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RESUMO
ADANIA, C. H. Estudo endócrino não invasivo e comportamental da gestação, parto
e lactação da jaguatirica (Leopardus pardalis) em cativeiro. [Noninvasive endocrine
and behavioral study of the pregnancy, birth and lactation of ocelots (Leopardus

pardalis) in captivity]. 2009. 160 f. Tese (Doutorado em Reprodução Animal) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2009.
Os perfis longitudinais dos metabólitos dos esteróides sexuais, progesterona
e estrógenos, e dos glicocorticóides foram analisados para 22 eventos (gestação,
parto e lactação) de 8 jaguatiricas mantidas em cativeiro. Três eventos foram
oriundos da Transferência de Embrião (TE) e foram comparados àquelas que
gestaram por fertilização natural. As análises estatísticas demonstraram haver
diferenças altamente significativas para metabólitos de progesterona na fase inicial
(P<0001) e média (P< 0,007) da gestação, bem como, no período da lactação
(P<0,0015). As análises descritivas sugeriram uma atividade ovariana para a
espécie no período de lactação, uma vez detectado picos de metabólitos de
estrógenos para alguns eventos. Foi realizado ainda, um estudo do comportamento
materno de 3 fêmeas através do sistema de vídeo-monitoramento dos primeiros
meses da lactação (n=3989,5 horas observadas). A espécie em cativeiro despendeu
mais tempo cuidando do seu filhote e descansando durante o dia, entrando na caixa
de abrigo entre 5:00h e 8:00h (61,3%) e nela permanecendo por um tempo médio de
8 horas seguidas. Outras análises comportamentais sugerem que o estresse é um
fator preponderante na determinação do sucesso da criação do filhote. A variável
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