GADO BOVINO

Nova técnica de criar – Sinais
externos de fertilidade
Nesse artigo, o Professor Jan. C. Bonsma,Chefe do Departamento de
zootecnia da Universidade de Petrória, Republica Sul-Africana, mostra um
novo método de selecionar reprodutores, assinalando as características
desejáveis e indesejáveis. A teoria em que se baseia este método é que o
desequilíbrio hormonal afeta a conformação, tanto do gado de corte como
o de leite.

Qual o objetivo que o
homem visa na criação e
multiplicação do gado?A
única resposta cabível é a
seguinte: o propósito é
produzir animais ao menor
custo possível e com o
mínimo gasto de mão de
obra ou de trabalho, para
obter os maiores e mais
duradouros lucros.
Entretanto, muitas vezes, o
fim principal da criação é
descuidado, até perder-se de
vista completamente. Na
realidade somente por via de
conhecimento muito recentes
é que a reprodução, baseada
no bom desempenho ou
função dos reprodutores,
veio a ser utilizada pela
indústria pecuária. Assim,
surgiu entre os criadores o
desejo de obter o aumento e
melhoramento
de
seus
animais, mediante seleção de
espécimes
de
alto
rendimento para utilizá-los
como reprodutores.

A primeira coisa que o
criador deve procurar são os
fatores convenientes no touro
destinado à reprodução. Os
touros que sofrerem de
anomalias
dos
órgãos
genitais,
tais
como
hipoplasias de um ou de
ambos os testículos, devem
ser eliminados ou castrados
imediatamente. O problema
causado por tais touros na
Suécia foi tão grave que mal
se pode compreender, em
toda a sua magnitude, o dano
produzido pela sua utilização
na reprodução.
Os touros portadores de
bainhas prepuciais grandes e
pendentes
e
que
são
propensos a prolapsos do
prepusio
devem
ser
eliminados da reprodução.
O touro deve ter aparência
realmente masculina. As
características
sexuais
secundariam, tais como o
cogote másculo e bem
conformado,
o
desenvolvimento muscular

claramente no pescoço, a
pele grossa e lisa, todos esses
detalhes são fieis indicadores
de um sistema endócrino
bem equilibrado.
Devem ser refugados os
touros cuja aparência seja a
de bois que tenham membros
compridos ou que sejam
animais grandes, de tórax
plano e peito profundo. Esses
touros
frequentemente
precisam de libido, porque
sua pituitária secreta pequena
quantidade
de
gonadotropinas.
Os criadores devem ficar
prevenidos contra os touros
de cabeça excessivamente
grande, cujo tórax seja
excessivamente pesado e
profundo.
Os
bezerros
procriados por touros com
essas
características,
freqüentemente precisam ser
extraídos das vacas durante o
parto, porque seu porte
dificulta o ato da parição.O
criador não deve escolher
touros
demasiadamente
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grandes
porque,
frequentemente
,
esses
animais são o resultado de
desequilíbrio hormonais, isto
é, de excessiva somatrofia
(por
hormônios
do
crescimento) e de pequenas
quantidades
de
gonadotropinas secretadas no
aparelho circulatório desses
animais.
Os touros propensos a
artrites devem ser rejeitados
com rigor.A artrite é devida
a
um
transtorno
do
metabolismo dos esteróis e
os hormônios necessários a
uma atividade sexual normal,
tal como a testosterona nos
touros,também
são
produzidas pelo metabolismo
dos esteróis.
Recomenda-se
aos
criadores
que
não
empreguem na reprodução
touros
demasiadamente
compactos, pois é bem
possível
que
esses

reprodutores
procriem
descendentes anões, visto o
que tem sucedido em
algumas raças de bovinos,
nas
quais
se
insistiu
demasiadamente
na
conformação compacta. O
autor deste trabalho viu
verdadeiros
exemplares
nanicos entre animais das
raças
Aberdeen-Angus,
Afrikaner, Brahman (Zebu),
Hereford, Sussex, Shorthorn,
e Santa Gertrudis. Assim,
pois, pode-se dizer, com
certeza, que esses casos são
observados em cada uma de
nossas principais raças de
bovino de corte.
Os touros, que têm os
jarretes
muito
retos,
geralmente apresentam as
cadeiras ou quadris muito
estreitos
e
é
muito
importante
refugar
inflexivelmente
esses
animais.

È necessário insistir em
que os touros devem te
musculosidade muito bem
definida, particularmente no
que se refere à
nuca ,
pescoço, parte superior dos
membros anteriores entre as
costelas e em cima da
articulação coxo-femural.A
boa musculatura é um sinal
bem
definido
de
masculinidade.
Os touros devem ter
testículos bem conformados,
de sorte e que devemos
afastar os animais que os
tenham
demasiadamente
pequenos.
O autor tem grande
experiência na seleção de
vacas e agora passara a
indicar os fatores que
considera
de
maior
importância do ponto de
vista funcional, para a
seleção de fêmeas altamente
fecundas.

FATORES
IMPORTATNTES NA
SELEÇÃO DE VACAS

É necessário desprezar as
novilhas de maior altura do
que a ordinária, não porem,
necessariamente, as de maior
peso que a media do
rebanho. O virilismo nas
novilhas é considerado sinal
de desequilíbrio hormonal,
posto que a secreção
gonadotropinas da pituitária
é muito baixa.Da mesma
forma crê-se que essas
novilhas
têm
grande
dificuldade para prenhes,
notadamente se seu quarto de
dianteiro
for
demasiadamente masculino e
tiver pelos grossos e ásperos
na marrafa e espáduas .

As novilhas grandes e que
tendem a adquirir excessiva
carnadura e gordura nas
espáduas e no peito também
encontram dificuldades no
conceber. Sua aparência se
assemelha ao Síndrome de
Cushing, que pode ser
devido a uma secreção
insuficiente
de
gonadotropinas
da
pituitária.Na escolha das
vacas deve-se da muita
atenção ao pelame.Durante
mais de vinte anos, na
seleção de nossos rebanhos
para a produção de carne,
temos dado grande atenção à
precocidade da muda de

O primeiro requisito de
uma boa vaca é que
apresente o quarto traseiro
bem desenvolvido, com os
órgãos sexuais primários
bem desenvolvidos bem
como os órgão sexuais
secundários. O úbere da
novilha deve ter aparência tal
que o criador não tenha
duvida alguma que seu ciclo
estral se desenrola com toda
a regularidade.
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pêlo. As vacas que mudam
cedo na estação são muito
mais fecundas do que as de
pelagem lanuda. Um dos
fatores de maior importância
na seleção de vacas de alta
fecundidade é a escolha da
novilha ou vacas cujo pêlo
fica brilhante e se torna fino
ao mais cedo possível na
primavera.No
trabalho
efetuado pelo Departamento
a cargo do autor, acerca da
influencia fotoperiodismo.(
v.g duração variável da luz
do
dia)não
pode
ser
encontrado nenhum efeito
desse fator no estro e anestro
das novilhas de raças para
carne.Notou-se, entretanto
que o comprimento máximo
dos pelos coincide com os
dias mais curtos do ano e
também se descobriu uma
correlação,
significativa,
negativa,ente comprimentos
de pêlos e teor de
gonadotropinas da pituitária.
Os resultados indicam forte
influência da temperatura
ambienta no comprimento
dos pêlos e neste fenômeno
podem estar implicados
níveis
baixos
de
gonadotropinas da pituitária,
associados
à
referida
influência.
.O
trabalho
anteriormente efetuado pelo
já
indicara
que
uma
porcentagem elevada das
vacas que fecundam com
dificuldade não muda o pêlo
de inverno no principio da
primavera e que a injeção de
soro
de égua prenha
provocam muda rápida do
pelame invernal.Considerase que as vacas prenhas de
raças britânicas para carne,
tais
como
Hereford,

Angus,Sussex e Shorthorn,
mudam pêlo de forma típica
quando estão prenhas.Os
investigadores australianos
Dowling
e
Turner
,
prosseguindo esse trabalho,
observaram dois rebanhos de
vacas de raças britânicas
para carne, um de animais de
pêlos finos e outro tendo
espécimes de pêlos lanosos e
verificaram que , no primeiro
caso a produção de bezerros
foi muito maior do que no
segundo.
O autor é de opinião que,
para a seleção de novilhas,
com vistas à eficiência
funcional, não existe fator
individual,
de
maiôs
importância do que a muda
precoce de pêlos. Nenhuma
novilha pode “pelechar”
precocemente na primavera,
se o seu sistema endócrino
não estiver equilibrado e, em
conseqüência da falta de
adaptabilidade, se seu estado
nutricional
for
mau.
Unicamente a novilha de tipo
de alta fecundidade e que
serve bem para a reprodução
pode mudar de pêlo no
começo da primavera.
Muito frequentemente as
novilhas que concebem com
dificuldade têm os pêlos
ásperos na cabeça e no
pescoço e o pelame com
essas características também
se estende por todo o
comprimento da coluna
vertebral.
Frequentemente
essa vacas têm pêlos
grosseiros no úbere.
As vacas e novilhas com
tendência a aborto têm um
quarto de dianteiro de tipo
característico.
O
peito
comumente é grosso e não

levemente cheio de carne e
gordura.As
espáduas
,particularmente na região
inferior da escapula , são
espessas e carnudas.O úbere
das vacas que apresentam
acumulo de gordura na parte
anterior, geralmente tem
tetas maiores do que as
novilhas de primeira cria e a
extremidade inferior desse
órgão em geral é lisa,
enquanto a parte superior é
enrugada.
O autor é de opinião que o
aborto ou absorção do feto é
devido a um desarranjo
metabólico, provavelmente
dos esteróis. Investigadores
holandeses sustentam que os
esteróis
penetram
nas
paredes uterinas e assim
causam o aborto ou a
absorção do feto. Isto
também foi descoberto nas
vacas cujo tórax é muito
grosso e nas que apresentam
depósito de carne e gordura
na escápula, região média do
costado, em frente ao úbere e
debaixo da vulva; elas parem
bezerros muito pequenos e,
na maioria das vezes,
produzem pouco leite para
alimentar sua cria.
Na seleção de novilhas, no
que
respeito
eficiência
funcional, não se fará
correção alguma em relação
ao peso correspondente a
idade,
pois
deve-se
considerar que as mães das
novilhas tiveram a mesma
oportunidade para serem
fecundas e as vacas que
produzem bezerros tardios é
porque demoraram para
conceber.Não nos devemos
interessar por vacas dessa
espécie nem por seus filhos.
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Na seleção, para maior
eficiência
funcional,
é
necessário levar em conta
todos os fatores que possa
prejudicar
a
produção
durante toda a vida. Nenhum

animal devera ter o que
Julius Bauer chama de
“locus minoris resistêntia”:
Quer dizer que todo animal é
tão como a parte como a
parte mais fraca de seu

corpo; debilidades de uma
classe ou espécie particular
sempre se registram em
famílias.

II – No campo da endocrinologia
Em
1848,
Brethold
publicou
um
pequeno
trabalho em que demonstrou
que os efeitos da castração
nas características sexuais
secundárias dos machos
soam devida ao fato de ter
sido removida do corpo certa
substância que os testículos
secretam
na
corrente
sanguínea. Não foi, porem,
senão em 1904, mais de 50
anos
depois
dessa
interessante observação, que
Bayliss
estabeleceu
o
conceito da ação hormonal
com a forma especifica que
hoje tem. Assim, abriu o
campo da endocrinologia.
O equilíbrio endócrino
influi de modo muito
acentuado na capacidade
reprodutora das vacas. Está
plenamente demonstrado que
esse desequilíbrio que pode
ser causado por vários
fatores ambientais, como a
sub-alimentação. Por outro
lado, também é certo que
outros fatores ambientais que
influem desfavoravelmente
no equilíbrio endócrino de
certas vacas, não influem em
outras. A opinião do autor é
que algumas fêmeas têm
predisposição
hereditária
para sofrer um desequilíbrio
endócrino, mesmo com a
tensão
mais
leve
do
ambiente.

Johansson, em “Aspectos
Genéticos da Criação de
Gado Leiteiro”, discute o
trabalho de Garm (1949),
que fez amplo estudo da
síndrome cístico dos ovários
em animais das raças Sueca
Vermelha e Branca e Frísia
Sueca,
estabelecendo
a
distinção entre ninfomania e
virilismo
suprarrenal,
conforme a erotomania se
manifesta com tendência
feminina ou masculina.
No primeiro caso, supõe-se
que um aumento na secreção
dos hormônios estimulantes
dos folículos e uma baixa
produção de luteína que
sejam a causa de folículos
persistentes e aumentados,
que provocam uma produção
prolongada de estrógenos.
No que tange ao virilismo
suprarrenal,
a
camada
cortical dessas glândulas fica
hipertrofiada e se presume
que em certas ocasiões haja
aumento na quantidade de
substâncias andrógenas, as
quais
causam
o
comportamento viril. No
caso de novilhas torna-se
típica
a
conformação
masculina do corpo, erecta,
com pelos mais espessos
desde a marrafa, passando
por cima do pescoço e
chegando até o lombo.

Garm encontrou uma grande
freqüência de ninfomania
entre mães de vacas com
ninfomania e disso supôs que
a predisposição para esse
transtorno seja hereditária.
Em
um
dia
de
demonstração de campo,
realizada
na
estação
Experimental
de
Mara,
República Sul-Africana, em
1958, o autor separou 4
vacas ninfomaníacas para
exibi-las aos criadores.Ao
examinar
seu
pedigree
verificou que os animais
haviam sido gerados pelo
mesmo touro.
CASIDA&CHAPMAN
estudaram a incidência de
ovários císticos em um
plantel
Holstein
e
encontraram
que
a
porcentagem das filhas de
vacas com essa anomalia,
nas diferentes estações de
cobertura foi de 31% a de
filhas cujos os ovários não
eram císticos foi de 9,4%.O
dobro da diferença entre esse
dois valores, 43,2%, foi o
índice de herança calculado
para a ocorrência de ovários
císticos no mesmo plantel,
quando as mães e as filhas
tiveram o mesmo numero de
períodos de monta.
Koch e Berger encontraram
um touro Simental que havia
engendrado 47 filhas, 28 das
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quais apresentaram ovários
císticos depois do primeiro
ou
segundo
parto.
Sonnembrodt & Ranninger
informaram que, em um
plantel, 10% das vacas eram
refugadas anualmente por
causa de ninfomania; nesse
plantel, o defeito achava-se
concentrado somente em
certas famílias. Os mesmos
técnicos
chegaram
à
conclusão
de
que
a
freqüência na ninfomania
pode diminuir somente pela
seleção das crias.
Em 1959, Herb informou
que acerca de estudos
efetuados
durante
um
período de 30 anos em um
plantel Holstein de mais de
2.000 pares de mães-filhas.
Os
resultados
parecem
indicar as tendências para
produzir gêmeo e de ter
ovários císticos, retenção de
placenta e cio durante a
prenhez
estão
interrelacionadas
geneticamente. A freqüência
dessas características entre
vacas filhas de mães que
exibiram
os
mesmos
caracteres foi comparara a
freqüência de filhas de vacas
que não mostraram as
mesmas tendências.A analise
foi limitada a vaca de duas
crias cada uma.Considera-se
que todas as tendências se
devem a uma debilidade
endócrina
comum
e
hereditária.O cio silencioso
ou cio inaparente é uma
característica que costuma
ser encontrada entre animais
de um rebanho.
Nas
associações
de
inseminação artificial da
Suécia, os inseminadores

classificaram quase um
quarto de milhão de vacas,
de acordo com a intensidade
dos sintomas de cio, em três
grupos: sintomas muito
claros, indistintos e estro
muito vago. As porcentagens
de prenhes diagnosticadas
nos três grupos foram
aproximadamente de 57,45 e
26%, respectivamente. A
coexistência de inseminação
com
a
ovulação
foi
aparentemente má, sobretudo
entre as vacas com sintomas
muito vagos de estro. Uma
publicação
de
dois
investigadores sul-africanos,
Van Rensburg e de Vos
(1962), lança certa luz acerca
de falha ovulatória nas vacas
Africâner e Frísias. Lidando
com 161 e 118 fêmeas dessas
raças,
respectivamente,
encontraram que, em 536
períodos de estro observados
no curso da investigação, a
ovulação normal ocorreu em
396 casos, ao passo que
falhou em 140, ou seja, em
26,1%
dos
períodos.
Também informa que a falta
de ovulação foi de dois tipos:
ovulação retarda ou a
anovulação,
aquela
ocorrendo em 66% dos casos
de falha e a ultima em
34%.Igualmente menciona a
possibilidade de ovulação
terminada por regressão
folicular a atresia ou
degeneração cística.
Depreende-se dos dados
dos referidos técnicos que a
anovulação ocorre com
freqüência no mesmo animal
e, como causa de vacas –
problemas, é o fator mais
importante
do
que
a
ovulação retardada. Em

quatro famílias de vacas, das
oito estudadas, 87,3% dos
períodos de estro observados
foram seguidos de ovulação
normal, ao passo que, em
outras quatro famílias , que
exibiram
pequena
capacidade reprodutiva, a
julgar pelo número de seus
descendentes , somente nove,
ou 43% dos 21 períodos de
cio, foram seguidos de
ovulação normal.
Ainda que a conclusão de
que
a
predisposição
hereditária,
com
fator
importante da falha de
evolução, possa ser criticável
por
deficiência
de
estatísticos, essa tendência,
não obstante, está bem
definida.
Deduz do que foi relatado
que o malogro da ovulação é
uma anomalia fisiológica
sumamente importante, à
qual se acha associada à má
eficiência reprodutiva. Outro
problema que dá verdadeira
dor de cabeça aos criadores é
a existência de vacas
“repetentes” á monta. Com
freqüência pode-se ver uma
repetente no rebanho através
de desvios morfológicos,
porém, para o inseminador
ou o fisiologista, as vacas
desta
espécie
mais
importantes são as repetentes
que
não
apresentam
sintomas.
A repetente foi definida
por Casida (1961) como uma
vaca que não manifesta
sinais clínicos de doença
genital infecciosa e ao exame
retal, não mostra sinais de
anomalia,
ou
atividade
hiperóvarica ou hipoovárica.
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De qualquer forma o animal
apresenta
reduzida
fertilidade e ainda que se
escolham as repetentes, para
fins experimentais, na base
de quatro ou mais falhas de
cobertura, Casida sustenta
que, se as condições de
inseminação forem ótimas,
uma só falha é suficiente
para classificar uma vaca
como repetente. O mesmo
autor (1961) estudou as
causas teóricas da repetição
da cobertura, emitindo a
opinião que tanto a falha na
fertilização como a perda do
embrião são as maiores

causas dessa anomalia. Os
corpos
lúteos
mal
desenvolvidos sempre se
acham associados a uma
elevada perda embrionária,
porém, aparentemente, a
terapêutica com progesterona
em vacas repetentes não é
conveniente.
Van Rensburg e de Vos
(1962) parecem discordar de
Casida
em
suas
interpretações acerca das
repetentes. Muito do que
acontece
decorre
da
importância que Casida
empresta
aos
termos
atividades hiperovariana e

hipoovariana. De qualquer
modo, cumpre mencionar
que
aqueles
autores
consideravam a falta de
ovulação como o fator casual
mais comum na produção de
vacas repetentes, ou vacasproblemas.
Já não se pode por em
duvidas
que
muitas
anomalias e desequilíbrios
endócrinos e de outras
espécies, que motivam a
diminuição da fecundidade
no gado bovino, são de
origem genética.

III – No campo da Genética
Aceitamos que o presente
decorre do passado e que o
futuro é produto do
presente. O extraordinário é
que, embora a ciência seja a
base
indispensável
da
civilização em que vivemos
e, também, a mais potente
de todas as forças históricas
de nossos tempos, nunca
poderemos prognosticar os
progressos preciosos que,
em um momento qualquer,
deverão nascer da ciência.
Isto acontece porque, além
de não podermos predizer a
maneira pela quais os
diferentes fragmentos do
conhecimento
cientifico
agem
entre
si,
os
adiantamentos científicos,
ao tomarem corpo, no
futuro, sempre entram em
conflito com inumeráveis
forças sociais imprevisíveis
(Sir Solly Zuckermann,

New Scientist 7, janeiro de
, 1964).
No livro de registro dos
rebanhos Santa Gertrudis,
(Vol. 1, 1953), aparece a
observação de Robert J.
Kleber Jr., que trabalhou a
vida toda na formação dessa
raça: “Se bem que a parte
de criar animais requeira
bastante
atenção
aos
detalhes, estudo constante, e
aplicação de agudo senso
artístico,as recompensas são
grandes e não conheço
nenhuma outra tarefa de
interesse tão duradouro e
apaixonante.”
John Wassenaar, grande
criador de Gado Frísio
disse em certa ocasião, que
criar uma raça produz
satisfação
imorredoura,
desde que se faça como
“criador” e não como
“fazendeiro de gado”.O

estudo
constante,
a
observação perspicaz e a
aplicação da zootecnia a
criação
permitem
ao
fazendeiro
melhores
animais.Criar para obter
eficiência
,
funcional
entende-se produzir a maior
quantidade de boa carne por
animal que se possa obter
com
os
recursos
humanos.em carta magistral
que esse biólogo e agudo
observador por natureza,
chamado Richard J. Kleberg
, escreveu em 2 de agosto
de 1940, ao Dr.John Mohr,
então chefe do “Bureau de
Indústria Animal”dos EUA,
expos ele e seus pontos de
vista
sobre
o
reconhecimento oficial do
Departamento
de
agricultura ao aprovar a
raça Santa Gertrudis.Aqui
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reproduzo um parágrafo
dessa carta notável:
“Resumindo
brevemente
esse artigo sobre os
problemas da indústria
animal,
seu
enunciado
principal
equivale
ao
seguinte: As descrições ou
normas sobre em que
repousas principalmente a
melhora da raça não estão
baseadas primeiramente em
valores biológicos; em parte
são instrumentos artificiais,
isentos de base cientifica.
Em
conseqüência,
o
melhoramento é demorado
ou se restringe. Se os
pedigrees
contem
tãosomente pouco mais do que
nomes e a identificação dos
ancestrais ou se os dados
nos registros genealógicos
de cada genitor unicamente
se referem a alguma
característica
mais
favorável,
somente
representam uma “árvore
genealógica sem significado
algum”
e
meramente
produzem um falso sentido
de segurança. Se para um
mesmo
fim
se
desenvolverem duas ou
mais raças, estas são,
simplesmente,
meras
divisões arbitrárias. Estas
idéias estão abalando até
aos alicerces a criação de
gado moderna, conquanto
sejam
unicamente
a
conseqüência lógica da
pergunta natural de que
tanto se tem descuidado:
Que visa o homem com a
criação
de
animais
domésticos?A
única
resposta cabível é: produzir
animais que , com o mínimo
de gastos e de mão de obra

possível
dêem
lucros
palpáveis e duradouros. O
principal fim da criação de
animais, tal como foi
definida , não se tem
realizado e frequentemente
torna-se
confuso.Na
realidade somente haverá
progresso criação de gado,
se ela for empreendida ,
obedecendo as normas de
“performance” e com o
desejo de realizar a melhora
da utilização do gado
existente por meio da
seleção dos animais de
maior rendimento para fins
de reprodução.
Para produzir a máxima
quantidade de carne bovina
por cabeça é absolutamente
indispensável ter gado
altamente fecundo, com
vacas que dêem leite
suficiente para produzir
bezerros que, ao desmame,
consigam obter bom peso.
Entende-se
por
alta
fecundidade das vacas a
regularidade com que elas
entram em cio;a ovulação
normal ; a concepção logo
após a cobertura ou
inseminação
artificial;
normalidade do período de
gestação e do parto; o
bezerro
produzido
normalmente e por, último,
a desmama de um bom
bezerro.
Se as vacas podem ter crias
durante
anos,
as
porcentagens elevadas de
parição resultam em uma
produção eficiente e se
tornam muito maiores as
possibilidades de selecionar
os reprodutores tendo por
base
sua
eficiência
funcional. Esta deve ser

considerada
em
seus
aspectos mais amplos:
fecundidade, incluindo os
efeitos combinados de todos
os fatores, através da
gametogênese, libido, poder
copulativo,
ovulação
durante o estro, fecundação,
implantação, sobrevivência
embrionária, gestação, parto
e capacidade maternal da
vaca.
A pouca fecundidade das
vacas é o fator isolado mais
importante para eliminar do
rebanho as fêmeas novas e
destina-las ao matadouro.E
algumas regiões da Polônia
, 20% das reprodutoras são
refugadas
devido
a
hipofecundidade.Berge,em
1949, informou que na
Noruega, 37% das vacas
foram mandadas para o
açougue por sua pouca
fecundidade.Hoekstra (da
Holanda)
revelou
que
anualmente 22% das vacas
leiteiras são sacrificadas por
esse motivo.Nos relatórios
não são mencionadas as
causas de infertilidade das
vacas, mas é indubível que
as doenças desempenham
papel pouco importante
neste problema, já que em
tais
paises
o
aborto
infeccioso foi contido a
muito anos e desde 1945 a
vibriose e a tricomoníase
raramente são registradas.
Os
zoogeneticistas
geralmente
aceitam
a
premissa
que
a
herdabilidade da eficiência
reprodutiva é muito baixa e,
também, que todo o
progresso que se obtém por
meio da seleção para
melhorar a fecundidade
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deverá também ser muito
lento.A
razão
dessa
herdabilidade
baixa
e
provavelmente que, na
seleção de bovinos, corre
muito freqüente que os
topos
morfologicamente
sub-fecundos sejam eleitos
como
futuros
reprodutores.Para
tanto,
basta ver os quadros ou
pinturas de exemplares de
há cem: tipo sub-fecundos ,
ganhadores de concursos,
eram
os
que
se
selecionavam
para
a
reprodução.

Em vista do papel que a
inseminação
artificial
desempenha, especialmente
na
multiplicação
de
bovinos, e da importância
das qualidades de produção
de leite na seleção de
reprodutores para esse fim,
excluindo-se outros defeitos
ou
insuficiências
constitucionais,
as
anomalias letais e sub-letais
herdáveis merecem muito

mais do que uma atenção
passageira. Em 1953 o
conselho
central
de
Controle da Inseminação
Artificial nos Países Baixos
obteve informações acerca
dos defeitos hereditários em
bovinos e publicou um
relatório dessas anomalias
no qual se enumeram nada
menos que 9 fatores letais e
36 sub-letais, cerca de 14
afetam a reprodução.

Defeitos hereditários do gado
Trataremos
agora
de
alguns defeitos hereditários
mais comuns hereditários
mais comuns do gado
bovino. Deve-se sublinhar,
primeiramente que a subfecundidade é muito mais
comum do que a esterilidade
completa; ambas podem ser
permanentes ou temporárias,
congênitas ou adquiridas, em
qualquer fase do ciclo de
vida, por causa as alguma
debilidade constitucional do
bovino.
No. Touro, a hipoplasia
dos testículos pode causar
problemas muitos sérios da
reprodução, fato que não se
pode contestar. A hipoplasia
das
gônadas,
ou
subdesenvolvimento
dos
órgãos
sexuais,
em
indivíduos de ambos os
sexos, e um caso concreto no
gado Montanhês da Suécia.
Lagerlof descreveu esse
defeito em touros dessa raça
tendo sido estudados cem
casos, com vários graus de

hipoplasias. Em 81,9% dos
casos, só o testículo estava
afetado; em 3,6% , o
testículo direito e, em 14,6
ambos os testículos. Erikson
provou que a hipoplasia do
referido gado é causada por
um
gene
autossômico
recessivo. A incidência da
hipoplasia
foi
reduzida
mediante rigorosa seleção,
passando de 16% em 1937
para 7,9% em 1942.
Em 1956, Blom &
Chistensen
informaram
acerca de um trabalho
efetuado em 5.382 touros
que foram sacrificados e
encontraram
que
as
anomalias
dos
órgãos
genitais foram quase o dobro
das verificadas dez anos
antes (1947).
Ao examinar os pedigrees
de bezerros com os condutos
de
Wolff,
aplasicos,
verificou-se que um touro
havia
engendrado
sete
produtos com esses mesmos
efeitos. Outro touro produziu

quatro bezerros e um terceiro
dois.Os
investigadores
informaram que a aplasia é,
indubitavelmente
,
um
defeito hereditário.
Em trabalho levado a efeito
com bovinos Ayrshire, na
Grã-Bretanha
verificou-se
que tosos os touros dessa
raça com aplasia dos
testículos descenderam de
um reprodutor que havia sido
dado com hipoplásico.
Não se pode duvidar de
que o defeito nos touros seja
transmitido à sua prole
feminina.
Como
a
fecundidade
do
gado
Montanhês
Sueco
foi
acentuadamente
baixa
durante
vintes
anos,
efetuaram-se detidos estudos
dos órgãos sexuais de 8.145
vacas
enviadas
ao
matadouro.
Lagerlof
verificou que 13,1% que
dizer,
1.070
vacas,
apresentavam anomalias nos
órgão reprodutores, 87,1%
tinham hipoplasia do ovário
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deles
engendrou
nove
bezerras brancas afetadas,
em um total de 23; quatro
bezerras ruanas entre 115; e
uma bezerra vermelha num
grupo de 94 da mesma cor.
Aparentemente,
a
homozigoze para a cor
branca
fez
ressaltar
grandemente a manifestação
desse
fenômeno,
que
também foi encontrado na
raça N’guni (Bos indicus) da
áfrica do Sul. No congresso
internacional de Reprodução
Animal, efetuado Cambridge
, em 1956, Nordlund referiuse a 12 casos desse defeito,
todas elas eram filhas do
mesmo touro utilizado em
inseminação artificial. O
touro não era apresentado
com as vacas cobertas, nem
estas entre si.
Torna-se evidente que, tanto
nos machos como nas
fêmeas, as condições de
hipoplasias das gônadas são
hereditárias e que única
maneira de resolver o
problema é a seleção

esquerdo, 4,3% do direito e
8,6% em ambos os ovários.
Fincher observou que três
filhas de uma vaca, sendo
cada uma oriunda de touro
diferente,
precisavam
virtualmente de ovários:
tinham um conduto genital
infantil e também na
apresentavam estro.
Na Grã-Bretanha, no fim do
século XIX apareceu uma
anomalia
denominada
“doença da bezerra branca”,
notada entre fêmeas da raça
Shorthorn. Calculou-se que
10% do gado Shorthorn
branco,
na
Inglaterra
sofressem desse mal, que, na
realidade, não é senão um
defeito nos órgãos da
reprodução:
ovários,
a
trompa de Fallope e a vulva
geralmente se desenvolvem
normalmente a maior parte
da hipoplasia se limita ao
útero, colo uterino e parte
anterior da vagina.
Rendel, em 1952,estudou as
condições
dos
touros
Shorthorn britânicos. Um

rigorosa,
refugando-se
machos e fêmeas que
apresentam defeito. Todo o
problema
da
pouca
fecundidade na raça bovina
sueca teve origem em touros
ganhadores de exposições,
ambos com hipoplasias de
um testículo.
Em 125 acasalamentos entre
hipoplásicos, a metade dos
filhos eram hipoplásicos,
uma quarta parte apresentou
resultado duvidoso e a quarta
parte restante era normal. Por
meio de analises de dados
obtidos nas estações de
inseminação artificial da
Holanda, o departamento de
Zootecnia da Universidade
de Wageninger comparou a
média de concepções de
nada menos do que 200
filhas de cada um de oito
touros, encontrando que o
numero de inseminações
requerido para fecundar
essas
vacas
foi
significativamente diferente.

Quadro 1
Touro

Nº de filhas

A.......................
L.T.8.................
Jetze..................
W.A.1...............
K.......................
J.J.2...................
T.H....................

389
784
318
1415
239
338
903
538

J.H.R..................

O quadro 1 mostra as
diferenças na porcentagem

% de prenhezes
total

% de prenhezes da
1º inseminação

Nº médio de
inseminação para
prenhez normal

93,6
93,6
94,3
32,4
92,5
92,5
90,5

75,8
67,9
67,0
62,9
62,8
61,8
58,2

1,47
1,54
1,58
1,70
1,71
1,75
1,89

89,2

57,8

1,9210

de prenhezes e o número
médio de inseminações

necessárias para fecundar as
vacas.Desses
dados
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herança
desempenha
importante
papel
na
fecundidade
da
prole
feminina
dos
touros
comparados.Uma incógnita
importante, que não foi
resolvida neste trabalho, é a
correlação existente entre a
fecundidade dos touros e a
de suas filhas.Mas, se
tivéssemos
que
opinar
diríamos
que
essa
correlação é muito grande.
Não só a média de
concepção
é
muito
importante como também, o

depreende-se que as filhas
de dois touros, L.T.8 e A
conceberam muito mais
facilmente do que as dos
touros J.H.R. e T.H. .
Verifica-se ademais que, no
caso do touro J.H.R., não
foi possível fecundar 10,8%
de suas filhas, ao passo que
no caso do touro L.T.8,
somente 6,1% das não
puderam ficar prenhaz e só
5,7% no que toca o touro
Jetze.
Os investigadores chegaram
a conclusão de que a

número
de
bezerros
nascidos vivos. Tem-se
provas
de
que
os
nascimentos de bezerros
mortos
se
devem
a
características
genéticas.
Van Dieten, na Holanda,
estabeleceu
diferenças
muito significativas de
bezerros
mortos
entre
grupos de meias irmãs por
parte de pai (influência do
genitor nas vacas mães) e
chegou à conclusão de que
este fenômeno ocorre por
obra da herança.

Quadro 2

Nº do
Genitor
4.............
11...........
28...........
33...........
45...........

Nº

1266
410
691
780
468

Novilhas primíparas
Bezerras
% nasc. mortos
22,7 1243
14,0
18,8 439
5,5
18,6 581
9,5
10,9 756
4,8
6,2 481
3,3

Bezerros
% nasc. mortos nº

média de
24 touros

O quadro dois indica o
número de bezerros mortos
em relação a vacas cobertas
por diferentes touros da raça
Vermelha e Branca da
Holanda.
Não há duvida de que o
genitor
tem
marcada
influência no número de
crias nascidas mortas, assim
como na freqüência da
distócia (parto difícil). Nos
casos graves de distócia
morrem tanto a vaca como a
cria.

16

Nº

Vacas Multíparas
Bezerras
% nasc mortos
5,4 2110
4,0
2,8 982
3,9
4,4 2446
3,9
3,3 1347
2,4
3,0 882
2,5

Bezerros
% nasc. mortos nº

2096
1010
2551
1559
897

8,9

4,6

Touros
e
vacas
são
realmente responsáveis ela
distócia. Em trabalhos de
cruzamento levados a efeito
na Grã-Bretanha, a distócia
foi atribuída a touros
Charoleses, mais do que a
outras raças utilizadas.
Entretanto, é de admirar que
a incidência da distócia
tenha sido percentualmente
muito mais elevada entre
vacas British-Friesian do
que entra as pequenas
Jerseys, quando em ambos

3,3

os casos se utilizaram
touros charoleses.
Na Holanda é bem sabido
que as vacas filhas de certos
touros têm dificuldades de
parição, e se considera que
o genitor que fecunda a
prole de tais touros influi
muito pouco na incidência
de
distócia
ou
na
dificuldade de parição. Em
caso
rigorosamente
estudado, verificou-se que
50% das filhas de certo
touro tinham dificuldades
para parir. Na metade do
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numero de vacas que
tiveram partos difíceis, foi
necessário
extrair
os
bezerros e, na outra metade,
recorreu-se à embriotomia
para salvas as vacas. Várias
filhas
desse
touro
transmitiram dificuldades
semelhantes
a
seus
descendentes. Isto constitui
um
defeito
hereditário
muito
sério
e
os

investigadores holandeses
consideraram que a causa
está na herança de pélvis de
tipo infantil.
O gado Frísio, na GrãBretanha, Holanda e África
do Sul é muito suscetível à
distócia.
Sir John Hammond opinava
que a causa era algum
desequilíbrio hormonal nas
vacas dessa raça. Todavia,

minha opinião pessoal é que
decorre
de
alterações
anatômicas resultantes da
seleção de vacas com ancas
muito quadradas e orifício
vaginal muito alto o que é
necessário estar alerta para
evitar o emprego de touros e
vacas que tenham jarretes
retos.

Responsabilidade da Herança
Em resumo, os técnicos holandeses chegaram às seguintes conclusões:
1) – A herança é
grandemente
responsável
pela
parição de bezerros
mortos. Evitando a
inseminação
de
primíparas com o
sêmen de touros que
tenham
gerado
muitos
bezerros
mortos,
pode-se
diminuir
consideravelmente a
freqüência
deste
distúrbio.
2) - Ainda que os
touros
tenham
consideravelmente
influência na média
de concepção de
suas filhas e ainda
que seja possível
selecionar
essa
característica,
na
prática,
suas
possibilidades são
limitadas.
Outro
problema
encontrado entre touros

é a impotentia coeundi;
os reprodutores não
podem completar a
monta. Este defeito
pouco ou quase nada
tem a ver com a falta de
libido.
Nos
touros
Schwyz, há freqüência
relativamente elevada
de impotência, que se
pode atribuir à seleção
de touros de aspecto e
tipo
feminino,
a
expensas
do
vigor
sexual.
Em estudo sobre a
atividade sexual de
cinco pares de gêmeos
idênticos de touros da
raça Sueca Vermelha e
Branca, Bane verificou
que
a
importância
acorria em três pares,
enquanto os outros dois
apresentavam potência
normal. O nível de
nutrição dos animais
não teve influência
significativa
no

comportamento sexual
dos touros.
A falta da potência para
cobrir é causa comum
para que refuguem
touros,
segundo
informações
de
investigadores
em
vários países. Lagerlof
estudou os registros de
cerca de 1.300 touros de
raças leiteiras suecas,
que
haviam
sido
segurados,
tendo-se
pago prêmios sobre 20%
deles,
aproximadamente. As
causas mais comuns
eram
falhas
de
reprodução,
especialmente
entre
touros novos de um a
dois anos de idade. As
indenizações
foram
distribuídas pos três
grupos com distúrbios
sexuais, como segue:
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Raça
Sueca V. B. .................
Frísia Sueca ................
Montanhesa Sueca......

Erickson (1949) estudou
o gado mocho sueco
acerca da dificuldade
copulatória entre filhos
de touros que haviam
exibido o mesmo defeito
e encontrou 45,8%
comparado com 20%
entre filhos de genitores
normais. A impotentia
coeundi
é
causada
amiúde por defeito em
certos ligamentos, que
impedem o estiramento
da curvatura sigmóide
da verga e, assim, o
pênis não pode sair
totalmente da bainha
para a execução da
monta. Este defeito
pode ser remediado por
meio de uma operação
cirúrgica,
mas
a
Associação Holandesa
de Registro Genealógico
proíbe o emprego desses
touros nos centros de
inseminação artificial.
Em resultado da origem

dificuldade na
monta,%
37,2
37,4
68

dificuldade no
fertilizar,%
21,5
15,1
4,8

genética de tais defeitos,
constitui
requisito
indispensável, para fins
de reprodução, a não
utilização de um touro
que não sirva para abrir
naturalmente uma vaca.
Em algumas raças de
bovinos, uma bainha
prepucial
demasiadamente grande
e o prolapso do prepúcio
são sérios entraves à
reprodução
natural.
Ainda que a circuncisão
possa resolver este
problema, o criador
deve pensar bem, antes
de empregar touros cuja
bainha seja grande e
precisem ser corrigidas
cirurgicamente,
para
utilizá-los na cobrição.
Um criador dos E.U.A
disse que os touros de
bainha muito pendente e
de grande abertura
geralmente precisão de
libido, são lentos na

Combinação de ambas
as causas, %
6,4
9,6
4,3

cobertura
e
frequentemente
produzem sêmen de má
qualidade.
Muitos transtornos de
reprodução, ao que
parece são devido a um
desequilíbrio endócrino,
o qual, segundo Julius
Bauer, se transmitiria
entre famílias, sendo,
pois,
de
origem
hereditária.
Erikson
chega à conclusão de
que os touros de pouca
eficiência
copulatória
estão
representados
excessivamente entre os
ancestres de machos que
tiveram falhas na monta.
Esse
investigador
chegou à conclusão de
que fatores hereditários
contribuem para esses
desarranjos,
principalmente os de
índole físico-hormonal.

(BOSNMA, J.C. 1965. Indicadores Visuales de Fertilidade. Agric. De lãs Américas
14 (6): 38/40/54/55; (8): 54/56; (9): 30/32/40/42.
Trad. L.P.J.).
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TIPO FEMININO AZEBUADO
1.Cabeça-Bochechas
magras
e
lisas,Mandíbula inferior
sem
muito
desenvolvimento.Olhos
tranqüilos e femininos.
2.Pescoço - Magro,
relativamente
plano,
sem
músculos
proeminentes.Pêlo finos
e liso.
3. Espáduas-Isentas de
depósitos de gordura. A
parte
superior
da
escápula se acha à altura
das vértebras torácicas
(Veja-se o nº 5).
4.PeitoSem
proeminência, isento de
depósitos de gordura,
barbela estendendo-se
em torno de peito.

5. Agulhas e região das
espáduas
livres
de
gorduras e de massas
musculares.
6. Membro anteriorParte superior magra e
definida
claramente,
sem musculatura grossa.
7. Costelas anteriores
relativamente curtas e
bem arqueadas.
8.
Cadeiras
bem
proeminentes,
porém
sem grandes depósitos
de gordura.
9.
Articulação.
Desenvolvimento
muscular
não
completamente
definido, um tanto
profunda desde anca (8)
até a articulação (9).

10. Costelas Dorsais
compridas, profundas,
bem
arqueadas,
indicando
estômago
com grande capacidade.
11.
Úbero
bem
desenvolvido:
com
pêlos curtos e untuosos.
Tetas lisas e brilhantes.
Úbere
de
grande
eficiência funcional.
12. Nádegas angulosas,
quadradas nas cadeiras ,
magras e sem depósitos
de gordura.
A.Quarto, anterior bem
desenvolvido e bastante
magro.
B. Quarto posterior sem
depósitos de gordura
nas cadeiras, cancelas e
períneo. Cauda caída a
prumo.

ANUÁRIO DOS
CRIADORES – 1966-67

GADO BOVINO

TIPO MASCULINIZADO
1 . Cabeça – Mandíbula
inferior grossa. Cabeça
anovilhada.
2. Pescoço Grosso e
Musculoso. Pêlos
longos, duros e ásperos
por cima.
3 . Espáduas Grossas e
muito carnudas, com
depósitos de gordura.
4. Peito Grosso e cheio,
inclinado para diante e
para baixo: pouca
barbela.
5. Espinha e sobre
lombo. O processo
espinoso das vértebras
torácicas é protuberante,
com depósitos de

gordura entra as
espáduas.
6. Braço musculoso.
7. Costelas
anteriores.compridas e
planas.
8. Cadeiras.Com
depósitos de gordura.
9. Articulação.
Músculos bem
desenvolvidos.
10. Costelas bem
arqueadas e de
capacidade em relação
aos estômagos.
11. Úbere mal
desenvolvido e
deficiente.
12. Nádegas bem
desenvolvidas, com

massa de gordura de 15
cm, por baixo da vulva.
13. Canelas
relativamente
compridas e grossas.
A. Quarto anterior
excessivamente
desenvolvido, carnudo e
com depósitos de graxa.
B. Quarto traseiro mal
desenvolvido, com
depósitos de gordura
nas pernas, canelas,
articulação da rótula,
sob a vulva e frente do
úbere.
C.Profundidade máxima
até B.
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TIPO DE VACA EUROPÉIA, LEITEIRA, POUCO FECUNDO
1.
2.
3.
4.
5.

Cabeça, Mandíbula inferior grossa. Cabeça anovilhada.
Pescoço grosso e musculoso. Pêlos duros e ásperos em cima.
Espáduas grossas e muito carnudas, com depósitos de gordura.
Peito Grosso e cheio, projetado para frente e para baixo, isento de barbela.
Coluna Vertebral. O processo espinoso das vértebras torácicas é protuberante; depósitos de
gordura entre as espáduas.
6. Braço musculoso.
7. Costelas anteriores compridas e planas.
8. Ancas com depósitos de gordura.
9. Articulação da rótula, músculos bem desenvolvidos.
10. Costelas posteriores mal arqueadas e de pouca capacidade para os estômagos.
11. Úbere mal desenvolvido e deficiente.
12. Nádegas bem desenvolvidas, com massa de gordura de 15 cm por baixo da vulva.
13. Canelas relativamente compridas e grossas.
A. Quarto dianteiro excessivamente desenvolvido, muito carnudo e com deposito de gordura.
B. Quarto traseiro mal desenvolvido, com depósitos de gordura nas pernas, canelas, rótula, em
baixo da vulva e em frente do úbere.
C. Máxima distância até B.
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TIPO MUITO FECUNDO
1. Cabeça.Bochechas magras e lisas.Mandíbula inferior sem muito
desenvolvimento.Olhos tranqüilos e femininos.
2. Pescoço Magro relativamente plano, sem músculos proeminentes.Pêlos finos e lisos.
3. Espáduas isentas de depósitos de gordura.A parte superior da espádua se acha altura
das vértebras torácicas.(Veja-se o nº 5).
4. Peito sem proeminência ; isento de depósitos de gordura; a barbela estende-se em
torno do peito.
5. Agulhas e região das espáduas livres de gordura e de desenvolvimento muscular.
6. Membro anterior.Parte superior magra e bem definida, sem musculatura grossa.
7. Costelas anteriores relativamente curtas e bem arqueadas.
8. Ancas bem proeminentes, porem sem grandes depósitos de gordura.
9. Articulação da rótula.desenvolvimento muscular não completamente definido.
10. Costelas dorsais compridas profundas, bem arqueadas, estômagos de grande
capacidade.
11. Úbere bem desenvolvido, com pêlos curtos, untuosos.Tetas lisas e brilhantes.Úbere
de grande eficiência funcional.
12. Nádegas angulosas, quadradas desde as ancas e sacro: magras e sem deposito de
gordura
A. Quarto anterior bem desenvolvido e bastante magro.
B. Quarto posterior sem depósitos de gordura nas ancas, canelas e pernas.Cauda
pendente a prumo.
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SÚMARIO DOS SINAIS VISÍVEIS DA FERTILIDADE
As diferenças entre as vacas de grande fecundidade e as sub-fecundas são as seguintes:
Região do corpo

Grande Fecundidade

Subfecundidade

Cabeça
(embriologicamente
meosdérmica

Fina e feminina, pêlos lisos e
levemente untuosos.

Tosca pêlos ásperos nas partes
superiores e pêlos grosseiros na
fonte.

Maxilar inferior

Fino: dentes bem alojados nos
alvéolos
sem
carnosidade
excessiva

Grossa
e
um
tanto
saliente;tendência para muita carne
,conferindo certa redondeza à parte
lateral

Olhos

Calmos e de tamanhos médios

Frequentemente
proeminentes,
exoftálmicos;a
cegueira
com
freqüência causa transtorno à
função sexual.

Chifres (ectodérmicos)

De cor ambarina e escuros

Frequentemente brilhantes, de
aparência vítrea e brancos como a
porcelana.

Esqueleto (mesodérmico)
Metacarpo
Omoplata

Curto.
Leve;bordo superior cartilaginoso
até a região da espeinha dorsal
(vértebras)

Comprido e delgado.
Grosso e carnudo, bordo superior
acentuadamente mais baixo em
relação à espinha.

Processo espinoso (vértebras)

Nivelado

Muito inclinado no dorso e lombo
elevado

Costelas anteriores e posteriores

Aparentemente
comprimento.

Bacia

Distância da tuberosidade coxal ao
sacro, comprida

Curta

Distancia da Bacia à rotula

Muito Grande

Curta.A rótula dá impressão de ser
muito alta.

Desenvolvimento
muscular
e
deposição
de
gorduras
(mesodérmicos)
Pescoço

Magro, plano e liso.

Arredondado,
grosso,
com
músculos propensos a se mostrar
claramente.

Região do corpo
Ombros

de

igual

De comprimento muito diferente;
desenvolvimento excessivo das
anteriores.Fundas no peito como
no búfalo.

Grande Fecundidade

Subfecundidade

Leves, magros sem carnosidade e
gordura.

Parecem bem carnudos,
especialmente entre as espáduas
.Giba de búfalo.
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Peito

Magro, plano e liso com barbela ao
longo do bordo.

Grosso, cheio, sem barbela; em
direção dorsal e ventral.

Região média das costelas

Sem depósitos graxos.

Com
depósitos de gordura e
arredondadas.

Ancas

Proeminentes mas magras.

Com grandes depósitos de gordura
e arredondadas.

Tuberosidade Coxal

Claramente definida
deposição de graxa.

Escudo

Sem gordura.

Depósito de gordura .arredondado
a 15 cm em baixo da vulva.

Couro e pelame (ectodérmicos)
Face e pescoço

Pêlos finos e lisos.

Pêlos grossos e ondulados. A
tendência masculina se estende na
espádua para frente.

Pêlos curtos e finos.

Pêlos áspero e ondulados, de
aspecto masculino, da espádua para
adiante.

Tórax e costelas

Finos e brilhantes com a impressão
de untuosos

Opacos e compridos, secos e sem
sebo.

Características do pêlo

Com pigmentação uniforme lisos
em todo o corpo.

Escurecimento dos pêlos no
maxilar, pescoço, costados e
flancos como no caso dos touros

Cumprimento do pêlo

Curto, fino;untuoso no úbere.As
tetas lisas e brilhantes.

Pêlos compridos e sedosos no
úbere; os de todo o corpo são secos
e opacos.As tetas são enrugadas,
sem parecer que amamentaram
recentemente.

Marrafa
pescoço

e

parte

superior

do

e

sem

Com depósito de gordura.O cóccix
e a inserção da cauda bem cobertos
de gordura.
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