 

propósito (SCHWARZENBERGER et al., 1996). 

Um dos benefícios de mensurar metabólitos de esteróides sexuais em 

fezes e urina é que pode ser utilizado um protocolo de colheita por períodos 

prolongados sem manipular ou estressar os animais (LASLEY; KIRKPATRICK 

1991; PETER et al., 1996) e que as amostras podem ser colhidas, mesmo nas 

condições mais adversas e para o mais ariscos e perigosos animais, sem 

riscos para eles ou para o investigador. 

Outra vantagem da análise fecal inclui o fato de que as concentrações do 

metabólito frequentemente são duas a quatro vezes maior que a concentração 

do esteróide primário no sangue (PETER et al., 1996) e que os esteróides 

fecais mensurados representam uma secreção cumulativa ao longo de um 

certo número de horas, diminuindo as flutuações hormonais de curto prazo e 

deste modo, os metabólitos esteoidais fecais podem refletir o estado geral 

hormonal de um indivíduo, melhor do que as amostras de plasma (TOUMA; 

PALME, 2005; BAUER et al., 2008; SOTO-GAMBOA et al., 2009).  

Os ensaios utilizados atualmente para aferir os metabólitos de esteróides 

sexuais em fezes e urina são relativamente simples, eficientes e facilmente 

adaptados de uma espécie para outra (LASLEY; KIRKPATRICK 1991; PETER 

et al., 1996). 

É importante considerar que o metabolismo e a excreção dos hormônios 

esteroides variam substancialmente entre espécies, e por essa razão todo 

monitoramento endócrino não-invasivo deve ser previamente validado, para 

cada espécie, antes de sua aplicação (PETER et al., 1996; 

SCHWARZENBERGER et al., 1996; PALME, 2005; PEREIRA, 2007). Além 

disso, a seleção dos metabólitos hormonais e o método quantitativo a ser 
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usado devem ser escolhidos cuidadosamente para cada espécie ou grupo de 

espécies relacionadas, já que numerosos estudos relatam diferenças nos perfis 

de excreções hormonais entre os táxons e muitas vezes entre espécies 

relacionadas (LASLEY; KIRKPATRICK, 1991, PETER et al., 1996). 

No entanto, rigorosas validações fisiológicas muitas vezes não são 

possíveis, mas mesmo sob estas restrições, uma validação biológica deve ser 

realizada, ou seja, no caso de parâmetros reprodutivos, metabólitos esteróides 

gonadais de diferentes fases de reprodução podem ser usados para avaliar a 

relevância biológica do método não invasivo estabelecido (PALME, 2005). 

Os hormônios esteróides são eliminados do corpo por meio de conversão 

metabólica para metabólitos hormonais inativos ou menos ativos, solúveis em 

água, que são excretados na bile e, consequentemente, nas fezes e/ou urina 

(ZHU; CONNEY, 1998). Quando secretados pelas gônadas, os hormônios vão 

através da corrente sanguínea para os tecidos e células-alvo, onde iniciam uma 

mudança na atividade celular ligando-se a uma proteína receptora. Então os 

esteróides são excretados na bile e sofrem alterações metabólicas no trato 

intestinal, devido à atividade enzimática da microbiota local. Além disso, a 

recirculação entero-hepática de metabólitos esteroidais, com possíveis outras 

alterações metabólicas no fígado, ocorre em muitas espécies, e esses 

metabólitos reabsorvidos podem ser excretados novamente na bile ou através 

da urina (TAYLOR, 1971; BUSSO; RUIZ, 2011). 

Em razão dos elaborados eventos, consequentes da ação enterohepática, 

é difícil atribuir definitivamente a origem de qualquer esteróide intestinal. 

Estudos de radioinfusão têm contribuído para o entendimento da circulação 

enterohepática dos hormônios esteróides e têm indicado que a secreção no 

intestino é através da bile, no entanto uma pequena proporção é secretada 

através da mucosa do intestino grosso (SHILLE et al., 1990).  

Busso et al. (2007) constataram que em chinchilas (Chinchilla lanigera) 

fêmeas os metabólitos de progesterona são eliminados, especialmente, por 

meio das fezes, corroborando com os trabalhos de Taylor (1971) ao relatar que 

os metabólitos de progesterona estão, sobretudo,  presentes na bile. 
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Com base em revisões, Taylor (1971) postulou hipótese sugerindo que a 

membrana dos canalículos biliares teria sítios receptores específicos para 

determinados metabólitos esteroidais. A ligação destas substâncias nos locais 

receptores é um passo obrigatório antes de sua transferência ativa através da 

membrana do canalículo. Em mamíferos primitivos, como ratos e 

camundongos, os receptores têm pouca especificidade e, portanto, são 

capazes de se ligar à maioria dos metabólitos de hormônios esteróides. Em 

outras espécies, a evolução resultou tanto na diminuição da especificidade, 

quanto no número e ligação destes sítios. Portanto, alguns metabólitos de 

esteróides são parcialmente ligados e assim excretados na bile (por exemplo, 

progesterona), ao passo que outros, não são firmemente ligados e, por 

conseguinte, retornam para o sangue por um transporte passivo ou ativo. Esta 

hipótese parece explicar a diferença na excreção biliar dos metabólitos de 

esteroidais entre as espécies, e a excreção diferente na mesma espécie.  

Há também um intervalo entre a liberação do hormônio no sangue e a 

excreção deste nas fezes. Este intervalo vai depender do tempo de passagem 

intestinal de cada espécie e também em cada indivíduo. O tempo de atraso 

entre a circulação de esteróides no plasma e a sua eliminação em amostras de 

urina é geralmente bastante curto (menos de 5 horas), mas metabólitos 

esteroidais fecais normalmente apresentam atraso maior (PALME et al, 1996; 

SCHWARZENBERGER et al., 1996; BUSSO; RUIZ, 2011). Este atraso pode 

variar por período menor de 30 minutos até mais de 24 horas, dependendo da 

espécie e, por vezes, mesmo na própria espécie, dependendo dos ritmos de 

atividade do indivíduo (MÖSTL; PALME, 2002; PALME, 2005; BUSSO; RUIZ, 

2011). 

Os metabólitos concentrados nas fezes são relativamente estáveis 

durante um tempo prolongado no campo, com relatos de 12 a 72 horas em 

algumas espécies (ABÁIGAR et al., 2010), e as excretas contendo os 

metabólitos podem ser colhidas e preservadas indefinidamente por simples 

congelamento (LASLEY; KIRKPATRICK, 1991; WASSER et al., 2002; 

MILLSPAUGH; WASHBURN, 2004; PALME, 2005; PEREIRA, 2007). Assim, os 

metabólitos hormonais podem ser mensurados nas excretas de praticamente 
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qualquer espécie de mamífero, utilizando um número relativamente pequeno 

de ensaios de hormônios semelhantes. Já existem dados suficientes para 

sugerir que, em geral, os perfis de excreção de metabólitos dos esteróides 

gonadais refletem a atividade gonadal e fornecem uma avaliação precisa do 

status endócrino (LASLEY; KIRKPATRICK, 1991). 

As fezes colhidas devem passar por uma extração hormonal a fim de se 

retirar a maior quantidade de hormônio. Diversos protocolos de extração deste 

esteróides foram desenvolvidos e, baseados na natureza lipídica destes 

hormônios, a maioria deles consiste na dissolução dos metabólitos em 

solventes orgânicos, alcoóis ou éteres, soluções aquosas ou técnicas mistas 

(CHELINI, 2006). Cada vez mais os protocolos de extração vêm se tornando 

simplificados, com etapa única de agitação da amostra de metanol diluído em 

água, resultando na redução de mão-de-obra e diminuição das variações 

relacionadas a etapas adicionais de extração (MÖSTL; PALME, 2002; PALME, 

2005; PEREIRA, 2007). 

Após a extração, a quantificação dos hormônios pode ser realizada pelo 

método de RIA, que foi estabelecido em 1960 por Solomon Berson e Rosalyn 

Yalow, em Nova York e é utilizado como alternativa analítica para medir a 

concentração de substâncias como os hormônios esteróides. O princípio do 

RIE é baseado no uso de um agente ligante específico e de hormônios 

radioativos como traçadores (THOREL; LARSON, 1978).  

Outro método utilizado para quantificação e dosagem hormonal fecal é o 

ensaio imuno-enzimático, onde, em sua maioria, se utilizam anticorpos 

específicos para hormônios esteróides não metabolizados ou conjugados de 

esteróides metabolizados (LASLEY; KIRKPATRICK, 1991; MUNRO et al., 

1991; CZEKALA et al., 1994). 

Um fator fundamental para o estudo relacionados ao estresse e 

aspectos reprodutivos, por meio da análise de metabólitos hormonais fecais, 

relaciona-se às técnicas de marcação individual da amostra animal a ser 

colhida para a análise (LYNCH et al., 2002) e especialmente quando os 

animais em cativeiro precisam estar alojados em grupos. A coleta manual ou o 

uso de instrumentos para retirada das fezes diretamente do reto torna-se 
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inviável, especialmente por tratar-se de amostras de pequeno volume e ainda, 

no caso de estudos em longo prazo, acarretarem ao estresse associado às 

repetidas coletas (GRIFFIN, 2002). 

Estas técnicas de marcação constituem uma ferramenta muito 

importante para estudos de campo, principalmente no que diz respeito ao 

trânsito e hábitos alimentares (FALL; JOHNS, 1987). Nos últimos 50 anos, 

muitas substâncias têm sido avaliadas para uso como marcadores para 

animais, mas apenas uma pequena porcentagem tem sido comumente usada 

(SAVARIE et al., 1992). Corantes e partículas plásticas brilhantes tipo brocal 

(GRIFFIN, 2002), pigmentos fluorescentes (AULICKÝ et al., 2010), marcadores 

plásticos do tipo miçanga (BRUSIUS, 2009; HIRATA, 2009; GOLIN et al., 

2011). Marcadores usados para avaliar hábitos e tendências alimentares 

podem ser constituídos tanto de substancias naturalmente ingeridas na dieta, 

quanto de marcadores físicos ou químicos introduzidos via oral, isoladamente 

ou adicionados ao alimento. Um bom biomarcador é atóxico; preciso e 

facilmente mensurável; rapidamente excretado sem ser metabolizado; 

minimamente invasivo e de baixo custo. Quando o marcador é adicionado ao 

alimento, ele deve ser incolor, inodoro e insípido além de não alterar a 

aparência do alimento (SWAIN, 1999).  

Materiais diversos misturados às cevas têm sido utilizados como 

marcador animal para diferentes espécies de roedores (FALL; JOHNS, 1987; 

PACKER; LAYNE, 1991) e não há relatos de contraindicação no uso destes 

materiais. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

Objetivou-se, em fêmeas de pacas criadas em cativeiro:  

 

 Avaliar o uso de miçangas como forma de marcar e individualizar as 

fezes.  

 Validar a técnica de radioimunoensaio para quantificar progestinas e 

estrógenos fecais. 

 Caracterizar as flutuações hormonais de progestinas e estrógenos fecais 

durante a fase folicular e luteal do ciclo estral. 

 Caracterizar as flutuações hormonais de progestinas e estrógenos fecais 

durante a gestação. 

 Validar um método não-invasivo para diagnóstico de gestação na 

espécie. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da FCAV - UNESP, Câmpus de Jaboticabal, sob o protocolo n° 

025181/09, pois está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação 

Animal, adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. 

 
4.1 Animais 

 Os animais utilizados pertencem ao plantel do Setor de Animais 

Silvestres da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Câmpus de 

Jaboticabal, UNESP, registrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, como criatório de espécimes da fauna 

brasileira para fins científicos (registro 482508). 

 Para a realização do experimento, foram utilizados 16 animais adultos 

identificados com microchip, sendo 11 fêmeas não prenhes, uma fêmea prenhe 

e quatro machos (três não vasectomizados e um vasectomizado), distribuídos 

de formas diferentes nas diferentes etapas da condução do experimento. 

 

4.1.1 Fêmeas 

 Para a escolha das fêmeas que foram utilizadas no projeto, em 18 pacas 

não nulíparas, alojadas isoladas dos machos, realizaram-se quatro exames 

ultrassonográficos, com intervalos de dez dias entre eles. Ao final dos exames, 

11 fêmeas não prenhes e uma prenhe, foram separadas. 

 Para a realização do exame de ultrassom, a captura dos animais foi feita 

mediante utilização de puçá apropriado (constituído de corda de polipropileno); 

após a apreensão, o animal foi conduzido, no próprio puçá, para uma sala 

próxima às baias, onde a paca foi colocada em uma gaiola de barras de ferro 

com prensagem lateral, adequada para a contenção de pequenos felinos, onde 

foi mantida em posição quadrupedal, sendo realizado o exame 

ultrassonográfico mediante utilização de transdutor eletrônico setorial bi-

frequêncial de 5,0 e 7,5 MHz, em modo B. 
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 A fim de minimizar os sinais de estresse durante as sessões de 

ultrassonografia, algumas frutas foram oferecidas ao animal durante o 

procedimento. 

 Nas fêmeas alojadas com o macho não vasectomizado, o exame 

ultrassonográfico foi realizado periodicamente até a identificação da gestação. 

 

4.1.2 Machos 

Todos os machos utilizados foram considerados férteis devido ao 

histórico de nascimentos recentes nas baias onde estavam alojados. 

O macho selecionado para ser vasectomizado passou por procedimento 

usual de vasectomia. Após a captura no recinto do Setor de Animais Silvestres 

da FCAV – UNESP, efetuou-se medicação pré-anestésica com a aplicação 

intramuscular de associação de midazolan (1mg/kg) e cloridrato de petidina1 na 

dose de 3mg/kg de peso corporal e, após 15 minutos, aplicação intramuscular 

da associação de cloridrato de cetamina2 à 10% na dose de 20mg/kg e 

cloridrato de xilazina3 na dose de 1,5mg/kg de peso corporal. Posteriormente, o 

animal foi colocado em gaiola de contenção e transportado até o Setor de 

Obstetrícia do Departamento de Reprodução e Medicina Veterinária Preventiva 

da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal da 

Universidade Estadual Paulista - UNESP. A anestesia foi mantida mediante 

colocação de máscara inalatória contendo a mistura de halotano na 

concentração alveolar mínima de 3,5%, em oxigênio. 

Em sequência, realizou-se a anti-sepsia do campo cirúrgico com álcool 

70ºGL e iodo-povidona, efetuando-se a laparotomia com uma incisão retro-

umbilical e posterior exposição dos testículos da paca, uma vez, que esses 

órgãos, nesta espécie são intra-cavitários. Após identificação e exposição dos 

testículos, realizou-se duas ligaduras no ducto deferente com fio náilon 2-0 

procedendo-se a secção desta estrutura entre as ligaduras. 

 O peritônio e a musculatura da parede abdominal foram suturados, 

juntos, com pontos simples separados, com náilon 2-0; a aproximação do sub-

                                                 
1 Dolossal®, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda 
2 Francotar®, Laboratório Virbac do Brasil Ind. e Com. Ltda 
3 Sedomin®, Laboratório König S.A. 
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cutâneo foi realizada com ponto contínuo tipo Cushing, com náilon 2-0; e a pele 

foi suturada com pontos simples separados também com náilon 2-0. 

 Após a recuperação da anestesia, o animal foi reconduzido ao Setor de 

Animais Silvestres da FCAV- UNESP onde ficou em baia individual por um 

período de duas semanas, para que pudesse receber acompanhamento pós-

cirúrgico adequado. 

 

4.2 Alojamento e alimentação 
 Os animais foram mantidos em baias de alvenaria de 15m2, com toca 

interna de 3m2 e lâmina d´água com 1 metro de largura, 1,5m de comprimento 

e 0,5m de profundidade. A alimentação foi à base de ração de roedor4, na 

quantidade aproximada de 5% do peso corporal por dia, além de frutas, raízes 

e tubérculos disponíveis na época. 

 
4.3 Grupos experimentais 

 Na primeira etapa do experimento, três grupos (G1, G2 e G3) foram 

montados para colheita diária das fezes das fêmeas, a fim de se monitorar o 

ciclo estral. Estes grupos foram acondicionados em baias separadas da 

seguinte forma: G1, baia com três fêmeas não-prenhes; G2, baia com três 

fêmeas não-prenhes e um macho vasectomizado; G3, baia com três fêmeas 

não-prenhes e um macho não-vasectomizado; como demonstrado na Figura 2: 

 

 

                                                 
4 Labina® - Agribrands Purina do Brasil Ltda® 



21 

 

 
Figura 2: Esquema representativo da disposição dos animais para a formação dos 

três diferentes grupos (G1, G2 e G3) na primeira fase do experimento e os 
animais alocados em cada grupo, com suas respectivas identificações 
individuais. 

 

Na segunda etapa, delineada para avaliar o perfil hormonal durante a 

prenhez, os grupos G1, G2 e G3 foram então modificados da seguinte forma: 

nos grupos G1 e G2 as fêmeas foram mantidas, o macho vasectomizado foi 

retirado de G2 e um macho não-vasectomizado foi adicionado a cada baia; no 

grupo G3 uma fêmea foi retirada por motivo de ferimento decorrente de brigas, 

permanecendo um macho e duas fêmeas, conforme Figura 3: 

 

 
Figura 3: Esquema representativo da disposição dos animais para a formação dos 

três diferentes grupos (G1, G2 e G3) na segunda fase do experimento e os 
animais alocados em cada grupo, com suas respectivas identificações 
individuais. 
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 As fêmeas do grupo G3 foram monitoradas com exames de ultrassom 

periódicos a fim de identificar o início da gestação. O mesmo foi realizado em 

todas as outras fêmeas a partir do momento em que foram alojadas com o 

macho. 

 

4.4 Colheita das amostras 
A colheita das amostras foi realizada em duas etapas. Na primeira, as 

fezes das fêmeas foram colhidas diariamente durante 43 dias. Já na segunda 

etapa, que se iniciou em sequência da primeira, as fezes foram colhidas uma 

vez por semana durante o período de gestação das fêmeas estudadas, até o 

nascimento dos filhotes (aproximadamente 22 semanas) e por 

aproximadamente três dias consecutivos subsequentes ao nascimento. 

A colheita das fezes foi realizada no período da manhã, entre 7:00 e 

9:00 horas, diretamente do recinto, não havendo a necessidade de contenção 

ou qualquer contato físico com o animal. Este horário foi estabelecido, pois pela 

manhã, as fezes se encontravam frescas, já que são animais que tem seu pico 

de atividade durante a noite. Era realizada a limpeza de todas as baias no final 

da tarde do dia anterior à colheita a fim de retirar as fezes mais velhas e 

garantir que a somente fezes novas fossem colhidas. 

 As fezes foram colhidas e acondicionadas em sacos plásticos, 

identificadas com a data, a cor da miçanga e a baia de onde foi recolhida, 

levadas até o Laboratório de Anatomia no Departamento de Morfologia e 

Fisiologia Animal da FCAV, onde foram armazenadas em freezer a temperatura 

de -20ºC e posteriormente processadas para a obtenção do extrato fecal. 

 

4.5 Identificação e individualização das fezes 
Para que se procedesse a colheita e identificação das fezes das fêmeas 

alojadas em grupos, foi necessário desenvolver uma metodologia para a 

individualização das amostras. Assim, cerca de 1,5g de marcadores plásticos 

(miçangas) de diferentes cores foram adicionados nos frutos oferecidos para 

cada animal de cada grupo. As miçangas utilizadas apresentavam formato 

esférico com aproximadamente 1,5mm de diâmetro e as cores testadas foram 
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vermelha, verde claro, laranja, branca, amarela e azul (Figura 4). As frutas 

oferecidas variaram entre mamão, banana, maçã, pera, melão, laranja e 

tangerina.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Bananas oferecidas aos animais onde se observa as cores testadas, com 
marcadores soltos no interior da fruta (setas). 

 

 

Devido à maior aceitação e facilidade de identificação nas fezes das 

cores vermelha, verde e laranja, estas foram escolhidas para a condução do 

experimento. A banana também foi o fruto de maior aceitação e como faz parte 

da alimentação diária dos animais do setor e tem grande palatabilidade e 

preferência, optou-se por retirar este alimento da dieta normal, deixando 

apenas para oferecer com as miçangas, estimulando a ingestão do fruto com 

marcador e facilitando o manejo. 

As fêmeas foram marcadas com tricotomia em diferentes regiões do 

dorso (pescoço, porção intermediária do dorso e região dorsal da pelve) a fim 

de distingui-las e oferecer sempre a mesma cor de marcador para o mesmo 

animal (Figura 5). O alimento contendo as miçangas foi oferecido dentro da 

própria toca, porém sempre sob a observação do pesquisador para se evitar a 

troca das frutas e consequente troca da cor do marcador entre os animais 

(Figura 6). 
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Figura 5: Marcação dos animais. Em A, tricotomia no pescoço (*); em B, tricotomia na 

porção intermediária do dorso (♦); em C, tricotomia na região dorsal da pelve 
(●). 

 
 
 

 
Figura 6: Em A, imagem ilustrando a baia das pacas do Setor de Animais Silvestres 

do departamento de Zootecnia da FCAV – UNESP, com a toca (To). Em B, 
detalhe da toca (To) aberta mostrando as três divisões internas (*). Em C, 
verificam-se os animais dentro de uma das divisões da toca se alimentando 
com a banana contendo o marcador. 

* 

♦ 

● 
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Os marcadores foram ofertados todos os dias durante a primeira etapa, 

que durou 43 dias, e na segunda etapa apenas 2 a 3 dias por semana. Os 

animais foram observados quanto ao comportamento no momento da oferta e 

ingestão da fruta.  

Durante a condução do experimento uma fêmea do grupo G3 precisou 

ser alojada em uma baia isolada para tratamento de ferimentos decorrentes de 

briga e foi interrompido o fornecimento do fruto com marcador, mesmo assim, 

suas fezes continuaram a ser monitoradas para a verificação do período de 

eliminação do marcador. 

 

4.6 Extração dos hormônios fecais 
Todas as amostras passaram por processo de secagem em estufa com 

circulação mecânica de ar (Modelo 320-SE, Fanem® Ltda, Guarulhos, Brasil) a 

57°C durante três dias (TERIO et al., 2002) e, após secas, foram pulverizadas 

com martelo de borracha. A escolha da realização do processo de secagem foi 

motivada pelo teor de umidade heterogêneo encontrados nas amostras. A 

extração dos hormônios fecais se baseou na técnica descrita por Graham et al. 

(2001) modificada. A escolha dessa metodologia de extração fundamenta-se 

nos resultados de Chelini (2006) que, ao testar três protocolos de extração, 

encontrou taxa de recuperação hormonal de 80,5% para os metabólitos de 

progesterona, indicando sua eficiência.  

O protocolo se inicia com a pesagem de 0,2 gramas de fezes secas em 

tubo de vidro e posterior adição de 5 mL de metanol 80%, com agitação suave 

em um homogeneizador de sangue (Modelo EV:020, EVLAB Indústria e 

Comércio de Produtos para Laboratórios LTDA, Londrina, Brasil) durante 14 

horas. Após estes procedimentos, uma centrifugação (500g por 20 minutos) foi 

realizada, o sobrenadante foi trasferido para tubos plásticos tipo “eppendorf” e 

conservado a -20°C até realização das dosagens. 

 

4.7 Dosagem dos hormônios 
As análises foram realizadas no Laboratório de Dosagens Hormonais 

(LDH) do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina 
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Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. As concentrações dos 

metabólitos de progesterona e estrógeno foram mensuradas por 

radioimunoensaio em fase sólida, utilizando-se “kit” diagnóstico comercial com 

tubos revestidos de anticorpo para dosagem de progesterona (Coat-A-Count 

progesterone®, Siemens, Los Angeles, CA, EUA) e estradiol (Coat-A-Count 

estradiol®, Siemens, Los Angeles, CA, EUA), seguindo metodologia indicada 

pelo fabricante. 

Para o teste de quantificação dos metabólitos hormonais, diluições 

seriadas de um “pool” de amostras foram analisadas para definir a melhor 

diluição para executar os testes e a diluição 1:10 provou ser a mais eficaz para 

ambos os hormônios. Quando o valor final ultrapassou o limite máximo da 

curva do calibrador (3600 pg/mL), as amostras foram então diluídas na 

concentração de 1:100 e quantificadas novamente. Todas as amostras foram 

analisadas em duplicata. 

 As concentrações determinadas pelo teste de RIA foram expressas em 

pg/mL, no entanto, os resultados finais, para ambos os hormônios, foram 

expressos em ng/g de fezes secas, sendo realizada a seguinte conversão: 

 
 C x Vf x D 
CF=   /1000 
        Pi 
 
CF = Concentração final 
C = Concentração fornecida pelo RIA 
Vf = Volume ao final da etapa de extração 
D = Diluição empregada 
Pi = Peso inicial 
 

4.8 Validação do teste 
 
4.8.1 Controle de qualidade dos ensaios 

O controle de qualidade dos ensaios de RIE foi realizado através da 

análise dos coeficientes de variação intra-ensaio, inter-ensaio e sensibilidade. 

Para o ensaio da progesterona os valores do coeficiente intra-ensaio 

foram inferiores a 10,57%, o coeficiente inter-ensaio foi inferior a 0,48% e a 

sensibilidade mínima detectada foi de 0,01ng/mL. 
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Para o ensaio do estradiol os valores de coeficiente intra-ensaio foram 

inferiores a 8,61%, o coeficiente inter-ensaio foi inferior a 2,04% e a 

sensibilidade mínima detectada foi de 0,00268 ng/mL. 

 
4.8.2 Validação laboratorial 

Realizamos a validação laboratorial do RIA dos conjuntos diagnósticos 

comerciais em “fase sólida” para dosagem de P4 e E2 séricos da empresa 

Siemens (Siemens, Los Angeles, AC, USA) para dosagem hormonal de 

progestinas e estrógenos na matriz fecal em pacas (Cuniculus paca), 

utilizando-se o método de paralelismo com uso da matriz íntegra. 

Esse teste possibilita verificar se a matriz fecal utilizada interferiu na 

ligação do antígeno-anticorpo. Utilizamos um “pool” de amostras de baixa 

concentração hormonal com valores abaixo do limite inferior da curva-padrão 

fornecida pelo conjunto diagnóstico comercial. Acrescentamos neste “pool” 

concentrações conhecidas e próximas do limite superior da curva de 

calibração, o mesmo foi diluído nas mesmas proporções da curva padrão do 

conjunto comercial e, ambas as curvas, foram comparadas pelo teste de 

regressão linear. 

Neste estudo, o valor da curva obtida a partir das diluições do “pool” de 

amostras fecais para as progestinas foi y = 1,422x + 5,028 e apresentaram alta 

e significativa correlação com a curva padrão do conjunto diagnóstico utilizado, 

com R2 = 0,98. O mesmo foi encontrado para os valores da curva de 

estrógenos que foi y = 1,123x - 5,056, com R2= 0,956. 

 

4.8.3 Validação fisiológica 
Duas fêmeas não prenhes, denominadas A e B, separadas em baias 

individuais foram submetidas a um desafio com um agonista de GnRH para 

estimular a atividade ovariana, elevando os níveis circulantes de estrógenos e 

progestágenos. Cada animal recebeu uma injeção intramuscular de 0,4mL 

(equivalente a 10μg) de lecirelina5. Amostras fecais individuais foram colhidas 

diariamente, três dias antes da injeção e sete dias após a aplicação do 

                                                 
5 Gestran Plus®, Tecnopec C. C. Rep. Ltda, São Paulo, Brasil 
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hormônio. A dose utilizada foi baseada na recomendação para coelhos 

fornecida pelo fabricante. 

Foi feita também a dosagem de metabólitos de estrógeno e 

progesterona nas fezes de uma fêmea prenhe, denominada C, em final de 

gestação, a fim de fazer uma validação fisiológica comparando animais em 

duas fases distintas, gestante e não gestante. Neste animal as colheitas 

também foram feitas diariamente por um período de 10 dias. 

A resposta ao GnRH é considerada quando, após sua administração, 

ocorre pico hormonal. Para a análise desta resposta foi utilizado um processo 

interativo descrito por Brown et al. (1996) para calcular os valores de pico. Para 

os metabólitos de estrógeno são considerados pico os valores que excederam 

a média mais 1,5 desvios-padrão (DP) e para os metabólitos de progesterona 

os valores considerados picos são aqueles que excedem a média mais 2 DP.  

 

4.9 Análise estatística 
Todos os resultados foram expressos de acordo com suas médias e 

desvios-padrão. As variáveis foram primeiramente analisadas quanto à sua 

distribuição pelo teste de Bartlett para verificação de homogenidade de 

variâncias. 

Os demais resultados comparativos foram analisados na dependência 

das análises anteriormente descritas, segundo métodos paramétricos ou não 

paramétricos. Na hipótese dos dados apontarem para uma distribuição 

paramétrica, a análise de variância (ANOVA) e o teste t-Student de 

comparação entre médias foram empregados. Em caso de dados não 

paramétricos deu-se preferência à análise de variância não-paramétrica para 

correlação de amostras relacionadas. Para comparação de dois grupos, usou-

se o teste de Mann Witney e para comparação de três ou mais grupos usou-se 

o teste de Kruskal-Wallis e o teste de Dunn´s para comparação entre as 

médias. 

Diferenças foram consideradas significantes quando p ≤ 0,05 e os 

procedimentos estatísticos e gráficos foram realizados com auxílio do programa 

GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, Inc., CA, USA). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1 Marcação dos animais com miçangas 

Os animais apresentaram, já no primeiro dia, recusa total pelo marcador 

de cor azul. Nenhum dos três animais, ao qual foi oferecido o marcador azul, se 

interessou pela fruta. Essa cor foi testada apenas durante uma semana e, 

confirmada a rejeição, foi retirada do experimento. As demais cores foram bem 

aceitas pelos animais, entretanto retirou-se também a cor amarela, pois as 

miçangas dessa cor se assemelhavam aos caroços de goiaba muitas vezes 

encontrados nas fezes de todos os animais, dificultando a identificação do 

marcador. 

O uso de miçangas já foi relatado por Carter et al. (1999) para avaliar 

taxa de consumo, preferências alimentares e tempo de trânsito gastrintestinal 

de ariranhas (Pteronura brasiliensis) em cativeiro, por Brusius (2009) e Golin et 

al. (2011) para avaliar a dispersão de sementes pela anta (Tapirus terrestris), 

por Hirata (2009) com finalidade de identificar as fezes de cachorro vinagre 

(Speothos venaticus) para dosagens de metabólitos de glicocorticoides fecais e 

por Jesus e Bicca-Marques (2010) para avaliar tempo de retenção do alimento 

no trato digestório de indivíduos do gênero Alouatta. Partículas plásticas 

também já foram empregadas com sucesso por Abe (1986) e Packer e Layne 

(1991) para avaliar hábitos alimentares e comportamento arborícolas em 

diversas espécies de pequenos roedores. 

 Segundo Swain (1999), quando o marcador é adicionado ao alimento, 

além de outros fatores, não deve alterar sua aparência, observação esta que 

explicaria a rejeição dos animais na ingestão do marcador azul.  

Além disso, tem-se conhecimento sobre coloração aposemática em 

plantas e animais que se refere a uma coloração de alerta a substâncias 

tóxicas, não palatáveis e venenosas (JORON, 2003; LEV-YADUN; NE’EMAN, 

2006; LEV-YADUN, 2009). Essa coloração abrange cores vibrantes, entre as 

quais está o azul, a cor que foi rejeitada pelos animais deste experimento. 

Deve-se considerar também que a aversão do predador ao organismo 
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aposemático pode ser avaliada tanto como um comportamento inato (SMITH, 

1975; POUGH, 1988) quanto aprendido (LINDSTRÖM et al., 2001; RUXTON et 

al., 2004; HEGNA et al., 2011).  

Os frutos utilizados também apresentaram boa aceitação por parte dos 

animais, porém observou-se preferência pela banana. Os outros frutos foram 

bem recebidos quando havia o caráter da novidade; após três a quatro dias de 

oferecimento do mesmo fruto os animais apresentavam recusa ou ingestão 

parcial. 

Foi verificado que muitas vezes os animais se interessavam pela fruta, 

abocanhavam parte do alimento e, após a mastigação, expeliam algumas 

miçangas. Apesar dessa perda, sempre havia a ingestão de mais da metade 

dos marcadores oferecidos. 

Devido ao fato da melhor aceitação e facilidade na colocação dos 

marcadores, a banana foi o alimento de eleição na condução da maior parte do 

experimento. Além disso, a banana, por ser mais macia que os outros frutos 

testados, necessitava de menor mastigação por parte dos animais, e desta 

forma apresentava menor taxa de expulsão dos marcadores durante a 

mastigação. 

Foi constatada a presença do marcador, nas fezes de todas as fêmeas 

testadas, dois dias após a primeira ingestão das miçangas. No entanto, nas 

fezes dos machos os marcadores foram observados após três dias de sua 

ingestão. Em algumas fêmeas o marcador pode ser encontrado logo no dia 

seguinte à ingestão. No animal que foi isolado, foram encontrados marcadores 

nas fezes até seis dias após a interrupção do seu fornecimento. 

Os marcadores foram observados inteiros na maioria dos dias de 

colheita; esporadicamente encontravam-se pedaços. 

Após o início do oferecimento do alimento com marcador não se 

verificou alteração na forma, coloração e consistência das fezes (Figura 7). 
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Figura 7: Observam-se as fezes de pacas sem alterações, contendo as miçangas 

integras nas cores verde (setas em A), vermelha (retângulo em B) e laranja 
(setas vazadas em C). 

 
 

Ao se constatar o trânsito adequado das miçangas no trato digestório da 

paca e sua apropriada eliminação, observa-se que, o fato de a paca possuir um 

ceco bem desenvolvido (BÜRGUER et al., 2012), não impediu que os 

marcadores fossem eliminados nas fezes. 

Diferentemente de Chandler et al. (1997) e Griffin (2002) que relataram 

passagem inconsistente e retenção pilórica de miçangas em gatos; não foi 

observado nas pacas nenhum caso de obstrução intestinal ou alteração das 

fezes. Deve-se considerar que carnívoros apresentam trato digestório curto 

(DYCE et al., 2010) e consequente trânsito alimentar mais rápido, quando 

comparado aos roedores herbívoros de grande volume cecal, como é o caso 

da paca (GARCÍA; SILVA, 2000; BÜRGER et al., 2012). 

Quanto aos roedores herbívoros, sabe-se que o coelho, à semelhança 

da capivara, é um animal de estômago simples, adaptado à ingestão de 

alimentos ricos em fibra. As características da sua fisiologia digestiva, em 

particular, a prática da cecotrofia, com a rápida evacuação das partículas de 

maiores dimensões e menos digeríveis bem como a retenção das menores e 

de maior digestibilidade, permitem-lhe tirar proveito dos alimentos disponíveis 

em seu habitat natural (CUNHA, 2000 apud BRESSAN et al., 2005, MENDES, 

2000; MORGADO; GALZERANO, 2009). A semelhança da paca com a 

capivara e o coelho, com relação ao trato digestório e hábitos alimentares, 

sugerem que estas características permitiram o trânsito normal dos marcadores 

através do trato digestório deste roedor, embora se desconheça a 

morfofisiologia digestória precisa da paca. 
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5.2 Validação fisiológica 
O desafio com GnRH realizado em duas fêmeas não prenhes 

apresentou valores de média e DP dos metabólitos fecais de estrógenos de 

19,47±5,30 ng/g de fezes secas, para a fêmea A e de 16,22±3,54 ng/g de fezes 

secas, para a fêmea B. Não foi observada nestes animais atividade 

representativa do aumento de estrógenos fecais em resposta à aplicação do 

GnRH. Os metabólitos de esteróides fecais da fêmea prenhe apresentaram 

média e DP de 915,77±558,25 ng/g de fezes secas (Figura 8).  

O teste de Kruskal-Wallis apresentou resultados diferentes (p<0,05) 

entre os animais. No teste de Dunn´s pode-se observar que os valores das 

dosagens hormonais dos animais A e B não diferem entre si (p>0,05), porém 

quando comparados esses valores entre A e C e entre C e B, os valores de C 

diferem tanto de A, quanto de B (Figura 9)  

 

 

Figura 8: Perfil de metabólitos de estrógenos fecais das fêmeas A e B (não prenhes) e 
C (prenhe); o dia três representa o dia de aplicação do GnRH nas fêmeas A e 
B. 
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Figura 9: Distribuição da variável estrógenos fecais para cada variável animal, 
apresentando valor máximo, mínimo, mediana e primeiro e terceiro quartil. 
Letras minúsculas diferentes representam resultados estatisticamente 
diferentes pelo teste de Dunn´s (p<0,05). 

 
 

Já para os metabólitos fecais de progesterona, a fêmea A apresentou 

média e DP de 1,77±0,83 ng/g de fezes secas e 3,18±1,34 ng/g de fezes 

secas, para a fêmea B. Não foi observada nestes animais atividade 

representativa do aumento de progestágenos fecais em resposta à aplicação 

do GnRH. Os metabólitos de progesterona fecal da fêmea prenhe 

apresentaram média e DP de 0,85±0,35 ng/g de fezes secas (Figura 10).  

O teste de Kruskal-Wallis apresentou resultados diferentes (p=0,0001) 

entre os animais. Quando comparamos as médias dos valores de 

progestágenos hormonais dos animais A e B e de A e C pelo teste de Dunn´s, 

pode-se observar que estes animais não diferem entre si estatisticamente 

(p>0,05), porém quando comparamos as médias de B e C, observamos que 

estatisticamente esses animais diferem entre si (Figura 11). 
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Figura 10: Perfil de metabólitos de progestágenos fecais das fêmeas A e B (não 

prenhes) e C (prenhe); o dia três representa o dia de aplicação do GnRH nas 
fêmeas A e B. 

 
 
 

 

 
 
Figura 11: Distribuição da variável progestágenos fecais para cada variável animal, 

apresentando valor máximo, mínimo, mediana e primeiro e terceiro quartil. 
Letras minúsculas diferentes representam resultados estatisticamente 
diferentes pelo teste de Dunn´s (p<0,05). 
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Com o intuito de validar o ensaio fisiologicamente, fez-se o desafio com 

GnRH. No entanto, como pode ser observado nos resultados apresentados, 

nenhum dos animais apresentou resposta à aplicação deste hormônio durante 

o período de colheita e, desta forma, o teste não se mostrou eficaz com a 

metodologia aplicada.  

Talvez, a ocorrência deste fato possa ser explicada pela dosagem do 

agonista de GnRH que foi aplicada nas fêmeas. Tal dosagem baseou-se na 

indicação do fabricante para coelhos, já que não se observou relatos do uso 

dessa droga na paca e esta dose pode não ter sido suficiente para induzir a 

liberação de LH, com consequente pico e ocorrência de ovulação. 

A ausência de pico após a aplicação de GnRH também pode estar 

relacionada à fase do ciclo estral que se encontrava o animal. Alguns autores 

relatam que em vacas e novilhas, quando há aplicação de GnRH em estádios 

aleatórios do ciclo estral, este pode determinar a ovulação do folículo 

dominante ou a sua atresia, e induzir a emergência de uma nova onda de 

crescimento folicular (MACMILLAN; THATCHER, 1991; PURSLEY et al.,1995). 

Há de se considerar ainda que a ausência da identificação da resposta à 

aplicação de GnRH pode ser em decorrência da ineficácia do “kit” de RIA 

utilizado para a dosagem de metabólitos de hormônios fecais nesta espécie. 

Para melhor investigação desta ocorrência dever-se-ia realizar, ao invés do 

desafio com GnRH, aplicação de progestágenos e estrógenos exógenos nas 

fêmeas para que assim se verificasse a eficiência do Kit para a espécie. 

Monfort (2003) profere que em termos práticos, não é necessário determinar a 

estrutura molecular específica dos hormônios a serem monitorados em uma 

determinada espécie, mas que é importante demonstrar que as flutuações nos 

metabólitos hormonais fornecem informações fisiologicamente relevantes e 

elucidativas. No entanto, sugere-se que seja conduzida análise do extrato fecal 

por HPLC para a identificação dos metabólitos presentes nas fezes desta 

espécie e assim permitir a utilização de uma metodologia de dosagem desses 

metabólitos que seja mais eficiente para estes animais. 

Também deve-se ressaltar que apesar das descrições sobre a 

metabolização de hormônios sexuais pelo fígado e natural eliminação pelas 
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fezes, nada foi relatado sobre esta ocorrência em pacas. Sabe-se que, em 

coelhos, a bile, e consequentemente as fezes, é a principal via de eliminação 

de metabólitos de progesterona (TAYLOR; SCRATCHERD, 1965). Busso e 

Ruiz (2011) relatam que em chinchilas a excreção de progesterona ocorre, em 

grande parte, nas fezes, já 71% da eliminação de metabólitos do estradiol se 

dá pela urina. Esses autores ainda expõem que, com base em vários relatos da 

literatura, os roedores Hystricognathi (ex. cobaia) apresentam a via urinária 

como excreção preferencial, ao passo que em Sciurognathi (ex. ratos e 

camundongos) as fezes são a via de excreção primária. No entanto, aludem 

que a ordem Rodentia é um exemplo de enorme biodiversidade de estratégias 

de vida, com mais de 2000 espécies, que englobam diversidade incrível de 

comportamento, forma e fisiologia. Procurando elucidar melhor a via de 

eliminação de metabólitos hormonais na paca a realização desta dosagem, 

tanto em fezes quanto na urina, deverá ser realizada.  

Para esta análise em matrizes distintas, alguns experimentos sobre o 

metabolismo de esteróides marcados radioativamente foram conduzidos e tem 

fornecido informações valiosas sobre o metabolismo e excreção de metabólitos 

hormonais via fezes e urina (SCHWARZENBERGER, 2007). Vários estudos de 

radiometabolismo demonstraram que estrogénos, na forma de estradiol e/ou de 

estrona estão presentes em amostras de fezes; por outro lado, a progesterona, 

é fortemente metabolizada e o hormônio original é escassamente encontrado 

(SCHWARZENBERGER, 2007; BUSSO; RUIZ, 2011). 

 Segundo Schwarzenberger (2007b), além da utilização de técnica de 

imunoensaio apropriada com adequadas reações cruzadas, outras 

preocupações na análise de esteróides fecais relacionam-se aos métodos de 

extração, armazenamento e estabilidade de metabólitos fecais, além da 

determinação de metabólitos dos esteróides fecais imunorreativos por HPLC, 

tempo de trânsito intestinal, variações sazonais, assim como sexo e dieta.  
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5.3 Dosagens hormonais 
 
 O número de amostras obtidas para todos os animais no período de 

colheita diária, juntamente com o valor da média e DP dos metabólitos 

encontrados nas dosagens mediante o uso de kits de estradiol e progesterona 

estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Número de amostras, média e desvio-padrão das concentrações de 

metabólitos de estrógenos e progestinas fecais (ng/g de fezes secas) de 
todas as fêmeas de paca analisadas, para o período de colheita diária e 
determinação do ciclo estral – Jaboticabal 2012. 

 

Animal 
Nº de 

amostras 

Progestinas Estrógenos 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

1 39 2,88 0,98 16,37 7,16 

2 39 1,65 0,75 13,94 4,56 

2 37 2,30 0,71 20,11 6,98 

4 37 1,85 0,93 17,62 6,57 

5 40 2,52 1,17 16,70 5,63 

6 42 3,13 1,35 10,90 3,41 

7 39 2,02 0,57 14,95 6,12 

8 39 2,30 0,96 17,17 6,11 

9 42 1,69 0,60 16,15 7,07 

 
 
 

Os resultados referentes aos valores de metabólitos fecais de estrógeno e 

progesterona presentes nas amostras fecais das fêmeas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 

analisadas por RIA, estão registrados em intervalos diários, apresentando 

algumas lacunas nos dias em que não foi possível a identificação das fezes do 

animal na baia. Os perfis hormonais estão apresentados na forma de 

representação gráfica (Figuras de 11 a 19).  

Os picos, analisados segundo metodologia descrita, estão marcados nos 

gráficos com linhas tracejadas verdes (progestágenos) e laranja (estrógenos). 
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Figura 11: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 1 pertencente ao grupo experimental G1, 
alojada sem macho, durante o período de estudo. 

 

 
Figura 12: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 2 pertencente ao grupo experimental G1, 
alojada sem macho, durante o período de estudo. 

 

 
Figura 13: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 3 pertencente ao grupo experimental G1, 
alojada sem macho, durante o período de estudo. 
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Figura 14: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 4 pertencente ao grupo experimental G2, 
alojada com o macho vasectomizado, durante o período de estudo. 

 

 
Figura 15: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 5 pertencente ao grupo experimental G2, 
alojada com o macho vasectomizado, durante o período de estudo. 

 

 
Figura 16: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 6 pertencente ao grupo experimental G2, 
alojada com o macho vasectomizado, durante o período de estudo. 
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Figura 17: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 7 pertencente ao grupo experimental G3, 
alojada com o macho não vasectomizado, durante o período de estudo. 

 

 
Figura 18: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 8 pertencente ao grupo experimental G3, 
alojada com o macho não vasectomizado, durante o período de estudo. 

 

 
Figura 19: Concentrações de metabólitos de estrógenos e progestágenos fecais, em 

ng/g de fezes secas, da fêmea 9 pertencente ao grupo experimental G3, 
alojada com o macho não vasectomizado, durante o período de estudo. 
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 Na maioria dos animais não houve variação que pudesse inferir na 

ocorrência de ciclo pela análise das concentrações dos metabólitos de 

progesterona nas fezes, apresentando oscilações entre 0,37 ng/g até 7,9 ng/g 

de fezes secas. Nenhum valor considerado pico se manteve por período 

superior a uma semana para que caracterizasse uma fase luteínica. 

 Os valores encontrados para os metabólitos de estrógenos nas fezes 

apresentaram picos em todos os animais, no entanto não apresentaram picos 

cíclicos compatíveis com os valores de progestinas de forma a comprovar a 

ocorrência de ovulação, formação de corpo lúteo e consequente perfil cíclico. O 

valor máximo encontrado para os metabólitos de estrógenos nas fêmeas não 

gestantes foi de 37,72 ng/g de fezes secas e o valor mínimo encontrado foi de 

5,08 ng/g de fezes secas. 

Ao se verificar as descrições sobre os valores de estrógeno e 

progesterona em sangue de pacas (PEREZ; BAZ, 2006; SOLANO, 2011) pode-

se observar a incongruência desses dados para alguns dos animais avaliados, 

indicando que, embora a constatação da presença de hormônios no soro seja 

mais precisa do que a comprovação de metabólitos fecais é difícil definir o 

padrão para a análise hormonal neste roedor, pois tanto nos relatos sobre a 

análise hormonal sérica quanto neste trabalho, que avalia a presença de 

metabólitos fecais, verifica-se discrepância nos valores obtidos.  

Solano (2011) cita que os valores de progesterona sérica durante o 

diestro variam de 0,01 a 15,77 ng/mL; no proestro, compreendem de 0,36 a 

6,24 ng/mL; no estro, de 0,16 a 4,02 ng/mL e no metaestro, de 0,6 a 3,11 

ng/mL nas sete fêmeas de pacas por ela estudadas. Esta mesma autora 

salienta o fato de que em três das sete fêmeas não houve diferença nos níveis 

de progesterona sérica durante as diferentes fases do ciclo estral, sendo estas 

fases definidas pela colpocitologia. 

Assim como reportado por Solano (2011), nos animais ora estudados 

também não foi possível determinar flutuações nos progestágenos fecais que 

caracterizasse um ciclo estral. Tal ocorrência pode ser explicada por fatores 

como a síntese de progesterona adrenal em decorrência de eventos 

estressantes, mascarando as flutuações normalmente encontradas durante o 
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ciclo e a presença de corpos lúteos acessórios não ovulatórios que já foram 

relatados para a paca (PEREZ; BAZ, 2006; RIBEIRO et al., 2012) e outros 

roedores histricomorfos (ROWLANDS et al., 1970; MATAMOROS, 1981; VAN 

AARDE; SKINNER, 1986; FELIPE et al., 1999; JORI et al., 2002; FLAMINI et 

al., 2009). A necessidade de desenvolvimento de grandes quantidades de 

tecido luteal em roedores histricomorfos está aparentemente relacionada com o 

longo tempo de gestação apresentado por este grupo (WEIR; ROWLANDS, 

1974). 

Ainda sobre os níveis constantes de progesterona, ora observados para 

a paca, existe a possibilidade da ocorrência da persistência do corpo lúteo, 

como relatado por Weir e Rowlands (1974) para a chinchila, que observaram 

concentrações de progesterona sérica uniformes na fase folicular desses 

animais, com casos de persistência do corpo lúteo durante vários ciclos estrais 

e, consequentemente, níveis constantes de progesterona durante todo o ciclo. 

Em todas as pacas avaliadas nesta pesquisa verificou-se presença de 

picos de metabólitos de estrógeno indicando atividade folicular, entretanto os 

valores considerados picos para a progesterona não se mantiveram por 

período superior a uma semana dificultando a caracterização da fase luteínica. 

 Pelos resultados encontrados também não foi possível inferir se existe 

alguma influência da presença do macho ou da cópula na ovulação e na 

apresentação de atividade cíclica nas fêmeas de pacas. Estudos futuros devem 

ser projetados para examinar perfis de esteróides fecais individuais em 

variadas condições de reprodução, social e ambiental, a fim de lançar luz sobre 

as diferenças individuais no desenvolvimento e fertilidade desta espécie. 

Vale salientar que mesmo apresentando-se inconclusiva a resposta do 

desafio ao GnRH, os resultados observados devem ser considerados achados 

preliminares a serem utilizados para a comparação com dados de estudos mais 

detalhados e estudos futuros devem abranger não somente a dosagem 

hormonal, mas concomitante análises colpocitológicas e observações 

comportamentais. 

 Os animais 1, 7 e 8 apresentaram gestação no decorrer do experimento 

e o perfil de metabólito de estrógenos e progestágenos durante este período 
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nestes animais estão apresentados na sequência (Figuras 20 a 22). Entre as 

fêmeas gestantes o valor máximo de metabólito de estrógeno durante a 

gestação foi de 1964 ng/g de fezes secas, encontrado no animal 7 dois dias 

após o parto e o mínimo, de 8,97 ng/g de fezes secas. Já para os metabólitos 

de progesterona o valor máximo encontrado foi de 6,42 ng/g de fezes secas e o 

mínimo, de 1,33 ng/g de fezes secas. 

 Os resultados apresentados a seguir são referentes ao período de 

colheita inicial de 43 dias consecutivos e, na sequência, apenas de colheita 

semanal. O gráfico é apresentado em escala diária no eixo das abscissas e 

está alinhado com o único evento conhecido que foi o dia do parto, o qual está 

representado como dia zero. As setas indicam o dia em que as gestações 

foram identificadas pelo exame de ultrassom. 
 

 

 
Figura 20: Perfis de metabólitos de progesterona e estrógenos nas fezes da fêmea 1. 

O dia zero é referente ao parto e a seta indica o momento da identificação da 
gestação mediante exame de ultrassom. 
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Figura 21: Perfis de metabólitos de progesterona e estrógenos nas fezes da fêmea 7. 

O dia zero é referente ao parto e a seta indica o momento da identificação da 
gestação mediante exame de ultrassom. 

 
 

 
Figura 22: Perfis de metabólitos de progesterona e estrógenos nas fezes da fêmea 8. 

O dia zero é referente ao parto e a seta indica o momento da identificação da 
gestação mediante exame de ultrassom. 
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Considerando os relatos encontrados na literatura que se referem ao 

período gestacional da paca (PÉREZ; HERNANDEZ, 1979; MATAMOROS; 

PASHOV, 1984; SMYTHE, 1991; RENGIFO et al., 1996; NOGUEIRA, 1997; 

OLIVEIRA et al., 2003; GUIMARÃES et al., 2008) verifica-se certa discrepância 

neste período e considerou-se a média de aproximadamente 140 dias para 

esta espécie. Desta forma foi realizada análise estatística comparando a média 

dos valores de metabólitos de estrógeno, de todos os animais, do início da 

colheita até 140 dias antes do parto (P1) com os valores de metabólitos de 

estrógenos encontrados no período compreendido entre 140 dias antes do 

parto até o parto (P2). O mesmo foi realizado com os valores encontrados para 

os metabólitos de progesterona nas fezes. As médias e desvios-padrão desses 

dois períodos e o resultado do teste estatístico para os dois metabólitos estão 

apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Média e desvios-padrão das concentrações de metabólitos de estrógenos e 

progestágenos nas fezes (ng/g) de fêmeas de pacas prenhes em período 
antes e durante a gestação e valor de p encontrado nos testes estatísticos 
na comparação desses dois períodos. Jaboticabal - 2012 

Metabólitos 
Metabólitos de hormônios nas fezes 

Média e DP em P1 Média e DP em P2 Valor de p 

Estrógenos 16,47±6,86 390,7±396 <0,0001 

Progestágenos 2,4±0,92 2,78±1,06 0,0146 
 
P1: período compreendido entre início da colheita até 140 dias antes do parto 
P2: período compreendido entre 140 dias antes do parto e o parto 
 
 
 
 Nos resultados expostos na Tabela 2 nota-se que os valores de 

metabólitos de estrógenos e progesterona diferiram estatisticamente entre a 

fase não gestante e gestante. 

 Sopesando as colocações de Schwarzenberger (2007b) nas quais 

ressaltam que os pesquisadores em todo o mundo aplicam diferentes técnicas 

para dosagem hormonal não invasiva e dessa forma os resultados entre os 

estudos só são comparáveis em sua relevância fisiológica e não na 

concentração absoluta de metabólitos e que apesar dos resultados 
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encontrados neste trabalho apresentarem diferença estatística entre os 

metabólitos de progesterona nas fases gestante e não gestante, nota-se que os 

achados ora expostos divergem dos relatos na literatura para outros roedores 

histricomorfos, como o porco-espinho da América do Norte (Erethizon 

dorsatum), onde os autores demonstram concentrações fecais de metabólitos 

de progesterona nas fêmeas prenhes duas vezes maiores do que nas fêmeas 

não prenhes (BOGDAN; MONFORT, 2001). Também divergem de resultados 

encontrados para outros roedores como camundongos (Mus musculus), que 

apresentam níveis de progesterona aumentados na metade da gestação 

(CATANZARO et al., 2004). 

 Van Aarde e Potgieter (1986) aludem que roedores histricomorfos do 

novo mundo, grupo no qual se inclui a paca, apresentam concentrações de 

progesterona circulantes maiores do que as registradas por outros roedores e 

pela maioria dos mamíferos. Estes autores acrescentam que os mecanismos 

relacionados a este fato referem-se à suplementação da produção de 

progesterona pelos corpos lúteos, ocorrência de corpos lúteo acessórios, 

possível participação da placenta, além da produção de proteína com ligação 

de alta afinidade com a progesterona, que foram detectadas em vários 

roedores histricomorfos, porém não foram detectadas em outras espécies 

como coelhos, porcos, ovelhas e mulheres (HEAP; ILLINGWORTH, 1974; 

HEAP et al., 1981). Aparentemente estas proteínas atenuam o rápido 

metabolismo dos esteroides, reduzindo a concentração de progesterona 

livremente disponível no sangue e proporcionando uma fonte de progesterona 

para os receptores das células alvo (VAN AARDE; POTGIETER, 1986). O 

aumento desta proteína durante a gestação, encontrados em alguns 

histricomorfos, sugere que este mecanismo é utilizado na conservação da 

progesterona nesta subordem de roedores que apresentam longo período de 

gestação (HEAP et al., 1981). 

 Quanto aos metabólitos de estrógenos os valores encontrados para a 

paca, neste trabalho diferem dos relatos disponíveis na literatura para 

camundongos (Mus musculus) que apresentam pico de estrógenos na urina 

nos dias 7-8 de gestação (CATANZARO et al., 2004) e das descrições de Muir 
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et al. (2001) que assinalam níveis semelhantes de estradiol nas fezes de 

fêmeas de camundongo gestantes e não gestantes. No entanto, Busso e Ruiz 

(2011) aludem que, apesar de pertencerem à mesma ordem, vários estudos 

moleculares têm sugerido que cobaia e outros histricomorfos assemelham-se 

mais a outras ordens de mamíferos do que com famílias de ratos e 

camundongos. 

 Estudando roedores histricomorfos, Challis et al. (1971) e Van Aarde e 

Potgieter (1986) descreveram para a cobaia e porco-espinho do Cabo (Hystrix 

africaeaustralis), respectivamente, aumento de estrógenos em análises séricas 

durante a gestação. No porco-espinho do Cabo os níveis de estradiol séricos 

são muito baixos até 20 a 25 dias após o coito (20 ng/mL), com aumento 

sustentado (170 a 210 ng/mL), até aproximadamente 10 dias após o parto. 

 Lopes e Carvalho (2011) relataram que cutias apresentam níveis de 

estradiol séricos mais baixos no terço inicial da gestação e, devido ao aumento 

da atividade ovariana, observa-se aumento crescente de estradiol a partir do 

segundo terço de gestação. 

 As observações de Challis et al. (1971) para a cobaia, de Van Aarde e 

Potgieter (1986) para o porco-espinho do Cabo e de Lopes e Carvalho (2011) 

para a cutia sustentam os achados desta pesquisa para os metabólitos fecais 

de estrógenos na paca, que apresentam níveis baixos nos primeiros 20 a 30 

dias de gestação, com grandes elevações sustentadas até depois do parto. 

 Challis et al. (1971) além de descreverem para a cobaia, aumento de 

estradiol sérico a partir do 15º dia pós coito, ainda relataram ligeira queda deste 

hormônio antes do parto e outra rápida queda após o parto, fato que também 

foi observado para as fêmeas de paca estudadas. 

Outra hipótese a ser considerada para o aumento de metabólito de 

estrógenos, identificado nas fezes de paca pelo teste de radioimunoensaio 

utilizado, pode estar relacionado com aumento de estrona durante a gestação e 

ocorrência de reação cruzada do kit de estradiol com metabólitos de estrona. O 

aumento de estrona durante o período gestacional já foi descrito em éguas, 

com níveis séricos deste hormônio abaixo de 20 pg/mL até o 80º dia de 

gestação, posterior aumento, chegando a média de 828 pg/mL até 210 dias de 
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gestação e declínio até o parto. Verifica-se também aumento do estradiol sérico 

nas éguas prenhes, porém não tão marcantes quanto os valores da estrona 

(NETT et al., 1973). Este perfil hormonal em éguas é semelhante ao 

encontrado para a paca, embora nesta espécie não se observou queda das 

concentrações de metabólitos de estrógenos a níveis basais antes do parto. 

Esta hipótese de reação cruzada do kit de estradiol com a estrona está 

fundamentada em dados encontrados para ratos por Keith e Williams (1970) ao 

relatarem que a maior parte da estrona radioativa injetada nestes animais foi 

encontrada nas fezes e não na urina. Tal proposição também se embasa nos 

achados de Miyazaki et al. (1978), para a cobaia, ao referirem que 70% da 

estrona é encontrada nas fezes, enquanto que apenas 1,5% do estradiol é 

eliminado por esta via. Há de se considerar ainda que o manual do Kit para 

dosagens de estradiol utilizado descreve a ocorrência de reação cruzada com 

Estrona (10%), Estrone-β-D-glucoronide (1,8%) e Estrone-3-sulfate (0,58%) e 

Miyazaki et al (1978) citam também que em cobaias a estrona é metabolizada 

pelo fígado em Estrone-3-glucoronide, Estrone-3-sulfate, 17βestradiol e outras 

agliconas. 

Outra suposição a ser considerada é a reação cruzada do “kit” para 

dosagem de estradiol com alguns metabólitos de progesterona, entretanto no 

manual do kit utilizado há descrição de que não ocorre reação cruzada com a 

progesterona e pode haver ocorrência de menos de 0,009% de reação cruzada 

com alguns metabólitos de progesterona. 

 Van Aarde e Skinner (1986) mencionam que concentrações de 

hormônios séricos não refletem necessariamente suas taxas de secreção 

orgânica. Mesma ocorrência pode se esperar para as concentrações de 

hormônios fecais, especialmente no caso da paca, que nada se conhece sobre 

o metabolismo ou produção de hormônios esteroides e sequer a contribuição 

relativa do ovário, útero, placenta e concepto nessa espécie. 

Dessa forma, como já mencionado anteriormente, reforça-se a 

necessidade da realização de ensaios de infusão com progesterona, estradiol e 

estrona marcados radioativamente e também de estudo do extrato fecal por 

HPLC para determinação dos metabólitos eliminados por esta espécie. 
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Os baixos valores de metabólitos de progesterona encontrados durante 

a gestação das pacas estudadas, assim como os altos níveis de metabólitos de 

estrógenos são compatíveis com os relatos de Matamoros (1981) e Perez e 

Baz (2006) sobre a presença de folículos em diferentes fases de 

desenvolvimento na paca gestante, assim como os relatos de Ribeiro et al. 

(2012) sobre a apresentação de padrão estrogênico à colpocitologia, 

caracterizando uma atividade folicular ovariana, com desenvolvimento folicular 

e estro fértil durante a gestação, observando até, em duas fêmeas distintas, 

nascimento de um filhote cada e nova parição após 30 e 45, respectivamente. 

Este perfil hormonal pode indicar atividade ovariana durante a gestação sem a 

predominância do corpo lúteo, e dessa forma ser possível a ocorrência de 

ovulação durante o período gestacional, com desenvolvimento de fetos em 

diferentes fases, fato este compatível também com a anatomia do útero desta 

espécie considerado duplo incompleto, com presença de canal cervical duplo, 

com dois óstios uterinos internos e apenas um externo (REIS et al., 2011) 

Observou-se semelhança no perfil dos metabólitos de estrógenos fecais 

durante a gestação nos três animais estudados. As fêmeas 1, 7 e 8 

apresentaram acentuado aumento nas concentrações de estrógenos fecais a 

partir do segundo terço da gestação, em torno de 110 dias antes do parto. 

Todas as fêmeas apresentaram também ligeira queda dos esteróides fecais 

antes e até dois dias após o parto (Figura 23). Na Figura 24 observa-se média 

e DP dos metabólitos de estrógenos em cada terço da gestação nas fêmeas 1, 

7 e 8.  
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Figura 23: Média e DP dos metabólitos de estrógeno e progesterona nas fezes das 

fêmeas 1, 7 e 8, alinhados pelo dia do parto (dia zero). 
 

 

 
Figura 24: Representação gráfica das médias e DP das concentrações de metabólitos 

de estrógenos em cada terço da gestação nas fêmeas 1, 7 e 8. 
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Ribeiro et al. (2012) defendem a importância de realizar diagnóstico 

gestacional na criação de pacas em cativeiro, já que são animais noturnos, o 

que dificulta visualizar a cópula ou comportamentos reprodutivos. Estes autores 

enfatizam ainda que estabelecer critérios para diagnóstico de gestação e 

determinar o período gestacional em uma fêmea é essencial, pois permite que 

o veterinário e o criador instituam manejo reprodutivo adequado, evitando 

assim perdas econômicas. Além do mais, até o momento, a melhor forma de 

diagnosticar precocemente a gestação em pacas é por meio de 

ultrassonografia (OLIVEIRA et al., 2003), porém, nem sempre existe a 

disponibilidade, para o produtor ou veterinário, do equipamento necessário 

para este fim.  

Dessa maneira, visando a proposição de diagnóstico de gestação não 

invasivo na paca, foi utilizada metodologia proposta por Henderson et al. (1997) 

para determinar a gestação em éguas. Assim, analisaram-se os valores dos 

metabólitos de estrógeno de todas as fêmeas não prenhes e, dentre os animais 

estudados, tomou-se por base o valor mais elevado da média mais três DP das 

concentrações de metabólitos de estrógenos e, pela metodologia adotada, 

chegou-se a um valor crítico de 41,06 ng/g de fezes secas (Tabela 4).  

 

 
Tabela 4: Médias e desvios-padrão das concentrações de metabólitos de 

estrógenos (ng/g de fezes secas) e média mais 3 DP, para 
cada fêmea não prenhe estudada. Jaboticabal – 2012. 

Animal 
Metabólitos de estrógeno 

Média±DP Média+3DP 

1 16,37±7,16 37,85 

2 13,94±4,56 27,62 

3 20,11±6,98 41,06 

4 17,62±6,57 37,32 

5 16,70±5,63 33,59 

6 10,90±3,41 21,14 

7 14,95±6,12 33,30 

8 17,17±6,11 35,49 

9 16,15±7,07 37,36 
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A fim de evitar resultados de falso positivo ou falso negativo, Bamberg et 

al. (1991) propuseram que pelo menos três amostras semanais consecutivas 

fossem analisadas, no entanto observamos, para a paca, que a análise de 

apenas duas amostras semanais consecutivas, com valores acima do valor 

crítico estipulado, foi suficiente para pressupor a gestação do animal. Nenhum 

dos animais não gestantes apresentou valores de metabólitos de estrógenos 

acima de 38 ng/g de fezes secas. 

Mediante análise das fêmeas de pacas que apresentaram gestação e 

usando a metodologia descrita, pode-se inferir diagnóstico da prenhez já no 

final do primeiro terço de gestação. Bamberg et al. (1991) também sugeriram a 

possibilidade de diagnóstico de gestação por meio da dosagem de metabólitos 

de estrógenos fecais em algumas espécies selvagens, embora esses autores 

não estipularam período definido para tal diagnóstico. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

Mediante a forma que este experimento foi conduzido e diante dos 

resultados observados pode-se concluir que:  

 

 O marcador plástico é eficiente na marcação e individualização das fezes 

de paca, não apresenta contraindicações nesta espécie e são eliminados 

nas fezes por período de até seis dias após sua ingestão. 

 

 A técnica está validada para dosagens de metabólitos de estrógenos nas 

fezes de pacas. 

 

 Não foi possível validar esta técnica para dosagem de progestinas fecais 

em paca. 

 

 A análise dos metabólitos de estrógenos nas fezes das fêmeas de paca é 

um indicativo do estado gestacional. 

 

 A identificação da gestação, por meio da técnica proposta, pode ser 

realizada ainda no primeiro terço da gestação. 
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