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DIAGNÓSTICO DE GESTAÇAO EM MACACO-DA-NOITE (Aotus a:arai infutatus) PELA
TÉCNICA DA ULTRÀ-SONOGRAfIA EM MODO 3: RESULTADOS PRELIMINARES
Monteiro. f.O.B; Domingues. S.F.S.2: Castro. P. H.G.: Vicente. W.R.R.t; Koivisto. M.B.4;

Whiternan, C.W.

tDepamento de Medicina Ve:erinria Preventiva e Reprodução Animal. FCAV[UNESP.
Jaboticabal 5?. UFPA. Castanhat PA. ‘Centro Nacional de Primatas. FUNÀSAIMS.
5Q
Fauna. Projeto Bio-fauna UPRA, Belém
Ananindeua PA. 3FMVA/UNESP. Araçatuba 5?.
-PA.
Doze ac..salamentos monogâmicos foram realizados tpécie A. a:arai infutacus a fim de detectar
precocemente a gestação, pela técnica da uttra-sonogratia. Os animais, pertencentes ao Centro
Nacional de Primatas (CENP/FUNÁSA/MS-Ananindeua. PA). foram analisados ecograficamente
com o aparato ultra-sõnico GE Logiq x tOO MP. com transdutor linear de 7,5 MHz. O perfodo de
acasalamento durou dezoito dias, procedendo-se então a separação dos casais. Aguardou-se dez dias
até que as fêmeas fossem analisadas ecograficamente. A repetição dos exames ocorreu a cada 10
dias. Os animais foram sedados com associação de Ketamina (t5 mf) e Midazolan (1,5 m/kg),
em seguida foi administrado 40 ml de solução fisiológica a 0.9 % por sondagem esofágica.
Aguardou-se 60 minutos até que a bexiga estivesse repteta. O útero foi analisado procurando-se
evidenciar sinais precoces de gestação (SPG): espessamento endometrial (EE). presença do saco
gestacional (50). da vesícula vitetínica fVV) e do botão embrionário (BE). Na primeira avaliação
ecoáfica. foi observado. cm oito fêmeas, o EE. Na segunda avaliação, um 50 com contornos
egutares e conteúdo anecóico foi evidenciado em duas fêmeas. Entretanto, não foram evidenciados
VV e/ou BE. Em quatro animais, um 50 foi visualizado na terceira avaliação, sendo visíveL o BE.
Na quarta avaliação ecográftca constatou-se a reabsorção embrionária em dois animais. À partir da
quarta ultra-sonoafia os animais que não apresentaram SPG foram considerados não gestantes. A
uttra-sonoafia demonstrou ser eficaz no diagnóstico de gestação incipiente a partir de 50 dias p<5sacasalamento. foi possíveL acompanhar a evolução dos SPG em seis animais.
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(.4otus azarei irzfutatus) BY 3 MODE
GESTÀTÍON DIAGNOSTIC IN THE OWL MONKEY
ULTR.ASONDGRÀPHIC: PRELL\IINARY RESULTS

Vicente, W.R.R.t; Koivisco, M.3.3;
Monteiro. F.Q.3.; Domingues. S.F.S.2: Castro, P.H.G);
Whiteman, C.W.5
ução Animal. FCAV/UNESP,
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Reprod
o Nacional de Primatas, FUNAS.-VMS,
Iabocicabat SP. UFPA. Castanhal PA. 3CentrSQS
Fauna, Projeto Bio-fauna UFRA, BeIm
uba SP.
Manindeua PÀ. 4FMVA’lJNESP. Àraçar
—PÁ.
us species were paired for matin. ia arder to
T»etve monogamic couptes of the A. azarei infulac
anímats, housed ac che National primate
dtecr earty pregnancy using the ultrasound technque. The
t[y evaiuated with che GE Logiq c
Center (CENPÍFUNÀSÀJÀnanindeua. PÀ). wete echographica
iaszed eihteen days, when che coupies
(00 MP. with a lineat probe of 7.5 MEfz. lhe mating period
phicatty evaiuated. The animais were
were then separaced. Àfter cen days. the females were echora
n was done using che associacion of
exarnined repeated times within 10 days o( incerval. lhe sedatio
ml of 0.9% phisiological solucion were
Ketamine ((5 nwjkg) and Midazolam (1.5 mg/kg). chen 40
s penoU of waicing. uncil che bladder
admiaiszered by tubing che esophagus. Tnere was a 60 minute
y earty gescacion sins (EGS): endometrial
fui!. The ucerus was evaluaced by trying co idencif
che yolk sac (YS), and che embnionary
thickness (El’). presence of the gestacionat sac (OS). of
observed ia eight females. Ia the second
was
button (13). Ia the irsc echoraphic evaluacion the El
was idencified ia cwo females. However,
evatuation. a GS wich reuiar shape and anecoic contenc
a OS was visuaiized ia the third evafuacion,
neicher YS and/on £3 were idencified. Ia four animais,
evaluacion. cwo embnionary reabsorptions
w’nen the ES was visuaiized. la the fourrh echographic
s which did noc show EGS were
wre identified. from che fourth ulcrasonography che animai
c co diagnose che early gestation
considered non pregnanc. lhe ulcrasonography proveU to be eficien
fotlow che evolution of ±e EGS ia six
scartin with 50 days afcer the mazing. Ir was possible to
animais.
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