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RESUMO 
 

O presente estudo tem por objetivo relacionar a contagem de estruturas 
ovarianas com infecções uterinas que podem prejudicar a ovulação e eficiência 
reprodutiva de fêmeas bovinas. Foram coletados aparelhos genitais de 51 vacas 
abatidas, que eram repetidoras de cio. A partir dos ovários foram 
confeccionadas 96 lâminas histológicas e estas foram coradas com 
Hematoxilina e Eosina (HE). A contagem folicular foi feita através de leituras das 
lâminas coradas em HE, e buscou-se por folículos pré-antrais, antrais e corpos 
lúteos. De 26 destes animais, foi feito swab uterino, para realizar a cultura 
microbacteriana e evidenciar algum tipo de infecção uterina. Os dados passaram 
por análise estatística prévia no Microsoft Excel e para testes mais complexos 
foi utilizado o Bioestat. Não houve diferenças estatísticas para populações de 
folículos antrais e pré-antrais entre ovário direito e esquerdo, porém houve 
divergência de número de corpos lúteos entre ovários direitos e esquerdos 
(p=0,0052). Notou-se uma correlação positiva entre populações de folículos pré-
antrais e antrais (rs=0,56 p<0,001). Já na cultura microbiológica detectou-se que 
92% dos animais possuíam bactérias intrauterinas. Notou-se não haver 
associação entre contaminação uterina e presença de corpo lúteo no ovário 
(p=0,92). Concluindo que as infecções uterinas, embora não tenham acometido 
a atividade ovariana, podem ter sido responsáveis pela repetição de cio. 
PALAVRAS-CHAVE: Bactérias; Endometrite; Folículos; Infertilidade.  



 

ABSTRACT 
 

The present study aims to relate the count of ovarian structures with uterine 
infections that may impair ovulation and reproductive efficiency of bovine 
females. The genital system were collected from 51 slaughtered repeat breeder 
cows. From the ovaries, 96 histological slides were made and stained with 
Hematoxylin and Eosin (HE). The follicular count was made through readings of 
the blades stained in HE, and was searched for preantral follicles, antral follicles 
and luteal body. Of 26 of these animals, a uterine swab was made to perform the 
microbacterial culture and evidence some type of uterine infection. The data 
were analyzed by previous statistical analysis in Microsoft Excel and for more 
complex tests the Bioestat was used. There were no statistical differences for 
populations of antral and preantral follicles between the right and left ovary, but 
there was a divergence of number of luteal bodies between right and left ovary (p 
= 0.0052). There was a positive correlation between populations of preantral and 
antral follicles (rs = 0.56 p <0.001). In the microbiological culture, it was detected 
that 92% of the animals had intrauterine bacteria. There was no association 
between uterine contamination and presence of corpus luteum in the ovary (p = 
0.92). Concluding that uterine infections, although they have not affected ovarian 
activity, may have been responsible for the repeat breeding syndrome. 
KEY-WORDS: Bacteria; Endometritis; Follicles; Infertility. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

No cenário mundial, o Brasil possui o segundo maior rebanho bovino.  

Tanto na pecuária de corte quanto de leite, a eficiência produtiva dos animais 

se tornou obrigatória para se atingir lucratividade. Desta forma, o objetivo 

reprodutivo é que uma vaca produza um bezerro ao ano. Ou seja, dentro da 

atividade pecuarista, todo o rendimento econômico está associado à 

reprodução dos bovinos (ABREU et al., 2003; LIMA et al., 2011;PEREZ-

MARIN, MORENO; CALERO, 2012; ALMEIDA et al., 2013). 

Para que se alcance um crescimento no uso de biotecnologias ligadas à 

reprodução animal, se faz essencial o conhecimento básico de toda fisiologia. 

Através da foliculogênese é possível compreender o ciclo estral das fêmeas 

mamíferas (SILVA, 2009). 

Com o advento das biotécnicas da reprodução através do manejo 

farmacológico, como a IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo), na 

pecuária nacional, os pesquisadores se interessaram em compreender as 

relações entre as características fisiológicas da fêmea com seu desempenho 

reprodutivo (MORAES et al., 2016; MOROTTI et al., 2017). Registros 

demonstraram haver influência da contagem folicular sobre a fertilidade do 

rebanho, com isto, a contagem de folículos se tornou alvo de inúmeros estudos 

recentes (MOROTTI et al., 2017).Além disso, na determinação de taxas de 

prenhez, foi visto que existe uma correlação positiva com a contagem de 

folículos antrais (CFA). Porém tal constatação só ocorre em animais Bos 

taurus, já em animais de sangue zebuíno a informação ainda é contraditória 

(CUSHMAN et al., 2009;  MOSSA et al., 2012;  MOROTTI et al., 2015). 

A histologia é uma maneira clássica para avaliação ovariana, através 

desta técnica é possível avaliar a morfologia citoplasmática e do núcleo, além 

de permitir a classificação dos folículos. No entanto, para contagem folicular, 

esta técnica é mais utilizada em pesquisas científicas e não a campo (MATOS 

et al., 2007). 

Os ovários são órgãos de funções primordiais da reprodução, através da 

produção de hormônios e gametas. Sendo assim, para que as fêmeas bovinas 

atinjam o desempenho reprodutivo desejado, os ovários devem exercer sua 

performance fisiológica. Porém, quando acometidos por patologias infecciosas 

gerando anomalias, podem apresentar infertilidade e esterilidade (RAMOS et 

al.,2010). 
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Fêmeas bovinas repetidoras de cio, são animais que não obtém uma 

gestação após três ou mais serviços, com isto aumenta-se o intervalo entre 

partos e utiliza-se um maior número de doses de sêmen. Apesar de se tratar de 

uma patologia multifatorial, a maioria dos estudos indica que a principal causa da 

repetição de cio são infecções uterinas (GUSTAFSSON; EMANUELSON, 2002; 

PEREZ-MARIN, MORENO; CALERO, 2012). Segundo Sheldon et al. (2002), as 

infecções uterinas podem ascender até os ovários e desta forma prejudicar o 

recrutamento de folículos e a ovulação. 

Assim, este estudo tem por finalidade avaliar a população de folículos pré-

antrais, antrais e corpos lúteos de fêmeas repetidoras de cio e verificar se este 

fato tem relação com a presença de patógenos intra uterinos.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 Foliculogênese 

 

A definição de foliculogênese ocorre quando há a formação e maturação 

de um folículo primordial em pré-ovulatório (SILVA et al., 2002).Nos mamíferos, 

a foliculogênse tem início ainda na fase fetal da fêmea. Momento no qual, 

células germinativas primordiais (CGP) presentes no saco vitelínico migram 

para as gônadas formando cordões sexuais, neste período as CGP's perdem 

sua motilidade. Desta forma, as células germinativas podem iniciar os 

processos de mitose ou sofrer apoptose, regulando o número de folículos 

primordiais ao nascimento (KIM; TILLY, 2004). 

Ao fim do primeiro terço da gestação bovina, é possível observar 2x106 de 

células germinativas no ovário fetal. Conforme o se dá crescimento do feto 

feminino, este número diminui consideravelmente entre o último estágio fetal e 

o nascimento (TANAKA et al., 2001). 

Através da mitose, as células germinativas são capazes de se diferenciar 

em oogônias. Quando a mitose é interrompida, as oogônias iniciam a meiose I, 

para assim dar origem ao oócito primário. No momento em que o oócito 

primário é circundado por células pré-granulosa, e a meiose é estacionada na 

prófase, formam-se os folículos primordiais. Tanto o ooócito quanto o folículo 

se manterão nesta fase até o momento da ovulação, que somente ocorrerá na 

puberdade (PICTON; BRIGGS; GOSDEN, 1998; SAWYER et al., 2002; HAFEZ 

e HAFEZ, 2004; MACULAN,2015). 

Os folículos primordiais são considerados a reserva folicular ovariana, 

constituindo cerca de 90% de sua população folicular ovariana. No entanto, é 

conhecido o fato de que tal reserva é infinita, pois é possível ocorrer uma nova 

formação de folículos primordiais, a partir de células-tronco germinativas. Com 

isto, os folículos podem ter dois destinos, o primeiro: atresia, e o segundo: 

ovulação (HURK; ZHAO, 2005; FIGUEIREDO et al., 2007). 

Com o aumento das células epiteliais que compõe o folículo, ocorre à 

formação de um líquido folicular ou antro, é então que surgem os folículos 

antrais. O líquido folicular nada mais é do que um transudato de plasma 

sanguíneo, que sofreu modificações devido ao metabolismo da célula, assim, é 

composto por fatores de crescimento, enzimas e esteroides (HAFEZ; HAFEZ, 

2004; MACULAN, 2015). 
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Após a formação do antro, o folículo possui rápido crescimento, e ao 

sofrer a ação do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-I) e torna 

sensível à atividade das gonadotrofinas, para atingir a fase de folículo 

dependente de gonadotrofinas (MESQUITA, 2014). Com isto, alguns folículos 

serão recrutados, para que assim terminem seu crescimento, no entanto 

somente uma parcela destes terá dominância, enquanto que os outros entram 

em atresia e degeneração, sob o efeito da inibina, produzida no antro do 

folículo dominante (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

O folículo dominante finaliza seu crescimento através da ação do 

hormônio luteinizante (LH) alcançando o patamar de folículo pré-ovulatório, 

caracterizado pelas células do cumulus circundando o oócito. Por fim, ocorre o 

pico de LH, e então a ovulação (DRIANCORT, 2000; IRELAND et al., 2009). 

 
 

Folículo Características morfológicas 

Folículo Primordial Oócito primário e uma camada 

simples de células da Granulosa. 

Folículo em Transição Folículos circundados por células da 

Granulosa cúbicas e pavimentosas. 

Folículo Primário Camada completa de células da 

Granulosa em formato cúbico. 

Folículo Secundário Duas ou mais camadas de células da 

Granulosa, células da teca visíveis e 

zona pelúcida formada. 

Quadro 1.Características morfológicas de folículos ovarianos pré-antrais 
(GOUGEON; BUSSO, 2000; HAFEZ; HAFEZ, 2004; SILVA et al., 2004; KNIGHT; 
GLISTER, 2006). 
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Figura1. Fotomicrografia de folículos ovarianos em bovinos e sua classificação. 
A- folículo primordial; B- Folículo primário, C- Folículo secundário; D- Folículo 
terciário ou pré-antral; E- Folículo pré-ovulatório ou de Graaf. Microscópio óptico 
de luz, aumento de 40X, coloração Hematoxilina e Eosina. Fonte: autor. 

  

Endocrinologia Estral e Ondas Foliculares 

 

O ovário possui duas principais funções, primeiramente a produção de 

células reprodutivas fertilizáveis e a segunda a secreção hormonal (HAFEZ; 

HAFEZ, 2004; SILVA et al., 2015). Neste contexto, os folículos têm papel 

fundamental, pois é a estrutura ovariana capaz de exercer tanto a 

gametogênese quanto a produção esteroidal (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

A foliculogênese inicia-se na vida fetal das fêmeas mamíferas, porém tal 

processo, só tem continuidade quando o animal entra na puberdade e inicia o 

ciclo estral (MARQUES FILHO, 2011). Através de alterações fisiológicas e 

anatômicas os bovinos atingem a puberdade (EMERICK et al., 2009). Tais 

alterações ocorrem sob efeitos hormonais. Iniciando-se com o hormônio 

regulador de gonadotrofinas (GnRH) hipotalâmico, o qual demanda a 

A B 

C D 

E 
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secreção das gonadotrofinas, hormônio folículo estimulante (FSH) e LH, pela 

hipófise (ANTONIOLLI, 2002; ALMEIDA et al.,2013). 

A partir disto, as gônadas estão capacitadas para que se inicie sua 

produção de hormônios esteróides, como 17β estradiol, inibina, progesterona, 

responsáveis por exercer um feedback positivo ou negativo sobre o eixo 

hipotálamo-hipófise, e desta forma controlar as fases do ciclo estral 

(FOSTER; NAGATANI, 1999; CUNNINGHAM, 2004; NOGUEIRA, 2006; 

ALMEIDA et al.,2013). 

Na espécie bovina, cada ciclo estral pode variar entre 17 a 24 dias, em 

média 21 dias. Sendo que em cada ciclo podem ocorrer de duas a quatro 

ondas foliculares (BARROS et al., 1998; FERREIRA et al., 2004).As primeiras 

ondas foliculares são anovulatórias, desta forma a ovulação só irá ocorrer na 

última onda folicular. Pois, a dinâmica folicular é dependente da resposta dos 

folículos às gonadotrofinas (ANTONIOLLI; GONZÁLEZ, 2002). 

Os receptores de FSH se localizam nas células da granulosa de 

folículos. Este hormônio possui extrema importância para o desenvolvimento 

e crescimento folicular, além de participar na regulação esteroidogênica 

ovariana. A expressão de receptores de FSH tem início no estágio primário do 

folículo, e continua sua expressão em folículos secundários e antrais (HSUEH 

et al., 1989; HURK; ZHAO, 2005; SARAIVA et al., 2010). 

Na fase inicial do desenvolvimento folicular os receptores de LH são 

encontrados nas células da teca. No entanto, sob a influência do FSH, ao fim 

do estágio de crescimento as células da granulosa adquirem seus próprios 

receptores para o LH. É então, que o FSH e LH atuam em sinergia, para que 

o folículo tenha capacidade de produzir inibina e esteja preparado para o pico 

de LH (LEVY et al., 2000; SARAIVA et al.,2010). 

Em torno de um mês antes do início da puberdade, as concentrações de 

estradiol na novilha vão aumentando gradualmente. Desta forma, os pulsos de 

liberação de GnRH aumentam, consequentemente aumentando a secreção de 

LH. Tais picos na liberação do hormônio luteinizante induzem o crescimento de 

folículos antrais, que então, maximizam sua produção de estradiol. A produção 

de estrogênios pelos folículos é crescente até que ocorra o pico de LH e 

finalmente a ovulação. Além disso, através do pico de LH, a função das células 

da granulosa é reprogramada, induzindo a luteinização, assim, a parede folicular 

é rompida para que o oócito seja liberado (HILLIER, 2001; CARDOSO; 

NOGUEIRA, 2007; ALMEIDA et al., 2013). 
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 Síndrome da Repetição de Cio 

 

 Fêmeas bovinas repetidoras de cio ou repeat breeders, são assim 

chamadas, por não se tornarem gestantes após três ou mais estros consecutivos. 

Sendo esta síndrome, considerada uma das patologias reprodutivas mais 

importantes (OLIVEIRA et al., 2011; PEREZ-MARIN, MORENO; CALERO, 2012; 

KHAIR et al., 2013). 

  As fêmeas bovinas que apresentam essa síndrome podem apresentar 

falhas na fertilização ou mesmo morte embrionária. No entanto, a causa desta 

síndrome não é totalmente conhecida, além de ser multifatorial, apresentando 

fatores: intrínsecos da vaca (metrites, cervicites, vaginites, disfunções hormonais, 

idade); relacionados ao touro (qualidade do sêmen);defeitos anatômicos; 

doenças hereditárias; fatores ambientais e nutricionais. Desta forma torna mais 

difícil reconhecer a causa primária e desencadeante (GUSTAFSSON; 

EMANUELSON, 2002; KUNZ et al., 2002; PEREZ-MARIN; MORENO; CALERO, 

2012).  

 Os touros podem ser acusados de gerar repetição de cio em um rebanho, 

quando este está com idade mais avançada. Desta forma diminui-se o volume de 

sêmen produzido, e aumenta-se o número de células defeituosas. Além disso, o 

sêmen bovino pode carrear doenças infecciosas para a fêmea, como a 

Campilobacteriose, levando à perda embrionária (SARASWAT; PUROHIT, 2016)  

 A correlação com repetição de estro e a nutrição, ocorre, devido às 

deficiências ou desequilíbrio minerais, como zinco, cobre e fósforo. Os minerais 

desempenham papel importante na endocrinologia da reprodução, e desta forma, 

influenciam o crescimento folicular e, consequentemente a fertilidade em fêmeas 

bovinas (CEYLAN et al., 2008).  

 Raças bovinas leiteiras, geralmente apresentam repetição de cio, quando 

passam por estresse térmico, por habitarem regiões tropicais (YUSUF et al., 

2012). Jordan (2003), notou que animais leiteiros submetidos à estresse térmico 

apresentaram oócitos de má qualidade, redução na duração e intensidade do 

estro, alterações de foliculogênese e danos ao crescimento embrionário.  

 Através do experimento de Zobel et al. (2011), a síndrome da repetição de 

cio, ocorreu em maior número em fêmeas bovinas cruzadas quando comparadas 

às de raça pura. E ao confrontar fêmeas multíparas com novilhas, as primeiras 

apresentaram mais repetições de cio. 
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 De acordo com a literatura, a síndrome da repetição de cio, é na maioria das 

vezes provocada por infecções uterinas (BARBATO, 1994 apud PEREZ-MARIN, 

MORENO; CALERO, 2012). Além disso, os estudos de Sheldon et al. (2002), 

mostraram que a contaminação bacteriana exerce efeito sobre os ovários, 

prejudicando o recrutamento de folículos na segunda onda e atrasando o 

crescimento folicular.   

 A ocorrência da síndrome é oscilatória, podendo encontrar baixa quantidade 

de animais afetados em uma região e altas taxas de vacas repetidoras de cio em 

outros locais. Devido à repetição de cio, gastam-se mais doses de sêmen e 

cresce o intervalo entre partos. Esta doença pode gerar muitos prejuízos 

econômicos, pois provoca queda produções de leite e diminui o número de 

terneiros nascidos (GUSTAFSSON; EMANUELSON, 2002; PEREZ-MARIN; 

MORENO; CALERO, 2012, SARASWAT; PUROHIT, 2016). 

 

Histologia Ovariana e Folicular 

  
 

Segundo Lanna (2009), a histologia tem fundamental importância para 

avaliação ovariana e folicular. Isto se dá, pois através de tal técnica é possível 

analisar um grande número de folículos, investigar se determinado animal 

possuía atividade ovariana cíclica, verificar a existência de processos 

patológicos neste órgão e avaliar integridade dos oócitos, além de permitir a 

classificação morfológica dos folículos (NASCIMENTO et al., 2003; MATOS et 

al., 2007; RAMOS et al., 2008; SILVA, 2014). 

A classificação dos folículos ocorre pelas características das células da 

granulosa, da quantidade de camadas celulares e presença da cavidade antral. 

Além disso, pode-se observar a presença do corpo lúteo e corpos albicans e 

constatar atresia ao avaliar o núcleo folicular (SILVA, 2014).Para a análise e 

classificação de folículos ovarianos, as colorações utilizadas são hematoxilina-

eosina, e PAS-hematoxilina (MATOS et al., 2007; IRELAND et al., 2008; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; SILVA, 2014). 

 

 Contagem Folicular 
 

 

Através da contagem folicular, se faz possível indicar a capacidade 

reprodutiva de uma fêmea (IRELAND et al., 2009). E nos últimos anos tem sido 

alvo de muitos estudos acadêmicos. A contagem folicular pode ser realizada de 
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duas maneiras. A primeira é através de um aparelho ultrassonográfico, com o 

qual é realizada somente a contagem de folículos antrais (CFA); já a segunda, 

é realizada através da leitura de lâminas histológicas de porções do ovário. 

Com esta técnica é possível realizar a contagem de folículos pré-antrais, 

folículos antrais, corpos lúteis, corpos albicans, além de detectar o estágio do 

ciclo estral e verificar anomalias. No entanto, a contagem de folículos através 

da histologia é mais utilizada para fins científicos. 

Segundo Ireland et al.(2009), notaram que a contagem de folículos 

antrais, possui correlação positiva com a fertilidade em fêmeas bovinas. 

Enquanto que a contagem de folículos pré-antrais, nem sempre possui 

correlação positiva com a CFA. 

Nos experimentos de Cushman et al. (1998) observaram que em animais 

expostos à superovulação, com uma boa resposta ao protocolo, apresentaram 

um maior número de folículos primordiais e terciários.Na determinação de 

taxas de prenhez foi visto que existe uma correlação positiva com a CFA. 

Porém tal constatação só ocorre em animais Bos taurus em animais de sangue 

zebuíno a informação ainda é contraditória (CUSHMAN et al., 2009; MOSSA et 

al., 2012; MOROTTI et al., 2015). 

A literatura aponta que a contagem folicular se altera de acordo com o 

período do ciclo estral, idade, nutrição escore corporal. Nos casos de animais 

de corte observou-se que a contagem de folículos antrais cresce até os cinco 

anos de idade, e então decresce (CUSHMAN et al., 2009; SILVA, 2014). 

 
  

 Infecções uterinas 

  

Para que o desenvolvimento embrionário ocorra de forma fisiológica, é 

ideal que o ambiente uterino esteja saudável, caso contrário, poderá 

comprometer a sobrevivência do concepto, e assim, gerar repetição de estro 

(PEREZ-MARIN, MORENO; CALERO, 2012; KEZEN et al., 1995). 

Sabe-se que no período pós-parto, o ambiente uterino se torna 

extremamente séptico. Porém, notou-se que fêmeas bovinas que possuem 

maiores quantidades de bactérias em seus úteros, apresentam folículos 

dominantes menores e concentrações de estradiol no plasma sanguíneo mais 

baixo (BONETT et al., 1991; SHELDON et al., 2002; WILLIAMS et al., 2007). 

As infecções que acometem o útero são classificadas de acordo com o 

local de acometimento. No caso de metrite é inflamação de miométrio e a 

endometrite é a inflamação do endométrio. Ambas a infecções são geradas pela 
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ascendência de bactérias da flora vaginal (RODRIGUES et al., 2008; MARTINS 

et al., 2013).  

Quando o sistema imunológico das fêmeas bovinas se torna incapaz de 

combater a infecção e há o fechamento da cérvix, o ambiente uterino se torna 

propício para a multiplicação de agentes patológicos no miométio, em especial, 

bactérias anaeróbicas como Actinomyces pyogenes, Bacteroides spp. e 

Fusobacterium necrophorum. Sendo necessário intervir com medicamentos 

(HORTA, 1995; DOHMEN et al., 1995). 

A endometrite é subdividida em clínica e subclínica. A clínica é 

caracterizada pela descarga vaginal mucopurulenta, e ocorre de 20 a 26 dias 

após o parto (MARTIN et al., 2013). Já a endometrite subclínica, possui sinais 

pouco detectáveis, por não apresentar descarga vaginal é pouco detectável, 

sendo necessário um exame completo do trato reprodutivo, o que é poucas 

vezes realizado (HORTA, 1995; OLIVEIRA et al., 2011;PEREZ-MARIN, 

MORENO; CALERO, 2012).  

Nos casos de vacas de repetidoras de cio, a endometrite subclínica 

aparece como uma das principais causas da infertilidade. Desta forma, se faz 

ideal a realização da cultura microbiológica uterina e até mesmo uma biópsia 

uterina (HORTA, 1995; PEREZ-MARIN, MORENO; CALERO, 2012). 

Segundo o estudo realizado por Oliveira et al. (2011), Bacillus spp e 

Staphylococcus spp coagulase-negativo, foram os patógenos de maior 

prevalência em fêmeas com endometrite subclínica.  

A presença de infecções uterinas pode afetar, mesmo que indiretamente 

os índices de prenhez, por gerar morte embrionária, atrasos na involução uterina 

pós-parto, alterações no desenvolvimento folicular e finalmente repetição de 

estro. Fatores que irão provocar perdas econômicas, devido ao maior intervalo 

entre partos, aumento da taxa de descartes e diminuição da produção 

(ANDRADE et al., 2005; RODRIGUES et al., 2008; PEREZ-MARIN, MORENO; 

CALERO, 2012). 
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4. Artigo: 

 Relação entre a contagem de estruturas ovarianas e presença de 
processos infecciosos uterinos em fêmeas bovinas repetidoras de cio 

 

HIPÓTESE 

Patógenos que acometem o aparelho reprodutivo de fêmeas bovinas podem 

gerar repetição de cio, desta forma, supõe-se que haverá uma correlação entre 

a baixa contagem de estruturas ovarianas com achados patológicos em 

ovários, de animais que apresentem microbiologia positiva para endometrite.  

 

 

OBJETIVO 

 Objetivo geral 

 

Correlacionar à contagem de estruturas ovarianas com achados 

histopatológicos e presença de bactérias causadoras de endometrite. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Realizar a contagem de folículos pré-antrais, antrais e corpos lúteos, 

através da histologia de fêmeas bovinas repetidoras de cio. 

 Analisar os resultados do exame microbiológico, realizado através de 

cultivo a partir de swab intra-uterino.  

 Correlacionar a contagem das estruturas ovarianas com os resultados da 

microbiologia de swab uterino. 
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RESUMO 
 

O presente estudo tem por objetivo relacionar a contagem de estruturas 
ovarianas com infecções uterinas que podem prejudicar a ovulação e eficiência 
reprodutiva de fêmeas bovinas. Foram coletados aparelhos genitais de 51 vacas 
abatidas, que eram repetidoras de cio. A partir dos ovários foram 
confeccionadas 96 lâminas histológicas e estas foram coradas com 
Hematoxilina e Eosina (HE). A contagem folicular foi feita através de leituras das 
lâminas coradas em HE, e buscou-se por folículos pré-antrais, antrais e corpos 
lúteos. De 26 destes animais, foi feito swab uterino, para realizar a cultura 
microbacteriana e evidenciar algum tipo de infecção uterina. Os dados passaram 
por análise estatística prévia no Microsoft Excel e para testes mais complexos 
foi utilizado o Bioestat. Não houve diferenças estatísticas para populações de 
folículos antrais e pré-antrais entre ovário direito e esquerdo, porém houve 
divergência de número de corpos lúteos entre ovários direitos e esquerdos 
(p=0,0052). Notou-se uma correlação positiva entre populações de folículos pré-
antrais e antrais (rs=0,56 p<0,001). Já na cultura microbiológica detectou-se que 
92% dos animais possuíam bactérias intrauterinas. Notou-se não haver 
associação entre contaminação uterina e presença de corpo lúteo no ovário 
(p=0,92). Concluindo que as infecções uterinas, embora não tenham acometido 
a atividade ovariana, podem ter sido responsáveis pela repetição de cio.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Bactérias; Endometrite; Folículos; Infertilidade.  

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The present study aims to relate the count of ovarian structures with uterine 
infections that may impair ovulation and reproductive efficiency of bovine females. 
The genital system were collected from 51 slaughtered repeat breeder cows. 
From the ovaries, 96 histological slides were made and stained with Hematoxylin 
and Eosin (HE). The follicular count was made through readings of the blades 
stained in HE, and was searched for preantral follicles, antral follicles and luteal 
body. Of 26 of these animals, a uterine swab was made to perform the 
microbacterial culture and evidence some type of uterine infection. The data were 
analyzed by previous statistical analysis in Microsoft Excel and for more complex 
tests the Bioestat was used. There were no statistical differences for populations 
of antral and preantral follicles between the right and left ovary, but there was a 
divergence of number of luteal bodies between right and left ovary (p = 0.0052). 
There was a positive correlation between populations of preantral and antral 
follicles (rs = 0.56 p <0.001). In the microbiological culture, it was detected that 
92% of the animals had intrauterine bacteria. There was no association between 
uterine contamination and presence of corpus luteum in the ovary (p = 0.92). 
Concluding that uterine infections, although they have not affected ovarian 
activity, may have been responsible for the repeat breeding syndrome. 
 
 

KEY-WORDS: Bacteria; Endometritis; Follicles; Infertility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na pecuária de corte, a reprodução das fêmeas bovinas, possui extrema 

relevância para se obter sucesso na cadeia produtiva da carne. Desta forma, 

qualquer falha reprodutiva limita o desempenho tanto do rebanho de uma 

propriedade, como da produção nacional (ALMEIDA et al., 2013; SILVA, 2014).  

 Com maiores conhecimentos relacionados à fisiologia reprodutiva das 

fêmeas, observa-se um crescimento na utilização de biotecnologias da 

reprodução. É neste contexto, que os estudos relacionados à contagem de 

folículos ovarianos vêm progredindo nos últimos anos, isto se deve à haver 

correlação entre os números de folículos pré-antrais e antrais, além de uma 

correlação entre as taxas de prenhez e a população de folículos antrais 

(CUSHMAN et al., 2009; BARUSELLI et al., 2012; MORAES et al., 2016). 

 O interesse primordial de tais biotecnologias é melhorar a genética dos 

rebanhos, aumentar a produção vitalícia das fêmeas e diminuir o descarte de 

matrizes bovinas. No entanto, 35% de vacas são descartadas por apresentarem 

repetição de cio (BONNEVILLE-HÉBERT et al., 2011; BARUSELLI et al., 2012; 

MARTINS et al., 2013). 

A síndrome da repetição de cio é determinada por fêmeas bovinas que 

não emprenham após três ou mais serviços, seja por cobertura do touro ou 

inseminação artificial. Esta síndrome ainda não possui causas totalmente 

conhecidas, porém observou-se que a maioria das fêmeas identificadas como 

repetidoras de estro, apresenta algum tipo de infecção uterina (ANDRADE et al., 

2005; OLIVEIRA et al., 2011; PEREZ-MARIN, MORENO; CALERO, 2012, 

MARTINS et al., 2013).  

 Neste cenário, o objetivo deste estudo foi correlacionar a população de 

estruturas ovarianas com a presença de patógenos causadores de infecções 

uterinas em fêmeas bovinas consideradas repetidoras de cio.  
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MATERIAL E METODOS 

 

Animais e Abate 
Foram colhidos aparelhos genitais de 51 fêmeas bovinas cruzadas, de 

abate, repetidoras de cio, com mais de cinco anos de idade, provenientes de 

uma propriedade de bovinocultura de corte do município de Iguaraçu, Paraná, 

entre os meses de julho a agosto de 2016. 

Os animais eram criados em sistema extensivo com pastagem de 

Brachiaria decumbens. O fornecimento de água e sal mineral era ad libitum, no 

entanto não se tem informações sobre suplementação alimentar. Os animais 

passavam por protocolo de IATF. Após a inseminação era realizado o repasse 

com touros. Decorridos 30 dias de cada IA (Inseminação Artificial), as fêmeas 

bovinas eram submetidas a diagnóstico de gestação. Caso não emprenhassem 

após as três protocolos de IATF, eram consideradas fêmeas de descarte e 

encaminhadas para confinamento de engorda. 

No frigorífico situado em Ibiporã, Paraná com serviço de inspeção 

estadual (SIP), após evisceração do animal na linha de abate, os aparelhos 

genitais foram acondicionados em sacos plásticos individuais com a 

identificação do brinco do animal, e depositadas em caixas isotérmicas com 

gelo reciclável. 

Os aparelhos reprodutivos foram transportados para o laboratório de 

Patologia Animal da Universidade Norte do Paraná, Unidade de Arapongas 

onde foram dissecados. 

 

Histologia 
Os ovários foram seccionados transversalmente e um fragmento foi 

congelado a – 20°C. Outro fragmento com espessura de 5 mm foi fixado em 

solução de formol tamponado a 10% por 48 horas e posteriormente processado 

pela técnica de microtomia de parafina. Os cortes foram realizados em micrótomo 

Leica com cortes de 5µm e corados pela técnica padrão de Hematoxilina e 

Eosina (HE), originando noventa e seis lâminas, sendo cinquenta lâminas de 

ovários direitos e quarenta e seis lâminas de ovários esquerdos. A leitura foi 

realizada em microscópio ótico de luz, com objetivas de 10X e 40X. Foram 

observados achados histológicos e patológicos. 
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Na histologia foram classificados e contados: folículos antrais normais; 

folículos antrais degenerados; folículos antrais sem núcleos normais; folículos 

antrais sem núcleo degenerados; folículos pré-antrais normais; folículos pré-

antrais degenerados; corpos lúteos, para se certificar se as fêmeas estavam 

ciclando e avaliar a qualidade folicular.  

 

Microbiologia 
Aleatoriamente, foram colhidos swabs de 26 (51%) úteros das 51 vacas 

analisadas. As amostras foram levadas ao laboratório de Microbiologia 

Veterinária da UNOPAR, onde foram realizadas a cultura bacteriológica em ágar 

sangue, sendo incubadas em estufa à 37ºC por um período que variou de 24 a 

48 horas. Após, as culturas foram submetidas a provas bioquímicas de oxidase e 

catalase, e posterior coloração de Gram. Por fim, fez-se a identificação 

morfológica segundo Winn Jr et al. (2008). 

 

Análise estatística 
Primeiramente, os dados passaram por análises de média, mediana e 

variância no Microsoft Excel. Previamente à análise estatística em software 

específico, somou-se os as populações de folículos antrais com e sem núcleo das 

categorias normais com degenerados, e o mesmo foi feito com as populações de 

pré-antrais. Para análise estatística foi utilizado o software Bioestat (UFPR). Para 

a análise de diferença estatística entre populações das estruturas e entre ovários 

direitos e esquerdos, os dados foram submetidos ao teste T. Devido aos dados de 

contagem foliculares antrais, de folículos pré-antrais e corpos lúteos não 

apresentaram distribuição normal, foi realizado o coeficiente de Spearman para 

executar a correlação não-paramétrica. Para avaliar se houve diferença 

significativa entre as populações de bactérias uterinas fez-se o teste qui-

quadrado: aderência. Por fim, para analisar se havia associação entre presença 

de contaminação uterina e apresentação de corpo lúteo nos ovários, os dados 

foram submetidos ao qui-quadrado: teste de contingência. O valor de P foi 

considerado significativo quando menor que 0,05.  
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RESULTADOS 

A análise das 96 lâminas, provenientes de ovários das 51 vacas, 

demonstrou divergência estatística entre folículos antrais e pré-antrais normais e 

degenerados (p<0,001), conforme exposto na Tabela 1.  

O presente estudo detectou que, apesar dos ovários direitos possuírem 

um número maior de folículos antrais (p=0,86) e pré-antrais (p=0,35) normais, 

não ocorreu diferença estatística entre as populações de ovários direitos e 

esquerdos. Já para a categoria antrais degenerados houve diferença estatística 

(p=0,000), demonstrando uma maior degeneração em ovários esquerdos, mas no 

caso dos folículos pré-antrais degenerados não foi constatada uma diferença 

estatística (p=0,69) entre a população em ovários direitos e esquerdos. Por fim, 

observou-se diferença estatística (p=0,0052) entre a população luteal de ovários 

direitos e esquerdos, indicando ocorrência de mais ovulações em ovários direitos.  

 
Tabela 1. Avaliação histológica de ovários de fêmeas bovinas repetidoras de cio 
de abatedouro frigorífico. 

ᵃ- Semelhança estatística entre os grupos avaliados para diferenças entre ovários direito e esquerdos. 
ᵇ- Diferença estatística entre os grupos avaliados entre ovários direitos e esquerdos. 
ᶜ- Semelhança estatística entre populações das estruturas ovarianas normais e degeneradas. 
ᵈ-Diferença estatística entre as populações das estruturas ovarianas normais e degeneradas. 

 

Além disso, através da análise estatística pudemos notar, bem como já era 

esperado, uma correlação entre a contagem de folículos antrais e a população de 

corpos lúteos ( rs=0,26 p=0,0091), pois o número de corpos lúteos provém de 

folículos antrais que atingem a ovulação. 

 Na contagem de populações foliculares pré-antrais e antrais, encontrou-se 

uma correlação positiva  (rs=0,56 p<0,001), sugerindo que a população pré-antral 

é capaz de predizer a CFA. 

 

 

 

 

 Normais Degenerados  

Estruturas 
ovarianas 

O.D. O.E. O.D. O.E. Total Média 

Pop. folículos 
antrais 

 
Pop. folículos 

pré-antrais 
 

Pop. corpos 
lúteos 

 

174ᵃᶜ 
 

 

765ᵃᶜ 
 
 

193ᵃ 

 
168ᵃᶜ 

 
 

681ᵃᶜ 
 
 

160ᵇ 

 

07ᵃᵈ 
 
 

110ᵃᵈ 
 
 

- 

 

13ᵇᵈ 
 
 

127ᵃᵈ 
 
 
- 

 
362 

 
 

1683 
 
 

353 

 
07 
 
 

33 
 
 

6,9 



27  
 

 

Figura 2. Fotomicrografia de folículo antral (seta azul), próximo à folículos pré-
antrais (setas vermelhas). Microscópio óptico, aumento de 10X, coloração 
Hematoxilina e Eosina. Fonte: autor. 
 

Através da análise histológica foram contados um total de 2045 folículos, 

incluindo todas as categorias, exceto corpos lúteos. Resultando numa média de 

40 folículos por animal e de 22,7 folículos por ovário.  

 Embora se trate de bovinas repetidoras de cio, das 51 vacas analisadas, 

somente 84,31% apresentaram corpos lúteos, como está demonstrado no Gráfico 

1. Evidenciando anestro apenas em 15,7% destes animais.  

 
Gráfico 1. Número de fêmeas bovinas repetidoras de cio que possuíam as 
determinadas estruturas ovarianas.  
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Figura 3. Fotomicrografia de folículo antral classificado sem núcleo e normal. 
Microscópio óptico de luz, aumento de 20X, coloração Hematoxilina e Eosina. 
Fonte: autor. 
 

 As culturas microbianas realizadas em 26 (51%) das fêmeas bovinas, 

escolhidas ao acaso, demonstraram presença de contaminação uterina em 92% 

(24/26) dos úteros submetidos à cultura microbiológica. Sendo o Enterecoccus 

spp. (61,53%) a bactéria mais prevalente. Já na avaliação estatística não foi 

observada diferença estatística entre a os animais acometidos por Enterococcus 

spp. e Staphylococcus spp. (p=0,30). Já entre os grupos de animais 

contaminados por Enterococcus spp e Streptococcus spp. foi constatada 

diferença estatística (0,0012), como pode notar-se no Gráfico 02. A fato da alta 

taxa de animais contaminados pode ser mais uma variável que influenciou a 

ocorrência da síndrome da repetição de cio. 

 
Gráfico 2. Manifestação (%) das determinadas bactérias pelas quais bovinas 
repetidoras de cio eram acometidas. 

 
ᵃ- Indica não haver diferença estatística entre os grupos de animais contaminados. 
ᵇ-Indica diferença estatística entre os grupos de vacas contaminadas pelas determinadas 
bactérias.  
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34,61%ᵃ 

3,84%ᵇ 

Enterococcus spp 

Staphylococcus spp 

Streptococcus spp 
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  Identificamos que dos 24 animais contaminados, 87,5% destes possuíam 

corpo lúteo em seus ovários, e através da investigação estatística, foi constatado 

não haver associação entre contaminação uterina e apresentação de corpo lúteo 

(p=0,92). Assim, compreendemos que as infecções uterinas não geraram danos 

aos ovários, pois estes órgão mantiveram sua ciclicidade. 

 
Figura 4. Fotomicrografia de um corpo lúteo.  Microscópio óptico, aumento de 
10X, coloração Hematoxilina e Eosina. Fonte: autor. 
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DISCUSSÃO 

 No presente estudo notou-se um maior número e diferença estatística para 

população de corpos lúteos em ovários direitos (p=0,0052), indicando que 54,6% 

das ovulações ocorreram nestes ovários, dado este que corrobora com o 

identificado por Rajakoski (1960), o qual preconizou que as ovulações ocorrem 

de 55,6% a 66,7% das vezes em ovários direitos. Além de se assemelhar aos 

achados de Pierson e Ghinter (1987) e os estudos de Ghinter et al. (2013), 

embora neste último estudo não tenha ocorrido diferença estatística significativa, 

observou-se ovulações em 9 ovários direitos e cinco vários esquerdos.  

 Neste trabalho observou-se 2045 folículos provenientes de 90 ovários, 

resultando numa média de 22,7 folículos por ovário. No estudo de Kouamo et al. 

(2014), obtiveram um total de 6747 folículos de 402 ovários e uma média de 16,6 

folículos/ovário, é importante salientar que a contagem foi realizada 

macroscopicamente e com uma amostra bem maior.  

A contagem de folículos antrais normais encontrados neste estudo através 

da histologia, foi em média 1,2 folículos antrais/animal. Já no experimento de 

Cushman et al. (2009), ao utilizarem a ultrassonografia foram capazes e 

identificar uma população de 23 a 25 folículos antrais por animal. Indicando que a 

diferença entre técnicas utilizadas pode influenciar na CFA, enquanto através de 

ultrassonografia se observa o ovário como um todo, na histologia observa-se 

apenas uma porção do ovário. Além disso, Maurer e Echternkamp (1985), 

constataram uma menor população de folículos antrais nas vacas repetidoras de 

estro. 

O presente estudo notou a existência de correlação entre populações de 

folículos pré-antrais e antrais (rs=0,56 p<0,001), fato que refuta o estudo de 

Ireland et al. (2008), em que geralmente, pode haver correlação positiva entre a 

quantidade de folículos pré-antrais e folículos antrais. Porém, assemelha-se ao 

experimento de Silva (2015), no qual houve correlação positiva entres estas 

classes de folículos. 

Os valores de degeneração em folículos pré-antrais, provavelmente se 

deu por estes folículos estarem em processo de atresia, observando alterações 

como oócitos retraídos e núcleos picnóticos conforme a Figura 5, também já 

descrito por Silva (2002); Silva (2014). 
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Figura 5. Fotomicrografia de folículos pré-antrais em processo degenerativo 
(setas vermelhas).  Microscópio óptico, aumento de 40X, coloração Hematoxilina 
e Eosina. Fonte: autor. 
 
 No experimento realizado por Cushman et al., (2000), o qual realizou a 

contagem de corpos lúteos em animais provenientes de gestações gemelares, 

obteve uma média de 1,6 CL/animal. Já neste, foram contabilizadas uma média 

de 6,9 CL/animal. Porém se faz necessário salientar que Cushman et al. (2000) 

realizaram a CFA macroscópicamente em ovários de sete animais.   

As fêmeas bovinas, utilizadas neste experimento, possuíam sangue 

cruzado. O fator racial foi estudado por Zobel et al.(2011), que concluíram haver 

maior ocorrência da síndrome da repetição de cio em animais cruzados, quando 

comparados aos animais de raça pura, dado este, que pode ter contribuído aos 

casos de repetição de cio. 

 Há muito já conhecido o fato de que fêmeas bovinas, após os cinco anos 

de idade apresentam uma queda na população de folículos pré-antrais e antrais, 

desta forma havendo uma correlação entre idade e repetição de cio (ERICKSON, 

1966; GUSTAFSSON; EMANUELSON, 2002; CUSHMAN et al., 2009). A idade 

pode ter sido, também, um fator agravante para a condição de repetidoras de cio 

das vacas estudadas. 

Os estudos de Oliveira et al. (2011), obtiveram 80% dos animais 

repetidores de cio apresentando contaminação bacteriana no útero, número 

menor do que visto neste experimento, no qual, 92% das amostras submetidas a 

cultura microbiológica demonstraram presença de bactéria em seus úteros. 

A endometrite tem sido apontada como a principal causa da repetição de 

cio em vacas, por isso é de extrema importância conhecer os patógenos 

envolvidos. Vulva, vagina e sistema gastroentérico, possuem uma microbiota, 
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composta por Escherichia coli, Enterococcus spp., Pseudomonas spp., 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actynomices pyogenes, no entanto 

estes, podem apresentar propriedades invasivas (OLIVEIRA, 1995; RAMOS, 

2016).Além disso, Williams et al. (2005), concluiu que Bacillus licheniformis, 

Enterococcus faecalis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 

Peptostreptococcus spp., Staphylococcus aureus e Streptococcus não-

hemolítico, são os patógenos provenientes do sistema entérico, que mais 

acometem o útero, gerando lesões no órgão. Através das culturas bacteriológicas 

realizadas neste experimento, a principal bactéria encontrada foi o Enterococcus 

spp (57,8%). O resultado obtido difere de inúmeros estudos, como o de 

Carvalhedo (1998) apud Andrade et al. (2005) que expõe uma porcentagem de 

6,0% da prevalência do Enterococcus agglomerans, nos rebanhos leiteiros de 

Goiânia. Já Oliveira et al. (2011), detectou que o patógeno de maior 

contaminação foi o Staphylococcus spp. (50%), enquanto no presente estudo foi 

de 27%. Na literatura internacional, como relatado por Williams et al. (2007), Gani 

et al. (2008) e Sánchez et al. (2011), não há descrição de isolamento de 

Enterococcus spp..  

O anestro puerperal trata-se de uma fase fisiológica, na qual o útero irá 

expelir lóquios, além de se tornar um ambiente propício para a multiplicação de 

bactérias. Em animais saudáveis, a própria imunidade local uterina é capaz de 

combater o cultivo bacteriano. Enquanto que no anestro pós-parto, observam-se 

folículos pequenos, não há presença de corpos lúteos nos ovários e não há 

ovulação, pois ainda não ocorreu um reinicio no ciclo hipotálamo-hipófise-

gonadal. Já no anestro patológico, os ovários apresentam-se normais com 

ciclicidade, porém, sem sinais de estro. A repetição de cio em fêmeas com 

anestro patológico, podem ser explicadas pela presença de patologias uterinas 

ou mesmo, presença de cistos foliculares ou luteínicos (BONETT et al., 1991; 

WILTBANK et al., 2002; PELEGRINO et al., 2009; ALMEIDA NETO, 2013). Bem 

como apresentado neste estudo, no qual as fêmeas bovinas possuíam patógenos 

uterinos, mas permaneceram com as atividades ovarianas fisiológicas. Com 

relação ao anestro nutricional, o qual gera inatividade das funções ovarianas, 

está correlacionado ao baixo escore corporal ou ausência de minerais na dieta 

(FERREIRA et al., 2000; CEYLAN et al., 2008). Os animais deste experimento 

estavam em sistema extensivo de pastagem, além de possuir suplementação 

mineral à vontade, e somente em 8,3% das vacas notou-se ausência de 

ovulação, no entanto vale lembrar que destas, 37,5% tiveram resultados positivos 

na cultura microbiológica.  
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Os estudos de Barbato et al. (1994) apud Perez-Marin et al. (2012), apesar 

de apresentarem ooforite, concluíram que a principal causa de repetição de cio 

em animais de sangue zebuíno foi a infecção uterina. Bem como o experimento 

de Sheldon et al. (2002), que relacionou infecções uterinas com lesões 

ovarianas, e notou, que tais infecções não prejudicaram as funções ovarianas, 

assim como visto no presente estudo, embora os animais fossem repetidores de 

cio, a ciclicidade foi mantida e comprovada pela presença de corpos lúteos em 

87,5% das fêmeas com infecções uterinas, além de não ter ocorrido associação 

estatística entre contaminações no útero e presença de corpo lúteo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com os dados obtidos referentes à histologia ovariana, conclui-se 

que a atividade cíclica dos ovários se apresentou histologicamente normal, em 

razão das grandes populações de folículos antrais, pré-antrais e corpos lúteos, 

demonstrando atividade fisiológica. 

Embora a maioria das fêmeas bovinas tenha apresentado crescimento 

bacteriano na cultura microbiológica, tais infecções não exerceram influência 

negativa sobre os ovários, demonstrando que a causa da repetição não foi 

causada por distúrbios na foliculogênese e ovulação, mas sim devido à presença 

de patógenos no meio uterino que podem ter gerado um ambiente hostil aos 

embriões. 

C D 
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ANEXO 01- Aprovação comitê de ética UNOPAR. 
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