
PRESSÃO ARTERIAL DE OXIGÊNIO E GÁS CARBÔNICO EM EMBRIÕES E PINTOS DE 
MATRIZES PESADAS COM DIFERENTES IDADES 

VM Barbosa1,2*; FG Oliveira2; JSR Rocha3; MA Pompeu3; LJC Lara3; NC Baião3; RC Leite2
 

1
Departamento de Zootecnia – UFBA – Salvador, BA, Brasil  

2
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - INCT-Pecuária, MG, Brasil 
3
Departamento de Zootecnia – EV/UFMG – Belo Horizonte, MG, Brasil 

 
Introdução 

O desenvolvimento embrionário se divide em dois 
estágios: a fase pré-natal e a fase perinatal. A fase pré-
natal, cuja respiração ocorre inicialmente por meio da 
área vasculosa e posteriormente por meio da 
membrana corioalantóide, é compreendida desde o 
início do desenvolvimento até a ocorrência da bicagem 
interna. A fase perinatal compreende o momento da 
bicagem interna até a bicagem externa da casca, e é 
caracterizada pela reinalação dos gases da câmara de 
ar e transição da respiração corioalantóidea para a 
pulmonar (1). O conhecimento do estado fisiológico de 
frangos de corte durante a incubação é limitado, 
impedindo a garantia de condições necessárias aos 
embriões das linhagens atuais e possíveis mudanças 
de manejo para maximizar a produtividade. Portanto, 
esta pesquisa teve como objetivo analisar a pressão 
arterial de oxigênio (pO2) e de gás carbônico (pCO2), 
de embriões provenientes de matrizes pesadas jovens 
e velhas em diferentes estágios do desenvolvimento 
embrionário, e dos pintos à eclosão e na primeira 
semana de criação. 
 
Material e Métodos 

Ovos de matrizes pesadas Cobb® do mesmo dia de 
produção e armazenamento, foram incubados em uma 
máquina Casp®. Os tratamentos foram definidos pelas 
idades das matrizes (35 e 64 semanas) e pelas fases 
de desenvolvimento (1=fase pré-natal aos 18 dias de 
incubação; 2= fase pré-natal aos 19 dias de incubação; 
3=fase perinatal após a bicagem interna; 4=fase 
perinatal antes da bicagem externa, ou seja, quando há 
indícios do início do processo de bicagem da casca, 
porém sem o rompimento da membrana externa; 
5=eclosão e 6=pintos com sete dias de idade). As 
análises foram realizadas através do aparelho clínico 
portátil i-STAT® e cartuchos Cartridge CG8+®. Para as 
coletas das amostras de sangue dos embriões com 18 
dias, o sangue arterial foi retirado com tubos capilares 
após pequena inserção na artéria corioalantóide com 
agulha, através de adaptação do método descrito por 
(2). No caso da coleta dos embriões com 19 dias, 
aproximadamente 1 cm

2
 de casca foi retirada na região 

oposta à câmara de ar, para acesso à artéria umbilical. 
Logo em seguida, o sangue arterial foi retirado com 
seringa. Nos embriões na fase perinatal, nos pintos 
recém-eclodidos e nos pintos aos sete dias, as coletas 
de sangue arterial foram realizadas através de punção 
cardíaca pelo lado esquerdo do coração.                                                                                                                                                                                                              

Imediatamente após cada coleta individual, cerca de 
100 µL de sangue foram inseridos nos cartuchos, que 
automaticamente fizeram a leitura do parâmetro 
analisado. O delineamento experimental foi 
inteiramente ao acaso em esquema fatorial 2 x 6 (duas 
idades de matrizes e seis estágios de 
desenvolvimento), com oito repetições por tratamento, 
sendo o embrião ou o pinto considerado a repetição. As 
médias foram comparadas pelo teste SNK e Tukey. 
 
Resultados e Discussão 

De acordo com os dados da Tabela 1, não houve efeito 
(p>0,05) da idade da matriz sobre a pO2 e pCO2 nos 
diferentes estágios analisados. Entre os estágios 1 e 2 
(fases pré-natal  aos 18 e 19 dias de incubação, 
respectivamente), observou-se uma queda da pO2 e 
aumento da pCO2 (p<0,05). Estes níveis, que podem 
ser justificados pelo aumento do metabolismo com o 
crescimento do embrião, foram revertidos no momento 
da bicagem interna (estágio 3). Nesta ocasião, o 
embrião faz a transição da respiração corioalantóidea 
para pulmonar por ter acesso aos gases da câmara de 
ar. Após o embrião ter iniciado a fase perinatal (estágio 
3), e estar em contato com os gases da câmara de ar 
por cerca de 8 horas, a pO2 foi significativamente baixa 
e a pCO2 significativamente alta, coincidindo com o 
momento em que o embrião havia iniciado o processo 
de bicagem externa (estágio 4). Após a eclosão, 
quando os pulmões assumem definitivamente a função 
respiratória, e aos sete dias de vida, a pO2 e a pCO2 
dos pintos foram semelhantes e  apresentaram os 
maiores e menores valores, respectivamente, 
demonstrando estabilização desta variável. 
 
Conclusão  

O embrião apresenta hipóxia e hipercapnia nos 
momentos anteriores às bicagens interna e externa da 
casca, independente da idade da matriz. Este estado 
fisiológico pode ser o estímulo responsável pela 
transição das fases. Após a eclosão e aos sete dias de 
vida, a pressão arterial de oxigênio e gás carbônico é 
estabilizada. 
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Tabela 1. Pressão arterial de oxigênio e gás carbônico em embriões e pintos de matrizes pesadas de 35 e 64 semanas 

Parâmetro 
fisiológico 

Idade da 
matriz  

Estágios de desenvolvimento 
Média 

1 2 3 4 5 6 

*
pO2 

35 47,00 43,83 57,33 22,67 60,33 62,50 48,94 A 

64 45,17 40,17 53,67 19,67 60,17 62,33 46,86 A 

Média 46,08 c 42,00 d 55,50 b 21,17 e 60,25 a 62,42 a CV=17,1% 

**
pCO2 

35  31,45 35,92 30,00 44,93 23,75 23,42 31,74 A 

64  32,85 37,77 28,08 50,50 23,38 23,03 32,60 A 

Média 32,15 c 36,84 b 29,04 c 47,72 a 23,57 d 23,73 d CV=2,5% 
Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, diferem entre si pelo teste SNK* (p≤0,05) variável 
transformada pela equação: pO2 x pO2, e teste de Tukey** (p≤0,05) variável transformada pela equação: log(pCO2). 


