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-As concentraçoes de estrogeno total e prcgesterona foram
determinadas pelo método de radio-imuno-ensaio, no plasma sangui

neo de 43 vacas, no términio da gestação, raça Holstein-Frissien,
a fim de observar a existência ou não de uma relação entre o nível
dos citados hormôniose o sexo do bezerro recém-nascido. As coletas
de sangue foram praticadas no. momento do parto e ·em seguida,a cada
6 horas ate completar 36 horas.

Para a de~erminação de estr;genos totais foi utilizado es
d T·· 3 d i 1 17trogeno marca o com r~tr~um H- Estra ~o - B e para a progest~

rona o 3 H - progesterona, sendo os niveis plasmáticosdestes hormô
ni05, medidos por meio de impulsos no cintilador MARK 111.

Da determinação dos hormônios no momento do parto, resul-
tou •.em vacas cujos bezerros tem sido fêmeas, uma concentração de es
tro genos totais de 4. 43 ! 2, 9 9 .nm o 1/1 e de 4. O 1 ± 3,O 2 nm o1/1 de
progesterona. Nos animais que pariram bezerros machos foi registr~
da uma concentração de estr;genos totais de '3,93 ~ 2,06 nmol/1 e
3,81 = 2,40 nmol/l de progesterona, respectivamente.

Da análise estatística destes dados, r.;c foi constatada'
uma diferença significante entre os valores de est~ogeno total e
progesterona de vacas, cujos produtos foram fêmeas ou machos, embo-
ra os valôres para os animais cujos recém-nascidos foram machos,'
tivessem o estrogeno total em níveis maiores do que progesterona.
O mesmo comportamento hormona1 foi observado nas 36 horas ap;s o
p ar to.

Concluiu-se n ao existir uma correJação significante entre
os n íve is h orm on ais de es tr; gen o to tal e de p ro ge s te rona n o p 1asma'
materno e o sexo do bezerro recém-nascido.


