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o conheclilMllao • precocidade ,.-a'lva' iJilllp,41rtan.p • .,•• ~/illuro 1'ep,.àtlJl' dt li'OMll1\a1'II\6Í.racioMl, ~jJ
•• k:•• malerprodutividadt .a.qhbGíviM. ·Na•• l'çh fi. animais pllrlllJH00cidade ~epl'OÔ~iva. o ~.~~'.1
tem ._ '~. como a"~ •. MIA' tudia, M tnt.nte,eonltitUt cerca d, ,10% do reballlfto ,neiOMl.Ol~.;~,
Justifica um estudo maisprofundopâra ídéntificação de reprodutores portadores dessa c~racteris~ica. Com este foi '~i~
proposto este estudo. O trabalho, executado pela EMBRAPA/CPPSE-São Carlos, exanunou, ate o momento, em ':f~
26 machos de três fazendas de criação de Nelore, PO, de 10 a 14 meses deidade, a circunferência escrotal (CE), ..~
comprimento da canela (tíbia, CA),. peso e ejaculado obtido por eletro-ejaculação. No ejaculado foi observado {~
além da presença de espermatozóides..a motilidade (MOT) e a concentração (CONC). Da totalidade dos machos,:'i~
16(61,5%) apresentaram espermatozóides, 8(50%) dos quais alcançaram a puberdade (50X 106sptzlejaculadoe,;~
10% motilidade), Os resultados (Tabela 1) mostraram diferenças apenas entre CE, sendo. maior (P < 0,05) nos :;i
animais púberes, ..~
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Tabela I. Médias (±EP) de pesofkg), CE(cm), idadeüneses), MOT(%) e CONC no ejaculado, em machos da
Nelore. ,.

Animais Peso CE CAldade MOT
Púberes (n=S) 315,75:1: 14,99 24,40*±0,82 34,71 :1:0,64 12,00:1:0,38 57±6
N/PÚberes (n= 18) 290,70:1:10,71 21 ,36*:1:0,54 34,85±O,50 12,44±0,30

• Significante ao nível de 0,05.
Dos resultados obtidos, embora peliminares, pode se observar a existência de animais precoces na raça Nelore.
Esta informação é necessária e importante para a seleção de animais como reprodutores.
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FREQUtNCIA EM ANIMAIS SOROPOSITIVOS PARA IBR EM
LEITEIROS COM PROBLEMAS REPRODUTIVOS.
MÉDlCE,K.C.; ALFIERI,A.A.; ALFIERI,A.F.; BEUTTEMMULLER,E.A.
Universidade Estadual de Londrina, CCA/DMVP, Londrina-PR.
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PLANTÉIS DE BOVINOS

A infecção pelo Herpesvirus bovino I (IBR), pode determiar nos animais susceptíveis, UIllU gama de sintomas
clínicos como problemas respiratórios, conjuntivite, sintornatologia mervosa, vulvovaginite e problemas
reprodutivos. Os sintomas variam com a amostra viricae faixa etária dos animais infectados.
O objetivo deste trabalho foi determinara frequência de anlmaissoropositivos para IBR em granjas de bovinos
com aptidão leiteira apresetando problemas reprodutivos caracterizados por mortalidade embrionária precoce
e/ou tardia, seguido de reabsorçãoernbrionária e retorno ,10 cio, e abortos.
Em 19 propriedades rurais compreendendo 10 municípios da região norte do Estado do Paraná e dois na região
sul do Estado de São Paulo, foram colhidas 302 amostras de soros de fêmeas adultas, Em todas as propriedades
havia histórico de problemas reprodutivos em animais com controle semestral de brucelose porém sem vacinação
para IBR. A sorologia foi realizada através da técnica de soroncutralização utilizando I00 D1/50~d do protótipo
NADL e células MDBK.
Considerando tltulos ~1:4 como positivo observamos uma altafrequência de animais reagentes uma vez que em
259 (85;8%) das amostras analisadas foi. constatada a presença de anticorposanti UVB I. A frequência de
granjas com animais soropositivos foi de 100%. Os resultados demonstraram claramente a grande difusão desta
virose em.plantéis de bovinos leiteiros eornproblemasreprodutivos bem como a necessidade da inclusão de IBR
no diagnóstico diferencial das causas de falhas reprodutivas de origem infecciosa e nos programas,
imunoproflláticos li serem implantados para controle destas infecções.
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COMPARAÇÃO ENTRE DOSES E VIAS DE APLICAÇÃO DOPMSG NA SINCRONIZAÇÃO DO
ESTRO DE RECEPTORAS CAPRINAS. .
SALLES,H.O.; MOURA SOBRINHO,r.A.; SOARES,A.T.; MORAES,J.B.; MARQUES,MA.J.
EMBRAPA-CNPC, Sobral-CE.
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