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CONCLUSIÓN

los resultados de este estudio permiten concluir que
cualquier tipo de asistencia al nacimiento (partos
distócicos) aumenta la incidencia de enfermedades
de ombligo con resolución quirúrgica en terneros.
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RESUMO

05 carnelros Corriedale podem efetuar a cópula em
qualquer época do ano, porém a redw:;ao de libido, e
aqualidade e quantidade inferiores do ejaculado fora
da esta~ao reprodutiva podem reduzir sua eficiencia
reprodutiva. O sistema reprodutivo do carneiro
pode ser acometido por algumas enfermidades que
desencadeiam a impotencia generandi reduzindo a
eficiencia reprodutiva, acarretando severas perdas
no sistema produtivo. O objetivo deste trabalho
foi reestabelecer os aspectos de normalidade no
exame morfológicos do ejaculado de carneiros,
mantidos em campo nativo, no período de cinco de
fevereiro a vinte e dois de mar~o de 2014, com a
aplica~ao de testosterona e terapia alternativa. ande
após os tratamentos obtivemos a recupera~ao dos
parametros de normalidade seminal e o retorno da
atividade reprodutiva.
Palavras Chaves: ReprodUt;ao, Carneiro, Morfologia

ABSTRACT

Corriedale rams can copulate at any time of year, but
the decreased libido, and lower quality and quantity
of ejaculate outside the breeding season may reduce
their reproductive efficiency. The reproductive
system of the sheep may be affected by sorne
diseases that trigger generandi impotence reducing
reproduetive efficiency, causing severe losses in the
production system. The aim of this study was to
restare aspects of normalcy in the morphological
examination of the ejaculate of rams, kept on native
pastures in the perlod from February 5 to March
22, 2014, with the application of testosterone and
alternative therapy. After treatments was obtained
the recovery of normal seminal parameters and the
return of reproduetive activity.
Key Words: Reproduetion, Sheep, Sperm Morphology

INTRODU~iío

Os carneiros Corriedale podem efetuar a cópula em
qualquer época do ano, porém a redw;:ao de libido,
e a qualidade e quantidade inferiores do ejaculado
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fora da estacao reprodutiva podem reduzir sua
eficiencia reprodutiva. O sistema reprodutivo do
carneiro pode ser acometido por enfermidades que
desencadeiam a impotencia generandi reduzindo
a eficiencia reprodutiva, acarretando perdas
no sistema produtivo. Além das influencias da
sazonalidade, a elaboral;ao de manejos nutricionais
e sanitários adequados sao fundamentais para
o desenvolvimento e crescimento testicular, e a
produ~ao de espermatozoides. O desempenho
reprodutivo dos carneiros sofre influencias sazonais
(Henderson e Rabinson, 2000), deste modo as
exigencias da reproducao imp5em a necessidade
de avalia.;oes criteriosas nos exames espermáticos
dos machos. A avalia~ao da morfologia espermática
é um dos critérios determinantes para a selec;ao de
machos utilizados para a reproduc;ao (Monreal et
aL, 2012), fazendo parte da avaliac;ao qualitativa do
ejaculado, permitindo a determinac;ao da frequencia
de cada uma das anormalidades espermáticas e
do percentual total de altera~6es na amostra de
semen, sendo utilizado como indicativo do potencial
fecundante do ejaculado, pois as alterac;5es
interferem na capacidade de movimentac;ao e
fecundac;ao do espermatozoide, funcionando
como ferramenta fundamental para o descarte do
reprodutor (Bortolozzo et aL, 2005). O presente
estudo visa relatar a possibilidade de recuperac;ao de
carneiros da rac;a Corriedale, ern uma propriedade
localizada na latitude 31º 52' S e longitude 54º 12'
W, dentro da estac;ao de monta do ano de 2014, com
propionato de testosterona associado aum complexo
concentrado masculino para uso humano (Composto
Concentrado Masculino, Florais do Sul, Porto Alegre,
RS, Brasil.).

MATERIAL E MÉTOOOS

Foram utilizados tres carneiros da rac;a Corriedale,
de uma mesma propriedade, no município de
Aceguá, latitude 31º 52' S e longitude 54º 12' W,
Rio Grande do Sul, com temperatura média anual
de 17,6ºC, a umidade do ar oscila de 75 a 85%, com
urna insolac;ao anual de aproximadamente 2.440
horas com histórico de alto percentual de defeitos
ao exame de morfología espermática no ano de 2013
e repetitibilidade deste histórico no ano de 2014. As
coletas de sémen nestes animais foram efetuadas
sempre com vagina artificiaL No ano de 2013, no final
da temporada de monta (aos tres dias do mes de abril)
foram avaliados tres carneiros A, Be C, dois carneiros
nominados aqui pelas letras A e B apresentaram ao
exame andrológico um percentual de 60% de defeitos
maiores e 12% de defeitos menores para o carneiro A

e um percentual de 39% de defeitos maiores e 10%
de defeitos menores para o carneiro B, o carneiro C
foi avaliado nao apresentando alterac;5es no exame
de morfologia espermática, neste ano de 2013 foram
efetuados ajustes nutricionais e sanitários, porém
os resultados da morfologia espermática nao foram
satisfatórios. No ano de 2014 (aos cindo dias do mes
de fevereiro) foi efetuado o exame andrológico nos
carneiros A, B e C, foi detectado incremento nos
percentuais de alterac;6es da morfologia espermática
para os carneiros A (44% de defeitos maiores e 43%
de defeitos menores), B (71% de defeitos maiores
e 5% de defeitos menores) e C (81% de defeitos
maiores e 9% de defeitos menores) tendo como
base os parametros de normalidade aceitos pelo
Colégio Brasileiro de ReprodUl;ao Animal (CBRA).
Repetimos mais duas vezes o exame do ejaculado
(aos vinte dias do mes de fevereiro e no dia primeiro
do mes de marc;o) onde as alterac;5es apresentaram
pequenas variac;5es, mas permanecendo muito
elevadas. No dia vinte de fevereiro instituiu·se um
tratamento inicial com um complexo vitamínico,
a base de vitaminas do complexo A, D e E, porém
o quadro permaneceu inalterado. A partir do dia
primeiro de marc;o foi instituido um tratamento com
propionato de testosterona em doses fracionadas
com intervalo de S dias entre as doses, adicionado
a um complexo concentrado de IHex paraguariensis,
Bougainvil1ea glabra, lilium longiflorum, Solanum
paniculatum, lantana camara, Sphagnum, Begonia
sp, Chaminé, lavandula dentata, Helianthus annus,
Plantago australis, Valeriana polystachya, fórmula
do socorro e Diamante. No dia vinte e deis de
marc;o fei entao efetuado mais uma coleta de
semen onde observamos uma reduc;ao significativa
nas anormalidades espermáticas anteriormente
encontradas. Os tres carneiros foram liberados para
esta temporada de monta de 2014, onde estaD
sendo utilizados para a lnseminac;ao Artificial sendo
seu sémen avaliado semanalmente para verificar
possiveis alterac;5es espermáticas.

RESULTADOS E DISCUSSAO

As anomalias espermáticas foram c1assificadas por
Blom (1973) em defeitos espermáticos maiores
e menores, os defeitos maiores quando em
percentagens elevadas sao associadas él condic;ae
patológica do testículo ou epididimo, e a distúrbios na
espermatogenese que desencadeiam alterac;5es na
fertilidade ou na infertilidade. Os defeitos menores
podem causar infertitidade, porém é menos provável.
Diversos autores relatam um aumento no percentual
de células espermáticas com morfologia alterada nas
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diferentes esta~5es do ano (Monreal et aL, 2012),
porém paucas autores descrevem tratamentos para
corre~oes dessas altera~5es, normalmente indicamos
descarte dos animais após o terceiro exame com alto
percentual de alterac;:oes na morfologia espermática,
tendo em vista que sao multifatoriais as causas
destas alterac;:5es. O tratamento com propionato de
testosterona associado a um complexo alternativo
permitiu a recupera¡;:ao satisfatória da morfologia
espermática em um período relativamente curto
de tratamento podendo ser recomendado como
alternativo na recuperac;:ao de animais para a
reprodw;ao. ~ essencial para mostrar dados de
morfologia após o tratamento e comparado com
anteriores avar¡a~6es.

CONCLUSAO

Apesar de nao haver grupo controle sem tratamento
para descartar a recupera~ao espontanea típica
do final do verao, neste estudo evidenciamos que
a utiliza~ao de medicina alternativa associada a
hormonioterapia possibiJitou a recupera~ao da
morfologia das células espermáticas, permitindo
que estes animais fossem reintroduzidos no manejo
reprodutivo da referida propriedade.
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RESUMEN del fármaco en los ruminantes V para estabelecer la
dosis con efectos anabólico catabólicos,

El objetivo del estudio fue comparar los valores de
indicadores metabólicos sanguíneos de corderos lile
de France tratados con ractopamina. Se utilizaron 20
corderos, agrupados en 4 grupos de 5 animales cada
uno, acorde a la dosis diaria de ractopamina (ppm):
G10= 10, G20= 20, G3= 30y GO= control; administrada
oralmente durante 42 días. Se obtuvieron muestras
de sangre para determinar las concentraciones
plasmáticas de proteína, albúmina, globulina,
urea, glucosa, colesterol V actividad de aspartato
aminotransferase (AST). las concentraciones de
indicadores sanguíneos fueron similares entre
los grupos, excepto el colesterol V albumina. Son
necesários más estudios para confirmar la absorción

ABSTRACT

The alm of the study was to compare the blood
concentrations of metabolic markers in lile de France
lambs treated with ractopamine. 20 lambs were
allocated in 4 groups of 5 animals each, according
lo daily dose 01 raclopamine (ppm): G10= 10, G20=
20, 63= 30 and GO= control; orally administered
for 42 days. Blood samples were collected for
determination of plasma concentrations of protein,
albumin, globulin, urea, gtucose, cholesterol and
activity of aspartate aminotransferase (AST). The
concentrations of blood markers were similar


