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INTRODUÇÃO

Os cistos ovarianos são patologias

reprodutiva de anormalidade endócrina

caracterizada pela presença de

folículos anovulatórios maiores que 2 a

5 cm de diâmetro que permanecem

por no mínimo, dez dias sem a

presença de um corpo lúteo funcional.

O método de diagnóstico mais preciso

é através da ultrassonografia

transretal.

A presença dos cistos ovarianos

causam grandes perdas econômicas

por ocorrerem frequentemente no

rebanho bovino principalmente no

rebanho leiteiro, levando a um

aumento médio de trinta dias no

intervalo de partos. A causa dessa

afecção pode estar relacionada com

fatores predisponentes como o

estresse, elevada produção leiteira, à

estabulação permanente, à

predisposição hereditária, excesso de

concentrados na dieta e sistemas de

produção mais intensivos. A seguir as

figuras 1 e 2 mostram o cisto folicular e

o cisto luteinizado.

OBJETIVO

Realizar uma revisão de literatura

comparando dados dos níveis de

ocorrência de cistos ovarianos

encontrados em diferentes raças

bovinas a fim de relaciona-los com o

manejo que tais raças costumam

receber.

METODOLOGIA

Foram analisados artigos envolvendo

achados de cistos ovarianos em

rebanhos e em ovários vindos de

abatedouros das raças bovinas

Girolando, Holandesa, Jersey e Nelore.

RESULTADO

Em seu estudo Palhão et al.,(2014)

encontrou em 750 animais de rebanhos

leiteiros da raça Girolando cujo grau de

sangue era entre 1/2 e 7/8 Holandês x

Gir, o total de 51 animais com cistos

foliculares ovarianos, ocorrência de 7%.

Santos et al.,(2009) em um rebanho de

333 vacas em lactação da raça

Holandesa, encontrou 31 com presença

de cistos, ocorrência de 9,3%.

Barañski et al.,(2008) obteve em um

rebanho leiteiro com 39 vacas Jersey,

3,9% de casos de cistos ovarianos.

No estudo de Minervino et al., (2019)

com 513 animais da Raça Nelore, 63

apresentaram distúrbios reprodutivos

sendo 5 deles cistos ovarianos que

equivale a prevalência de 0,97%.

Ramos et al.,(2010) estudou 406 pares

de ovários vindos de abatedouros de

animais da raça Nelore encontrando

11,82% de alteração e dessas, 1,48 %

sendo cistos. Na figura abaixo, seguem

os achados.

CONCLUSÃO

No presente trabalho, observou-se

maior ocorrência de cistos ovarianos

em animais de rebanhos leiteiros com

manejo mais intenso, como era

esperado. Entanto, ainda não é possível

saber se as raças que obtiveram os

maiores índices sofreram alguma

influência de sua genética ou apenas do

seu manejo recebido.

É necessário que mais estudos sejam

feitos, a fim de que se mantenha todos

animais em mesmas condições e assim

seja possível avaliar o desempenho de

cada raça.
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