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O rebanho de bovino vem crescendo de maneira constante e

significativa em todo o mundo, tanto no âmbito reprodutivo quanto

produtivo. Para tanto, são utilizadas cada vez mais controle sanitários e

reprodutivos nas propriedades.

Mesmo com estes cuidados, o rebanho ainda é bastante sensível a

problemas de reprodução como a ausência de estro, esterilidade,

criptorquidismo, hipoplasia testicular e o freemartinismo.

O termo freemartin é utilizado para designar uma fêmea bovina estéril

concebida em uma gestação múltipla heterossexual. Para que ocorra o

freemartismo em bovinos, são indispensáveis algumas condições.

Primeiro que haja liberação de dois oócitos, sendo um deles fecundado

por espermatozoide X e o outro fecundado por espermatozoide Y,

gerando gêmeos dizigóticos; segundo a implantação dos heterosexos

(XX e XY) no útero; e por último que se produza fusão placentária

durante a gestação precoce, levando a anastomose de vasos

sanguíneos cório-alantóideos (Figura 1), entre os embriões, culminando

com a modificação na organogênese feminina. Assim, o objetivo desse

trabalho foi relatar os casos principais em que ocorrem o

freemartinismo.

Figura 1.Anastomose vascular placentária.

A fusão da circulação das membranas fetais permitem o intercâmbio de

várias substâncias, mas principalmente de andrógenos de origem

testicular, de células (hemácias e leucócitos) e do TDF (fator de

diferenciação testicular). Pela passagem de células XX e XY há

possibilidade do aparecimento de quimeras cromossômicas (XX/XY) e

pela passagem de substâncias ou hormônios inibidores da evolução e

diferenciação dos ductos de Müller (fator inibidor dos ductos de Müller -

MIF), produzidas pelas células de Sertoli, como também pela passagem

do fator de diferenciação testicular (TDF), também inibidor do

desenvolvimento diferenciação dos dutos de Müller.

Pela passagem de células XX e XY há possibilidade do aparecimento

de quimeras cromossômicas (XX/XY) e pela passagem de substâncias

ou hormônios inibidores da evolução e diferenciação dos ductos de

Müller (fator inibidor dos ductos de Müller - MIF), produzidas pelas

células de Sertoli, como também pela passagem do fator de

diferenciação testicular (TDF), também inibidor do desenvolvimento

diferenciação dos dutos de Müller.

As outras substâncias já mencionadas (fator inibidor dos ductos de

Müller e fator de diferenciação testicular) inibirão a evolução dos

órgãos originários dos ductos de Müller, ovidutos, útero, cervix e

vagina.

Os sinais clínicos em fêmeas freemartin são ovários pequenos ou

não detectáveis, atrofia dos ductos de Müller e dos canais internos

da vagina, vagina fechada com ausência dos canais internos,

conformação do corpo normal ou com tamanho inferior, vulva,

vagina ou clitóris normais ou anormais, pélvis fechada,

masculinização do trato reprodutivo e fenótipo de macho (Figura

2).

Figura 2. Comparação da conformação vulvar entre uma novilha 

normal (A) e freemartin (B.1). Ao abrir os lábios vulvares é visível 

um clitóris proeminente (B.2). 

Fonte: (Payan-Carreira, et al. 2017).

Devido ao seu porte maior, a fêmea freemartin é visualmente um

dos melhores animais de um rebanho (Figura 3).

Figura 3. Fêmeas freemartin adultas.
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Pode-se então concluir que o freemartinismo não pode ser

prevenido, mas pode ser diagnosticado com antecendência

através de exames. Associado ao fato de que a

identificação precoce pode ajudar na tomada de decisão

mais imediata, afim de diminuir os prejuízos. Os principais

motivos para incidência são em rebanhos onde é realizada

a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) devido a super-

estimulação dos hormônios para reprodução animal.
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