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Com vista a preven<;ao e controle de infec<;ao estafilococica da glandula mamaria, foi avaliada a eficiencia dt
uma vacina celular de Staph)'/oCOCCIISaurellS, adjuvada pelo sulfato dextran. Foram utilizadas 14 vaca~
holandesas (puras ou mesti<;as), com 55 quartos mamarios funcionais, provenientes de tres rebanhos Ie;iteiros dos
municipios mineiros de Vi<;osa, Coronel Pachecoe Juiz de Fora. As vacas foram vacinadas por via intramuscular,
no inicio do periodo "seco" e novamente urn mes depois. Os niveis de infec<;ao da glandula mamaria foram
comparados com grupo controle (FARIA, 1995), em tres periodos distintos: inicio do periodo "seco" (antes da
vacina<;ao),na semana doparto e urn mes apos 0 parto. A vacina<;3ornostrou ser mais eficaz na preven<;8odo que
na cura,de infec<;ao estafilococica da glandula rnarnaria.
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A enzima citocromo C oxidase participa do metabolismo energetico dos espemlatoz6ides, podendo sua atividade
ser quantificada por metodo citoquimico em uma variedade de especies animais. 0 objetivo desse trabalho foj
avaliar a atividade enzimatica e estabe!ecer coeficientes de correla~ao com diversas caracteristicas do semen e da
fertilidade. Amostras de semen de uma mesma partida, provenientes de 50 touros mesti~os foram avaliados
quanto as caracteristicas fisica pre e p6s congela~ao, consumo de oxigenio, morfometria espemlatica e
congelabilidade. A atividade citoquimica foj avaliada em esfregar;os ap6s previa descongelar;iio e incubar;ao do
semen com meio 3,3'- diaminobenzidine, seguindo a tecnica desenvolvida por KRUDKA,F. (Inst. J. Androl.,
v.IO, n.6,p.809-828, 1987), em microscopia de contraste de rase. A fertilidade foi estimada pela taxa de gestar;ao
obtida de 1934 inseminar;oes artificiais realizadas com 0 semen desses touros. A media do indice de atividade
citoquimica (lAC) obtida foi de 65,04:1:1,48%, no semen dog 50 touros. Embora 0 lAC tenha apresentado
coeficientes de corre1ar;ao baixos e nao significativos com a morfometria, fertilidade
e com maioria das
caracteristicas fisicas do semen, mostrou-se significativamente correlacionado (r=0,37) com 0 consumo de
oxigenio dos espermatoz6ides e vigor p6s descongeJac;ao(r= 0.34). Isto demonstra que a atividade da enzima
citocromo C oxidase e essencial para 0 metabolismo aer6bico de espennatoz6ides bovinos.
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AVALIAf;AO DA EFI~Ir.NCIA DE TESTES AUXILIARES PARA 0 DIAGN6STICO INDIRETO
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DA MASTITE SUBCLINICA CAPRINA.
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