Mardi dernier nous avons inocule
tous Ie moutouns, les vaccines et
les non vaccines, par Ie charbon tres
virulent. Or la depeche annonce que,
quand nous arriverons aujourd'hui
a deux heures tous les non vaccines
seront morts. Quant aux vaccines,
tous sont debout. La depeche se termine
par les mots: succes epatant.
La joie est au laboratoire et a la maison.
Rejouissez-vous mes chers enfants. »
«
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Acgao do "Efeito Macho"Sobre as
Ovelhas da Raga Churra Galega
Bragangana Durante a Fase Final da
Epoca Reprodutiva

Resumo
No inicio do mas de Dezembro, um lolede
35 ovelhas da ra,a Churra Galega Bragan,ana, com idades compreendidas entre
os 2 e os 3 anos, foi submelido aD "eleilo

macho". Por um periodo de temposuperior
a2 meses, as femeas loram mantidas
lolalmenle separadas dos machos. Calorze
dias anles da inlrodu,ao dos carneiros, as
ovelhas loram aplicadas esponjas vaginais
impregnadas com40 mg deacetato de
IIuorgeslona (FGA).
Nesta altura do ano, aac,ao conjunta do
tratamento com progestagenios (FGA) edo
"eleito macho" nao parece lavorecer, quer
as manilesta,5es de cio, quer uma importante sincroniza,ao eestimuta,ao da
actividade ovarica. 0 ·stress" e/ou os
larmacos relacionados com as
laparoscopias nao parecem afectar
signilicativamente as manilesta,5es
estricas eaactividadeovarica das ovelhas
dara" Churra GalegaBragan"na.
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Inlrodu~ao

• Nos ovinos, durante a lase de anestro, a
ovula~ao, a ciclicidade ovari ca e 0 comportamento
estrico podem ser iniciados at raves da jun~ao
abrupta dos machos e das lemeas, ap6s um certo
periodo de separa~ao total destes individuos
(1 ,2,3,4,5,6,7,B). A utiliza,ao desta tecnica durante a
epoca reprodutiva, conjuntamente com a aplica~ao
de tratamentos hormonais, tendo em vista a
sincroniza,ao dos cios e a est i mula~ao das
man ilesta~oes estricas, tem gerado alguma
polemica. Se nuns trabalhos os resultad os
alcan~ados loram bastante positivos, noutros loram
muito pouco significativos.
A percentagem de lemeas que ovulam, em
resposta if introdu,ao dos machos, depende, entre
outros factores, da intensidade do estimulo (9). Por
seu lado, a intensidade do estlmulo a que as lemeas
sao submetidas depende, entre outros aspectos, do
facto destas teremestado ou nao ultimarnente em
contacto directo com os machos (9), da rela~o entre
o numero de machos e 0 numero de lemeas (esta
nu nca devera ser inferi or a 5%) (4,10) e do
comportamento sexual apresentado pelos machos
(9). Para se conseguir que 0 "efeito macho· seja
maximo, as filmeas deverao permanecer totalmente
isoladas dos machos, pelo menos, 1 mils (6). Na
verdade, Chemineau (1992, comunica,ao pessoal)
sugere queesta separa,ao se prolongue por dois
meses.

Abs/I'{lCI

AI tbe beginning of /k'Cember, a 2-3 )"ear old
group of35 Cburm (/a/ega Bmgallral1({
ewes were submitted 10 l/JrJ wale effect rifler 2
mONths of to/a! separation, B% re fbe male
introduction, tbe ewes rejJroductive cycle waS
syncbronised b)Jllt:lgillal spollges
impregnated wil/) 40 mg o!fluo/,ge;,1erone
acetat~.

Neitber fbe progestagenic treatment lIor tbe
male effect sbowed influence Oil/be sexual
and Ibe ovarian activity sYNchronizatioJl.
Siress fmdlor the drugs related to tbe
/aparoscopies did not seem to (&lul'b tbe
beal e.rihiliOlls and the omria1/ activity of tbe
Cbflrra Gnlega Bmgal/f[ol(l ewes.
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Material e metodos
Este estudo foi realizado na cidade de Bragan,a
(latitude 41° 49' N, longitude 6° 40' Wealtitude
720 metros), mais especificamente na Quinta de
Santa Apol6nia, pertencenlea Escola Superior
Agraria de Bragan,a (ESAB), no mes de Oezembro.
No inicio deste mes, um lote de 35 ovelhas da
ra,a Churra Galega Bragan,ana, com idades
compreend idas entre os 2 e os 3 anos, foi uti lizado
na realiza,ao deste trabalho. Por um periodo de
tempo superior a 2 meses, as temeas loram mantidas
totalmente separadas dos machos. Catorze dias antes
da introdu,ao dos carneiros, as ovelhas foram
aplicadas espon jas vag inais impregnadas com40 mg
de acetato de fluorgestona (FGA). No momenta em
Que se procedeu a remo,ao das esponjas vag inais,
para alem de se ter colocado os machos junto das
lemeas, procedeu-se a divisao aleat6ria destas
ultimas em do is grupos: A - femeas submetidas a
laparoscopia (n=18) e B - lemeas nao submelidas a
laparoscopia (n=17). 0 Grupo B foi utilizado como
testemunha, no Que se relere as manifesta,iles de cio
e ao momento aproximado em Que ocorreu a fecunda,ao.
Quer durante 0 periodo de prepara,ao do ensaio,
Quer durante a realiza,ao do mesmo, os an imais
foramal imentados com fenos de prados naturais e
uma media de 300 a 500 g/d ia de alimenlo
concentrado comercial.
Pesagem dos animais
Imediatamenle antes do inicio do presente
estudo, as ovelhas loram pesadas numa balan,a com
jaula (sensibil idade minima de 100 gramas).

ANALISE ESTATISTICA

No sentido de idenlilicar diferen,as
estatisticamente significativas entre alguns
parametros, efectuaram-se analises de variancia (1 1).
Acomparat;llo entre medias realizou-se segundo 0
teste de Bonferroni/Dunn (12). Por outro lado, foram
feilas analises de regressao e correla,ao (11 ), a fim
de se estabelecerem rela,Bes entre alguns dos
parametros esludados. Com 0 intuito de se
compararem freQuencias, uti lizou-se 0 teste do x2
(13)
Resultados e discuSS30
As ovelhas da ra,a Churra Galega Bragan,ana
utilizadas no presente estudo tinham uma idade
cronol6gica media de 25 meses (755,1. 127,9 dias) e
um peso corporal medio de 42,8 kg (42,8±3,0 kg).
As diferen,as entre anima is, tanto no Que se refere a
idade como ao peso, mostraram ser, em muitos
casos, estatisticamente significativas (PsO,OOOl ).
MANIFESTAt;OES ESTRICAS

Devido a problemas surgidos neste trabalho,
relativamente a detec,ao dos cios, resul tantes da
congela,ao dos sa biles marcadores (causada pelas
baixas temperaturas ambientes) Que eQuipavamos
arneses, e possivel Que alguns dos cios nao tenham
sido identificados. Nesle caso, lalvez tivesse sido
preferivel manter os machos separados das femeas e
junta- lOS somente, duas vezes por dia, durante
alguns minutos, por forma a Que um observador
pudesse presenciar e identificar os saltos. Tal nao fOi
feito, apenas porQue, ale uma fase muito tardia deste
ensaio, se desconheceu 0 facto dos sabiles eslarem

congelados, ao ponto de impedirem Que as femeas
ficassem convenientemente marcadas. Contudo,
tendo em conta 0 momenta em Queas ovelhas
estudadas vieram aparir, pensamos Que os resultados observados (e Que a seguir se expBem) nao
diferirao muito dos reais. Na realidade, durante as
tres primeiras semanas pos-introdu,ao dos
carneiros, nenhuma das ovelhas Que deixou de ser
marcada (tanlo do Grupo Acomo do Grupo B) parece
ter ficado gestante. Das que man ifestaram cio, 77,8%
ficaram gestantes aQuando do momenta da
identifica,ao do cio. As restantes 22 ,2% foram
fecundadas mais tarde, ou seja, depo is de se ter dado
por terminado 0 presente ensaio. Oesta forma, os
nossos resultados parecem confirmar a ideia exposta
nalguma da bibliografia existente sobre 0 assunto, ou
seja, de Que as ovelhas, Quando submetidas a
tratamentos identicos ao aqui aplicado
(progestagenios + "efeito macho"), no decurso da
epoca reprodutiva, apresentam dificuldades, nos
primeiros tempos pos-tratamento, em manifestar
comportamento sexual.
AQuando da primeira ovulat;llo pos-tratamento,
em apenas 35,7% das ovelhas do Grupo Aforam
identificados sinais de cio (Figura 1) Mais tarde,
Quando da segunda ovula,ao, em nenhuma das
temeas estudadas foram detectadas manifesta, iles de
cio. No momenta em Que se produzi u a terceira
ovula,ao, somente 7,1 % das ovelhas ovulantes
parece ter apresentado comportamento sexual.
Finalmente, ha Que referi r Que nenhuma temea
manifestou cio sem ter apresentado actividade
ovarica completa ::J

DETECt;AO DOS CIOS

A lim de se proceder a detec,ao das ovelhas em
cio, eQuiparam-se Quatro carneiros inteiros com
arnes marcador. Oois deles foram entao colocados
junto das ovelhas do Grupo A e os outros dois junto
das ovel has do Grupo B.
DETERMINAt;Ao DA ACTIVIOADE OVARICA

oestudo da actividade ovarica loi feito, 3, 10 e
20 dias ap6s a jun,ao dos carneiros e das ovelhas.
Apos um jejum de alimentos solidos de 36 horas
e de alimentos IiQuidos de 24 horas, as temeas foram
preparadas para a realiza,ao da laparoscopia. Nesta
preparat;llo incluiu-se a adminislra,ao intravenosa de
0,3 ml/animal de um tranQuil izanteleilo abase duma
solu,ao a 2% de xilazina, a administra,ao em vari os
pianos da parede abdominal de 5 ml/animal de um
anestesico local leilo a base duma solu,ao a 2% de
lidocaina ea administra,ao intra-muscular de 5
ml/animal de terram icina LA. Posteriormente, os animais loram colocados, em decubito dorsal, sobre
uma maca inclinada a 45° (ficando os membros
posteriores sobrelevados). 0 laparo scopio util izado
foi um Karl Storz com fonte de luz fria (modelo 482)
e uma lente 26031 A (0°).

Grupo A •

Grupo B
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Numero de ovul agiies p6s-tratamento
Figura 1 - Percentagemde ovelhas queapresenlaram cio na 1',2" e3' serie de ovula,oes, tendo em
conla0 facto deslas terem sido (Grupo A) ou nao sUleilas alaparoscopia (Grupo 8).
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Figura 2 - Percentagem de ovelhas que ovularam em resposta aos tratamentos aplicados,

sensivelmente ao 4" e10" dia pas-tratamento.
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Assim, aparentemente, 0 "stress" e/ou os
farmacos relacionados com as laparoscopias nao
afeclaram significativamente a capacidade das
ovelhas Churras Bragan,anas apresentarem
comporlamenlo sexual.
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1a laparoscopia

2alaparoscopia

Ntlmero de laparoscopia
Figura3 - Percentagem de ovelhas que apresentaram cicio ovarico curto au normal apas asua

primeira ovula,ao pas-tratamento, tendo em conta se esta se produliu aquando da
primeira au segunda laparoscopia.

::J No Que se refere aD Grupo B, 52,9% dos
animais manifestou cio 24-72 horas apos a
introdugao dos machos. Cerca de 7 dias depois,
5,9% das ovelhas mostrou sinais de cio. Por fim, 79 dias mais tarde, 11,8% das ovelhas manifestou
comporlamenlo sexual. Do ponto de visla eslalislico,
as diferen,as encontradas entre os Grupos A e B,
relalivamente as manifestag6es de cio, nao foram
significalivas (x200,45S; hO,05).
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da idade cronologica, do peso
corporal e da actividade oviirica sohre
as manifesta~fies de cio
AD Que tudo indica, lanlo no Grupo Acomo no
Grupo B, a idade cronol6gica e 0 peso corporal das
ovelhas, isolada ou conjunlamenle, nao exerceram
QualQuer ac,ao significativa sobre 0 facto deslas
terem ou nao apresentado cio (p>0,05)
Por oulro lado, lendo em aten,ao os resultados
oblidos com as ovelhas do Grupo A, verificou-se que
a actividade ovarica daQuelas Que apresenlaram cio
foi identica a das Que nao 0 fizeram (P>0,05)
(Quadro I). Este fenomeno parece resullar, pelo
menDs em parte, do facto dos coeficientes de
variagao observados terem sido sempre mu ito elevados. Esles resu llados eslao de acordo com os
oblidos por Correia el al. (14) .
ACTIVIDAOE OVARICA

Nas condig6es em Que este trabalho leve lugar,
nos primeiros 4 dias apos a inlrodu,ao dos
cameiros, apenas 42,9% das ovelhas havia ovulado
(Figura 2). Algum lempo depois, ou seja, 10 dias
apos a inlrodu,ao dos machos, mais 35,7% das
femeas apresentou actividade ovarica completa. Pelo
contra rio, 21,4% das ovelhas nunca manifestou
actividade ovarica completa. Oesta forma, parece
que, durante a fase final da epoca reprodutiva, a
ac,ao conjunta do tratamento com progestagenios e
do "efeito macho" nao permite uma importante
sineronizagao da aclividade ovarica das femeas desta
ra,a. No trabalho realizado por Correia et al. (14), a
bio-estimulagao, ap licada a ovelhas Churras
Bragan,anas, em anestro, conduziu a uma
significativa sincroniza,ao dos cios. Assim, e aD Que
tudo indica, 0 "efeito macho" permite uma boa
sincroniza,ao dos cios das ovelhas em anestro, mas
nao os das ovelhas que se encontram na fase final da
epoca reprodutiva, pelo menos, Quando elas sao
previamente tratadas com progestagenios.
Oas ovelhas Que ovularam nos 4 primeiros dias
pos-introdu,ao dos machos, 50% apresentou
posteriormente um cicio ovarico curto e 50% um
cicio ovarico de dura,ao normal (Figura 3). Por
Dutro lado, das femeas cuja primeira ovula,ao foi
detectada aquando da realizagao da segunda
laparoscopia, 20% realizou de seguida um cicio
ovarico curto e SO% provavelmente um cicio ovarico
de duragao normal. Tambem neste caso, fica-se com
a ideia de Que a aplica,ao conjunla do Iralamento
com progeslagenios e do "efeilo macho", nos
momenlos finais da epoca reproduliva, nao favorece
parlicularmenle a aclividade reprodulora das ovelhas
Churras Braganganas.

Apesar dos carneiros que se juntararn as ovelhas
serern todos inteiros, nos 10 primeiros dias do
ensaio nenhuma das f8meas parece ter ficado
gestante, urna vez que todas elas continuaram a
apresentar actividade ovarica completa. Se
aparentemente estes resultados estao de acordo com
os obtidos relativamente as manifesta,iles estricas
(esbatendo as duvidas que sobre estes ultimos
existem), ha, no entanto, que considerar a hip6tese
deles resultarem do "stress" e/ou das manipula,iles
a que os animais foram submetidos durante as
laparoscopias.
No que se refere a capacidade do "efeito macho"
induzir a ovula,ao, e tendo em conta a metodo logia
util izada, nao nos e possivel tecer qualquer
comentario, dado desconhecermos, aquando do
inicio do ensaio, se as f8meas se encontravam ou
nao em anestro . Na verdade, e de acordo com um
trabalho real izado por Correia (dad os nao
publicados), no rnes de Oezembro, e possivel
encontrar 20% das ovelhas Churras Bragan,anas ern
anestro.
Ac~ao

da idade cronologica e do peso
corporal sobre a actividade ovarica
A idade cronol6gica e 0 peso corporal,
individual ou conjuntamente, parecem nao ter
afectado sign ificativamente a actividade
independente dos ovarios esquerdo e direito
(P>0,05). De igual modo, a idade e 0 peso,
individual au canjuntarnente, na~ parecem ter
influenciado sign ificativarnente a actividade conjunta
dos ovarios esquerdo e direito (p>0,05). Tambem
neste caso, os resultados observados eslao de
acordo com os obtidos por Correia et al. (14).
Actividade dos ovarios esquerdo e direito
Neste ensaio, e em consonancia com os dados
obtidos por Correia et al. (14), verificou-se que a
actividade do ovario esquerdo foi identica ado
ovario direito (p>0,05). Na verdade, 0 numero de
foliculos cavitarios e pre-ovulat6rios e 0 de corpos
hemorragicos observados no ovario esquerdo foram
sernelhantes aos observados no ovario direito
(p>0,05) (Quadro II). Mais, as diferen,as entre
animais, relativamente a actividade individual ou
conjunta das ovarios esquerdo e direito, nunca
foram significativas (P>0,05).
Aactividade, individual ou conjunta, dos ovarios
esquerdo e direito foi identica aquando da realiza,ao
da primeira, da segunda e da terceira laparoscopia
(p>0,05) (Quadro III). Uma vez mais, este
fen6menb parece poder ser explicado, pelo menos
em parte, pelo facto dos coeficientes de varia,ao
observados terem sido sempre muito elevados.
No presente trabalho, 0 intervalo de tempo
decorrido entre a manifesta,ao do cio fecundante e 0
terminG da gesta,ao fo i de 148,8±1,4 dias. Do
conjunto de todas as f8meas estudadas, 81 % teve

Quadro I - Actividade ovarica da ovelha Churra Bragan,ana, em fun,ao da apresenta,ao ou nao de cio
no
ovario esquerdo
Com cio

0,200 '±0,447
(223,6)

Sem cio

0,600 '±0,604
(100,7)

ovula,aes no
ovario direito

N' ovula~ties em
ambos os ov~rios

0,457 '±0,447
(143,8)

1,057 '±0,838
(79,3)

a=a, para P>0,05 (entre linhas).

Quadro II - NOmero de estruturas ovaricas existentes separadamente nos ovarios esquerdo e direito

Foliculos cavitarios

0,150 '±0,057
(241 ,1)

0,400 '±0,155
(245,5)

Foliculos pre-ovulat6rios

0,350 '±0,092
(165,6)

0,200 '±0,096
(303,8)

Corpos hemorragicos

0,200 '±0,064
(202,5)

0,300 '±0,073
(154,7)

a=a, para P>0,05 (entre colunas).

Quadro 111- Actividade ovarica da ovelha Churra Bragan,ana, em fun,ao da laparoscopia realizada

1'laparoscopia

0,357 '±0,497
(139,2)

0,571 '±0,852
(149,0)

2' laparoscopia

0,786 '±0,579
(73,7)

0,643 '±0,842
(131,0)

1,429 '±1 ,016
(71,1)

3' laparoscopia

0,500 '±0,674
(134,8)

0,250 '±0,452
(180,9)

0,750 '±0,622
(82,9)

a=a, para P>0,05 (entre linhas)

um parto simples e 19% um parto duplo. As f8meas
dos Grupos A e Bfica ram gestantes sensivelmente
na mesma altura, apresentaram um periodo de
gesta,ao identico e uma percentagem semelhante de
partos simples e duplos (P>0,05). Oesta forma, tudo
indica que 0 stress e/ou os farmacos relacionados
com as laparoscopias nao afectaram
significativamente a actividade ovarica das ovelhas
da raga Churra Galega Bragan,ana. ~

Veterinaria Tecn ica
Oulubro 95

17

