
A implantação de biotecnologias aplicadas a reprodução em

rebanhos caprinos e ovinos é fundamental para acelerar o ganho

genético dos animais, promovendo uma exploração técnica eficiente

e sustentada. De fato, as condições de bem-estar animal devem

estar comtempladas nos programas reprodutivos. Assim, este estudo

investigou a presença de terminações nervosas sensoriais na região

de fórnix vaginal e colo uterino de fêmeas caprinas e ovinas,

objetivando fornecer evidências que possam aperfeiçoar as técnicas

de coleta e transferência de embriões em pequenos ruminantes.
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Gráfico 1: Presença, frequência e

intensidade de terminações

nervosas na região de fórnix

vaginal de cabras e ovelhas.

Amostras teciduais de fórnix vaginal e cérvix (Dorper ewes; n=5;

Saanen does; n=5) foram coletas em abatedouro sob serviço de

inspeção municipal (latitude 21°46’S, longitude 43°22’W) e enviadas

ao Laboratório de Histologia do Departamento de Morfologia do

Instituto de Ciência Biológicas da Universidade Federal de Juiz de

Fora (UFJF). Após o processamento histológico, o material foi

submetido a coloração imunohistoquímica através da reação com o

antibody against the general protein nerve marker product-gene 9.5 –

PGP-9.5 (Santa Cruz Biotecnology). A análise morfológica

imunohistoquímica foi realizada através de microscopia óptica

utilizando o software de análise de imagens Image Fiji versão 2.5.0.

Os resultados obtidos indicaram a presença de terminações nervosas na região de lâmina própria da mucosa dos cortes histológicos. Sua localização indica

uma função sensorial, sugerindo potencial “sensibilidade à dor” na região de cérvix e fórnix vaginal. Portanto, sugere-se o uso de técnicas anestésicas em

procedimentos que envolvam o pinçamento e tração desses órgãos, como na coleta e transferência não cirúrgicas de embriões (NSER e NSET).

Gráfico 2: Frequência de

presença intensa de terminações

nervosas na região de cérvix

caudal de cabras e ovelhas.
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Figure 3: Lâminas histológicas de fórnix vaginal (A) e cérvix (B) de ovelha

e fórnix vaginal (C) e cérvix (D) de cabra submetidas a marcação

imunohistoquímica através da reação com o anticorpo PGP-9.5. Seta

preta = marcação imunohistoquímica de terminações nervosas; Linha reta

= epitélio; Linha ondulada = tecido conjuntivo frouxo.


