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Foi comparado o efeito de Furacln (Lab. Eaton), Furacln associado ao
Tergentol (Lab., Searle) e Lugol na cura cllnlca de endometrltes e na fertilidade
subseqüente em 101 vacas Holandês x Zebu (1/2 a 7/8), dlagnosticadas com
endometrlte do primeiro e segundo grau, das quals 68 encontravam-se no perlo-
dopós-parto e 33 após a insemlnação artificial.

Animais de ambos os grupos foram submetidos aos seguintes tratamen-
tos: (A) Infusão de 100 ml de Furacln em 41 vacas, (B) Infusão de 70 ml de Fura-
clnassociado a 30 ml de Tergentol em 37 vacas e (C) infusão de 100 ml de Lugol
em23 vacas. Os medicamentos eram colocados em seringa e, através de plpeta
plástica de Inseminação artificial, aplicados diretamente na cavidade uterlna,
repetindo a Infusão até três vezes com intervalo de uma semana quando neces-
sário. Os animais foram consfderados curados quando ocorria desaparecimento
dossintomas cllnlcos uma semana após o último tratamento e corrimento nor-
matno primeiro elo subseqüente, sendo então Insemlnadas até três elos conse-
cutivos. Em caso contrário foram considerados refratários ao tratamento.

Os tratamentos (A) e (B), mostraram tendência a uma melhor eficiência
riacura clinlca das endometrltes no perlodo pós-parto, embora não significativo
(P>0,05). Para as vacas tratadas no perfodo pós-Insemlnação, não houve di-
ferençaentre os tratamentos (P >0,05). Também, para efeito dos tratamentos,
nataxa de concepção, do perlodo pós-parto e pós-Insemlnação artificial, não foi
significativo (P>O,05), tanto para primeira Insemlnação artificial como para a
segunda e terceira InsemlnaçOes, tomadas em conjunto. Os três medica-
mentosforam eficientes na cura cllnlca das endometrltes, bem como os animais
apresentaram taxas de concepção semelhantes. Considerando o baixo custo do
Lugol,sua facilidade de preparação e efeito similar aos outros medicamentos, pode-
sesugerir sua utilização.
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