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RESUMO 

 

 

AMARAL, R. S. Fisiologia reprodutiva do peixe-boi da Amazônia (Trichechus 
inunguis) em cativeiro: ciclicidade ovariana e padrões hormonais em machos e 
fêmeas em dois trimestres diferentes do ano. [Reproductive physiology of captive 
Amazonian manatee (Trichechus inuguis): ovarian cyclicity and hormonal patterns in 
males and females during two different trimesters of the year]. 2012. 109 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

 

Os objetivos deste estudo foram determinar os níveis hormonais urinários e salivares 

durante o ciclo estral em peixes-bois da Amazônia, e verificar a existência de 

variação nos padrões dos hormônios reprodutivos presentes na saliva e na urina 

durante dois trimestres diferentes do ano. Foram utilizados 7 animais (4 machos e 3 

fêmeas) adultos, alojados no LMA/INPA. As coletas ocorreram durante dois anos em 

dois trimestres diferentes do ano (Trimestre I e Trimestre II), onde, durante 12 

semanas de cada trimestre foram colhidas amostras de saliva dos machos e urina e 

saliva das fêmeas. A testosterona salivar nos machos foi dosada por 

radioimunoensaio usando conjunto diagnóstico comercial. Os estrógenos, 

progestinas e LH urinários e progesterona e estradiol salivares nas fêmeas foram 

dosados por enzimaimunoensaio. O ciclo estral foi estimado em 39,67±1,15 dias e 

44±2,00 dias para as matrizes urinária e salivar, respectivamente, com a presença 

peculiar de dois picos de estrógenos concomitantes com picos de LH urinário antes 

da elevação das progestinas, característica anteriormente observada somente para 

elefantes. Nos machos, a testosterona salivar apresentou um pico no final do 

Trimestre II (35,91±5,64 pg/mL; P<0,05), sugerindo uma antecipação dos machos de 

T. inunguis à época reprodutiva das fêmeas. Para as fêmeas, os esteroides urinários 

e salivares e o LH urinário apresentaram valores significativamente maiores na 

maioria dos meses do Trimestre I quando comparado ao Trimestre II (P<0,05), e as 

fêmeas, em grande parte, apresentaram padrão hormonal cíclico no Trimestre I e 

padrão acíclico no Trimestre II, sugerindo, assim, a existência de sazonalidade 

reprodutiva na espécie mesmo em condições de cativeiro. Desta forma, foi possível 

concluir que as características peculiares do ciclo estral do peixe-boi da Amazônia 

podem ter importância biológica na estratégia reprodutiva da espécie, como ocorrem 



 

em elefantes; que aparentemente T. inunguis apresenta sazonalidade reprodutiva, e 

esta seria sincronizada por outro fator ambiental que não a disponibilidade de 

alimento; e que é possível utilizar tanto a matriz urinária quanto a salivar no 

monitoramento endócrino-reprodutivo de peixe-boi da Amazônia, sendo ferramentas 

importantes para estudos da biologia reprodutiva da espécie. 

 

Palavras-chave: Hormônios. Ciclo estral. Sazonalidade. Reprodução. Sirênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

AMARAL, R. S. Reproductive physiology of captive Amazonian manatee 
(Trichechus inuguis): ovarian cyclicity and hormonal patterns in males and 
females during two different trimesters of the year. [Fisiologia reprodutiva do 
peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis) em cativeiro: ciclicidade ovariana e 
padrões hormonais em machos e fêmeas em dois trimestres diferentes do ano]. 
2012. 109 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

 

The aims of this study were to define urinary and salivary hormone levels during 

estrous cycle in Amazonian manatees; and to verify the existence of differences on 

urinary and salivary reproductive hormones during two different trimesters of the 

year. Seven adult animals (4 males and 3 females), kept at LMA/INPA were 

analyzed. Salivary samples from males and urinary and salivary samples from 

females were collected during 12 weeks in two different trimesters, during two 

consecutive years. Salivary testosterone from males was measured by 

radioimmunoassay kit. Urinary estrogens progestins and LH and salivary estradiol 

and progesterone from females were measured by enzyme immunoassay. The 

estrous cycle showed duration of 39.67±1.15 days and 44.00±2.00 days for urinary 

and salivary matrices, respectively, and showed two estrogens peaks accompanied 

by peaks of urinary LH before the rise of progestins. This hormonal pattern was 

previously reported only in elephants. The males showed a salivary testosterone 

peak at the end of Trimester II (35.91±5.64 pg/ml; P<0.05), this fact suggest a male 

anticipation to the female reproductive season. The females showed high values of 

urinary and salivary steroids and urinary LH during most of months of the Trimester I 

when compared with the Trimester II (P<0.05), and the females usually showed 

hormonal cyclic pattern during Trimester I and acyclic pattern during Trimester II, 

suggesting the existence of reproductive seasonality even in captive conditions. 

Therefore, I conclude that the peculiar characteristics of Amazonian manatee’s 

estrous cycle may have biological importance for mating strategies, as in elephants; 

T. inunguis apparently shows reproductive seasonality, and it is not synchronized by 

food availability; it is possible to use as saliva as urine to monitor the reproductive 



 

physiology of Amazonian manatee, being important tools in studies about 

reproductive biology for this species.      

 

Key words: Hormones. Estrous cycle. Seasonality. Reproduction. Sirenian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 –  Peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis).................................. 28 

Figura 2 –  Tanques dos peixes-bois da Amazônia no Laboratório de 
Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia – LMA/INPA...................................................................... 44 

Figura 3 – Média da variação mensal da duração da fotofase e precipitação 
pluviométrica na cidade de Manaus – AM,  e nível d’água do rio 
Amazonas na Amazônia Central, durante os anos de 2009 e 2010. 46 

Figura 4 – Colheita de saliva em peixe-boi da Amazônia macho com o auxílio 
de uma colher de metal..................................................................... 48 

Figura 5 – Recipiente de metal (seta amarela) disposto sob a abertura genital 
de uma fêmea de peixe-boi da Amazônia para a colheita de urina..  48 

Figura 6 – Esquema utilizado na classificação das amostras coletadas em 
grupos para a análise estatística da variação do padrão hormonal.. 56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 – Valores médios das progestinas e estrógenos urinários durante o 
ciclo estral em dois peixes-bois da Amazônia (três ciclos 
completos e seis ciclos incompletos)................................................ 60 

Gráfico 2 –  Valores médios de progestinas e estrógenos urinários durante o 
ciclo estral em dois peixes-bois da Amazônia (3 ciclos completos e 
seis ciclos incompletos), e box plot dos valores de LH urinário 
durante os ciclos estrais observados................................................ 61 

Gráfico 3 –  Valores médios de LH e estrógenos urinários durante a ocorrência 
de três picos de LH observados em ciclos estrais de dois peixes-
bois da Amazônia.............................................................................. 62 

Gráfico 4 –  Valores médios de progesterona e estradiol salivares durante o 
ciclo estral em dois peixes-bois da Amazônia (três ciclos 
completos e seis ciclos incompletos)................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

 

Quadro 1 – Características dos peixes-bois da Amazônia utilizados neste 
estudo................................................................................................ 44 

 

Tabela 1  –  

 

Duração do ciclo estral e de suas fases, e níveis hormonais 
urinários durante os padrões cíclico e acíclico em três peixes-bois 
da Amazônia...................................................................................... 59 

Tabela 2  – Duração do ciclo estral e de suas fases, e níveis hormonais 
salivares durante os padrões cíclico e acíclico em três peixes-bois 
da Amazônia...................................................................................... 64 

Tabela 3  – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, 
e suas interações, nos níveis de testosterona salivar de quatro 
peixes-bois da Amazônia machos..................................................... 65 

Tabela 4  – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre 
em cada Mês de coleta sobre os níveis de testosterona salivar 
(mediana ± desvio quartílico) de quatro peixes-bois da Amazônia 
machos.............................................................................................. 66 

Tabela 5  – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, 
e suas interações, nos níveis de progestinas urinárias de três 
peixes-bois da Amazônia fêmeas...................................................... 66 

Tabela 6  – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre 
em cada Mês de coleta sobre os níveis de progestinas urinárias 
(mediana ± desvio quartílico) de dois peixes-bois da Amazônia 
fêmeas no ano de 2009..................................................................... 67 

Tabela 7  – Efeito do Trimestre em cada Mês de coleta sobre os níveis de 
progestinas urinárias (mediana ± desvio quartílico) de três peixes-
bois da Amazônia fêmeas no ano de 2010....................................... 67 

Tabela 8  – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, 
e suas interações, nos níveis de estrógenos urinários de três 
peixes-bois da Amazônia fêmeas...................................................... 68 

Tabela 9  – Efeito do Ano de coleta sobre os níveis de estrógenos urinários 
(mediana ± desvio quartílico) de três peixes-bois da Amazônia 
fêmeas............................................................................................... 68 

Tabela 10 – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre 
em cada Mês de coleta sobre os níveis de estrógenos urinários 
(mediana ± desvio quartílico) de três peixes-bois da Amazônia 
fêmeas............................................................................................... 69 



 

Tabela 11 –  Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, 
e suas interações, nos níveis de LH urinário de três peixes-bois da 
Amazônia fêmeas.............................................................................. 70 

Tabela 12 – Efeito do Trimestre em cada Mês de coleta sobre os níveis de LH 
urinário (mediana ± desvio quartílico) de dois peixes-bois da 
Amazônia fêmeas no ano de 2009.................................................... 70 

Tabela 13 – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre 
em cada Mês de coleta sobre os níveis de LH urinário (mediana ± 
desvio quartílico) de três peixes-bois da Amazônia fêmeas no ano 
de 2010.............................................................................................. 71 

Tabela 14 –  Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, 
e suas interações, nos níveis de progesterona salivar de três 
peixes-bois da Amazônia fêmeas...................................................... 71 

Tabela 15 –  Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre 
em cada Mês de coleta sobre os níveis de progesterona salivar 
(mediana ± desvio quartílico) de dois peixes-bois da Amazônia 
fêmeas no ano de 2009..................................................................... 72 

Tabela 16 –  Efeito do Trimestre em cada Mês de coleta sobre os níveis de 
progesterona salivar (mediana ± desvio quartílico) de três peixes-
bois da Amazônia fêmeas no ano de 2010....................................... 72 

Tabela 17 –  Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, 
e suas interações, nos níveis de estradiol salivar de três peixes-
bois da Amazônia fêmeas................................................................. 73 

Tabela 18 –  Efeito do Trimestre em cada Ano de coleta e efeito do Ano em 
cada Trimestre de coleta sobre os níveis de estradiol salivar 
(mediana ± desvio quartílico) de três peixes-bois da Amazônia 
fêmeas............................................................................................... 73 

Tabela 19 –  Correlação entre hormônios urinários e salivares em peixes-bois 
da Amazônia fêmeas......................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

% porcentagem 

ANA Agência Nacional de Águas 

oC graus Celsius 

CPTEC/INPE Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos / Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 

Cr creatinina 

EIE enzimaimunoensaio 

g grama 

GLM General Linear Models (Modelos Lineares Gerais) 

hs horas 

IGF-1 Fator de crescimento semelhante à insulina – tipo 1 

kg quilograma 

L litro 

LDH – VRA – 
FMVZ / USP 

Laboratório de Dosagens Hormonais do Departamento de Reprodução 
Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
de São Paulo 

LH hormônio luteinizante 

LMA/INPA Laboratório de Mamíferos Aquáticos / Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia 

LSD Least Square Difference (Diferença dos Mínimos Quadrados) 

M molar 

m metro 

mg miligrama 

mL mililitro 

mm milímetro 

µL microlitro 



 

N valor amostral 

ng nanograma 

nm nanômetro 

P valor de probabilidade 

pg picograma 

RIE radioimunoensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 26 

2 REVISÃO DA LITERATURA.................................................................... 28 

2.1 O PEIXE-BOI DA AMAZÔNIA................................................................... 28 

2.2 CICLO ESTRAL EM SIRÊNIOS................................................................ 29 

2.3 SAZONALIDADE REPRODUTIVA EM MAMÍFEROS............................... 30 

2.3.1 Sazonalidade reprodutiva em sirênios....................................................... 32 

2.4 USO DE MATRIZES ALTERNATIVAS NOS ESTUDOS ENDÓCRINO-
REPRODUTIVOS EM MAMÍFEROS AQUÁTICOS................................... 

 
36 

3 OBJETIVOS.............................................................................................. 41 

4 MATERIAL E MÉTODOS.......................................................................... 43 

4.1 ANIMAIS.................................................................................................... 43 

4.2 COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO...................................................... 45 

4.3 ANÁLISE HORMONAL.............................................................................. 49 

4.3.1 Machos...................................................................................................... 49 

4.3.2 Fêmeas...................................................................................................... 50 

4.3.2.1 Progestinas urinárias e progesterona salivar............................................ 50 

4.3.2.2 Estrógenos urinários.................................................................................. 51 

4.3.2.3 Estradiol salivar......................................................................................... 52 

4.3.2.4 LH urinário................................................................................................. 53 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS................................................................. 54 

5 RESULTADOS.......................................................................................... 58 

5.1 CICLO ESTRAL......................................................................................... 58 

5.2 VARIAÇÃO NO PADRÃO HORMONAL.................................................... 65 

5.2.1 Testosterona salivar.................................................................................. 65 

5.2.2 Progestinas urinárias................................................................................. 66 

5.2.3 Estrógenos urinários.................................................................................. 68 

5.2.4 LH urinário................................................................................................. 69 

5.2.5 Progesterona salivar.................................................................................. 71 

5.2.6 Estradiol salivar......................................................................................... 73 

5.3 CORRELAÇÃO ENTRE MATRIZES URINÁRIA E SALIVAR................... 74 

6 DISCUSSÃO............................................................................................. 76 

6.1 CICLO ESTRAL......................................................................................... 76 



 

6.2 VARIAÇÃO NO PADRÃO HORMONAL.................................................... 80 

6.3 CORRELAÇÃO ENTRE AS MATRIZES URINÁRIA E SALIVAR.............. 85 

7 CONCLUSÕES......................................................................................... 88 

 REFERÊNCIAS......................................................................................... 90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I
N
T
R
O
D
U
Ç
Ã
O 



 26 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis, MAMMALIA: SIRENIA) é o 

maior mamífero aquático da bacia Amazônica, sendo o único estritamente herbívoro. 

No passado, a espécie foi caçada em larga escala para o comércio de seu couro e 

sua carne, tornando-se uma espécie protegida por lei a partir de 1967 (DOMNING, 

1982; ROSAS, 1994). Entretanto, a caça de subsistência e o comércio ilegal de sua 

carne ainda persistem, mantendo a ameaça de extinção da espécie (ROSAS; 

PIMENTEL, 2001). 

Vários trabalhos sobre os aspectos reprodutivos do peixe-boi da Amazônia 

têm sido realizados nas últimas décadas (BEST, 1982; PIMENTEL, 1998; 

NASCIMENTO et al., 2002; NASCIMENTO, 2004; RODRIGUES et al., 2008; 

AMARAL et al., 2009; AMARAL et al., 2010), porém, ainda existem muitas lacunas 

básicas a serem preenchidas, como por exemplo, a fisiologia e a duração do ciclo 

estral, a existência ou não de sazonalidade reprodutiva, e a idade de maturidade 

sexual. 

Trabalhos sobre endocrinologia reprodutiva em animais domésticos 

normalmente são realizados com amostras sanguíneas. Porém, como alternativa na 

coleta de sangue, o uso de diferentes matrizes, como fezes, urina ou saliva, tem se 

mostrado como uma excelente ferramenta no monitoramento endócrino-reprodutivo 

de animais selvagens, minimizando o estresse causado pela captura e contenção, e 

possibilitando um acompanhamento endócrino longitudinal destes animais 

(GUIMARÃES, 2003; AMARAL et al., 2009). 

Deste modo, tendo em vista os conhecimentos já existentes sobre a biologia 

reprodutiva da espécie, observa-se a necessidade de estudos para o levantamento 

de informações básicas e claras sobre sua fisiologia reprodutiva, facilitando assim, 

futuros manejos reprodutivos dos animais em cativeiro e uma maior compreensão 

sobre os aspectos ecológicos da espécie em vida-livre. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A revisão da literatura foi dividida em quatro grandes tópicos, sendo eles, 1 – 

o peixe-boi da Amazônia, 2 – ciclo estral em sirênios, 3 – sazonalidade reprodutiva 

em mamíferos, e 4 – uso de matrizes alternativas nos estudos endócrino-

reprodutivos em mamíferos aquáticos. 

 

 

2.1 O PEIXE-BOI DA AMAZÔNIA 

 

 

O peixe-boi da Amazônia (Figura 1) é endêmico da Bacia Amazônica, se 

distribuindo desde os rios da Colômbia, Peru e Equador até a ilha de Marajó no 

estado do Pará, sendo o único sirênio exclusivamente de água doce (BEST, 1984; 

ROSAS, 1994). É o menor membro da família Trichechidae, medindo até 2,75 

metros de comprimento e pesando no máximo 420kg (AMARAL; DA SILVA; ROSAS, 

2010). Historicamente caçada em larga escala, a espécie encontra-se hoje 

ameaçada de extinção, sendo classificada como uma espécie “Vulnerável” (DA 

SILVA; ROSAS; CANTANHEDE, 2008; IUCN, 2011). 

 

 

      Figura 1 – Peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis) 
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O peixe-boi da Amazônia é um herbívoro não ruminante que alimenta-se 

principalmente de plantas aquáticas e semiaquáticas (BEST, 1981; GUTERRES 

PAZIN, 2010). Devido ao seu baixo metabolismo e seus hábitos alimentares, a 

espécie apresenta um longo tempo de passagem do alimento pelo trato 

gastrointestinal (5 a 7 dias), possibilitando uma maior absorção dos nutrientes 

(GALLIVAN; BEST, 1980; BEST, 1981; GALLIVAN; BEST, 1986; ITAVO; ROSAS; 

CAVALLANTE, 1996).  

T. inunguis não apresenta dimorfismo sexual no tamanho corporal, porém os 

machos e fêmeas podem ser externamente diferenciados pelo posicionamento da 

abertura genital, a qual nos machos encontra-se mais próxima da cicatriz umbilical e 

nas fêmeas mais próxima ao ânus (MARMONTEL; ODELL; REYNOLDS III, 1992). A 

gestação dura entre 11 e 12 meses (NASCIMENTO et al., 2002), sendo que em 

cada gestação nasce somente um filhote (BEST, 1984). A idade de maturidade 

sexual é desconhecida, mas estima-se que seja entre seis e dez anos com base em 

observações anatômicas feitas por Rodrigues et al. (2008)  e em estimativas a partir 

de informações sobre o peixe-boi da Flórida (Trichechus manatus latirostris) 

(MARMONTEL; ODELL; REYNOLDS III, 1992; ROSAS, 1994).  

 

 

2.2 O CICLO ESTRAL EM SIRÊNIOS  

 

 

Os sirênios apresentam uma característica reprodutiva muito peculiar, que é a 

formação de múltiplos corpos lúteos (CLs) acessórios durante o ciclo estral e 

gestação (3 – 60 CLs). Este fato já observado no dugongo (Dugong dugon) e no 

peixe-boi da Flórida (MARSH; HEINSOHN; CHANNELLS, 1984; MARMONTEL, 

1988, 1995; TRIPP, 2008), sendo também sugerido para T. inunguis por Rodrigues 

et al. (2008) após estudos anatômicos na espécie. Por esse motivo, apesar de 

serem uníparos, gerando um filhote em cada gestação, os sirênios têm sido 

caracterizados como poliéstricos poliovulares. De acordo com Marsh, Heinsohn e 

Channells (1984); Marmontel (1995); Rodrigues et al. (2008) e Tripp (2008), estas 

espécies acumulariam CLs, a partir de sucessivos ciclos estéreis, até atingir os 

níveis mínimos de progesterona capaz de manter uma possível gestação, 

ocorrendo, neste momento, a ovulação. 



 30 

Alguns estudos foram desenvolvidos em sirênios para a determinação da 

duração do ciclo estral através do monitoramento de metabólitos de esteroides 

sexuais (LARKIN, 2000; WAKAI et al., 2002; HORIKOSHI, 2004; NASCIMENTO, 

2004), entretanto, em nenhum desses trabalhos é abordada a existência de ciclos 

estéreis. Além do que, não há relatos de dosagem de outros hormônios, como 

hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante (FSH), para a 

caracterização do ciclo estral em sirênios. 

Wakai et al. (2002) definiram, baseados no intervalo entre os picos de 

progestinas urinárias, a duração média do ciclo estral para dugongos em 56±8,6 

dias. Já para o peixe-boi da Flórida, Larkin (2000) observou ciclos estrais variando 

entre 27 e 42 dias ao mensurar o intervalo entre picos de estrógenos fecais 

sucedidos por picos de progestinas fecais. Já Horikoshi (2004) estimou o ciclo estral 

médio para T. m. latirostris em 24±5,4 dias (amplitude de 16 – 32 dias), utilizando 

como base dos cálculos o intervalo de tempo entre o pico de estrógenos fecais 

imediatamente anterior ao pico de progestinas fecais e a queda das progestinas 

fecais aos níveis basais. Em peixe-boi da Amazônia, Nascimento (2004) também 

encontrou variação na duração do ciclo estral, com animais apresentando ciclo 

médios de 20±2,8 dias até 27±8,2 dias, ao considerar o intervalo entre picos de 

estrógenos fecais como padrão no cálculo do ciclo estral. 

As variações observadas por esses autores com relação à duração do ciclo 

estral podem ser variações fisiológicas das espécies em questão, ou estarem 

relacionadas com as frequências das coletas de amostras realizadas (uma a cinco 

vezes por semana, dependendo do autor), ou com a metodologia aplicada para 

definição do início e fim do ciclo estral. 

 

 

2.3 SAZONALIDADE REPRODUTIVA EM MAMÍFEROS 

 

 

A sazonalidade reprodutiva é um mecanismo adaptativo de algumas espécies 

para restringir a atividade reprodutiva para uma época do ano onde os estágios 

reprodutivos de maior desafio energético e nutricional (final de gestação, 

nascimento, lactação e desmame do filhote) coincidam com os picos anuais de 

disponibilidade de alimento, condições mais propícias para a manutenção da mãe e 
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para a sobrevivência do neonato (GERLACH; AURICH, 2000; ALLEN; ULLREY, 

2004; MALPAUX, 2006). 

Desta forma, essas espécies alternarão entre fases distintas de atividade 

reprodutiva e quiescência. A fase de atividade reprodutiva pode ocorrer em 

diferentes épocas do ano, dependendo em grande parte de onde a espécie em 

questão vive, o que come, e quando suas fontes alimentares estão em maior 

disponibilidade, variando de espécie para espécie e até mesmo dentro da mesma 

espécie dependendo da região que habita (WICKINGS; NIESCHLAG, 1980; 

KRASNOW; STEINER, 2006). 

Como efeito da sazonalidade, as espécies apresentam variação na frequência 

de ovulação (presença ou ausência de ovulação), na espermatogênese (redução ou 

interrupção na produção espermática), na qualidade dos gametas (variação nas 

taxas de fertilização e sobrevivência de embriões), na secreção hormonal (redução 

na síntese de esteroides), e também no comportamento sexual (CHEMINEAU et al., 

2008). Em algumas espécies, somente as fêmeas apresentam mudanças na 

atividade gonadal, em outras espécies, tanto o macho quanto a fêmea apresentam 

quiescência reprodutiva durante a época não-reprodutiva, embora muitas vezes com 

variação no grau e na duração da quiescência (KRASNOW; STEINER, 2006).  

O fotoperíodo (ciclo claro-escuro) é o principal parâmetro ambiental 

sincronizador desse processo, onde o ciclo claro-escuro irá regular a secreção 

circadiana de melatonina produzida pela glândula pineal, e, posteriormente, este 

ritmo secretório de melatonina estimulará ou inibirá a atividade do eixo hipotálamo-

hipófise-gonadal (GERLACH; AURICH, 2000; MALPAUX, 2006; CHEMINEAU et al., 

2008). Entretanto, outros fatores, como a variação na disponibilidade de alimento, 

chuvas, temperatura, pressão de predação e na competição entre espécies, também 

podem atuar como sincronizadores do processo (WICKINGS; NIESCHLAG, 1980; 

HOLEKAMP et al., 1999; ALLEN; ULLREY, 2004; KRETZSCHMAR; GANSLOSSE; 

DEHNHARD, 2004; ANDERSON; NORDHEIM; BOESCH, 2006; MALPAUX, 2006; 

SCARAMUZZI; MARTIN, 2008; CHRISTENSEN et al., 2009). 

A modulação da reprodução pelo alimento não se dá tão somente pela 

disponibilidade e escassez de alimento, mas também pelo valor nutricional da dieta, 

onde o teor calórico e a presença de alguns nutrientes específicos serão de grande 

importância para a atividade reprodutiva (HOLEKAMP et al., 1999; ALLEN; ULLREY, 

2004; KRASNOW; STEINER, 2006). 
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Em alguns casos, o controle reprodutivo pela nutrição é mais atuante nas 

fêmeas, onde a demanda nutricional para a gestação e lactação é alta. Nestes 

casos, o nascimento de filhote em épocas com baixa disponibilidade de alimento 

diminuiria as chances de sua sobrevivência. Já para os machos, a espermatogênese 

apresentaria um gasto energético baixo, com isso, evolutivamente seria mais 

vantajoso manter a espermatogênese ativa (mesmo que seja com baixa produção 

de espermatozoides) para estar pronto antecipadamente à época reprodutiva da 

fêmea (KRASNOW; STEINER, 2006). 

A redução da alimentação pode acarretar na diminuição da concentração dos 

hormônios esteroides gonadais e gonadotróficos, impedir a maturação folicular, 

desordenar e/ou interromper o ciclo estral, inibir o surgimento do pico de LH pré-

ovulatório, diminuir o diâmetro dos túbulos seminíferos e a eficiência espermática, e 

diminuir a receptividade sexual (KRASNOW; STEINER, 2006; MARTIN et al., 2010). 

Vários mecanismos podem atuar na modulação da reprodução pela nutrição, 

como os níveis séricos de leptina, insulina, colesterol, glicose, hormônios 

tireoidianos, hormônio de crescimento, IGF-I e glucocorticoides, os quais são 

diretamente afetados pela restrição alimentar, e estão intimamente relacionados com 

o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (KRASNOW; STEINER, 2006). 

 

 

2.3.1 Sazonalidade reprodutiva em sirênios 

 

 

Devido a baixa taxa metabólica que os sirênios apresentam, as espécies 

viventes desta Ordem habitam regiões tropicais e/ou equatoriais, locais de baixas 

variações de temperatura e fotoperíodo (BERTRAM; RICARDO BERTRAM, 1973; 

MARSH; SPAIN; HEINSOHN, 1978; GALLIVAN; BEST, 1980; BEST, 1981; IRVINE, 

1983; ANDERSON, 2002). A maioria das espécies de sirênios não apresenta um 

perfil reprodutivo marcadamente sazonal (épocas alternadas de atividade 

reprodutiva e de quiescência). Porém, apresentam uma maior concentração de 

acasalamentos e partos em épocas específicas, mais propícias para a sobrevivência 

dos filhotes, e uma baixa ocorrência em épocas menos favoráveis. Alguns autores, 

com o intuito de categorizar este padrão fisiológico, o chamam de “sazonalidade 
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reprodutiva difusa” (HARTMAN, 1979; MARSH; HEINSOHN; MARSH, 1984; 

RATHBUN et al., 1995; ANDERSON, 2002). 

Em dugongos, apesar de evitarem temperaturas abaixo de 30oC, a espécie 

está suscetível a variações anuais de temperatura de até 8oC. Com isso, os 

nascimentos de filhotes se concentram em grande parte na primavera, possibilitando 

ao filhote um tempo maior em águas mornas durante os primeiros meses de vida 

(MARSH; HEINSOHN; CHANNELLS, 1984; MARSH; HEINSOHN; MARSH, 1984; 

ANDERSON, 1997, 2002). O tempo de gestação entre 12 a 14 meses propicia que a 

ocorrência de receptividade reprodutiva das fêmeas e os nascimentos ocorram na 

mesma época do ano (MARSH; HEINSOHN; MARSH, 1984; ANDERSON, 2002). 

Entretanto, os dugongos machos são reprodutivamente ativos durante o ano todo 

(MARSH; HEINSOHN; GLOVER, 1984). 

Segundo Marsh, Heinsohn e Marsh (1984), a precipitação pluviométrica na 

região da Austrália é fortemente sazonal, e o início das chuvas na primavera 

proporcionaria a lixiviação, aumentando, assim, o aporte nutricional das águas. Este 

fato acarreta em um aumento na quantidade de plantas aquáticas, as quais são 

consumidas pelos dugongos. Com isso, as fêmeas tenderiam a concentrar a 

atividade reprodutiva, e consequentemente o nascimento dos filhotes, na época de 

maior disponibilidade de alimento. 

Os peixes-bois da Flórida de vida-livre apresentam uma ampla área de vida, 

se distribuindo nas zonas tropical e temperada norte. Desta forma, como a espécie 

não tolera temperaturas abaixo de 16oC, esta migra no inverno para as áreas 

tropicais, com águas mais mornas (DEUTSCH et al., 2003). Esta variação na 

temperatura da água tem sido relatada como o fator determinante para os picos 

reprodutivos em T. m. latirostris. Hernandez et al. (1995) relatam uma diminuição no 

diâmetro dos túbulos seminíferos e na presença de espermatozoides nos testículos 

e epidídimos de peixes-bois da Flórida de vida-livre durante o inverno quando 

comparado com as outras estações do ano. Rathbun et al. (1995) e Hartman (1979) 

relatam que os grupos reprodutivos (vários machos disputando uma fêmea) são 

mais frequentes na primavera, e consequentemente os nascimentos raramente 

ocorrem durante o inverno, sugerindo assim, a existência da sazonalidade 

reprodutiva difusa. 

O padrão de sazonalidade difusa também é observado no peixe-boi das 

Antilhas (T. m. manatus). Apesar desta espécie habitar as zonas tropical e 
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equatorial, e haver registro de encalhes de filhotes recém-nascidos ao longo do ano,  

a grande maioria destes encalhes ocorrem nos meses mais quentes do ano (entre 

outubro e maio) (PARENTE; VERGARA-PARENTE; LIMA, 2004; MEIRELLES, 

2008). Os nascimentos e acasalamentos já registrados na natureza também 

ocorreram na mesma época (LIMA et al., 2005b; MEIRELLES, 2008; 

CASTELBLANCO-MARTÍNEZ et al., 2009). 

Já para o peixe-boi da Amazônia, a bacia Amazônica não apresenta grandes 

variações de luminosidade e temperatura durante o ano devido a proximidade com a 

linha do Equador. Com isso, os fatores mais marcantes da região são as variações 

anuais dos regimes de chuva e do nível dos rios amazônicos, sendo estes fatores, 

determinantes na maioria dos processos ecológicos da região (JUNK; BAYLEY; 

SPARKS, 1989). A produção de macrófitas aquáticas na região amazônica é 

intensamente afetada por essa variação do nível d’água, onde a maioria das plantas 

aquáticas cresce nas épocas de enchente e cheia dos rios, e, durante as épocas de 

vazante e seca, estas plantas secam, são levadas para o canal do rio, ou se 

modificam para uma forma terrestre (JUNK; HOWARD-WILLIAMS, 1984).  

Desta forma, durante épocas de seca há uma modificação na alimentação 

dos peixes-bois da Amazônia, onde há relatos de mudança nas espécies de plantas 

consumidas, ingestão de material vegetal em decomposição no fundo do rio, e até 

momentos de jejum prolongado (BEST, 1983; GUTERRES PAZIN, 2010).  

Com isso, a variação na produção de macrófitas é o fator indicado por Best 

(1982) como sincronizador da sazonalidade reprodutiva das fêmeas de peixe-boi da 

Amazônia de vida-livre. Segundo este autor, os nascimentos de filhotes ocorrem 

entre dezembro e julho (com o pico de dos nascimentos ocorrendo entre fevereiro e 

maio), coincidindo com as épocas de enchente e cheia dos rios (época de maior 

disponibilidade e qualidade de alimento). Desta forma, considerando o período de 

gestação de aproximadamente 11 meses (NASCIMENTO et al., 2002), a 

receptividade reprodutiva das fêmeas também ocorreria durante a enchente e cheia 

dos rios da bacia Amazônica. Sendo assim, entre os sirênios, aparentemente T. 

inunguis é a única espécie que realmente apresenta sazonalidade reprodutiva 

(BEST, 1982). Os nascimentos documentados por Timm, Albuja e Clauson (1986) 

nos meses de dezembro, janeiro e junho no Equador também corroboram com a 

existência de sazonalidade reprodutiva na espécie, como previamente já 

mencionado por Best (1982). 
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Do mesmo modo, tem sido observado o mesmo padrão reprodutivo em 

sirênios mantidos em cativeiro. Wakai et al. (2002) monitoraram durante dois anos 

os estrógenos e progestinas urinários de uma fêmea cativa de dugongo, e não 

observaram variação nos padrões hormonais ao longo do ano, sugerindo, desta 

forma, a inexistência de sazonalidade reprodutiva em dugongos cativos. Entretanto, 

o fato de ter sido observado em uma única fêmea não descarta a possibilidade de 

existência de um padrão sazonal difuso em dugongos em condições de cativeiro.  

No peixe-boi da Flórida, Larkin, Gross e Reep (2005) e Larkin (2000) 

observaram uma grande flutuação durante o ano, com variação individual, nos 

esteroides fecais de exemplares desta espécie mantidos em cativeiro, sem haver um 

padrão claro de sazonalidade reprodutiva. Já Horikoshi (2004) observou valores 

maiores de progestinas fecais durante o inverno e verão quando comparado com a 

primavera, porém, sem variação estacional ao analisar estrógenos fecais, 

corroborando, assim, com a possibilidade de reprodução durante o ano todo 

observada em animais de vida-livre. Por outro lado, os 28 nascimentos de T. m. 

latirostris em cativeiro registrados por Odell et al. (1995) ocorreram entre fevereiro e 

novembro, não havendo nascimentos nos meses mais frios, sugerindo uma 

sazonalidade difusa nos nascimentos em cativeiro. 

Para T. m. manatus, não há estudos sobre a fisiologia reprodutiva de animais 

mantidos em cativeiro, porém, os 13 nascimentos já registrados em cativeiro no 

Brasil (PICANÇO; ZANIOLO; SÁ, 1998; VERGARA et al., 2000; LUNA et al., 2010) 

apontam para um padrão sazonal, onde todos os nascimentos ocorreram nas 

épocas mais quentes do ano (novembro a abril). 

No peixe-boi da Amazônia, Nascimento (2004) observou uma variação anual 

nos estrógenos fecais de fêmeas em cativeiro com valores significativamente mais 

altos entre os meses de março e agosto, sugerindo que estas também apresentam 

sazonalidade reprodutiva. Entretanto, o mesmo não foi observado pelo autor ao 

analisar as progestinas fecais.  

Pimentel (1998) também sugere a existência de sazonalidade reprodutiva em 

machos cativos de peixe-boi da Amazônia, onde, apesar de não observar diferenças 

estatísticas nos andrógenos fecais entre as três épocas de coleta realizadas 

(agosto-setembro, outubro-dezembro, e abril-maio), foi observada uma correlação 

negativa moderada entre temperatura ambiente e níveis de andrógenos fecais 

(sendo valores de andrógenos fecais baixos na primeira época, valores altos na 
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segunda época, e valores médios na terceira). Os nascimentos já registrados para a 

espécie em cativeiro no Brasil também sugerem um padrão sazonal, onde todos os 

nascimentos (N=12) ocorreram entre final de dezembro e início de agosto (DA 

SILVA et al., 1999; ROSAS et al., 2001; CARTER et al., 2008; BUENO et al., 2010). 

 

 

2.4 USO DE MATRIZES ALTERNATIVAS NOS ESTUDOS ENDÓCRINO-

REPRODUTIVOS EM MAMÍFEROS AQUÁTICOS 

 

 

  O monitoramento de hormônios reprodutivos tem sido cada vez mais utilizado 

em pesquisas com mamíferos aquáticos, sendo uma ferramenta adicional para a 

compreensão dos aspectos biológicos da espécie estudada (AMARAL, 2010). 

 Em animais domésticos, as dosagens hormonais são normalmente realizadas 

em amostras de soro ou plasma sanguíneo. Entretanto, para mamíferos aquáticos, a 

coleta de sangue pode ser um evento estressante devido a necessidade de captura 

e/ou contenção dos animais, sendo impraticável em alguns animais de vida-livre 

(AMARAL, 2010). Apesar de animais de cativeiro poderem ser condicionados a 

colaborar com a colheita de sangue, a colheitas seriadas para estudos longitudinais 

aumentam o risco de flebite (FRANCIS-FLOYD et al., 1991; AMARAL, 2010). 

 Matrizes alternativas como saliva, urina e fezes, têm sido utilizadas com 

sucesso na dosagem de hormônios reprodutivos em várias espécies de animais 

domésticos, como cães (GUDERMUTH et al., 1998; WILLIAMS et al., 2000), gatos 

(BROWN et al., 1994; BROWN; TERIO; GRAHAM, 1996), equinos 

(SCHWARZENBERGER et al., 1996; PALME et al., 1998; YAMADA et al., 2008) e 

ruminantes (GAO; SHORT; FLETCHER, 1988; FARIA JR., 2006; FURTADO, 2007; 

CAPEZZUTO et al., 2008) e silvestres, como elefantes (WASSER et al., 1996; FIEB; 

HERMANN; HODGES, 1999), canídeos (MONFORT et al., 1997; DLONIAK et al., 

2004), felinos (MOREIRA et al., 2001; MORATO et al., 2004; VIAU; FELIPPE; 

OLIVEIRA, 2005; GUIÃO-LEITE, 2006; BRAUN et al., 2009) e primatas (DIGIANO et 

al., 1992; LIMA, 2006; PIZZUTTO et al., 2008; KUTSUKAKE et al., 2009; 

KUGELMEIER et al., 2011) tanto em cativeiro quanto em vida-livre. Em mamíferos 

aquáticos, há relatos de trabalhos em várias espécies de cetáceos (WALKER et al., 

1988; ATKINSON et al., 1999; HOGG; VICKERS; ROGERS, 2005; ROBECK et al., 
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2005b; ROLLAND et al., 2005; BIANCANI et al., 2009; ROBECK et al., 2009; 

STEINMAN et al., 2012), sirênios (PIMENTEL, 1998; LARKIN, 2000; WAKAI et al., 

2002; HORIKOSHI, 2004; NASCIMENTO, 2004; LANYON; SMITH; CARRICK, 2005; 

LARKIN; GROSS; REEP, 2005; AMARAL et al., 2009), pinípedes (PIETRASZEK; 

ATKINSON, 1994; THEODOROU; ATKINSON, 1998; HARMON, 2001; LITZ et al., 

2005) e mustelídeos (GUILHERME; COLARES; PINHO, 2001; DA SILVA; LARSON, 

2005; KALZ; JEWGENOW; FICKEL, 2006; BATEMAN et al., 2009) utilizando essas 

matrizes alternativas. 

Os hormônios esteroides livres no sangue atravessam o epitélio salivar 

principalmente por difusão passiva e a concentração destes hormônios na saliva não 

depende da taxa de produção salivar. Entretanto, hormônios proteicos entram na 

saliva por ultrafiltração ou por contaminação da saliva por plasma ou fluido gengival, 

sendo altamente dependentes da taxa de produção salivar (VINING; MCGINLEY; 

SYMONS, 1983). 

O metabolismo hormonal ocorre principalmente no fígado, mas alguma 

atividade catabólica também ocorre nos rins. Os hormônios metabolizados são 

excretados nas fezes, via líquido biliar, e na urina. Os hormônios proteicos, após a 

sua metabolização, são eliminados pelos rins devido às suas características 

estruturais (glicoproteínas) e baixo peso molecular (PALME et al., 1996; 

SCHWARZENBERGER et al., 1996; GRAHAM, 2004; SENGER, 2005). 

Os esteroides salivares são muito utilizados em trabalhos com humanos por 

apresentarem uma forte correlação com os níveis plasmáticos (CHOE; KHAN 

DAWOOD; DAWOOD, 1983; DABBS JR, 1993; DELFS et al., 1994; GANDARA; 

LERESCHE; MANCL, 2007; CELEC et al., 2009; GRÖSCHL, 2009), fato este 

também já confirmado para alguns mamíferos terrestres, como ovinos (FURTADO, 

2007), bovinos (GAO; SHORT; FLETCHER, 1988), e primatas (DIGIANO et al., 

1992; KUTSUKAKE et al., 2009). Já em mamíferos aquáticos, esta correlação 

somente foi testada para foca-monge-do-Havaí (Monachus schauinslandi) 

(PIETRASZEK; ATKINSON, 1994; THEODOROU; ATKINSON, 1998) e leão-

marinho-de-Steller (Eumetopias jubatus) (HARMON, 2001). Entretanto, já foram 

realizados trabalhos utilizando essa matriz em peixe-boi da Amazônia (AMARAL et 

al., 2009), falsa-orca (Pseudorca crassidens) (ATKINSON et al., 1999) e golfinho-

nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) (HOGG; VICKERS; ROGERS, 2005), com 

resultados positivos. Com relação ao peixe-boi da Amazônia, Amaral et al. (2009) 
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demonstraram que a matriz salivar é capaz de expressar as alterações que possam 

ocorrer nos níveis de testosterona sérica na espécie.      

Os hormônios urinários também têm sido muito utilizados em mamíferos 

aquáticos, principalmente nos animais mantidos em cativeiro, pela facilidade de 

coleta e pela proximidade com o evento fisiológico (WALKER et al., 1988; ROBECK 

et al., 1993; WAKAI et al., 2002; ROBECK et al., 2004; ROBECK et al., 2005b; 

AMARAL et al., 2009; ROBECK et al., 2009; AMARAL, 2010; STEINMAN et al., 

2012). Em sirênios, a matriz já foi utilizada na dosagem de andrógenos em peixe-boi 

da Amazônia (AMARAL et al., 2009) e de estrógenos e progestinas em dugongos 

(WAKAI et al., 2002) e em peixe-boi da Flórida (HORIKOSHI, 2004). 

A dosagem de LH em amostra de urina tem sido muito utilizada como 

ferramenta no monitoramento reprodutivo de cetáceos em cativeiro em programas 

de reprodução assistida, possibilitando a determinação do momento exato da 

ovulação (ROBECK et al., 2004; ROBECK et al., 2005b; MURACO et al., 2009; 

ROBECK et al., 2009; ROBECK et al., 2010; STEINMAN et al., 2012). Entretanto, 

não há relatos de dosagem desse hormônio em matrizes alternativas para outros 

mamíferos aquáticos, como sirênios, pinípedes e mustelídeos. 

De acordo com Amaral (2010), a escolha da matriz a ser utilizada deve levar 

em consideração o objetivo proposto, as facilidades de coleta e as etapas 

laboratoriais envolvidas. Desta forma, cada matriz apresenta suas vantagens e 

desvantagens. As amostras salivares mostram-se como uma excelente matriz na 

dosagem de esteroides em peixe-boi da Amazônia, já que são de fácil obtenção e 

não necessitam de extração hormonal, porém, dependendo da técnica de dosagem 

hormonal adotada, é necessário um grande volume de amostra (400-500µL) e 

adaptações no protocolo tradicional de dosagem para aumentar a sensibilidade do 

ensaio (AMARAL et al., 2009). 

Por outro lado, é possível obter amostras de urina de peixe-boi da Amazônia 

em grande volume (10-100mL) (AMARAL et al., 2009; PANTOJA et al., 2010), 

possibilitando a análise de vários hormônios com uma única amostra. Outra 

vantagem da matriz urinária é a possibilidade de acessar hormônios proteicos, como 

o LH (SENGER, 2005). Entretanto, dependendo do protocolo de dosagem hormonal 

adotado, as amostras urinárias podem ser analisadas diretamente no ensaio ou são 

necessárias etapas extras para a disponibilização dos hormônios presentes 

(GRAHAM, 2004; AMARAL et al., 2009; AMARAL, 2010). Além disso, a necessidade 
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de uma manipulação maior dos animais para a obtenção das amostras (AMARAL et 

al., 2009; PANTOJA et al., 2010), no caso de animais não condicionados a colaborar 

com as coletas, deve ser um fator a ser considerado. 

O método de dosagem hormonal também deve ser levado em consideração 

no momento da escolha da matriz. Conjuntos comerciais de radioimunoensaio (RIE), 

sendo a grande maioria desenvolvido para dosagem em soro humano, têm sido 

bastante utilizados em estudos com mamíferos aquáticos (AMARAL, 2010), onde já 

foi relatado a validação destes conjuntos comerciais para dosagem de andrógenos 

salivares e estrógenos e progestinas fecais em peixe-boi da Amazônia 

(NASCIMENTO, 2004; AMARAL et al., 2009). Entretanto, esses conjuntos 

comerciais são desenvolvidos para os principais hormônios (como testosterona, 

estradiol e progesterona) e apresentam baixa reação cruzada com seus metabólitos, 

além do que, são dispendiosos e produzem resíduos radioativos (GRAHAM, 2004; 

PALME et al., 2005; KEAY et al., 2006; FURTADO, 2007; AMARAL, 2010). Uma 

alternativa é a utilização de ensaios imunoenzimáticos, mais conhecidos como 

enzima imunoensaios (EIE), possibilitando a redução dos custos do ensaio e 

evitando a produção de resíduos radioativos (GRAHAM, 2004; PALME et al., 2005; 

KEAY et al., 2006).  

Os principais metabólitos hormonais excretados podem variar de uma espécie 

para outra, com isso, a confecção de anticorpos específicos para cada principal 

metabólito excretado para cada espécie seria o ideal, entretanto, o custo-benefício 

de sua aplicação a torna inviável (GRAHAM, 2004; PALME et al., 2005; 

SCHWARZENBERGER, 2007). Desta forma,  EIE usando anticorpos grupo-

específico estão sendo cada vez mais utilizados, possibilitando o uso do mesmo 

anticorpo em dosagens hormonais de diferentes espécies (ROBECK et al., 2005b; 

KALZ; JEWGENOW; FICKEL, 2006; SCHWARZENBERGER, 2007; BATEMAN et 

al., 2009; KELLAR et al., 2009; ROBECK et al., 2009). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

- Determinar a duração do ciclo estral, bem como seu padrão hormonal, em 

fêmeas cativas de peixe-boi da Amazônia com base nos níveis hormonais 

urinários (estrógenos, progestinas e LH) e salivares (estradiol e 

progesterona). 

 

- Verificar a existência de variação no padrão hormonal (testosterona 

salivar) de machos cativos de peixe-boi da Amazônia em dois trimestres 

diferentes do ano. 

 

- Verificar a existência de variação nos padrões hormonais (estrógenos, 

progestinas e LH urinários, e progesterona e estradiol salivares) de 

fêmeas cativas de peixe-boi da Amazônia em dois trimestres diferentes do 

ano. 

 

- Comparar a viabilidade do uso das matrizes urinária e salivar no 

monitoramento endócrino-reprodutivo de peixes-bois da Amazônia 

fêmeas.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Toda a parte experimental deste trabalho foi realizada de acordo com os 

preceitos éticos na experimentação animal e sob as autorizações da Comissão de 

Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo – FMVZ/USP (Protocolo n° 1434/2008) e do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (Licença n° 16610-2). 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados sete peixes-bois da Amazônia adultos (quatro machos e três 

fêmeas) com idade superior a dez anos (Quadro 1), todos inicialmente alojados em 

três tanques circulares (10m de diâmetro e 2,5m de profundidade) conectados entre 

si por tanques de cambiamento (3,5 X 2,5 X 1,5m), juntamente com outros peixes-

bois no Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – LMA/INPA, Manaus – AM (Figura 2). Cada tanque possui fonte de água 

e drenagem independente. A água é retirada de poços artesianos e sua temperatura 

varia entre 25 e 29°C. 

Os animais foram alimentados com capim colônia (Brachiaria mutica) e 

macrófitas aquáticas na proporção de aproximadamente 40% da dieta, sendo os 

demais 60% complementados por verduras e legumes variados, perfazendo um total 

de alimentos não inferior a 8% do peso do animal por dia (BEST, 1981). 
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Quadro 1 – Características do peixes-bois da Amazônia utilizados neste estudo. Informações obtidas 
no ano de 2009 

 

Animal Sexo 
 Tempo em 

cativeiro (anos) 

Chegada ao cativeiro Histórico reprodutivo 

em cativeiro 

Ti-018 M 32 Juvenil 2 filhotes 

Ti-020 M 31 < um ano de idade 2 filhotes 

Ti-070 M 15 < um ano de idade Nunca foi pai 

Ti-082 M 11 Nascido em cativeiro Nunca foi pai 

Ti-057 F 25 Juvenil/adulto 1 filhote 

Ti-060 F 25 Juvenil/adulto 1 filhote 

Ti-071 F 14 < um ano de idade Nunca emprenhou 

 

 

 

Figura 2 – Tanques dos peixes-bois da Amazônia no Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia – LMA/INPA. T 1: Tanque circular 1 (exposição); T 2: 
Tanque circular 2; T 3: Tanque circular 3; C 1: Tanque de cambiamento 1; C 2: Tanque de 
cambiamento 2 
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4.2 COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO 

 

 

As coletas foram realizadas em duas épocas diferentes do ano (Trimestre I – 

15 de março a 15 de junho, Trimestre II – 1 de setembro a 30 de novembro), 

escolhidas com base nos dados obtidos por Nascimento (2004) e Pimentel (1998), 

durante dois anos consecutivos (2009 e 2010). Informações sobre as variáveis 

ambientais durante os dois anos amostrados foram obtidas junto aos órgãos 

governamentais competentes para a caracterização ambiental das épocas de coleta 

escolhidas, desta forma, o Trimestre I foi caracterizado como uma época de 

diminuição da precipitação pluviométrica, decréscimo da duração da fotofase e 

enchente e cheia do rio Amazonas na Amazônia Central, e o Trimestre II como uma 

época de aumento na duração da fotofase, aumento da precipitação pluviométrica e 

vazante e seca do rio Amazonas na Amazônia Central (Figura 3). Durante 12 

semanas consecutivas em cada Trimestre de coleta, foram colhidas amostras de 

saliva dos machos e saliva e urina das fêmeas. Todo material foi coletado entre 

07:30 e 09:00hs da manhã.  
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Figura 3 – Média da variação mensal da duração da fotofase e precipitação pluviométrica na cidade 

de Manaus – AM, e nível d’água do rio Amazonas na Amazônia Central, durante os anos 
de 20909 e 2010. Faixas cinzas: épocas de coletas adotadas neste estudo (Trimestre I e 
Trimestre II). Fonte dos dados brutos: CPTEC-INPE; ANA 
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Durante todas as épocas de coleta, os machos foram mantidos no Tanque 

circular 2, o qual era seco uma vez por semana para limpeza. As fêmeas foram 

colocadas nos Tanques de cambiamento, os quais eram secos diariamente. Ao 

finalizar cada época de coleta, as fêmeas retornavam aos tanques circulares (ver 

Figura 2). 

A fêmea Ti-060 foi mantida no Tanque de cambiamento 1, junto com outros 

animais, com acesso diário ao Tanque circular 1 (de exposição). Já a fêmea Ti-057 

foi mantida sozinha no Tanque de cambiamento 2 durante as épocas de coleta do 

ano de 2009, porém, compartilhou o tanque com a fêmea Ti-071 durante as coletas 

do ano de 2010. Por motivos logísticos, a fêmea Ti-071 só participou do experimento 

durante o ano de 2010.  

As colheitas de saliva foram realizadas utilizando uma colher de metal, 

raspando suavemente a mucosa oral (AMARAL et al., 2009) após a drenagem do 

tanque. Caso fosse observado que o material estava contaminado (fezes ou 

sangue), este era descartado. Foram colhidas amostra dos machos uma vez por 

semana, aproveitando a drenagem dos tanques para limpeza (Figura 4). No caso 

das fêmeas, foram realizadas colheitas diárias seguindo o mesmo procedimento. 

Todo material coletado foi congelado a -20ºC até análise hormonal. 

As amostras de urina foram colhidas diariamente, com o auxílio de um 

recipiente de metal colocado sob a abertura genital após a drenagem do tanque, 

conforme descrito por Pantoja et al. (2010) (Figura 5). Alguns minutos após a 

realização deste procedimento, normalmente a amostra de urina era obtida. Um 

limite máximo de aproximadamente 10 minutos foi estipulado para a obtenção da 

amostra, com isso, caso o animal não urinasse, ele era liberado da colheita do dia 

para minimizar o estresse. O material colhido foi separado em três alíquotas e 

armazenado a -20°C até a análise hormonal. 
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Figura 4 – Colheita de saliva em peixe-boi da Amazônia macho com o auxílio de uma colher de metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5 – Recipiente de metal (seta amarela) disposto sob a abertura genital de uma fêmea de 

peixe-boi da Amazônia para a colheita de urina 
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4.3 ANÁLISE HORMONAL 

 

 

Toda análise hormonal foi realizada no Laboratório de Dosagens Hormonais 

do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (LDH-VRA-FMVZ/USP), São Paulo – SP. 

 

 

4.3.1 Machos 

 

 

As amostras de saliva dos machos foram submetidas à técnica de RIE em 

fase sólida para testosterona total utilizando o conjunto diagnóstico comercial 

Testosterona Total Coat-A-Count® (Siemens, Los Angeles, CA, EUA) desenvolvido 

para soro humano, porém, já previamente validado para a utilização de saliva de T. 

inunguis (AMARAL et al., 2009). 

A dosagem da testosterona salivar foi realizada de acordo com o protocolo 

modificado descrito por Amaral et al. (2009), onde as amostras passaram por dois 

ciclos de descongelamento/congelamento para serem liquefeitas, centrifugadas e 

posteriormente submetidas à dosagem hormonal. Foram adicionados 200µL de 

amostra ou de calibrador nos tubos de polipropileno e incubados por 24hs em 

temperatura ambiente (20-22oC). Após isso, foi adicionado 1mL da testosterona 

radiomarcada e novamente incubado “overnight” em temperatura ambiente. O 

material foi decantado e a radioatividade dos tubos medida em contador gama por 

dois minutos. Os calibradores utilizados na construção da curva padrão foram 

diluídos 20 vezes em água destilada. Todo o ensaio foi realizado em duplicata. 

Os coeficientes de variação intra e interensaio foram inferiores a 8,33%, e a 

dose mínima detectada foi 5,0 pg/mL. 
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4.3.2 Fêmeas 

 

 

 As amostras de urina e saliva das fêmeas foram dosadas por EIE para a 

quantificação de estrógenos, progestinas e LH urinários, e estradiol e progesterona 

salivares.  

Para eliminar as variações no clearance renal e possível contaminação das 

amostras de urina com água, foi dosada a creatinina urinária (Cr) de uma alíquota de 

cada amostra colhida, utilizando o conjunto comercial para dosagem de Cr da 

empresa Labtest (ref-35, Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa Santa, MG, Brasil).  

 

 

4.3.2.1 Progestinas urinárias e progesterona salivar 

 

 

Para a dosagem de progestinas urinárias e progesterona salivar foi adotado o 

protocolo de EIE já descrito para outros mamíferos (MUNRO et al., 1991; GRAHAM 

et al., 2001; ROBECK et al., 2005b; FURTADO, 2007), utilizando o anticorpo CL425 

(C. Munro, UC Davis, CA, EUA), com modificações. 

Devido ao baixo volume de amostra de saliva obtida em cada colheita, 

apenas uma ou duas amostras por semana de cada animal foram selecionadas para 

dosagem de progesterona salivar. As amostras selecionadas passaram por dois 

ciclos de descongelamento/congelamento para serem liquefeitas, foram então 

centrifugadas e posteriormente concentradas, onde, 375µL de cada amostra foi 

liofilizado (Liofilizador L108, Liotop, São Carlos, SP, Brasil) e posteriormente 

ressuspendido em 125µL de solução tampão (NaH2PO4.H2O: 5,421g/L; Na2HPO4: 

8,662g/L; NaCl: 8,7g/L; Albumina sérica bovina: 1,0g/L; pH 7,0). As amostras de 

urina foram utilizadas puras ou diluídas em solução tampão em 1:5. 

Microplacas de poliestireno de 96 poços de alta adsorção (MaxiSorp, Nunc, 

Rochester, NY, EUA) foram marcadas (50µl/poço) com o anticorpo diluído (1:8.000) 

em solução de marcação (Na2CO3:1,59g/L; NaHCO3: 2,93g/L; pH 9,6), seladas com 

adesivo de acetato, e incubadas a 4oC por 16hs. Após a incubação, as microplacas 

foram submetidas a um ciclo de três lavagens com solução de lavagem (NaCl: 

87,66g/L; Tween-20: 0,5%).  
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Foi adicionado 25µL de solução tampão em cada poço e, posteriormente, 

50µL de cada amostra (saliva ou urina), padrão da curva (0,1 – 10.000pg/mL), ou 

controle. Imediatamente após, foi adicionado 50µL de solução de progesterona 

conjugada com enzima (HRP: horseradish peroxidase; C. Munro, UC Davis, CA, 

EUA) diluída em solução tampão (1:160.000). As microplacas foram seladas e 

incubadas por 2hs em temperatura ambiente. 

Após a incubação, as microplacas foram lavadas, e posteriormente 

adicionado 100µL/poço de substrato cromógeno (Enhanced K-Blue Substrate – 

TMB, Neogen do Brasil, Indaiatuba, SP, Brasil).  A reação cromógena foi parada 

com 100µL de solução STOP (H2 SO4: 10%). 

A densidade óptica de cada poço foi medida em uma leitora automática (DTX 

800 Multimode Detector, Beckman Coulter, Brea, CA, EUA) utilizando o filtro de 

450nm. 

Todas as amostras, controles e padrões foram analisados em duplicata, e a 

sensibilidade do ensaio foi de 0,90pg/mL. Os coeficientes de variação intra e 

interensaio foram <6,88%  e <12,87%, respectivamente. Diluições seriadas de 

amostras de urina e saliva apresentaram curvas de padrão similar à curva padrão 

(R2 = 0,99 e R2 = 0,90, respectivamente). 

O anticorpo utilizado apresenta as seguintes reações cruzadas com os 

metabólitos de progesterona (de acordo com Graham et al. (2001)): 100% 

progesterona (4-pregnen-3,20-diona), 188% 4-pregnen-3α-ol-20-ona,  172% 4-

pregnen-3β-ol-20-ona, 147% 4-pregnen-11α-ol-3,20-diona, 94% 5α-pregnan-3β-ol-

20-ona, 64% 5α-pregnan-3α-ol-20-ona, 55% 5α-pregnan-3,20-diona, 12,5% 5β-

pregnan-3β-ol-20-ona, 8% 5β-pregnan-3,20-diona, 2,5% 4-pregnen-11β-ol-3,20-

diona, e < 1% com 5β-pregnan-3α-ol-20-ona,  pregnanediol (5β-pregnan-3α,20α-

diol), 5α-pregnan-3α,20β-diol, androstenediona (5β-pregnan-3,17-diona) e  

corticosterona (5β-pregnan-11β,21-diol-3,20-diona). 

 

 

4.3.2.2 Estrógenos urinários 

 

 

O protocolo adotado na dosagem dos estrógenos urinários foi o mesmo 

utilizado para progestinas, só que utilizando o anticorpo R522 para estrona 
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conjugada (C. Munro, UC Davis, CA, EUA) na concentração de 1:8.000, e hormônio 

conjugado com HRP (C. Munro, UC Davis, CA, EUA) na concentração 1:160.000. 

Para este ensaio, as amostras de urina foram utilizadas puras. 

Os ensaios realizados apresentaram uma sensibilidade de 1,66pg/mL, os 

coeficientes de variação intra e interensaio foram <5,74% e <12,25%, 

respectivamente, e a diluição seriada de um “pool” de amostras apresentou 

paralelismo com a curva padrão (R2 = 0,81). 

O anticorpo utilizado apresenta as seguintes reações cruzadas (de acordo 

com Munro et al. (1991)): 100% estrona-3-glicuronídeo, 66% estrona-3-sulfato, 

238% estrona, 7,8% estradiol-17β, 3,8% estradiol-3-glicuronídeo, 3,3% estradiol-3-

sulfato, 0,1% estradiol-17β-sulfato, estradiol-3-disulfato, e < 0,1% com etinil-

estradiol-17β, estriol, progesterona, pregnanediol, cortisol, testosterona e 

androsterona. 

 

 

4.3.2.3 Estradiol salivar 

 

 

Inicialmente, quatro a sete amostras de saliva por semana de cada animal 

foram processadas e posteriormente concentradas conforme descrito anteriormente 

nas análises de progesterona salivar. Para as dosagens hormonais, o mesmo 

protocolo anteriormente descrito foi aplicado. Foi utilizado o anticorpo R-0008 para 

estradiol-17β, com o respectivo HRP, fornecido por C. Munro (UC Davis, CA, EUA), 

nas concentrações 1:10.000 e 1:40.000, respectivamente. 

Os coeficientes de variação intra e interensaio foram <12,52%, e a 

sensibilidade do ensaio foi de 0,88pg/mL. Diluições seriadas de um “pool” de saliva 

apresentaram um padrão paralelo à curva padrão (R2 = 0,99). 

As reações cruzadas que o anticorpo utilizado apresenta, de acordo com C. 

Munro, são: 100% estradiol-17β, 0,73% estrona, e < 0,1% com estrona-3-sulfato, 

progesterona, testosterona, cortisol, corticosterona, e androstenediona. 
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4.3.2.4 LH urinário 

 

 

A dosagem do LH urinário foi realizada utilizando o protocolo descrito por 

Graham et al. (2002a), com modificações. 

Antes do ensaio hormonal, 500µL de cada amostra urinária foi liofilizada e 

posteriormente ressuspendida em 250µL de tampão fosfato-salino (pH 7,0). 

Para o ensaio hormonal, as microplacas foram marcadas com GAMG 

purificado (goat anti-mouse gamma globulin) (25µg/placa; Sigma Chemicals, St. 

Louis, MO, EUA) dissolvido em solução de marcação (Na2CO3.H2O: 1,59g/L; 

NaHCO3: 2,936g/L; pH 9.6) e incubado “overnight” a temperatura ambiente. Os 

poços foram lavados com solução de lavagem (Tween-20: 0,02%), preenchidos com 

tampão TRIZMA (Trizma: 2,42g/L; NaCl: 17,9g/L; Albumina sérica bovina: 1,0g/L; 

Tween-80: 0,1%; pH 7.5), e as placas foram mantidas em temperatura ambiente 

para estabilização por no mínimo uma hora. 

  As placas foram esvaziadas e acrescentado 100µL de cada amostra, padrão 

da curva (1,9 – 250,0 pg/poço; NIH-LH bovino padrão; A.F. Parlow, NIDDK National 

Hormone and Pituitary Program, Harbor-UCLA Medical Center, Torrance, CA, EUA) 

ou controle em cada poço, todos em duplicata. Posteriormente, 100µL do anticorpo 

para LH bovino (518-B7; J. Roser, UC Davis, CA, EUA) diluído em tampão Trizma 

(1:400.000) foi adicionado em cada poço, e as placas foram seladas e incubadas 

“overnight” em temperatura ambiente. 

Após a incubação, 50µL de LH ovino biotinado (NIDDK-oLH-26; A.F. Parlow, 

NIDDK National Hormone and Pituitary Program; biotinado com o conjunto comercial 

para biotinação EZ-Link Sulfo-NHS-LC, Pierce Chemicals, Rockford, IL, EUA), 

diluído em tampão Trizma (1:200.000), foi adicionado em cada poço, e 

posteriormente incubado em temperatura ambiente por 3hs. 

As placas foram novamente lavadas e incubadas por 45 minutos com uma 

solução de estreptavidina-peroxidase (200µL/poço; 1µL de enzima diluído em 22mL 

de tampão Trizma). Mais um ciclo de lavagem foi aplicado, e posteriormente 

adicionado 200µL de solução substrato (500µL de tetrametilbenzidina diluída em 

dimetilsulfóxido (0,004g/mL) e 100µL de H2O2 a 0,6%, adicionados a 24mL de 

tampão substrato (C2H3Na: 1,36g/L; pH 5,0)) em cada poço, e incubadas por 45 
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minutos. A reação cromógena foi parada com 50µL de solução STOP e a densidade 

óptica foi medida a 450nm. 

A sensibilidade do ensaio foi de 56,25pg/mL, e os coeficientes de variação 

intra e interensaio foram <5,94% e <13,73%, respectivamente. Um “pool” de 

amostras foi diluído seriadamente e apresentou um padrão paralelo à curva padrão 

(R2 = 0,95). 

De acordo com Matteri et al. (1987), o anticorpo utilizado apresenta uma alta 

especificidade para LH, porém não é espécie-específico, apresentando alta reação 

com LH de várias espécies de mamíferos. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados nas amostras urinárias foram corrigidos com o valor de 

creatinina e expressos como ng/mg Cr, enquanto os hormônios salivares foram 

expressos como pg/mL. As amostras urinárias com valores de Cr <0,1mg/dL foram 

excluídas das análises por serem consideradas muito diluídas e/ou contaminadas. 

Para a caracterização do ciclo estral, os dados hormonais foram inicialmente 

tabulados individualmente para cada animal. Os resultados de progestinas urinárias 

foram analisados em um processo iterativo de exclusão dos valores maiores que a 

média mais dois desvios padrões, até a determinação dos valores basais (GRAHAM 

et al., 2002b). O padrão cíclico foi considerado quando ocorria a manutenção de 

valores maiores que os basais por mais de três dias consecutivos, e posterior 

retorno aos valores basais. Caso isto não ocorresse durante toda a época de coleta, 

o animal foi considerado em aciclia. 

Para os estrógenos urinários e LH urinário, considerou-se valores acima da 

média mais dois desvios padrões como picos, e abaixo como valores basais. As 

fases progesterônica (valores consistentes acima dos valores basais de progestinas 

urinárias) e não-progesterônica (valores basais de progestinas urinárias) foram 

determinadas, e o ciclo estral foi definido como o intervalo entre o início de uma fase 

progesterônica e o início da fase progesterônica subsequente. A duração do ciclo 

estral, das fases progesterônica e não-progesterônica, e do intervalo entre os picos 
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de estrógenos urinários e entre os de LH urinário foram calculados para cada 

animal, e posteriormente os valores médios entre os indivíduos foram determinados. 

Os mesmos procedimentos descritos para a matriz urinária foram aplicados 

para os resultados hormonais na matriz salivar. Devido à maior amostragem para 

estradiol salivar do que para progesterona salivar, a duração do ciclo estral também 

foi calculada com base no intervalo entre os picos de estradiol salivar sucedidos por 

elevação da progesterona salivar. 

Após a verificação da normalidade dos resíduos (distribuição de Gauss) e 

homogeneidade das variâncias de cada variável hormonal, a obtenção das mesmas 

ocorreu após transformação dos dados para logaritmo na base 10 (progestinas 

urinárias, LH urinário e estradiol salivar) e para raiz quadrada (estrógenos urinários e 

progesterona salivar). Os valores de progestinas urinárias e de progesterona salivar 

nas fases progesterônica e não-progesterônica e na aciclia foram comparados 

estatisticamente. Do mesmo modo, os valores de estrógenos urinários, estradiol 

salivar e LH urinário no padrão cíclico e aciclia também foram comparados. Para a 

análise estatística, foi utilizado o PROC GLM do programa SAS System for Windows 

(SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA), e as diferenças entre os grupos foram avaliadas 

pelos testes t de Student para dois grupos e LSD para mais de dois grupos. Um 

valor de probabilidade de P<0,05 foi considerado significante. 

Para a análise de variação do padrão hormonal nos dois trimestres, os dados 

hormonais foram classificados em Mês (4 semanas = 1 mês), Trimestre e Ano de 

coleta (Figura 6), e o efeito do fatores Mês, Trimestre, Ano e interações entre estes 

fatores foram analisados pelo PROC GLM. Foram utilizados como pós-teste, o teste 

t de Student para dois tratamentos e o teste LSD para mais de dois tratamentos, 

considerando um valor de probabilidade de P<0,05 como significante. 

A variável “testosterona salivar” não obedeceu à normalidade dos resíduos, 

sendo a mesma obtida por transformação para logaritmo na base 10. 

Para a descrição dos resultados da variação do padrão hormonal, foram 

utilizadas as medianas e os desvios quartílicos. 

Adicionalmente, também foi calculado a correlação de Pearson entre os 

valores de progestinas urinárias e progesterona salivar, e entre estrógenos urinários 

e estradiol salivar. 
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Figura 6 – Esquema utilizado na classificação das amostras coletadas em grupos 
para a análise estatística da variação do padrão hormonal 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados foram separados no tópicos 1 – ciclo estral, 2 – variação do 

padrão hormonal e 3 – correlação entre as matrizes urinária e salivar, para uma 

maior compreensão destes. 

 

 

5.1 CICLO ESTRAL 

 

 

O padrão cíclico das progestinas urinárias foi observado somente em duas 

das três fêmeas analisadas, sendo que na fêmea Ti-057 este foi observado durante 

o Trimestre I nos dois anos amostrados, estando em aciclia no Trimestre II. Por 

outro lado, para a fêmea Ti-060, somente foi observado padrão cíclico no Trimestre I 

do Ano I (2009), e aciclia nos outros Trimestres de coleta. Não foi observado padrão 

cíclico em nenhum Trimestre de coleta na fêmea Ti-071. 

Para a matriz urinária, a duração média do ciclo estral foi de 39,67±1,15 dias 

(39 – 41 dias) (Tabela 1 e Gráfico 1), sendo observados três ciclos completos e seis 

ciclos incompletos. As fases progesterônica e não-progesterônica tiveram uma 

duração média de 29,00±5,29 dias (23 – 33 dias) e 10,67±6,43 dias (6 – 18 dias), 

respectivamente (Tabela 1), sendo que os valores de progestinas urinárias foram 

significantemente maiores na fase progesterônica do que na fase não-

progesterônica e na aciclia (P<0,0001; Teste LSD). 

Foram observados dois picos distintos de estrógenos urinários em todos os 

ciclos analisados. O primeiro pico (Pico I) foi acompanhado de níveis baixos de 

progestinas urinárias e ocorreu no final da fase progesterônica ou no início da fase 

não-progesterônica. O segundo pico (Pico II) foi imediatamente sucedido pela 

elevação das progestinas urinárias (Gráfico 1). O intervalo médio entre estes picos 

foi de 22,50±9,50 dias (14 – 38 dias), sendo que entre os picos correspondentes, 

foram de 53,00±4,24 dias (50 – 56 dias) e 48,00±19,80 dias (34 – 62 dias) para os 

Picos I e II, respectivamente (Tabela 1). Os valores de estrógenos urinários durante 

o padrão cíclico foram significativamente maiores durante o padrão cíclico quando 

comparado com a aciclia (P<0,05; Teste t de Student). 
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Tabela 1 – Duração do ciclo estral e de suas fases, e níveis hormonais urinários durante os padrões 
cíclico e acíclico em três peixes-bois da Amazônia. Valores do padrão cíclico referentes a 
três ciclos completos e seis ciclos incompletos 

 

 Média±DP Mín - Máx N 

Padrão cíclico    

Progestinas - Fase progesterônica (ng/mg Cr) 12,29±18,69 0,12 – 99,78 101 

Progestinas – Fase não-progesterônica (ng/mg Cr) 0,60±0,65 0,01 – 3,46 133 

Estrógenos (ng/mg Cr) 0,66±0,46 0,01 – 2,68 236 

LH (ng/mg Cr) 5,34±3,73 0,69 – 25,51 236 

Duração da fase progesterônica (dias) 29,00±5,29 23 – 33 3 

Duração da fase não-progesterônica (dias) 10,67±6,43 6 – 18 3 

Intervalo entre picos de estrógenos I e II (dias)a 22,50±9,50 14 – 38 6 

Intervalo entre picos de estrógenos I (dias) 53,00±4,24 50 – 56 3 

Intervalo entre picos de estrógenos II (dias) 48±19,80 34 – 62 3 

Duração do ciclo (dias)b 39,67±1,15 39 – 41 3 

    

Padrão acíclico    

Progestinas (ng/mg Cr) 0,36±0,30 0,01 – 2,64 436 

Estrógenos (ng/mg Cr) 0,60±0,48 0,01 – 2,68 436 

LH (ng/mg Cr) 4,26±3,21 0,19 – 23,87 436 

a – Pico de estrógenos I: pico acompanhado dos níveis basais de progestinas urinárias; Pico de 
estrógenos II: pico imediatamente sucedido pela elevação das progestinas urinárias. 
b – Ciclo = Fase progesterônica + Fase não-progesterônica. 
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Gráfico 1 – Valores médios das progestinas e estrógenos urinários durante o ciclo estral em dois 
peixes-bois da Amazônia (três ciclos completos e seis ciclos incompletos). Dia zero: dia 
imediatamente anterior à elevação das progestinas urinárias. Seta verde: pico de 
estrógeno urinário 

 

 

 

 

Os valores de LH urinário foram significativamente maiores no padrão cíclico 

do que no padrão acíclico (P<0,001; Teste t de Student). Por outro lado, não foi 

observado uma constância no aparecimento dos picos de LH, sendo observado 

somente três picos de LH em toda amostragem. Desta forma, não foi possível o 

cálculo médio do intervalo entre os picos. Porém, ao comparar os dados com o ciclo 

médio observado, os picos de LH urinário coincidiram com os dois picos de 

estrógenos urinários (Gráfico 2). Ao avaliar os três picos isoladamente, observou-se 

uma estreita relação entre os picos de LH e os de estrógenos adjacentes (Gráfico 3). 
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Gráfico 2 – Valores médios de progestinas e estrógenos urinários durante o ciclo estral em dois 
peixes-bois da Amazônia (3 ciclos completos e seis ciclos incompletos), e box plot dos 
valores de LH urinário durante os ciclos estrais observados. Dia zero: dia imediatamente 
anterior à elevação das progestinas urinárias. Seta verde: pico de estrógeno urinário; 
seta roxa: pico de LH urinário 
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Gráfico 3 – Valores médios de LH e estrógenos urinários durante a ocorrência de três picos de LH 
observados em ciclos estrais de dois peixes-bois da Amazônia. Dia zero: dia do pico de 
LH. Símbolos abertos: picos hormonais 

 

 

 

 

Para a matriz salivar, foi observado o mesmo padrão visto na matriz urinária, 

com padrão cíclico na progesterona salivar ocorrendo somente nos animais Ti-057 e 

Ti-060, e somente nos Trimestres anteriormente citados. Sendo assim, também 

foram observados três ciclos completos e seis ciclos incompletos. A duração das 

fases progesterônica e não-progesterônica foram de 28,33±9,61 dias (18 – 37 dias) 

e 18,00±7,21 dias (12 – 26 dias), respectivamente. Também foram observados dois 

picos distintos de estradiol salivar, como previamente relatado para estrógenos 

urinários, com intervalo médio de 23,29±4,11 dias (18 – 29 dias) entre eles. O ciclo 

estral apresentou uma duração média de 46,67±2,52 dias (44 – 49 dias) com base 

na progesterona salivar, e de 44,00±2,00 dias (42 – 46 dias) com base no intervalo 

entre os picos de estradiol sucedidos pela elevação da progesterona (Pico II) 

(Gráfico 4 e Tabela 2). Os valores de progesterona salivar foram significativamente 
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maiores na fase progesterônica que na fase não-progesterônica e no padrão acíclico 

(P<0,0001; Teste LSD), e os valores de estradiol salivar durante o padrão cíclico 

foram significativamente maiores quando comparados com os valores do padrão 

acíclico (P<0,0001; Teste t de Student). 

 

 

Gráfico 4 – Valores médios de progesterona e estradiol salivares durante o ciclo estral em dois 
peixes-bois da Amazônia (três ciclos completos e seis ciclos incompletos). Dia zero: dia 
do pico de estradiol salivar imediatamente sucedido pela elevação da progesterona 
salivar. Seta verde: pico de estradiol salivar 
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Tabela 2 – Duração do ciclo estral e de suas fases, e níveis hormonais salivares durante os padrões 
cíclico e acíclico em três peixes-bois da Amazônia. Valores do padrão cíclico referentes a 
três ciclos completos e seis ciclos incompletos 

 

 Média±DP Mín - Máx N 

Padrão cíclico    

Progesterona – Fase progesterônica (pg/mL) 38,06±40,20 6,29 – 152,78 23 

Progesterona – Fase não-progesterônica (pg/mL) 8,89±7,28 0,03 – 29,28 33 

Estradiol (pg/mL) 30,22±36,35 1,34 – 246,71 149 

Duração da fase progesterônica (dias) 28,33±9,61 18 – 37 3 

Duração da fase não-progesterônica (dias) 18,00±7,21 12 – 26 3 

Intervalo entre picos de estradiol I e II (dias)a 23,29±4,11 18 – 29 7 

Intervalo entre picos de estradiol I (dias) 48,67±4,73 45 – 54 3 

Intervalo entre picos de estradiol II (dias) 44,00±2,00 42 – 46 3 

Duração do ciclo (base progesteronab) (dias) 46,67±2,52 44 – 49 3 

Duração do ciclo (base estradiol IIc) (dias) 44,00±2,00 42 – 46 3 

    

Padrão acíclico    

Progesterona (pg/mL) 8,37±4,55 0,63 – 28,39 91 

Estradiol (pg/mL) 13,96±19,15 0,03 – 142,97 210 

a – Pico de estradiol I: pico acompanhado dos níveis basais de progesterona salivar; Pico de estradiol 

II: pico imediatamente sucedido pela elevação da progesterona salivar. 

b – Ciclo = Fase progesterônica + Fase não-progesterônica. 

c – Ciclo = intervalo entre picos imediatamente sucedidos pela elevação da progesterona salivar 

(picos de estradiol II). 
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5.2 VARIAÇÃO DO PADRÃO HORMONAL 

 

 

Os dados foram apresentados separadamente, de acordo com a variável 

analisada. 

 

 

5.2.1 Testosterona salivar 

 

 

Para a variável “testosterona salivar” avaliada nos machos não foi observado 

efeito significativo do fator Ano (P=0,2072), e nem sua interação com os outros 

fatores, entretanto, foi observado interação entre Mês e Trimestre (P<0,01) (Tabela 

3).    

 

 

Tabela 3 – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, e suas interações, nos 
níveis de testosterona salivar de quatro peixes-bois da Amazônia machos. Significância 
P<0,05; Teste GLM para medidas repetidas 

 

Fator P 

Mês 0,9976 

Trimestre 0,2809 

Ano 0,2072 

Mês X Trimestre 0,0039 

Mês X Ano 0,5465 

Trimestre X Ano 0,9132 

Mês X Trimestre X Ano 0,3929 

 

 

No pós-teste, foi observado um efeito significativo do Mês em cada Trimestre 

e um efeito significativo do Trimestre em cada Mês (Tabela 4). Houve uma 

diminuição da testosterona salivar no Mês III do Trimestre I quando comparado ao 

Mês II do mesmo Trimestre, e um aumento significativo no Mês III do Trimestre II 

quando comparado com os outros Meses do mesmo Trimestre (P<0,05; Teste LSD). 
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Só houve diferença significativa no Mês III ao comparar o Trimestre I com o 

Trimestre II, com valores maiores de testosterona salivar no Trimestre II (P<0,05, 

Teste t de Student). 

 

 

 Tabela 4 – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre em cada Mês de coleta 
sobre os níveis de testosterona salivar (mediana ± desvio quartílico) de quatro peixes-
bois da Amazônia machos. Valores em pg/mL; N=28 

 

 Mês I Mês II Mês III 

Trimestre I 26,56±8,95AB 30,22±11,19A 20,23±8,91Ba 

Trimestre II 26,53±11,07B 24,06±9,94B 35,91±5,64Ab 

Letras maiúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada linha (P<0,05; Teste LSD).  
Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,05; Teste t de 
Student).  

 

 

5.2.2 Progestinas urinárias 

 

 

Nas fêmeas, houve interação do fator Ano com os outros fatores na variável 

“progestinas urinárias” (P<0,01) (Tabela 5), desta forma, a interação entre os fatores 

Mês e Trimestre foi avaliada de forma separada para cada ano amostrado. 

 

 

Tabela 5 – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, e suas interações, nos 
níveis de progestinas urinárias de três peixes-bois da Amazônia fêmeas. Significância 
P<0,05; Teste GLM para medidas repetidas 

 

Fator P 

Ano 0,0353 

Mês <0,0001 

Trimestre <0,0001 

Mês X Trimestre <0,0001 

Mês X Ano <0,0001 

Trimestre X Ano 0,0007 

Mês X Trimestre X Ano 0,0015 
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No Ano I (2009), o pós-teste mostrou um efeito significativo do Mês em cada 

Trimestre e um efeito significativo do Trimestre em cada Mês de coleta (Tabela 6). 

Houve um aumento das progestinas urinárias nos Meses II e III do Trimestre I 

quando comparado com o Mês I do mesmo Trimestre (P<0,01; Teste LSD). 

Entretanto, sem diferenças entre os Meses do Trimestre II (P=0,1580; Teste LSD). 

Houve diferença nos Meses II e III ao comparar o Trimestre I com o Trimestre II, 

onde o Trimestre I valores maiores de progestinas urinárias (P<0,01; Teste t de 

Student). 

 

 

Tabela 6 – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre em cada Mês de coleta 
sobre os níveis de progestinas urinárias (mediana ± desvio quartílico) de dois peixes-bois 
da Amazônia fêmeas no ano de 2009. Valores em ng/mg Cr 

 

 Mês I Mês II Mês III 

Trimestre I 0,29±0,23 (N=50)B 0,68±15,72 (N=48)Aa 0,72±3,87 (N=52)Aa 

Trimestre II 0,24±0,09 (N=19) 0,25±0,10 (N=39)b 0,31±0,19 (N=51)b 

Letras maiúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada linha (P<0,01; Teste LSD).  
Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,01; Teste t de 
Student).  

 

 

No Ano II (2010), foi observado somente efeito significativo do Trimestre em 

cada Mês de coleta (Tabela 7). Os Meses I, II e III do Trimestre I apresentaram 

valores de progestinas urinárias significativamente maiores que os respectivos 

meses no Trimestre II (P<0,05; Teste t de Student). 

 

 

Tabela 7 – Efeito do Trimestre em cada Mês de coleta sobre os níveis de progestinas urinárias 
(mediana ± desvio quartílico) de três peixes-bois da Amazônia fêmeas no ano de 2010. 
Valores em ng/mg Cr 

 

 Mês I Mês II Mês III 

Trimestre I 0,41±0,40 (N=64)a 0,43±0,33 (N=80)a 0,46±0,33 (N=79)a 

Trimestre II 0,34±0,15 (N=54)b 0,24±0,15 (N=57)b 0,29±0,09 (N=55)b 

Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,05; Teste t de 
Student).  
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5.2.3 Estrógenos urinários 

 

 

Os estrógenos urinários apresentaram variação entre os anos (P<0,05), 

porém, sem interação com os Meses e os Trimestres de coleta. Por outro lado, foi 

observado interação entre Mês e Trimestre (P<0,01) (Tabela 8). 

No pós-teste, foi observado que o Ano I (2009) apresentou valores de 

estrógenos urinários significativamente menores que o Ano II (2010) (P<0,05; Teste t 

de Student) (Tabela 9). 

 

 

Tabela 8 – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, e suas interações, nos 
níveis de estrógenos urinários de três peixes-bois da Amazônia fêmeas. Significância 
P<0,05; Teste GLM para medidas repetidas 

 

Fator P 

Ano 0,0429 

Mês 0,2918 

Trimestre <0,0001 

Mês X Trimestre 0,0048 

Mês X Ano 0,1791 

Trimestre X Ano 0,7513 

Mês X Trimestre X Ano 0,6096 

 

 

 

Tabela 9 – Efeito do Ano de coleta sobre os níveis de estrógenos urinários (mediana ± desvio 
quartílico) de três peixes-bois da Amazônia fêmeas 

 

 Estrógenos urinários 

(ng/mg Cr) 

Ano I 0,50±0,21 (N=259)a 

Ano II 0,55±0,28 (N=389)b 

Letras minúsculas diferentes - diferença significante (P<0,05; Teste t de Student).  
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A análise de interação entre Mês e Trimestre revelou, no pós-teste, efeito 

significativo do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito significativo do Trimestre 

em cada Mês de coleta (Tabela 10). Houve um aumento de estrógenos urinários no 

Mês II do Trimestre I ao comparar com o Mês I do mesmo Trimestre (março/abril) 

(P<0,01; Teste LSD). Os níveis de estrógenos urinários foram maiores nos Meses I, 

II e III do Trimestre I quando comparados com os respectivos Meses no Trimestre II 

(P<0,05; Teste t de Student). 

 

 

Tabela 10 – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre em cada Mês de coleta 
sobre os níveis de estrógenos urinários (mediana ± desvio quartílico) de três peixes-bois 
da Amazônia fêmeas. Valores em ng/mg Cr 

 

 Mês I Mês II Mês III 

Trimestre I 0,55±0,28 (N=114)Ba 0,72±0,29 (N=128)Aa 0,61±0,26 (N=131)ABa 

Trimestre II 0,40±0,19 (N=73)b 0,37±0,21 (N=96)b 0,47±0,21 (N=106)b 

Letras maiúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada linha (P<0,01; Teste LSD).  
Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,05; Teste t de 
Student).  

 

 

5.2.4 LH urinário 

 

 

A variável “LH urinário” apresentou interação do fator Ano com os outros 

fatores (P<0,05) (Tabela 11), desta forma, como realizado para progestinas 

urinárias, a interação entre os fatores Mês e Trimestre foi avaliada de forma 

separada para cada ano amostrado. 
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Tabela 11 – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, e suas interações, nos 
níveis de LH urinário de três peixes-bois da Amazônia fêmeas. Significância P<0,05; 
Teste GLM para medidas repetidas 

 

Fator P 

Ano <0,0001 

Mês 0,0035 

Trimestre <0,0001 

Mês X Trimestre 0,0233 

Mês X Ano 0,7982 

Trimestre X Ano 0,0649 

Mês X Trimestre X Ano 0,0279 

 

 

No pós-teste do Ano I (2009), somente foi observado um efeito significativo do 

Trimestre em cada Mês de coleta (Tabela 12), onde os Meses I e III do Trimestre I 

apresentaram níveis de LH urinário maiores que os respectivos meses no Trimestre 

II (P<0,05; Teste t de Student). 

 

 

Tabela 12 – Efeito do Trimestre em cada Mês de coleta sobre os níveis de LH urinário (mediana ± 
desvio quartílico) de dois peixes-bois da Amazônia fêmeas no ano de 2009. Valores em 
ng/mg Cr 

 

 Mês I Mês II Mês III 

Trimestre I 3,77±1,63 (N=50)a 3,29±1,59 (N=48) 4,22±2,45 (N=52)a 

Trimestre II 2,65±1,49 (N=19)b 3,05±0,96 (N=39) 2,86±1,45 (N=51)b 

Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,05; Teste t de 
Student).  

 

 

Para o Ano II (2010), foi observado no pós-teste efeito significativo do Mês em 

cada Trimestre de coleta e efeito significativo do Trimestre em cada Mês de coleta 

(Tabela 13). Houve um aumento do LH urinário no Mês II do Trimestre I quando 

comparado com os outros Meses do mesmo Trimestre (P<0,05; Teste LSD). Para o 

Trimestre II, os valores de LH urinário no Mês III foram maiores que os do Mês I 

(P<0,05; Teste LSD). Ao comparar os Trimestres I e II, os Meses I e II foram maiores 

no Trimestre I do que no Trimestre II (P<0,05; Teste t de Student). 
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Tabela 13 – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre em cada Mês de coleta 
sobre os níveis de LH urinário (mediana ± desvio quartílico) de três peixes-bois da 
Amazônia fêmeas no ano de 2010. Valores em ng/mg Cr 

 

 Mês I Mês II Mês III 

Trimestre I 4,03±1,44 (N=64)Ba 5,07±2,26 (N=80)Aa 3,31±1,47 (N=79)B 

Trimestre II 3,19±1,31 (N=54)Bb 3,72±1,72 (N=57)ABb 3,87±2,40 (N=55)A 

Letras maiúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada linha (P<0,05; Teste LSD).  
Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,05; Teste t de 
Student).  

 

  

5.2.5 Progesterona salivar 

 

 

Os dados de progesterona salivar apresentaram interação do fator Ano com 

os outros fatores (P<0,005) (Tabela 14), desta forma, as interações foram analisadas 

separadamente para cada ano.  

 

 

Tabela 14 – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, e suas interações, nos 
níveis de progesterona salivar de três peixes-bois da Amazônia fêmeas. Significância 
P<0,05; Teste GLM para medidas repetidas 

 

Fator P 

Ano 0,7848 

Mês 0,0173 

Trimestre <0,0001 

Mês X Trimestre 0,0168 

Mês X Ano 0,0027 

Trimestre X Ano 0,3367 

Mês X Trimestre X Ano 0,0012 

 

 

No pós-teste do Ano I (2009) foi observado efeito do Mês de coleta em cada 

Trimestre amostrado e efeito do Trimestre em cada Mês de coleta (Tabela 15). 

Observou-se valores de progesterona salivar significativamente maiores no Mês II 

do Trimestre I ao comparar com os outros Meses do mesmo Trimestre (P<0,01; 
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Teste LSD), entretanto, não foi observado diferenças entre os Meses do Trimestre II 

(P=0,8108; Teste LSD). Os Meses II e III apresentaram valores de progesterona 

salivar significativamente maiores no Trimestre I quando comparado com o 

Trimestre II (P<0,05; Teste t de Student). 

 

 

Tabela 15 – Efeito do Mês em cada Trimestre de coleta e efeito do Trimestre em cada Mês de coleta 
sobre os níveis de progesterona salivar (mediana ± desvio quartílico) de dois peixes-bois 
da Amazônia fêmeas no ano de 2009. Valores em pg/mL 

 

 Mês I Mês II Mês III 

Trimestre I 7,27±6,89 (N=11)B 27,68±39,84 (N=12)Aa 16,39±10,99 (N=15)Ba 

Trimestre II 9,91±2,13 (N=13) 9,75±1,05 (N=15)b 9,45±1,91 (N=12)b 

Letras maiúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada linha (P<0,01; Teste LSD).  
Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,05; Teste t de 
Student).  

 

 

Para o Ano II (2010), o pós-teste mostrou somente efeito do Trimestre em 

cada Mês de coleta (Tabela 16). Os Meses I e III do Trimestre I apresentaram 

valores de progesterona salivar significativamente maiores que os respectivos 

Meses no Trimestre II (P<0,05; Teste t de Student). 

 

 

Tabela 16 – Efeito do Trimestre em cada Mês de coleta sobre os níveis de progesterona salivar 
(mediana ± desvio quartílico) de três peixes-bois da Amazônia fêmeas no ano de 2010. 
Valores em pg/mL 

 

 Mês I Mês II Mês III 

Trimestre I 18,99±11,01 (N=15)a 17,24±5,74 (N=17) 24,74±9,43 (N=18)a 

Trimestre II 9,11±4,45 (N=17)b 10,76±3,94 (N=14) 10,08±2,64 (N=14)b 

Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,05; Teste t de 
Student).  
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5.2.6 Estradiol salivar 

 

 

A análise dos dados de estradiol salivar indicou interação dos fatores Ano e 

Trimestre (Tabela 17). No pós-teste, foi observado efeito do Ano em cada Trimestre 

de coleta e efeito do Trimestre em cada ano amostrado (Tabela 18), onde o 

Trimestre I apresentou valores significativamente maiores de estradiol salivar que o 

Trimestre II tanto para o Ano I quanto para o Ano II (P<0,0001; Teste t de Student), e 

o valores  do Trimestre I no Ano I foram maiores quando comparados com o Ano II 

(P<0,001; Teste t de Student), fato este não ocorrendo no Trimestre II ao comparar 

os Anos I e II (P=0,0951; Teste t de Student).  

 

 

Tabela 17 – Valores de probabilidade para os efeitos de Mês, Trimestre e Ano, e suas interações, nos 
níveis de estradiol salivar de três peixes-bois da Amazônia fêmeas. Significância P<0,05; 
Teste GLM para medidas repetidas 

 

Fator P 

Ano <0,0001 

Mês 0,2904 

Trimestre <0,0001 

Mês X Trimestre 0,0842 

Mês X Ano 0,0597 

Trimestre X Ano <0,0001 

Mês X Trimestre X Ano 0,0589 

 

 

Tabela 18 – Efeito do Trimestre em cada Ano de coleta e efeito do Ano em cada Trimestre de coleta 
sobre os níveis de estradiol salivar (mediana ± desvio quartílico) de três peixes-bois da 
Amazônia fêmeas. Valores em pg/mL 

 

 Trimestre I Trimestre II 

Ano I 19,76±19,34 (N=98)Aa 9,21±6,18 (N=91)B 

Ano II 13,00±12,10 (N=133)Ab 4,90±7,06 (N=143)B 

Letras maiúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada linha (P<0,0001; Teste t de 
Student).  
Letras minúsculas diferentes - diferença significante dentro da cada coluna (P<0,001; Teste t de 
Student).  
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5.3 CORRELAÇÃO ENTRE AS MATRIZES URINÁRIA E SALIVAR 

 

 

Foi observada uma correlação significativa (P<0,05) entre as matrizes urinária 

e salivar para os hormônios analisados (Tabela 19). 

 

 

Tabela 19 – Correlação entre hormônios urinários e salivares em peixes-bois da Amazônia fêmeas. 
Significância P<0,05; Teste Correlação linear de Pearson 

 

Hormônios R P 

Progesterona salivar X Progestinas urinárias 0,8921 <0,0001 

Estradiol salivar X Estrógenos urinários 0,1993 0,0305 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A discussão foi separada em três grandes tópicos, sendo estes: 1 – ciclo 

estral, 2 – variação do padrão hormonal e 3 – correlação entre as matrizes urinária e 

salivar. 

 

 

6.1 CICLO ESTRAL 

 

 

Informações sobre o ciclo estral de uma determinada espécie, como a 

duração do ciclo e os eventos que ocorrem durante este, são de extrema 

importância para a compreensão da fisiologia reprodutiva da referida espécie. Estas 

informações, tanto para o peixe-boi da Amazônia quanto para os outros membros da 

Ordem Sirenia, são extremamente escassas, sendo, as existentes, pouco precisas 

(LARKIN, 2000; WAKAI et al., 2002; HORIKOSHI, 2004; NASCIMENTO, 2004). 

O padrão de ciclo estral observado nos peixes-bois analisados neste estudo, 

com dois picos distintos de estrógenos (tanto estrógenos urinários quanto estradiol 

salivar) antes da elevação das progestinas (progestinas urinárias e progesterona 

salivar), até o momento não havia sido descrito para nenhuma espécie de sirênio. 

Por outro lado, este padrão é semelhante ao descrito para o elefante africano 

(Loxodonta africana) e o elefante asiático (Elephas maximus). 

Os elefantes são monovulares, porém, como os sirênios, apresentam a 

formação de múltiplos CLs (2 – 50 CLs) durante a gestação e ciclo estral. Já foi 

observado que essas espécies apresentam duas ondas foliculares, acompanhadas 

de dois picos de estradiol, antes da ovulação. Concomitantes aos picos de estradiol 

ocorrem dois picos de LH, sendo que o primeiro pico de LH causa a luteinização dos 

folículos maiores da primeira onda, porém sem ocorrer ovulação (pico anovulatório 

de LH), formando os CLs acessórios. O segundo pico de LH causa a ovulação do 

folículo dominante da segunda onda folicular e a luteinização deste folículo (pico 

ovulatório de LH). Os níveis séricos de progestinas se mantêm em níveis basais 

após o primeiro pico de LH e só aumentam após o segundo pico de LH. Foi 

observado também, que existe uma constância no intervalo entre os dois picos de 
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LH, sendo de 18 a 23 dias (SMITH; BUSS, 1975; BRANNIAN et al., 1988; 

KAPUSTIN et al., 1996; HODGES, 1998; BROWN et al., 1999; HERMES et al., 

2000; CZEKALA et al., 2003; LUEDERS et al., 2010; LUEDERS et al., 2011). 

Algumas especulações a respeito da importância biológica do primeiro pico 

de estradiol e de LH para os elefantes já foram levantadas, como a preparação do 

endométrio para o novo ciclo após a longa fase luteal anterior (KAPUSTIN et al., 

1996), atuação como filtro na prevenção de ovulações múltiplas e ocorrência de 

gestações gemelares (HERMES et al., 2000; HILDEBRANDT et al., 2006), 

manutenção dos níveis séricos de progestinas no início da fase luteal através dos 

CL acessórios (LUEDERS et al., 2010), sincronizar o desenvolvimento folicular da 

onda ovulatória (HILDEBRANDT et al., 2011), e a produção de sinais químicos para 

a atração do macho, garantindo a presença deste no momento ovulatório (BROWN 

et al., 1999; RASMUSSEN; KRISHNAMURTHY, 2000; CZEKALA et al., 2003). Além 

disso, evidências sugerem que os CLs acessórios atuem na seleção do folículo 

dominante da segunda onda folicular através da síntese e liberação de inibina 

(KAEWMANEE et al., 2011; LUEDERS et al., 2011). 

Os sirênios são filogeneticamente próximos aos elefantes, apresentando 

semelhanças moleculares e morfológicas (DE JONG; ZWEERS, 1980; 

KLEINSCHMIDT et al., 1986; CARTER et al., 2004; KELLOGG et al., 2007). Outra 

similaridade entre estas espécies é a presença dos múltiplos CLs durante o ciclo 

estral e gestação (MARSH; HEINSOHN; CHANNELLS, 1984; MARMONTEL, 1995; 

RODRIGUES et al., 2008). Com isso, as semelhanças entre os ciclos estrais de 

peixe-boi da Amazônia e dos elefantes podem ser de origem filogenética. 

Desta forma, é possível que ocorram duas ondas foliculares durante o ciclo 

estral em T. inunguis, onde a primeira seria luteinizada pelo primeiro pico de LH, 

mas com a manutenção dos valores baixos de progestinas, e a segunda onda teria 

seu folículo dominante induzido à ovulação pelo segundo pico de LH, com posterior 

aumento das progestinas. Com isso, a manutenção dos níveis baixos de progestinas 

após a primeira onda folicular refutaria a teoria de ciclos estéreis para a formação de 

CLs acessórios até atingir os níveis mínimos de progesterona para uma gestação, 

defendida para sirênios (MARSH; HEINSOHN; CHANNELLS, 1984; MARMONTEL, 

1988, 1995; RODRIGUES et al., 2008; TRIPP, 2008). 

Tripp (2008); Marmontel (1988) e Marsh et al. (1984) relatam a existência de 

diferenças morfológicas entre CLs de uma mesma fêmea, para peixe-boi da Flórida 
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e dugongo. Adicionalmente, Tripp (2008), avaliando a expressão da proteína de 

regulação aguda da esteroidogênese StAR (Steroidogenic acute regulatory protein) 

em CL de peixe-boi da Flórida, observou diferenças de expressão entre CLs durante 

o diestro, sugerindo taxas de produção de progesterona diferentes entre os CLs do 

mesmo ovário.  

Picos sucessivos de estrógenos (fecais ou urinários) sem elevação da 

progesterona entre eles também foram observados em dugongos (WAKAI et al., 

2002), peixe-boi da Flórida (LARKIN, 2000; HORIKOSHI, 2004) e até no peixe-boi 

da Amazônia (NASCIMENTO, 2004). No entretanto, a relação destes com os níveis 

de progesterona ou sua influência na determinação do ciclo estral não foram 

comentadas pelos autores. 

Assim sendo, é possível que, como sugerido para elefantes, o primeiro pico 

de estradiol e de LH em sirênios tenham função endógena e exógena, atuando na 

formação de CLs acessórios, na seleção do folículo dominante da onda ovulatória e 

estimulando a síntese e liberação de sinalizadores químicos para a atração dos 

machos. 

Este é o primeiro estudo descrevendo resultados de dosagem de LH em 

sirênios. O LH é sintetizado na hipófise anterior e liberado de maneira pulsátil, 

apresentando uma meia-vida curta (até algumas horas) (SENGER, 2005), desta 

forma, para seu monitoramento é necessário a realização de coletas com curtos 

intervalos de tempo. Foi observado que em orcas (Orcinus orca), coletas de urina 

duas vezes ao dia possibilitam um melhor discernimento dos picos de LH quando 

comparado com análises de amostras diárias (ROBECK et al., 1993; ROBECK et al., 

2004). Por outro lado, para o golfinho nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) e o 

golfinho-do-flanco-branco-do-Pacífico (Lagenorhynchus obliquidens) são 

necessárias no mínimo três coletas de urina por dia para o acompanhamento do 

pico de LH (ROBECK et al., 2005b; ROBECK et al., 2009). Neste trabalho, somente 

foram observados três picos de LH em toda a amostragem, porém só foi realizada 

uma coleta de urina por dia para o monitoramento endócrino do ciclo estral. Desta 

forma, é possível que o aumento no número de coletas por dia possibilite um melhor 

acompanhamento dos picos de LH presentes no ciclo estral de peixe-boi da 

Amazônia. Entretanto, o condicionamento dos animais para colaborar com o manejo, 

como já realizado em outras espécies de sirênios (COLBERT et al., 2001; WAKAI et 

al., 2002; LIMA et al., 2005a), seria primordial para o aumento no número de 
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amostras diárias, diminuindo possíveis efeitos estressores da intensificação do 

manejo. 

A duração do ciclo estral em T. inunguis observada no presente estudo (entre 

39 a 46 dias, considerando as duas matrizes analisadas) foi maior que a relatada 

anteriormente para a espécie. Nascimento (2004), avaliando esteroides fecais de T. 

inunguis, encontrou uma grande variação entre os animais analisados, com ciclos 

médios variando de 20±2,8 dias até 27±8,2 dias, dependendo do indivíduo. 

Entretanto, segundo o autor, foi utilizado como base para definição do ciclo estral, o 

intervalo entre dois picos consecutivos de estrógenos fecais. Desta forma, 

considerando o padrão de dois picos de estrógenos (picos I e II) observado aqui 

neste trabalho, os quais ocorrem em média a cada 23 dias, é possível que os dados 

de Nascimento (2004) estejam subestimado, caso o autor tenha considerado o 

intervalo entre os picos I e II de estrógenos como um ciclo completo. 

É possível que o mesmo padrão de ciclo estral observado neste estudo para 

peixe-boi da Amazônia se aplique para as outras espécies de sirênios, devido à 

característica de múltiplos CLs comum aos sirênios. Desse modo, determinações de 

duração do ciclo estral em outros sirênios devem ser analisadas com cautela. Para 

peixe-boi da Flórida, Larkin (2000) e Horikoshi (2004), utilizando estrógenos fecais 

como base para a determinação da duração do ciclo estral, observaram ciclos 

estrais com grande variação na duração (de 16 a 42 dias), porém, fatores como a 

definição do início e fim do ciclo estral e a frequência amostral podem ter 

influenciado nos resultados. Por outro lado, Wakai et al. (2002) utilizaram o intervalo 

entre os picos de progestinas urinárias para a definição da duração do ciclo estral 

em dugongos, obtendo uma duração média de 56±8,6 dias, sendo, desta forma, 

valores que provavelmente refletem melhor a duração do ciclo estral nessa espécie. 

Não foi possível definir uma causa para a aciclia observada nas fêmeas Ti-

060 e Ti-071 durante Trimestre I do ano de 2010, já que a Fêmea Ti-060 apresentou 

padrão cíclico no mesmo Trimestre do ano anterior e a fêmea Ti-057 apresentou 

padrão cíclico no mesmo Trimestre durante os dois anos consecutivos. 

De acordo com Dow, Holásková e Brown (2011), até 14% dos elefantes 

asiáticos e 31% dos elefantes africanos mantidos em cativeiro apresentam aciclia ou 

padrões cíclicos irregulares, com base nos padrões de progestinas séricas. Brown, 

Walker e Moeller (2004) avaliaram a relação entre aciclia e a atividade endócrina da 

hipófise, tireoide, adrenal e do ovário nessas duas espécies e observaram altos 
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valores de prolactina, estradiol e/ou cortisol em parte dos animais acíclicos, mas não 

foi identificada uma relação entre a aciclia com alguma disfunção endócrina 

específica. Dentre as inúmeras possibilidades de causa da aciclia mencionadas 

pelos autores, estão as situações estressoras, como o estresse social, por exemplo. 

Os efeitos inibitórios do estresse sobre a função reprodutiva são amplamente 

conhecidos, entretanto, os mecanismos de interação entre os eixos hipotálamo-

hipófise-adrenal e hipotálamo-hipófise-gonadal ainda são alvos de constantes 

estudos (CHAND; LOVEJOY, 2011). Sendo assim, é possível que o manejo intenso 

aplicado aos animais, a redução do espaço individual por manter o animal no tanque 

de cambiamento algumas vezes dividindo-o com outro animal, e/ou outro fator 

estressor, possa ter induzido o quadro de aciclia nos peixes-bois da Amazônia 

utilizados neste estudo. Entretanto, não se pode descartar a possibilidade da 

influência de outros fatores como idade dos animais, presença/ausência de macho, 

ou até padrão fisiológico normal, no padrão acíclico observado.  

 

 

6.2 VARIAÇÃO DO PADRÃO HORMONAL 

 

 

Ciclo anual da função reprodutiva, com épocas distintas de atividade 

reprodutiva alternando com épocas de quiescência, ocorre em várias espécies de 

mamíferos. Esta sazonalidade serve para sincronizar os nascimentos com ótimas 

condições ambientais para a sobrevivência dos filhotes (WICKINGS; NIESCHLAG, 

1980). 

Em várias espécies de mamíferos que apresentam sazonalidade reprodutiva, 

os machos apresentam uma variação sazonal nos níveis séricos de testosterona. O 

aumento nos níveis de testosterona podem ocorrem juntamente com o início da 

atividade reprodutiva das fêmeas ou antecipadamente a época reprodutiva feminina, 

e após esse pico ou platô, os níveis de testosterona começam a cair durante a 

época de atividade reprodutiva. Acredita-se que esta antecipação ocorra para 

estimular a espermatogênese, aumentar a libido e atuar no comportamento de 

dominância entre os machos (SCHROEDER; KELLER, 1989; BROWN; TERIO; 

GRAHAM, 1996; KJELD et al., 2004; KRETZSCHMAR; GANSLOSSE; DEHNHARD, 

2004; ROBECK et al., 2005a; MALPAUX, 2006; ROBECK; MONFORT, 2006). 
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O aumento significativo de testosterona salivar observado no mês de 

novembro (Mês III do Trimestre II) sugere que neste mês haja um pico de 

testosterona. Segundo Best (1982), a época reprodutiva em peixes-bois da 

Amazônia de vida-livre se concentra entre os meses de dezembro a julho. Desta 

forma, o aumento de testosterona salivar seria anterior a época reprodutiva das 

fêmeas. 

T. inunguis é uma espécie que aparentemente não forma grupos coesos, 

apresentando pouca interação entre indivíduos na mesma área, sendo que 

agregações mais duradouras parecem ocorrer entre mãe e filhote, devido ao longo 

período de lactação (dois anos), e em grupos reprodutivos, onde vários machos 

tentam copular com a mesma fêmea (PEREIRA, 1944; ROSAS, 1994). Desta forma, 

a antecipação do pico de testosterona observado pode ser uma estratégia 

reprodutiva da espécie para que o macho esteja pronto ao início da época 

reprodutiva da fêmea, além de favorecer o indivíduo no momento de disputa pela 

fêmea. 

Por outro lado, Pimentel (1998) não observou diferenças estatísticas nos 

níveis de andrógenos fecais de peixes-bois da Amazônia cativos comparando três 

épocas diferentes (agosto-setembro, outubro-dezembro, e abril-maio). Entretanto, é 

possível que fatores amostrais (número de amostra coletadas e épocas de coleta) 

tenham influenciado nos resultados encontrados pelo autor.  

O fato desse evento ter se repetido por dois anos consecutivos (sem efeito de 

Ano) é um forte indício da existência de sazonalidade reprodutiva em machos de 

peixe-boi da Amazônia em cativeiro. Entretanto, como não foram amostrados todos 

os meses do ano, não se pode afirmar a existência do padrão sazonal. Não há 

estudos anatômico-reprodutivos em machos de T. inunguis, onde a avaliação da 

morfologia testicular, bem como a avaliação espermática, colaborariam para  

confirmar a existência de sazonalidade reprodutiva. 

No peixe-boi da Flórida, Hernandez et al. (1995) observaram alteração na 

morfologia testicular e redução na presença de espermatozoides no testículo e 

epidídimo durante o inverno quando comparado com as outras estações do ano, fato 

este que coincide com a época de menor quantidade de nascimentos nessa espécie.  

Nas fêmeas, o fato de somente duas das três fêmeas estudadas terem 

apresentado padrão hormonal cíclico, onde se observou ciclo estral no ano de 2009 

em ambas as fêmeas, mas somente uma apresentou no ano 2010, associado ao 
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fato da variação no número de fêmeas analisadas em cada ano (2009 = 2; 2010 = 3) 

fazem com que os resultados obtidos no presente estudo sejam interpretados com 

cautela.  

Esses fatos explicariam as interações do fator Ano com os outros fatores, 

indicando que os hormônios analisados apresentaram interações entre Mês e 

Trimestre de coleta de forma diferente dependendo do ano amostrado. Da mesma 

forma, diferenças estatísticas entre os Meses dentro de cada Trimestre amostrado 

podem estar relacionadas com variações no momento de aparecimento do ciclo 

estral durante as épocas amostrais e com as características peculiares da espécie 

de padrão hormonal durante o ciclo estral e sua duração, como foram apresentadas 

neste estudo. Os valores maiores de estrógenos urinários no ano de 2010 quando 

comparados com o ano 2009 podem estar relacionados com a grande diferença no 

número de amostras analisadas (2009 = 259; 2010 = 389). Do mesmo modo, a não 

existência de diferença significativa entre os Trimestres I e II do Ano II para o 

estradiol salivar pode ser consequência do maior número de fêmeas sem padrão 

cíclico durante o Trimestre I, diferentemente do Ano I, onde houve diferenças 

estatísticas entre os Trimestres.  

Entretanto, foi observado valores estatisticamente maiores de progestinas 

urinárias, LH urinário e progesterona salivar em todos, ou quase todos, os Meses do 

Trimestre I quando comparados com os Meses do Trimestre II, tanto para o ano de 

2009 quanto de 2010, e para os dois anos na análise de estrógenos urinários. O fato 

desses hormônios serem maiores no Trimestre I que no Trimestre II e este evento se 

repetir por dois anos consecutivos indicam a restrição da atividade reprodutiva à 

uma época específica do ano, sugerindo fortemente a existência de sazonalidade 

reprodutiva em fêmeas de peixe-boi da Amazônia, mesmo em condições de 

cativeiro. A época de atividade reprodutiva observada neste estudo (março a junho) 

corrobora com a época reprodutiva mencionada por Best (1982) (dezembro a julho) 

e com as observações de nascimentos em cativeiro (dezembro a agosto) (DA SILVA 

et al., 1999; ROSAS et al., 2001; CARTER et al., 2008; BUENO et al., 2010). 

Nascimento (2004) também observou valores significativamente maiores de 

estrógenos fecais em fêmeas cativas de T. inunguis durante os meses de março a 

agosto quando comparado com os outros meses, ao analisar amostras de um ano 

completo. Porém, o autor não observou a mesma diferença ao analisar as 

progestinas fecais. É possível que outros fatores, como ensaio hormonal utilizado 



 83 

e/ou matriz utilizada, possam ter influenciado nos resultados de progestinas fecais 

observados por esse autor. A principal rota de excreção dos hormônios esteroides e 

o principal metabólito excretado e sua forma podem variar consideravelmente entre 

as espécies e entre cada esteroide em uma mesma espécie animal (PALME et al., 

1996; SCHWARZENBERGER et al., 1996; WHITTEN; BROCKMAN; STAVISKY, 

1998; GRAHAM, 2004; AMARAL, 2010). 

A existência de um padrão reprodutivo sazonal tanto em machos quanto em 

fêmeas de peixe-boi da Amazônia mantidos em cativeiro, com alimentação 

constante durante todo o ano, não corrobora com o que foi mencionado por Best 

(1982) ao sugerir a disponibilidade de alimento como sincronizador da sazonalidade 

reprodutiva em T. inunguis. 

De acordo com Gerlach e Aurich (2000); Malpaux (2006) e Chemineau et al. 

(2008), o fotoperíodo é o principal parâmetro ambiental sincronizador da grande 

maioria dos processos sazonais na natureza. Desta forma, para a sazonalidade 

reprodutiva, a variação do fotoperíodo atuará como fator proximal, sinalizando ao 

animal, com antecedência, quanto à chegada ou ao término da estação favorável 

para reprodução. Segundo Nelson (1990) e Gwinner (2003), o fator proximal, sendo 

o fotoperíodo ou outra variável ambiental, pode ou não ter importância direta para a 

sobrevivência do animal. Por outro lado, mudanças fisiológicas podem ocorrer em 

resposta direta a flutuações do ambiente que possuem uma função adaptativa 

imediata (fatores distais). Desta forma, a diminuição na disponibilidade de alimento 

pode acarretar a inibição da atividade reprodutiva, do mesmo modo, o aumento na 

disponibilidade de alimento permite a atividade reprodutiva, tornando, assim, a 

disponibilidade de alimento um fator distal para a sazonalidade reprodutiva. 

 Já foi observado que Ptarmigan (Lagopus muta hyperborean) (um galináceo 

do Ártico) apresenta uma variação sazonal de ganho e perda de peso, onde há um 

grande acúmulo de gordura nos meses anteriores ao inverno para suportar um longo 

momento de jejum com consequente perda de peso durante o inverno. Porém, esta 

sazonalidade se mantém mesmo em condições de disponibilidade de alimento 

constante. Desta forma, foi observado que a variação do fotoperíodo e da 

temperatura atuam como fatores proximais antecipando ao organismo um evento 

que estar por vir (MORTENSEN; BLIX, 1985; STOKKAN; MORTENSEN; BLIX, 

1986; STOKKAN; LINDGARD; REIERTH, 1995). O mesmo fato também já foi 

relatado para hamsters Europeus (Cricetus cricetus), com a variação sazonal do 
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ganho de peso mesmo com fornecimento alimentar nas fases de privação 

(CANGUILHEM; MARX, 1973). 

Desta forma, tendo em vista os resultados obtidos em T. inunguis em 

cativeiro, é possível supor que algum fator ambiental funcione como sincronizador 

da sazonalidade reprodutiva no peixe-boi da Amazônia, atuando como fator 

proximal. Já a disponibilidade de alimento deve atuar como fator distal, onde a sua 

redução ou ausência é capaz de inibir a atividade reprodutiva. No entanto, a 

abundância de alimento por si só não é capaz de induzir a estação reprodutiva na 

espécie. Assim, a disponibilidade de alimento faria uma “sintonia fina” para o 

organismo indicando o início exato do evento antecipado pelo sincronizador 

(NELSON, 1990; WIKELSKI; HAU; WINGFIELD, 2000; GWINNER, 2003). 

O peixe-boi da Amazônia habita rios e lagos de águas pretas, brancas e 

claras, os quais apresentam transparência entre 0,10 a 4,30 metros, dependendo do 

tipo de água (SIOLI, 1984; ROSAS, 1994), porém este se aproxima da superfície da 

água a cada 2 a 20 minutos para respirar (GALLIVAN; BEST, 1980) possibilitando a 

percepção do dia e da noite. Por outro lado, a espécie habita a região equatorial, 

com baixa variação do fotoperíodo, colocando, assim, em dúvida a possibilidade de 

percepção desta variação. Entretanto, segundo Hau, Wikelski e Wingfield (1998), o 

guarda-floresta (Hylophylax naevioides), um pássaro equatorial, é capaz de perceber 

pequenas variações no fotoperíodo (de até 17 minutos), regulando, assim, a 

sazonalidade reprodutiva na espécie. Para o cartaxo-comum equatorial (Saxicola 

torquata axillaris), outro pássaro equatorial, Gwinner e Scheuerlein (1998) 

observaram que a intensidade luminosa diária, a qual diminui por causa do aumento 

no número de nuvens na estação chuvosa, atua juntamente com a variação do 

fotoperíodo para sincronizar a sazonalidade reprodutiva nessa espécie. 

Em peixes, fatores como a variação da temperatura e da condutividade 

elétrica da água podem atuar em conjunto com a variação do fotoperíodo para 

sincronizar a sazonalidade reprodutiva (BRADSHAW; HOLZAPFEL, 2007). Além do 

que, a variação do fotoperíodo pode atuar como sincronizador da sazonalidade 

reprodutiva mesmo na região amazônica, tanto em águas brancas quanto claras, 

como já visto para piranhas (Pygocentrus nattereri) (DUPONCHELLE et al., 2007). 

Padrão reprodutivo sazonal também tem sido relatado para outros mamíferos 

aquáticos da Amazônia, como boto-vermelho (Inia geoffrensis), tucuxi (Sotalia 

fluviatilis) e ariranha (Pteronura brasiliensis), entretanto, os fatores proximais para a 
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sincronização da sazonalidade nestas espécies são desconhecidos (BEST; DA 

SILVA, 1984; ROSAS; DE MATTOS; CABRAL, 2007; BOZZETTI, 2011) 

Desta forma, informações ambientais como variações no fotoperíodo, na 

intensidade luminosa e/ou até na temperatura da água podem estar atuando como 

fator proximal na sazonalidade reprodutiva de peixe-boi da Amazônia tanto em vida-

livre quanto em cativeiro. Porém, qual (ou quais) variável ambiental é o sincronizador 

e como o animal capta a informação ambiental e a traduz, continuam sendo 

desconhecidos.  

 

 

6.3 CORRELAÇÃO ENTRE AS MATRIZES URINÁRIA E SALIVAR 

 

 

A correlação positiva entre a matriz urinária e salivar observada no presente 

estudo demonstra a possibilidade de uso de ambas as matrizes no monitoramento 

endócrino-reprodutivo do peixe-boi da Amazônia. Amaral et al. (2009) já havia 

demonstrado correlação positiva entre essas duas matrizes ao analisar andrógenos 

urinários e testosterona salivar. 

Os hormônios esteroides salivares apresentam uma forte correlação com os 

níveis plasmáticos. Já os hormônios presentes na urina são oriundos do 

metabolismo e excreção dos hormônios circulantes no sangue, sendo dependentes 

da taxa metabólica do animal. Entretanto, a excreção dos hormônios pela urina 

ocorre em menos de 24hs, desta forma, estes apresentam uma grande proximidade 

ao evento fisiológico (VINING; MCGINLEY; SYMONS, 1983; PALME et al., 1996; 

AMARAL, 2010).  

A correlação fraca observada entre estrógenos urinários e estradiol salivar 

pode estar relacionada ao baixo número de ciclos acompanhados e suas 

peculiaridades. Desta forma, a grande flutuação nos valores basais ocorrida nas 

duas matrizes e a observação de poucos valores altos (picos) possivelmente 

influenciaram no enfraquecimento da correlação. 

É importante mencionar que ao se utilizar uma matriz alternativa no 

monitoramento endócrino, deve-se levar em consideração o objetivo proposto, as 

facilidades de coleta e as etapas laboratoriais envolvidas (AMARAL, 2010). Desta 

forma, com base nos resultados obtidos neste trabalho e nos procedimentos de 
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coleta e laboratoriais aplicados, o monitoramento reprodutivo de peixe-boi da 

Amazônia pode ser realizado com coletas diárias de saliva para dosagem de 

estradiol e/ou duas coletas semanais para o monitoramento da progesterona salivar, 

permitindo assim, um acompanhamento do ciclo estral na espécie. Por outro lado, 

para um estudo mais aprofundado do ciclo estral e maior precisão do início de suas 

fases, é recomendado o uso da matriz urinária, realizando uma ou mais coletas por 

dia. A matriz urinária propicia a possibilidade de dosagem de um número maior de 

hormônios (devido ao grande volume de amostra obtido), além do que, possibilita o 

monitoramento dos picos de LH. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, é possível concluir que: 

 

- O ciclo estral em peixe-boi da Amazônia dura aproximadamente 42 dias e 

apresenta características peculiares semelhante aos elefantes, as quais 

podem ter importância biológica na estratégia reprodutiva da espécie. 

 

- Tanto machos quanto fêmeas de peixes-bois da Amazônia mantidos em 

cativeiro apresentam variação no padrão hormonal dependendo da época 

do ano, sugerindo a existência de sazonalidade reprodutiva na espécie e 

que esta sazonalidade não seria sincronizada pela disponibilidade de 

alimento. 

 

- É possível utilizar tanto a matriz urinária quanto a salivar no 

monitoramento endócrino-reprodutivo de peixe-boi da Amazônia, sendo 

ferramentas importantes para um maior conhecimento acerca da biologia 

reprodutiva da espécie. 
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