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Introdução
 Ao longo do tempo, o controle da reprodução dos mamíferos deixou de ser considerado regulado apenas pelo sistema nervoso central 

(SNC), passando a ser visto como uma função controlada por dois sistemas separados: o sistema nervoso central e o sistema endócrino 
(HAFEZ e HAFEZ, 2004).

Nos bovinos, as gônadas tem em média 3,0 a 4,5 cm de comprimento, 1,5 a 2,0 cm de largura e 2,0 a 2,8 de espessura com coloração 
rósea clara devido à albugínea (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1995)

O ovário desempenha funções exócrinas (liberação de óvulos) e endócrinas (esteroidogênese) (HAFEZ e HAFEZ, 2004). O ovário como 
glândula endócrina, produz os hormônios esteróides estradiol (folículos em desenvolvimento) e progesterona (corpo lúteo) (VALLE, 1991).

Objetivo
 O objetivo deste trabalho foi avaliar os ovários de fêmeas bovinas de abate 

em sua morfometria, a presença de cistos e avaliação do corno gestacional na prenhez.

Metodologia
 Foram avaliados 146 pares de ovários de bovinos de matadouo-frigorífico municipal, da cidade de Rolândia, norte do Paraná, no período 

de 01/08 a 29/08/08. Os ovários foram imediatamente avaliados após o abate e evisceração das fêmeas bovinas. 

Avaliou-se a morfologia e a morfometria dos ovários estudados com o auxílio de um paquímetro, mensurando o comprimento, espessura 
e largura dos mesmos 

Neste trabalho não se levou em consideração a raça, a idade, a procedência do animal, a aptidão leiteira ou de corte e se prenha ou não.
O cálculo estatístico baseou-se no teste de Kruskal Wallis.

Resultado
 Houve diferença estatística de volume, p=0,0004 sendo o valor de H=12,735, do ovário direito em relação ao ovário esquerdo, com 

média de 12,6228 cm³ e 10,1232 cm³, respectivamente. O volume máximo do ovário direito foi de 51,675 e o mínimo de 2,691 enquanto o 
ovário esquerdo apresentou o máximo de 114,444 e mínimo de 1,52.

As características morfológicas do ovário variam em função do estádio reprodutivo, da fase do ciclo estral e do período de gestação 
podendo ser utilizadas como parâmetro na avaliação clínica e funcional do órgão (NASCIMENTO et al., 2003). 

Segundo Chacur et al. (2006 ) vários fatores atuariam no tamanho do ovário, como a origem genética do animal avaliado, o período 
gestacional e a variação do ciclo estral.

Conclusão
 A morfometria ovariana varia conforme o ciclo estral. Novos estudos devem ser realizados para mensurar a morfometria levando em 

consideração a presença de folículos, corpo lúteo (cavitário, incluso, protuso ou maciço).



CONGRESSO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2.; ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS DA UNOPAR, 11., 2008, LONDRINA.
ANAIS... LONDRINA: UNOPAR, 2008. 1 CD-ROM. ISBN 978-85-87686-33-6.

Bibliografia

 CHACUR, M.G.M.; VALENTIN, N.C.; MARTINEZ, A.I.S.  et al. Morfometria de ovários de fêmeas zebu Bos taurus coletados em 
matadouro. Acta Scientiae Veterinariae n. 34, v. 1, p. 65-70, 2006.

HAFEZ B.; HAFEZ E. S. E. Reprodução Animal. 7º ed. São Paulo: Manole, 2004.

Junqueira L.C. & Carneiro J.C. 1995. Histologia Básica. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 433p.

NASCIMENTO, A.A.; PINHEIRO, N. L.; SLES, A.; VIANA, J.H.M. Correlação morfométrica de ovário de fêmeas bovinas em diferentes em 
diferentes estádios reprodutivos. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 40, p. 126-132, 2003.

VALLE, E.R. O ciclo estral de bovinos e métodos de controle. Campo. Grande: EMBRAPA-CNPGC, 1991. 24p. (EMBRAPA-CNPGC. 
Documentos, 48).

Legenda
(1) Aluno Graduação Unopar
(7) Docente Unopar
(8) Docente Outra Instituição
(7) Docente Unopar
(14) Outros


