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Introdução
 Os ovários são órgãos pares do sistema reprodutor. Nos bovinos, os ovários são geralmente ovais e aplanados lateralmente, medindo 

em média de 3,0 a 4,5 cm de comprimento, de 1,5 a 2,0 cm de largura e de 2,0 a 2,8 cm de profundidade. 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).

O ovário desempenha funções exócrinas e endócrinas (HAFEZ e HAFEZ, 2004). O ovário como glândula endócrina, produz os hormônios 
esteróides estradiol (folículos em desenvolvimento) e progesterona (corpo lúteo) (VALLE et al., 1991). Os folículos ovarianos normalmente 
atingem tamanho de até 2 cm de diâmetro imediatamente antes da ovulação. Ás vezes, um folículo maduro pode falhar em ovular, de forma 
que ele persiste por 10 dias ou mais e pode continuar a crescer e é, então, dito como cístico (BALL e PETERS, 2006).

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 123 pares de ovários de bovinos de matadouo-frigorífico municipal, da cidade de Ibiporã - Paraná, no período de 30/06 

a 04/07/08. Os ovários foram imediatamente avaliados após o abate e evisceração das fêmeas bovinas. Os animais foram divididos em dois 
grupos: animais do grupo 1 (G1) bovinos gestantes e do grupo 2 (G2) animais vazios.

Avaliou-se a morfologia e a morfometria dos ovários estudados com o auxílio de um paquímetro, mensurando o comprimento e largura 
dos mesmos.  Os fetos foram avaliados quanto ao tempo de idade gestacional conforme descrito por Grunert e Birgel (1989). 

Neste trabalho não se levou em consideração a raça, a idade e a procedência do animal. Considerou-se apenas a aptidão leiteira ou de 
corte.

O cálculo estatístico baseou-se no teste de qui-quadrado.

Resultado
 Na avaliação os ovários de aptidão leiteira possuem a maior média de tamanho de ovário direito, estatisticamente diferente da menor 

média do ovário esquerdo dos de corte. 

Dos 17 ovários com presença de cistos foliculares, três foram bovinos de corte e 14 de leite. A presença de cisto folicular foi 
significamente superior (p=0,0012) em bovinos leiteiros. Provem de uma síndrome multiglandular do hipotálamo, hipófise, ovários e adrenais 
levando a disfunção hormonal com redução na liberação de LH (KASTELIC, 1990). Segundo DAY et al. (1991), tem diâmetro superior a 25 
mm. Os cistos observados no presente trabalho variavam de 20 a 36 mm. 

Dos animais analisados 75 foram do G1, com 36 CL gestacional esquerdo e 39 direito. Chachur et al. (2006) descrevem 53% no direito e 
47% no esquerdo analisando fêmeas zebuínas. Ao analisarmos os animais de corte temos 52,6% no corno direito e 47,6% no esquerdo.

Conclusão
 Animais com aptidão leiteira apresentam maior ovário direito;
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