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RESUMO 

 

GUILGER GONZAGA, V.H. Degeneração testicular: alterações espermáticas e sua 
relação com a termodinâmica e hemodinâmica testicular. [Testicular degeneration: 
sperm alterations and their relationship with testicular thermodynamics and 
hemodynamics]. 2017. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

O estresse térmico em touros é um fator muito importante, pois afeta negativamente 

o comportamento reprodutivo e diminui a eficiência reprodutiva. Uma das causas 

deste efeito adverso é a ineficiência da termorregulação testicular, que conduz ao 

aumento do metabolismo celular, causando estresse oxidativo e apoptose das 

células germinativas, o que caracteriza a degeneração testicular, que pode levar à 

infertilidade, ou mesmo à esterilidade do animal. A degeneração testicular pode ser 

diagnosticada pela palpação do órgão, aferição do perímetro escrotal e pelo 

espermograma. No entanto, outras ferramentas podem ser empregadas para auxiliar 

no diagnóstico desta alteração, entre elas estão a termografia e a ultrassonografia. 

Desta forma, neste trabalho avaliou-se a eficiência do termógrafo e do ultrassom 

como instrumentos auxiliares para o diagnóstico da degeneração testicular em 

bovinos. Para o presente estudo utilizaram-se 16 touros da raça Nelore separados 

em dois grupos experimentais: Controle: animais sem indução à degeneração 

testicular (CON, n = 08); e Degeneração: animais induzidos à degeneração testicular 

(INS, n = 08) por meio de bolsas insuladoras mantidas por 96 horas. Os animais 

foram submetidos semanalmente a avaliações das características clínicas e 

seminais, realizando-se as análises duas semanas antes da insulação testicular (S-2 

e S-1), no dia da retirada da bolsa (D0) e durante quatro semanas após a retirada da 

mesma (S+1 a S+4). Foram avaliadas frequência cardíaca (FC), frequência 

respiratória (FR) e temperatura retal (TR); avaliações testiculares: perímetro escrotal 

(PE), consistência testicular (CT), temperatura média da superfície escrotal (TMSE), 

ecotextura (ETT), ecogenicidade (EGT) e vascularização do parênquima testicular 

(EVT), vascularização (EVP) e índice de resistência vascular (RIP) do plexo 

pampiniforme. O sêmen dos touros foi colhido e avaliado considerando motilidade 

(MT), vigor (VG), morfologia (defeitos maiores, menores e totais), integridade das 

membranas plasmática e acrossomal e potencial de membrana mitocondrial (PIAIA). 



 

 

Para a análise estatística foi utilizado o Statistical Analysis Software (SAS 9.3). Os 

dados das avaliações realizadas em S-2 e S-1 foram submetidos ao procedimento 

MIXED considerando dois grupos (CON e INS). Os dados das avaliações realizadas 

após a insulação foram submetidos ao procedimento MIXED e adicionando o fator 

tempo por meio do comando REPEATED. O nível de significância considerado foi de 

P≤0,05, sendo considerada tendência quando este ficou entre 0,051 e 0,1. Foram 

realizadas correlações de Pearson, utilizando-se o programa StatView (SAS, 1999). 

Os grupos de touros foram semelhantes nas semanas pré-insulação. Nas semanas 

pós-insulação, notou-se interação entre tempo e tratamento para FR (p=0,04), CT 

(p=0,0003) e RIP (p=0,03) e tendência para EVT (p=0,08). Foram observados 

maiores valores para TMSE, ETT e EVT para INS do que para CON, mas menores 

valores de PE, CT, EVP e RIP para INS do que para CON. Além disso, encontrou-se 

interação entre tempo e tratamento para MT (p=0,01), defeitos morfológicos 

(p<0,001) e alto potencial mitocondrial (AP, p=0,01) e tendência para PIAIA (p=0,07). 

O grupo INS apresentou queda na MT, PIAIA e AP, associado com aumento nos 

defeitos morfológicos. Foram verificadas correlações entre as características 

ambientais (temperatura ambiente e umidade relativa do ar) e os termogramas. Os 

termogramas apresentaram correlações com parâmetros vitais e achados 

testiculares. A hemodinâmica apresentou correlações mais fracas com outras 

características testiculares. Concluiu-se que o estresse térmico testicular provoca um 

quadro de degeneração testicular, caracterizado por redução na CT e na MT, PIAIA, 

PI e AP, além de aumento de defeitos morfológicos espermáticos. Este quadro é 

acompanhado pelo aumento da TMSE somente no dia da retirada das bolsas, 

provoca heterogeneidade do parênquima testicular, aumenta a vascularização 

testicular, reduz a vascularização do plexo pampiniforme e o RI dos vasos do plexo 

pampiniforme. Desta forma, a termografia e a ultrassonografia testiculares 

contribuem para o diagnóstico da degeneração testicular em touros. 
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ABSTRACT 

 

GUILGER GONZAGA, V.H. Testicular degeneration: sperm alterations and their 
relationship with testicular thermodynamics and hemodynamics. [Degeneração 
testicular: alterações espermáticas e sua relação com a termodinâmica e 
hemodinâmica testicular]. 2017. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 

 

Heat stress in bulls is a very important factor because it adversely affects the 

reproductive behavior and reduces the reproductive efficiency. One of the causes of 

this adverse effect is the inefficiency of testicular thermoregulation, which leads to 

increased cellular metabolism, causing oxidative stress and apoptosis of germ cells, 

which characterizes testicular degeneration, which can lead to infertility or even to 

animal sterility. Testicular degeneration can be diagnosed by palpation of the 

testicles, scrotal perimeter and sperm analyses. However, other tools can be used to 

aid in the diagnosis of this alteration, such as thermography and ultrasonography. 

Thus, this study evaluated the effectiveness of thermography and ultrasound as 

auxiliary tools in the diagnosis of testicular degeneration in cattle. For the present 

study, 16 Nelore bulls were divided in two experimental groups: Control: animals 

without induction to testicular degeneration (CON, n = 08); and Degeneration: 

animals induced to testicular degeneration (INS, n = 08) through insulation bags, 

maintained for 96 hours. Animals underwent weekly evaluations of clinical and 

seminal characteristics, performed assessments two weeks prior to testicular 

insulation (S-2 and S-1), on the day of the removal of the bag (D0) and during four 

week after removal of the bag (S+1 to S+4). The following were evaluated: heart rate 

(HR), respiratory rate (RR) and rectal temperature (RT); testicular evaluations: scrotal 

circumference (SC), testicular consistency (TC), mean temperature of the scrotal 

surface (MTSS), echotexture (ETT), echogenicity (EGT), vascularization of testicular 

parenchyma (VTP), vascularization of the pampiniform plexus (VPP) and resistance 

index (RI). The semen of the bulls was collected and evaluated considering motility 

(MT), vigor (VG), morphology (major, minor and total defects), plasma and acrosomal 

membrane integrity and mitochondrial membrane potential (PIAIA). Statistical 

analysis was performed using Statistical Analysis Software (SAS 9.3). Data from the 

S-2 and S-1 evaluations were submitted to the MIXED procedure considering two 



 

 

groups (CON and INS). Data from the evaluations performed after the insulation 

were submitted to the MIXED procedure adding the time factor through the 

REPEATED command. The significance level considered was P≤0,05, being 

considered a trend when it was between 0,051 and 0,1. Pearson correlations were 

performed using the StatView program (SAS, 1999). The groups were similar in the 

pre-insulation period. In the post-insulation weeks, it was noted the interaction 

between time and treatment for RR (p = 0.04), TC (p = 0.0003) and RI (p = 0.03) and 

a tendency to VTP (p = 0, 08). Greater values were observed for MTSS, ETT and 

VTP for INS than for CON, but lower values of SC, TC, VPP and RI for INS than for 

CON. In addition, there was interaction between time and treatment for MT (p = 

0.01), morphological defects (p <0.001) and high mitochondrial potential (HMP, p = 

0.01) and tendency for PIAIA (p = 0, 07). The INS group presented decrease in MT, 

PIAIA and HMP, associated with increase in morphological defects. Correlations 

were found between the environmental characteristics (temperature and relative 

humidity) and thermograms. The thermograms presented correlations with vital 

parameters and testicular findings. Hemodynamics showed weaker correlations with 

other testicular characteristics. In conclusion, testicular heat stress causes a 

testicular degeneration, characterized by reduction in TC and MT, PIAIA, PI and 

HMP, in addition to an increase in spermatic morphological defects. This situation, 

accompanied by the increase in MTSS only on the day of the removal of the bags, 

causes testicular parenchyma heterogeneity, increases testicular vascularization, 

reduces pampiniform plexus vascularization and RI of pampiniform plexus vessels. 

Thus, testicular thermography and ultrasonography contribute to the diagnosis of 

testicular degeneration in bulls. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), no ano de 2014 o agronegócio já representava 

aproximadamente 22% do Produto Interno Bruto (PIB) total da economia brasileira, 

sendo 30% produzidos somente pela pecuária (BRASIL, 2014) em um total 

aproximado de 212,3 milhões de animais. Um ano após, nova pesquisa já apontava 

aumento de quase 1,5% em relação ao período anterior, alavancando esse número 

para 215,2 milhões de cabeças de gado (IBGE, 2015), valores relevantes, pois 

mesmo em meio à crise, o agronegócio deve ter crescimento de 2% em 2017 

(BRASIL, 2016), e manter assim o país como um dos maiores produtores e 

exportadores de carne bovina do mundo (ABIEC, 2017). 

Sabendo da magnitude dos números e do destaque da bovinocultura na 

economia do país, a área da reprodução animal é indispensável para a manutenção 

e aumento do rebanho brasileiro. Das fêmeas em idade reprodutiva (vacas e 

novilhas de corte ou leiteira), 88% são servidas por monta natural (pecuária 

extensiva) (ASBIA, 2014; PAIVA 2015). Cada touro é responsável pela cobertura de 

aproximadamente 25 a 30 fêmeas por estação de monta (FRANCO; FONSECA; 

GASTE, 2006; FONSECA, 2009; EMBRAPA, 2011) e sua fertilidade é avaliada pela 

taxa de prenhez/ano (SILVA et al., 2002), o que revela o quanto é importante o 

potencial reprodutivo dos machos para toda essa cadeia. 

O potencial reprodutivo do touro é a soma de fatores, como idade, condição 

física, perímetro escrotal, genética, libido e qualidade do sêmen, características que 

suportam o animal para o processo de fecundação do seu gameta com o da fêmea 

(FONSECA; CRUDELI; COSTA E SILVA, 1991), porém interferências externas, 

como por exemplo, o meio (estresse térmico) também pode influir na qualidade 

seminal e como resultado acarretar no declínio de seu potencial reprodutivo 

(FONSECA et al., 1992). 

Existem diversos fatores que podem diminuir os índices reprodutivos de 

propriedade rurais, principalmente nas extensivas, e entre eles está a alteração 

conhecida como degeneração testicular (DEG), caracterizada por promover 

alterações no parênquima testicular, provocar mudanças nas células germinativas e 
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alterações bioquímicas locais, que resultam no aumento das anormalidades 

morfológicas espermáticas e na diminuição da produção e mobilidade de 

espermatozoides (HANSEN, 2009; GARCIA, 2017).  

A DEG é causada principalmente pela perda da capacidade de 

termorregulação dos testículos (MOULE; WAITES, 1963) e vários são os fatores que 

podem desencadear este processo, como por exemplo, a dermatite escrotal, edema, 

hidrocele, criptorquidismo, inflamações, gordura escrotal (SETCHELL, 1988; 

NASCIMENTO; SANTOS, 2003), deficiências nutricionais como a carência de 

vitamina A (retinol) (VAN CAMP, 1997; ZERVOS et al., 2005; GOFF, 2006), traumas 

ou processo febril (BARTH; BOWMAN, 1994); porém, o aumento da temperatura e o 

estresse térmico podem ser caracterizados como as principais causas para o 

desenvolvimento da DEG (MOULE; WAITES, 1963; BARROS et al., 2015), sendo 

assim, as elevadas temperaturas registradas no Brasil podem influenciar 

diretamente na temperatura escrotal, e também desencadear tal alteração. 

O Brasil, segundo mensurações do Instituto Nacional de Meteorologia - 

INMET (2016) apresenta temperaturas elevadas de aproximadamente 24ºC. No ano 

de 2015 registrou-se a média de 24,74°C, com desvio de 0,96°C acima do promédio, 

fato este observado anteriormente em 1998, colocando-o como o ano mais quente já 

registrado desde 1961 (INMET, 2015). Ainda segundo dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET (2016), no ano de 2016, as temperaturas ficaram de 2 a 3°C 

acima da média, em uma faixa que envolveu as regiões Norte, Sudeste, Nordeste e 

Centro-Oeste do país. Coincidentemente nestas três últimas regiões, encontram-se 

o maior contingente de rebanho de bovinos (IBGE, 2015).  

As altas temperaturas e consequentemente o desconforto térmico, causam 

muitas vezes no animal, um desequilíbrio endócrino que acarreta estresse e 

diminuição no desempenho reprodutivo tanto de machos quanto de fêmeas 

(HANSEN, 2009). Em machos, podem contribuir para o aumento da temperatura 

testicular nos touros maduros, perda da termorregulação do órgão e desarranjo da 

espermatogênese (PALMER, 2016), e com isso estimular o início da DEG. Por este 

motivo, observações rotineiras dos animais selecionados para a reprodução são 

indispensáveis. Segundo Corrêa e colaboradores (2006) as avaliações clínica e 

espermática indicam a funcionalidade adequada do aparelho reprodutivo do macho, 

deveras, é o responsável pelas funções reprodutivas que abrangem desde a 
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produção espermática (espermatogênese) até sua deposição no trato reprodutivo da 

fêmea. 

Para o estudo da degeneração testicular de forma controlada, se faz 

necessária a sua indução por meios já consagrados, como os agentes que induzem 

danos à barreira hemato-testicular (MRUK; CHENG, 2004) ou meios que induzem ao 

aumento da temperatura testicular, como uso de câmara climática (CASADY; 

MYERS; LEGATES, 1953; MEYERHOEFFER et al., 1985) ou o uso de bolsas 

insuladoras testiculares (RAO, 1967; MUCCIOLO, BARNABE; BARNABE, 1974; 

GARCIA, 2004; ALVES et al., 2016). As câmaras climáticas controlam a temperatura 

ambiente conforme o interesse do estudo, porém, a introdução de touros neste 

sistema causa alterações sistêmicas e provoca assim, aumento da taxa respiratória, 

redução da ingestão e do processo ruminal e diminuição de sua produtividade 

(KADZERE et al., 2002). Por outro lado, as bolsas insuladoras, meio utilizado por 

diversos pesquisadores como Rao (1967), Mucciolo, Barnabe e Barnabe (1974), 

Garcia (2004) e Alves et al. (2016) evitam o insulto sistêmico e provocam alterações 

locais, pontualmente nos testículos (insulação testicular). As bolsas evitam a troca 

de temperatura entre o escroto e o meio ambiente, que promovem o desarranjo na 

espermatogênese e no epitélio seminífero do animal (VOGLER et al., 1993; 

SETCHEEL, 1998) e podem induzir  à degeneração testicular. 

O diagnóstico da degeneração testicular e seu prognóstico são 

eminentemente relevantes em propriedades rurais e centrais de reprodução, pois 

podem antever a cronicidade de tal alteração, poupar reprodutores de um descarte 

precoce, e se readquirirem a normalidade da fertilidade podem ser readmitidos à sua 

função reprodutiva, por isso é importante reavaliar os animais depois de 

aproximadamente sessenta dias após a retirada da causa da alteração (VAN CAMP, 

1997). O acometimento ou não conformidade do aparelho reprodutor dos touros em 

função desta alteração deve ser avaliado por diversos métodos, como a inspeção e 

palpação testicular que investiga consistência, simetria, dimensão e sensibilidade 

(CBRA, 2013), mensuração do perímetro escrotal e análises laboratoriais do sêmen 

(espermograma) (VIU et al., 2006). As técnicas de análises ultrassonográficas e 

termográficas também podem ser utilizadas como novas ferramentas 

complementares para auxiliar no diagnóstico e prognóstico de doenças do trato 

reprodutivo em diversas espécies (CBRA, 2013). 
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A ultrassonografia (US) é um procedimento mais rotineiro, que possibilita a 

visualização em tempo real de estruturas e do aparelho reprodutor dos touros 

(ARTEAGA; BARTH; BRITO, 2005; KASTELIC; BRITO, 2012; TOMLINSON et al., 

2017). Para auxiliar no diagnóstico da degeneração testicular, o ultrassom no modo-

B, analisa as imagens em escalas de cinza onde se avalia a ecotextura e 

ecogenicidade dos testículos. No caso de touros saudáveis não acometidos por essa 

alteração, suas características são bem definidas (homogêneo e moderadamente 

ecogênico) (PECHMAN; EILTS, 1987; RIBADU e NAKAO, 1999), e os animais 

acometidos pela DEG, apresentam parênquima com aspecto mais heterogêneo e 

dependendo do grau da alteração, pontos hiperecoicos podem ser visualizados 

(ARTEAGA; BARTH; BRITO, 2005; AHMADI, et al., 2012). Já a avaliação no modo 

Doppler permite a análise da hemodinâmica dos vasos em órgãos e tecidos 

(CARRILLO et al., 2012), sobrepondo à imagem em modo-B as informações 

coletadas em tempo real do fluxo sanguíneo, gerando assim imagens com 

informações anatômicas e funcionais (GINTHER; UTT, 2004). Esse método de 

avaliação é dividido em dois modos: primeiro, o espectral onde os ultrassons são 

produzidos em pulsos sonoros, possibilita um intervalo entre o pulso e o retorno do 

eco e resulta em uma representação gráfica da dinâmica vascular em forma de onda 

senoidal, no qual cada ciclo representa um ciclo cardíaco completo; segundo, o 

modo colorido que sobrepõe à imagem no modo B com regiões coloridas referentes 

às velocidades do fluxo sanguíneo. Os sinais de eco do sangue e tecidos são 

realizados por um sistema eletrônico. As estruturas estacionárias ou em movimento 

lento fornecem a base da imagem no modo cinza e os ecos das células sanguíneas 

são processados e informam a existência e direção do movimento, formando as 

imagens coloridas (TORP-PEDERSEN; TERSLEV, 2008; SILVA, 2010). Este 

segundo modo é muito utilizado na medicina humana, onde se avalia a 

vascularização, mas têm-se pouco conhecimento deste modo sobre o aparelho 

reprodutor de animais machos (GINTHER, 2007), porém sabe-se que alterações 

vasculares nos testículos podem causar danos na produção espermática e refletir na 

motilidade e morfologia celular (BATISSACO et al., 2013). 

Já a termografia (TIV) capta diferentes ondas eletromagnéticas de 

frequências infravermelhas emitidas por um corpo e as representa graficamente o 

que permite a análise fisiológica da região (COULTER; SENGER; BAILEY, 1988). 

Em bovinos, Purohit e colaboradores (1985) utilizaram essa ferramenta para 
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estabelecer o padrão de distribuição da temperatura na superfície escrotal, enquanto 

Kastelic, Coulter e Cook (1995) a utilizaram para determinar temperatura escrotal 

subcutânea, intratesticular e intra-epididimária. Por meio da termografia também foi 

possível realizar o monitoramento da temperatura testicular de lhamas (HEATH et 

al., 2002) e mais recentemente um estudo realizado com carneiros revelou que o 

aumento da temperatura média da superfície escrotal monitorado pelo termógrafo 

acarreta em um declínio na qualidade espermática desses animais (ALVES et al., 

2016). A TIV é uma ferramenta amplamente utilizada na medicina humana que aos 

poucos vem sendo introduzida na veterinária, e suas análises minuciosas das 

alterações de temperaturas escrotais podem fornecer informações adicionais junto 

das avaliações clínicas e espermáticas (COULTER; SENGER; BAILEY, 1988; 

CAPRARO et al., 2008; NETO; RODELLO; BICUDO, 2011). 

Entretanto a ultrassonografia no modo color-Doppler e espectral, e a 

termografia ainda se têm pouco conhecimento de suas características em relação à 

DEG, necessitando de estudos mais aprofundados sobre o tema (CELEGHINI et al., 

2017). 

Considerando estas ferramentas e o pouco conhecimento que se tem dos 

padrões vistos com as mesmas diante da degeneração testicular em bovinos, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar a termodinâmica testicular mediante a 

termografia escrotal, bem como a hemodinâmica do órgão pela ultrassonografia 

modo-B, colorido e espectral para auxiliar no diagnóstico clínico da degeneração 

testicular em bovinos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Nesta revisão literária serão abordados temas relevantes à compreensão da 

degeneração testicular, incluindo mecanismos fisiológicos da termorregulação 

testicular, caracterização da degeneração testicular e as formas de indução. Ainda 

serão destacados os métodos de diagnóstico já existentes, com ênfase na 

ultrassonografia e na termografia como instrumentos para auxiliar o diagnóstico. 

 

 

2.1 TERMORREGULAÇÃO TESTICULAR 

 

O mecanismo que permite regular a temperatura corpórea interna do 

organismo mantendo-o compatível com a sua funcionalidade, mesmo quando há 

variações de temperatura ambiental é denominado termorregulação, momento em 

que o animal encontra-se na zona de termoneutralidade e sua produtividade está 

aumentada (SILVA, 2000).  

Para que haja uma termorregulação apropriada dos testículos, os mesmos 

devem estar posicionados na maioria dos mamíferos, inclusive em bovinos, 

externamente à cavidade abdominal, suspensos no escroto, pendulares, em posição 

vertical e paralelos um ao outro permitindo que sua temperatura fique abaixo da 

temperatura corpórea, para facilitar a dispersão do calor (KASTELIC, 1997; 

REICHENBACH; MORAES; NEVES, 2008; HANSEN, 2009). Além disso, eles 

encontram-se móveis no interior do escroto, que possui uma pele rica em glândulas 

sudoríparas adrenérgicas, as túnicas celulosa, fibrosa e vaginal, dartos e cremáster. 

As fibras musculares da túnica dartos e cremáster, a superfície do escroto e as 

glândulas sudoríparas são as grandes responsáveis pelo processo de 

termorregulação dos testículos, elas permitem a alteração do fluxo sanguíneo do 

órgão, da espessura e área do escroto, aproximando-o ou afastando-o da parede 

abdominal, conforme as mudanças das temperaturas ambientais (BLAZQUEZ; 

MALLARD; WEDD, 1988; SENGER; 2003, REICHENBACH; MORAES; NEVES, 

2008; HANSEN, 2009). 

Há um emaranhado de vasos sanguíneos no funículo espermático, chamado 

de plexo pampiniforme, que envolve a artéria espermática interna e contribui na 
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dissipação do calor sanguíneo antes de entrar no parênquima testicular, ou seja, há 

o resfriamento do sangue arterial pelo sistema de contracorrente em contato com o 

sangue venoso que sai dos testículos (KASTELIC; COOK; COULTER, 1996; 

HAFEZ, 2004; HANSEN, 2009). Quando ocorre a redução deste fluxo sanguíneo há 

notória diminuição na produção espermática como observado em estudos com ratos 

adultos (BERGH; COLLIN; LISSBRANT, 2001).  

Em casos de temperaturas climáticas elevadas, os testículos também podem 

estar em condições de temperaturas mais altas que as normais, verifica-se então um 

quadro de hipóxia celular e/ou aumento na produção de espécies reativas de 

oxigênio (ERO’s) (SETCHELL, 1998) e consequentemente morte celular, 

principalmente das células haploides (espermatócitos e espermátides) que são as 

mais vulneráveis ao estresse térmico (YIN; HAWKINS; DEWOLF; MORGENTALER, 

1997), o que caracteriza assim o quadro conhecido como degeneração testicular 

(DEG) (SETCHELL, 1998). 

 

 

2.2 DEGENERAÇÃO TESTICULAR 

 

A degeneração testicular é uma alteração multifatorial, que acomete tanto 

homens quanto animais, se caracteriza por mudanças no parênquima testicular, 

queda na qualidade do sêmen e consequentemente redução da fertilidade 

(CELEGHINI et al., 2017). Esta alteração ocorre pelo aumento do metabolismo 

celular nos túbulos seminíferos, que leva a um desequilíbrio entre a produção de 

espécies reativas ao oxigênio e antioxidantes. Nesta desordem há maior quantidade 

de espécies reativas de oxigênio (ERO’s) e estresse oxidativo, levando a lesões de 

membranas, DNA, morte celular e apoptose das células da linhagem espermática 

(SETCHELL, 1998; PAUL; TENG; SAUNDERS, 2009; CELEGHINI et al., 2017).  

Qualquer alteração no órgão pode predispor a degeneração, como por 

exemplo, a dermatite escrotal, edema, hidrocele, criptorquidismo, inflamações, 

gordura escrotal (SETCHELL, 1988; NASCIMENTO; SANTOS, 2003), deficiências 

nutricionais como a carência de vitamina A (retinol) (VAN CAMP, 1997; ZERVOS et 

al., 2005; GOFF, 2006), traumas ou processo febril (BARTH; BOWMAN, 1994), mas 

a perda da capacidade de termorregulação dos testículos ocasionada pelo aumento 

da temperatura ambiental é o fator principal que pode provocar o processo de 
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degeneração testicular (MOULE; WAITES, 1963), porém nem sempre é possível 

distinguir qual a sua causa primária. 

Os machos introduzidos em ambientes adversos e submetidos a condições 

elevadas de temperaturas podem desencadear estresse térmico, o que afeta 

negativamente seu comportamento e eficiência reprodutiva (GARCIA, 2004) e em 

casos de insulto crônico, a espermatogênese pode ser comprometida, e levar a 

infertilidade do touro (BICUDO; SIQUEIRA; MEIRA, 2007). 

A degeneração testicular (DEG) não é uma particularidade dos bovinos, e 

pode acometer outras espécies. Em estudos realizados por Rao, Sastry e Kotayya 

(1973) com búfalos, por Thomé e colaboradores (2007) com cães e Alvarenga e 

Papa (2009) com garanhões, foram observados quadro desta alteração. Já em 

bovinos Bos taurus o índice da DEG no Brasil é maior, pois a tolerância ao calor é 

menor em relação aos Bos indicus (zebuínos) (BRITO et al., 2004; KOIVISTO et al., 

2009), porém ambos possuem elevada taxa de prevalência. 

Uma das consequências mais drásticas da degeneração testicular é afetar 

negativamente a qualidade do sêmen (CASADY; MYERS; LEGATES, 1953; 

WAITES, 1970) fato observado em animais criptorquídicos, que possuem um ou 

ambos os testículos posicionados incorretamente no escroto, ou seja, eles se 

encontram em temperatura acima da apropriada (SILVA, 2000; HAFEZ, 2004), e 

resulta em alteração na espermatogênese, diminuição da qualidade seminal, e pode 

levar à subfertilidade, infertilidade ou esterilidade do touro (BICUDO; SIQUEIRA; 

MEIRA, 2007). 

Mesmo a DEG tendo grande impacto na qualidade do sêmen, quando sanada 

a sua causa primária há grandes chances de regeneração e restauração da função 

espermatogênica, ainda que não ocorra tão rapidamente. Isto acontece em virtude 

da resistência das espermatogônias-tronco, das células de Sertoli e de Leydig 

(NASCIMENTO; SANTOS, 2003; HANSEN, 2009). 

 

 

2.3 INDUÇÃO DA DEGENERAÇÃO TESTICULAR 

 

Para o estudo da degeneração testicular de forma controlada, se faz 

necessária a sua indução por métodos já estudados. E entre as técnicas utilizadas, 

está a aplicação de cádmio (HEW; ERICSON; WELSH, 1993), glicerol (WIEBE et al., 
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2000), busulfan (ZOHNI et al., 2012), câmara climática (CASADY; MYERS; 

LEGATES, 1953; MEYERHOEFFER et al., 1985) e a utilização de bolsas 

insuladoras no escroto do animal (BARNABE; BARNABE, 1974; VOGLER et al., 

1993; ALVES et al., 2016). 

A administração de glicerol ou cloreto de cádmio induzem danos irreversíveis 

à barreira hemato-testicular (MRUK; CHENG, 2004). Observou-se em estudo de 

Oldereid e colaboradores (1993) taxas elevadas do elemento químico Cádmio (Cd) 

no epidídimo e vesículas seminais de homens que tiveram morte por motivos 

desconhecidos, e em um outro estudo realizado por Goyer, Liu e Waalkes (2004), 

em ratos, os testículos também se mostraram sensíveis à toxicidade. A exposição ao 

Cd resulta em degeneração completa de túbulos seminíferos com grave 

esgotamento de células germinativas e no cessamento da espermatogênese 

(KHERADMAND; ALIREZAEI; DEZFOULIAN, 2015). 

Outra técnica para a depleção de células germinativas é o uso do agente 

quimioterápico busulfan ministrado no tratamento da leucemia mieloide crônica e 

distúrbios sanguíneos (KANATSU-SHINOARA et al., 2003; VON BUBNOFF; 

DUYSTER, 2010) e que desestabiliza toda a cadeia das células-tronco 

espermatogoniais, responsáveis pela base do processo da espermatogênese 

(ZOHNI et al., 2012). 

A câmara climática é uma ferramenta antiga que realiza o controle da 

temperatura do ambiente (principalmente as elevadas), porém é de atuação 

sistêmica, não local. Ela apresenta efeitos sobre a termorregulação testicular, 

desarranjo da espermatogênese de diversas espécies animais, diminui a 

concentração espermática, motilidade e vigor em sêmen de carneiros (GUNN; 

SANDERS; GRANGER, 1942), bodes (COELHO et al., 2006), varrões (MARTINS et 

al., 2011) e touros (CASADY; MYERS; LEGATES, 1953; MEYERHOEFFER et al., 

1985), porém nos ruminantes, causa o aumento da taxa respiratória que leva a 

redução da ingestão e do processo ruminal, reduzindo assim, sua produtividade 

(KADZERE et al., 2002). 

A evaporação pela pele é o recurso mais eficiente para remover o excesso de 

calor corporal em ambientes com temperaturas quentes (RANDALL; BURGGREN; 

FRENCH, 2008), sabendo deste processo físico de troca de calor com o meio, a 

insulação testicular por intermédio do uso de bolsas térmicas é uma das formas 

utilizada para incitar o estresse térmico local e não sistêmico e assim induzir ao 



33 

 

quadro da DEG. É uma técnica estudada e já comprovada sua eficiência (RAO, 

1967; MUCCIOLO; BARNABE; BARNABE, 1974; GARCIA, 2004; FERNANDES et 

al., 2008; ALVES et al., 2016), que não permite a troca de calor superfície x meio, 

desestabiliza o equilíbrio e acarreta um desarranjo na espermatogênese e no epitélio 

seminífero do animal (VOGLER et al., 1993; SETCHEEL, 1998). 

Vogler et al. (1993), Garcia (2004) e Alves et al. (2016) induziram a 

degeneração testicular com o uso de bolsas compostas por três camadas de 

tecidos, uma camada externa impermeável, uma camada intermediária de material 

isolante, e uma interna de material antiabrasivo mantida em contato direto com o 

escroto. A manutenção das bolsas que envolvem os testículos evita a troca de 

temperatura entre o escroto e o meio ambiente e impede a correta termorregulação 

testicular. 

 

 

2.4 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA DEGENERAÇÃO TESTICULAR 

 

O exame clínico indica a DEG, porém não é o único método de diagnóstico, 

outras técnicas também são aplicadas. A DEG pode ser constatada muitas vezes, 

pela palpação do órgão, observando-se aumento da flacidez (VAN CAMP, 1997; 

GARCIA, 2004; ALVES, 2014). Nota-se também aumento da temperatura média da 

superfície escrotal (ALVES et al., 2016), atrofia e redução do perímetro escrotal 

(GARCIA, 2017) que está relacionado com a produção de espermatozoides 

(AMANN, 1962) e que foi constatado em animais insulados em estudo de Van Camp 

(1997). Já em fases mais avançadas e persistentes, o órgão pode tornar-se mais 

rígido pela presença de pontos fibróticos (aumento do conjuntivo intersticial e 

calcificação testicular) (AHMAD; NOAKES, 1995; NASCIMENTO; SANTOS, 2003). 

Em exames complementares como o histológico, observa-se a degeneração 

de espermátides, baixa espermiogênese, presença de células gigantes 

multinucleadas decorrentes da agregação das espermátides, espermatogônias com 

citoplasma vacuolizado e com núcleo picnótico, presença de tecido conjuntivo 

fibroso que destrói parte dos túbulos seminíferos e calcificação dos mesmos, além 

da membrana basal espessa e hialinizada (AHMAD; NOAKES, 1995; 

NASCIMENTO; SANTOS, 2003) e em casos exacerbados há a perda total das 

células germinativas (CELEGHINI et al., 2017). 
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Microscopicamente para que o espermatozoide seja considerado de 

qualidade viável e potencialmente fértil é necessário que possua morfologia, 

atividade metabólica e membranas plasmáticas normais (ARRUDA et al., 2011), 

caso contrário como observado em animais acometidos por tal afecção, o ejaculado 

pode conter baixa ou até ausência na concentração de espermatozoides, diminuição 

ou ausência da motilidade (astenozoospermia) (CASADY; MYERS; LEGATES, 

1953; KUMI-DIAKA; NAGARATNAM; RWUAAN, 1981; VOGLER et al., 1993; 

SETCHELL, 1998) e do vigor (MEYERHOEFFER et al., 1985 GARCIA, 2004), 

aumento na quantidade de células morfologicamente anormais (RAO, 1967; 

PARKINSON, 1987; VOGLER, et al., 1993) e de células com danos na integridade 

de membranas (GARCIA, 2004; CELEGHINI et al., 2007; ALVES et al., 2016). 

Além desses recursos, existe um método mais criterioso e não menos 

importante para auxiliar no diagnóstico da DEG, que consegue analisar em sêmen 

fresco, a funcionalidade e a integridade das membranas plasmática, acrossomal e 

mitocondrial das células, utilizando sondas fluorescentes por microscopia óptica 

(ANDRADE et al., 2007; CELEGHINI et al., 2007) ou até mesmo por citometria de 

fluxo, que possibilita a leitura de dezenas de milhares de células em um menor 

tempo (ARRUDA, 2000). 

Outras ferramentas estão sendo estudadas para tentar aumentar a eficácia do 

diagnóstico e podem ser empregadas como exames complementares da 

degeneração testicular, entre elas estão a ultrassonografia e a termografia 

(CELEGHINI et al., 2017). 

 

 

2.4.1 Ultrassonografia 

 

No ano de 1873, o italiano Spallanzani descobriu que morcegos tinham a 

capacidade de guiar-se em ambientes sem luz desviando-se de obstáculos através 

do som emitido por eles, mas somente em 1880 os irmãos Jacques e Pierre Curie 

conseguiram comprovar o efeito piezoelétrico e a aplicação da energia ultrassônica. 

Depois dessas descobertas, realizaram-se diversos estudos nos períodos entre a I e 

II Guerra Mundial para fins militares e industriais, e em 1950 aplicou-se a 

ultrassonografia na medicina humana com o primeiro registro de uma imagem 

seccional (CARVALHO, 2014). Passado mais de uma década, no ano de 1966, 
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utilizou-se a ultrassonografia pela primeira vez na medicina veterinária, para a 

detecção de gestação em ovinos (SEOANE, GARCIA, FROES, 2011).  

A imagenologia associada à clínica pode ser uma importante ferramenta para 

o diagnóstico precoce de inúmeras afecções, e o ultrassom (US), destaca-se, pois é 

uma técnica prática não invasiva que permite reconhecer enfermidades, 

acompanhar terapêuticas e examinar o trato reprodutivo do animal por diversas 

vezes, sem prejudicar seu potencial reprodutivo (RIBADU e NAKAO, 1999). O 

estudo com esta ferramenta contempla a assistência fetal em mulheres gestantes 

(BODDY; ROBINSON, 1971; HERTZ et al., 1979; VINTZILEOS; CAMPBELL; 

NOCHIMSON, 1986; SANTOLAYA et al., 1994; HITSCHOLD; MÜNTEFERING, 

2001; SUESS et al., 2009; SNOEK et al., 2017), avaliações de animais domésticos, 

como éguas, pequenos e grandes ruminantes, cadelas, suínos e felinos (KÄHN et 

al., 1990; SILVA; BARBOSA; PEREIRA, 2011) além do diagnóstico de prenhez e de 

processos patológicos, e o acompanhamento fetal e do aparelho reprodutor de 

fêmeas de diversas espécies, como vacas (REEVES; RANTANEN; HAUSER, 1984; 

GINTHER; KNOPF; KASTELIC, 1989; ROSILES et al., 2005), pequenos ruminantes 

(LINDAHL, 1969; REED; CHAFFIN; ANDERSON, 1996; ELMETWALLY; ROHN; 

MEINECKE-TILLMANN, 2016) e equinos (PIERSON; GINTHER, 1985; CUERVO-

ARANGO, 2012; CAMPOS et al., 2017; LEMES et al., 2017). 

O ultrassom é importante também para o diagnóstico de doenças do sistema 

urinário, órgãos genitais e aparelho reprodutor do homem (WEIDNER, 1985; BEHRE 

et al., 1995; GRIFFITHS et al., 2007; MARTINO et al., 2014; ), além de estruturas 

extra testiculares como o epidídimo (MITTAL et al., 2017). Na medicina veterinária é 

utilizado para estudo do aparelho reprodutor em bodes e carneiros (AHMAD; 

NOAKES; SUBANDRIO, 1991; AHMAD; NOAKES; MIDDLETON, 1993; CARAZO et 

al., 2014; AILUGAMI et al., 2017), garanhões (DELVENTO, et al., 1992; VARNER et 

al., 2000; POZOR et al., 2017) e touros (COULTER; BAILEY, 1988; SHORE et al., 

1995; EVANS et al., 1996; BRITO et al., 2003; ARTEAGA; BARTH; BRITO, 2005; 

BARTH et al., 2008; AHMAD et al., 2011; KASTELIC; BRITO, 2012; TOMLINSON et 

al., 2017) e com o seu auxílio, pode selecionar, excluir ou até mesmo tratar 

reprodutivamente o animal.  

Para a detecção de pequenas lesões e mudanças sutis do aparelho 

reprodutor do macho, faz-se uso de transdutores de 7,5MHz, pois os de menores 

frequências podem ser insuficientes para uma adequada visualização do órgão 
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(MATTOON; NYLAND, 2004). A ultrassonografia pode ser utilizada no modo-B 

(bidimensional), onde as imagens aparecem em escalas de cinza e a intensidade do 

eco é caracterizada pelo seu processamento em ponto luminoso no monitor, recurso 

amplamente aplicado para avaliação da estrutura e atividade de órgãos e tecidos, ou 

pode ser utilizada em modo color-Doppler (modo-B e espectral), um método também 

não invasivo em que é possível avaliar a arquitetura vascular e os aspectos 

hemodinâmicos dos vasos sanguíneos (GINTHER, 1998, 2007; SILVA; BARBOSA; 

PEREIRA, 2011; CARVALHO, 2014) nos tecidos e órgãos (POZOR; MCDONNELL, 

2004), além de elucidar em tempo real a característica de irrigação de órgãos 

parenquimatosos como o tecido testicular (POZOR; MCDONNELL, 2002; CARRILLO 

et al., 2012).  

A ecotextura e ecogenicidade dos testículos saudáveis visualizadas pela 

ultrassonografia no modo-B é bem definida (GINTHER, 2007), o parênquima 

apresenta ecotextura homogênea (BRITO, 2002; AHMAD et al., 2011) e baixa 

ecogenicidade (CARDILLI et al., 2012; BRITO et al., 2015). 

Em casos de animais acometidos pela degeneração testicular, eles 

apresentarão uma imagem ultrassonográfica do parênquima com aspecto mais 

heterogêneo e dependendo do grau da alteração, pontos hiperecoicos podem ser 

visualizados (AHMAD; NOAKES, 1995; BRITO et al., 2003; ARTEAGA; BARTH; 

BRITO, 2005; AHMADI, et al., 2012) e como observado em carneiros por Ahmadi e 

colaboradores (2012) há uma queda na motilidade e na porcentagem de células 

normais, além do aumento de espermatozoides com defeitos de cauda. 

Já a avaliação no modo color-Doppler analisa a hemodinâmica dos vasos em 

órgãos e tecidos, como por exemplo, o tecido testicular (POZOR; MCDONNELL, 

2004; CARRILLO et al., 2012). No caso do homem, essa ferramenta é utilizada para 

a caracterização de inúmeras doenças dos testículos, como por exemplo, a orquite 

(DUDEA, et al., 2010) e utilizada em correlações com a fertilidade em camelídeos 

(KUTZLER et al., 2002). Já o índice de resistência (RI) está intimamente relacionado 

com fluxo sanguíneo local (HASSAN et al., 2017) e sua mensuração nos vasos pode 

ser empregada para a identificação de homens inférteis (BIAGIOTTI et al., 2002), 

entretanto o modo colorido da ultrassonografia ainda é pouco utilizado para casos da 

DEG na medicina veterinária, por isso, há a necessidade de  mais estudos desta 

ferramenta como forma de diagnóstico da alteração (CELEGHINI et al., 2017). 
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2.4.2 Termografia 

 

As primeiras experiências científicas da radiação térmica começaram no final 

do séc XVI, através de testes ópticos de lentes, espelhos e óculos pelo renascentista 

Giovanni Battista della Porta. Séculos depois Leslie e Rumford aprofundaram as 

pesquisas (PUTLEY, 1982a) e no século XVIII, Pictet, de Saussure e Prevost 

estabeleceram o novo conceito de que todos os corpos irradiam calor, e que havia 

uma troca entre o mais e o menos quente até que ambos atingissem a mesma 

temperatura (PUTLEY, 1984). Já a expressão termografia, foi introduzida em 1840, 

pelo Sir John Herschel, que desenvolveu uma técnica para fazer o registro 

permanente do espectro solar no infravermelho e logo em seguida, Tyndall em 1865, 

demonstrou a possibilidade de converter imagens infravermelhas em visíveis 

(PUTLEY, 1982b). 

No entanto, no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães 

desenvolveram a primeira câmera eletrônica infravermelha, e em seguida os norte-

americanos também dominaram a tecnologia principalmente para fins bélicos. Entre 

1950 e 1960, alguns estudos já demonstravam que as câmeras de infravermelho 

visualizavam estágios iniciais do câncer de mama (RICCA, 2013) 

Nos dias atuais, o termógrafo é um aparelho prático e de fácil manuseio, 

que pode ser útil como método auxiliar no diagnóstico de doenças, porém com 

alguns pontos a serem aprofundados (TARANTINO, 2013). É uma técnica 

relativamente nova para a identificação de distúrbios reprodutivos (COULTER; 

SENGER; BAILEY, 1988; RUEDIGER et al., 2016), que capta diferentes ondas 

eletromagnéticas de frequência infravermelha emitidas pelo corpo (COULTER; 

SENGER; BAILEY, 1988). Inúmeros estudos com essa ferramenta já vêm sendo 

realizados no homem (NETTO; LEMOS; BARBOSA, 1984; TRUM et al., 1996; 

KUKKONEN et al., 2007) e em animais (STRÖMBERG, 1975; PUROHIT et al., 1985; 

COULTER; COOK; KASTELIC, 1997; NIKKHAH et al., 2005; ALVES et al., 2016). As 

alterações no padrão de temperatura escrotal podem fornecer informações 

adicionais junto da avaliação clínica e antes das avaliações espermáticas, e seus 

resultados poderão ser complementares aos achados laboratoriais que auxiliarão 

para o correto diagnóstico da degeneração (COULTER; SENGER; BAILEY, 1988; 

CAPRARO et al., 2008; NETO; RODELLO; BICUDO, 2011), pois o termógrafo tem a 

capacidade de detectar a temperatura superficial do escroto correlacionando-a com 
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a testicular, e fornecer informações sobre a capacidade de manutenção dessas 

temperaturas, sem causar estresse ao animal (COULTER; SENGER; BAILEY, 

1988). 

A temperatura média da superfície escrotal (TMSE) mensurada pelo 

termógrafo é interessante, pois quando as mesmas estão entre 2 a 6º C abaixo da 

temperatura corpórea comprova que o processo de espermatogênese está 

ocorrendo naturalmente em função da temperatura (WAITES, 1970; KASTELIC; 

COOK; COULTER, 1996). 

Já os animais que sofrem estresse térmico induzido pela utilização de bolsas 

insuladoras testiculares, apresentam temperatura média da superfície escrotal acima 

dos valores normais, como apresentado em trabalho de Alves e colaboradores 

(2016), onde os carneiros do grupo insulado apresentavam TMSE maiores que os 

animais do grupo controle no dia da retirada das bolsas, entretanto nos demais dias 

não houve diferenças significativas entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           HIPÓTESES 

  



40 

 

3 HIPÓTESES 

 

 

A indução do estresse térmico pelo uso de bolsas insuladoras testiculares em 

touros provoca um quadro de degeneração testicular, que se caracteriza por 

redução na consistência testicular, tamanho testicular levemente reduzido e 

alteração nas características espermáticas, como redução da motilidade, vigor, 

concentração, integridade da membrana plasmática, integridade do acrossoma e do 

potencial de membrana mitocondrial, além do aumento de espermatozoides com 

defeitos morfológicos. 

Este quadro é acompanhado pelo aumento da temperatura média da 

superfície escrotal no dia da retirada das bolsas, da heterogeneidade do parênquima 

testicular e do escore de vascularização testicular, associada à redução no índice de 

resistência dos vasos do plexo pampiniforme. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a eficiência da termografia e 

da ultrassonografia no diagnóstico da degeneração testicular em 

bovinos. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

 Avaliar a termodinâmica testicular levando em consideração a 

temperatura da superfície escrotal; bem como a temperatura da área 

de olho e temperatura retal de bovinos com degeneração testicular. 

 

 Avaliar a hemodinâmica testicular considerando a vascularização do 

parênquima testicular e do plexo pampiniforme, além do índice de 

resistência dos vasos do plexo pampiniforme em touros com 

degeneração testiular. 

 

 Avaliar a relação entre as características testiculares (perímetro 

escrotal, consistência testicular, ecotextura e ecogenicidade do 

parênquima testicular) e os achados da termodinâmica e 

hemodinâmica testiculares em touros com degeneração testicular. 

 

 Avaliar a relação das características ambientais (temperatura e 

umidade) com os parâmetros vitais, termodinâmica, hemodinâmica 

testicular e espermograma em touros com degeneração testicular. 

 

 Avaliar a relação das características espermáticas de bovinos com 

degeneração testicular com os achados da termodinâmica e 

ultrassonografia testicular. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1 LOCAL E PERÍODO EXPERIMENTAL 

 

Este experimento foi realizado no Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

Patologia da Reprodução (LEPPaR) e Laboratório de Biotecnologia do Sêmen e 

Andrologia (LBSA), ambos do Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal do 

Departamento de Reprodução Animal (VRA) da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP), localizado no Campus 

“Fernando Costa”, situado na cidade de Pirassununga/SP (latitude 21º59’46" Sul, 

longitude 47º25’33" Oeste, altitude de 627 metros), durante a primavera do ano de 

2016, no período de 19 de setembro a 30 de outubro.  

 

 

5.2 ANIMAIS 

 

Para o estudo utilizou-se 16 touros da raça Nelore com idade média de 

31,31±6,06 meses e peso médio de 598±95,09 kg (Figura 1), alocados no Centro de 

Biotecnologia em Reprodução Animal (VRA - FMVZ - USP). 

Os animais foram mantidos sob as mesmas condições ambientais, em 

pastagem de capim braquiária, com água e sal mineral ad libitum e suplementação 

diária de concentrado, segundo exigências estabelecidas pelo NRC (2016), além de 

serem submetidos a controles de endo e ectoparasitas regularmente. Todos os 

procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (nº do 

protocolo 2897220616 - FMVZ/USP). 
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Figura 1 – Animais utilizados no experimento realizado no Centro de Biotecnologia em Reprodução 
Animal do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo – Pirassununga – 2016 

 

 
Fonte: (GUILGER GONZAGA, V. H., 2016) 
  

 

 

5.3 ESQUEMA EXPERIMENTAL 

 

Para o desenvolvimento do experimento, os touros foram distribuídos em dois 

grupos experimentais: 1) Grupo controle: touros não induzidos à degeneração 

testicular (CON, n = 8); e 2) Grupo insulado: touros induzidos à degeneração 

testicular (INS, n = 8). A degeneração testicular foi estimulada colocando-se bolsas 

insuladoras escrotais (Figuras 2 e 3), confeccionadas, conforme descrito por Garcia 

(2004). As bolsas eram constituídas por três camadas de tecidos sendo uma 

camada externa impermeável, outra camada intermediária de material isolante e por 

último uma camada interna de material antiabrasivo que ficou em contato direto com 

o escroto. Os mesmos foram envolvidos pela bolsa durante 96 horas, de modo a 

evitar a troca de temperatura entre o escroto e o meio ambiente. 
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Figura 2 – Bolsa utilizada para a insulação testicular dos touros Nelore durante o experimento 
 

 
Fonte: (GUILGER GONZAGA, V. H., 2016)  

 

Figura 3 – Touros utilizados no experimento realizado no Centro de Biotecnologia em Reprodução 
Animal do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo – Pirassununga – 2016. Animal à esquerda do 
grupo controle e animal à direita induzido à degeneração testicular pelo uso da bolsa 
insuladora 

 

 
Fonte: (GUILGER GONZAGA, V. H., 2016)  
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Os animais de ambos os grupos foram submetidos semanalmente a 

avaliações clínicas e colheitas do sêmen para espermograma. Realizaram-se as 

análises duas semanas (14 dias) e uma semana (7 dias) antes da colocação das 

bolsas (período pré-insulação: semanas S-2 e S-1); no dia da retirada da bolsa (D0); 

e durante quatro semanas após a retirada das bolsas (período pós-insulação: 

semanas S+1 a S+4), como representado na Figura 4. Realizou-se avaliações da 

frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal, características 

testiculares (perímetro escrotal, consistência testicular, temperatura média da 

superfície escrotal, ecotextura e ecogenicidade testicular, hemodinâmica do 

parênquima e do plexo pampiniforme e o índice de resistência); e colheitas de 

sêmen dos touros para as avaliações espermáticas (motilidade, vigor, morfologia, 

integridade das membranas plasmática e acrossomal e potencial de membrana 

mitocondrial) semanalmente. 

 

Figura 4 – Ilustração do esquema experimental das avaliações clínicas, termográficas, 
ultrassonográficas e seminais, realizadas pré e pós-insulação testicular dos touros 

 

 
Fonte: (GUILGER GONZAGA, V. H., 2016)  
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Aferiram-se juntamente com as demais análises a temperatura e umidade 

ambiente do local pelo aparelho Data Logger Lufft (modelo OPUS 20THI) e os dados 

estão apresentados como média dos dias nos Gráficos 1 e 2. 

 

Gráfico 1 – Variação das temperaturas ambientais média, máxima e mínima (ºC) aferidas no curral de 
manejo localizado no Departamento de Reprodução Animal (VRA/FMVZ), Campus de 
Pirassununga, durante o período do experimento de 19 de setembro a 30 de outubro de 
2016, Pirassununga, SP 

 
Fonte: (GUILGER GONZAGA, V. H., 2016)  

 
Gráfico 2 – Variação das umidades relativas do ar média, máxima e mínima (%) aferidas no curral de 

manejo localizado no Departamento de Reprodução Animal (VRA/FMVZ), Campus de 
Pirassununga, durante o período do experimento de 19 de setembro a 30 de outubro de 
2016, Pirassununga, SP 

 
Fonte: (GUILGER GONZAGA, V. H., 2016)  

10

15

20

25

30

35

40

-2 -1 0 1 2 3 4

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

  (
ºC

) 

SEMANAS 

ºT amb. 

ºT amb. Min. ºT amb. Máx. ºT amb. Média

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

-2 -1 0 1 2 3 4

U
M

ID
A

D
E 

(%
) 

SEMANAS 

U.R. 

U.R. Min. U.R. Máx. U.R. Média



49 

 

5.4 AVALIAÇÕES CLÍNICAS 

 

Realizaram-se as seguintes avaliações clínicas: frequência cardíaca, 

frequência respiratória, temperatura retal e características testiculares. 

Verificaram-se as frequências cardíaca (FC) e respiratória (FR) por 

auscultação utilizando-se estetoscópio clínico (Littmann, 3M, EUA) durante um 

minuto. Realizou-se a aferição da temperatura retal (TR) com auxílio de termômetro 

digital.  

Consideraram-se nas avaliações testiculares: perímetro escrotal (PE), 

consistência testicular (CT), temperatura média da superfície escrotal (TMSE), 

ecotextura (ETT) e ecogenicidade (EGT) do parênquima e hemodinâmica do 

parênquima (EVT) e plexo pampiniforme (EVP) e índice de resistência (RIP).  

Mediu-se o perímetro escrotal com fita métrica graduada (cm), avaliou-se a 

consistência testicular por palpação e classificou-se em escore de 1 a 5, sendo 1 o 

testículo mais flácido e 5 o testículo mais firme. 

Mediu-se a TMSE durante todo o experimento com o aparelho de termografia 

T640 (FLIR Systems, EUA) no período matutino e vespertino, com exceção do 

tempo D0 onde a temperatura foi medida somente no momento da retirada da bolsa 

insuladora, coincidentemente no período da manhã. Analisou-se as imagens pelo 

programa FLIR Quick Report® (FLIR Systems, EUA) conforme Alves e colaboradores 

(2016). Para tal aferição, os animais mantiveram-se na sombra do curral e o 

termógrafo posicionado a uma distância de 0,9 m da superfície analisada, com 

ajuste da emissividade para 0,98; além disso, os testículos não foram manipulados 

por no mínimo 30 minutos antes da aferição. Realizaram-se duas avaliações diárias 

da TMSE, uma no período da manhã (TMSE M) e outra na tarde (TMSE T). 

Realizaram-se os exames ultrassonográficos dos testículos nos modos B, 

color-Doppler e espectral do Ultrassom Doppler modelo M5Vet® (Mindray, China). 

Em todas as análises manteve-se a frequência a 5 MHz durante a visualização no 

modo-B, e 7,5 MHz para melhor visualização do modo color. Obteve-se as imagens 

com o uso de probe linear e padronizadas, para que em todas as análises a mesma 

incidisse longitudinalmente no terço médio do plexo e no terço médio do parênquima 

testicular, com movimentos de angulação de 45º para melhor avaliação da 

vascularização, sempre começando as investigações pelo testículo direito e em 
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seguida o esquerdo. Para todas as características avaliadas por escores, a nota foi 

dada por dois técnicos. 

No modo B consideraram-se as características ecotextura e ecogenicidade do 

parênquima testicular. Classificou-se a ecotextura subjetivamente por dois 

avaliadores de acordo com a homogeneidade do parênquima em escores de 0 a 2, 

sendo 0 para parênquima homogêneo (sem presença de pontos anecóicos), 1 para 

pouco heterogêneo (com presença de poucos pontos anecóicos) e 2 para 

heterogêneo (presença de muitos pontos anecóicos). Avaliou-se a ecogenicidade do 

parênquima considerando a presença de pontos hiperecóicos, classificada de forma 

subjetiva em escores de 0 a 3, sendo 0 referente à ausência de pontos hiperecóicos 

no parênquima; 1 quando encontrados até cinco pontos hiperecóicos no 

parênquima; 2 quando houvesse mais de cinco pontos próximos ao mediastino mas 

distanciados entre si e 3 na presença de mais de cinco pontos hiperecóicos difusos 

no parênquima testicular conforme descrito por Alves (2014). 

No modo color analisou-se a vascularização do parênquima testicular e do 

plexo pampiniforme. Classificou-se a vascularização do parênquima em escores de 

0 a 4, sendo 0: ausência de vascularização; 1: presença de um a dois pontos de 

vascularização de pequeno calibre; 2: presença de dois a quatro pontos de 

vascularização de pequeno calibre; 3: mais de dois pontos de vascularização de 

maior calibre que aparecem em pelo menos 1/3 da imagem; 4: mais de dois pontos 

de vascularização de maior calibre que aparecem em pelo menos 2/3 da imagem. 

Classificou-se o plexo pampiniforme em escores de 1 a 5, sendo 1: 0 a 20% do 

plexo preenchido por vascularização; 2: 21 a 40% do plexo preenchido por 

vascularização; 3: 41 a 60% do plexo preenchido por vascularização; 4: 61 a 80% do 

plexo preenchido por vascularização; 5: 81 a 100% do plexo preenchido por 

vascularização, como descrito por Batissaco et al. (2013). Todas as imagens foram 

analisadas por dois observadores em um modelo duplo cego. 

Avaliou-se no modo espectral o índice de resistência dos vasos sanguíneos 

do plexo pampiniforme (RIP). Calculou-se o RIP (0 – 1) como a proporção da 

diferença entre o pico de velocidade sistólica (PSV) e a velocidade máxima 

diastólica final (EDV), dividido pelo pico de velocidade sistólica. Obtiveram-se três 

valores, e destes, feito a média.  
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5.5 COLHEITA DO SÊMEN 

 

Após o término do exame clínico, procederam-se as colheitas de sêmen 

conforme as indicações do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (2013), 

realizadas pelo método de eletroejaculação (Autojac V2, Neovet) com os animais 

adequadamente contidos no tronco. Antes de cada colheita realizou-se com tesoura 

a tricotomia do excesso de pelos da região do prepúcio e higienizou-se a parte 

interna do mesmo com solução fisiológica. Em seguida, removeram-se as fezes do 

reto e introduziu-se a probe previamente lubrificada com gel, com os eletrodos na 

posição ventral. Fixando-se o cabo, administraram-se estímulos elétricos de maneira 

progressiva, lenta e pulsátil, respeitando a resposta do animal, causando assim, o 

mínimo de estresse. O ejaculado foi obtido no momento em que o animal expôs o 

pênis. Desprezaram-se os primeiros gotejamentos e o restante colheu-se quando o 

mesmo começou a se tornar mais opaco e turvo. Realizou-se a colheita em tubos 

para centrifugação de 15 mL previamente aquecidos em banho-maria à 37ºC e 

mantidos em isopor térmico durante a atividade, garantindo que não ocorresse a 

queda brusca da temperatura e consequentemente o choque térmico da amostra. 

Colheu-se quantidade suficiente para realizar todas as análises laboratoriais. 

 

 

5.6 AVALIAÇÕES ESPERMÁTICAS 

 

Encaminharam-se os ejaculados imediatamente ao Laboratório de 

Biotecnologia do Sêmen e Andrologia (LBSA) para análises laboratoriais. Em 

seguida colocaram-se em banho-maria a 37ºC e durante todo o preparo utilizou-se 

mesa e platina aquecedoras para manipulação da amostra, mantendo assim a 

temperatura em torno de 37ºC. Avaliou-se volume, motilidade, vigor, concentração 

espermática, morfologia espermática, membranas plasmática, acrossomal e 

mitocondrial. 

Analisaram-se motilidade e o vigor entre lâmina e lamínula, sob microscopia 

de contraste de fase (Eclipse E200, Nikon) em aumento de 100x de forma subjetiva, 

a motilidade espermática foi estimada em porcentagem (%) e o vigor foi classificado 

em escores de 1 a 5, sendo 1 a imagem de células com movimentos exclusivamente 

oscilatório e 5 caracterizado pela imagem de células com movimentos progressivos 
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retilíneos e muito rápidos. Para determinação da concentração espermática, 

procedeu-se a diluição do sêmen (1:100) em solução tamponada de formol salino e 

realizou-se a contagem em câmara de Neubauer com amostras diluídas. 

Realizou-se a análise da morfologia espermática por microscopia de contraste 

de interferência diferencial (DIC, Eclipse 80i, Nikon), pela técnica da câmara úmida, 

contando-se 200 células, em aumento de 1.000x e classificando-as em porcentagem 

de defeitos em maiores (DMaio), menores (DMen) e totais (DTot) (BARTH; OKO, 

1989). 

Para a avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal e 

do potencial de membrana mitocondrial, uma amostra de 150 µL de sêmen foi 

diluída em TALP (Tyrode's Albumin Lactate and Pyruvate) a 25x106 

espermatozoides/mL e adicionada sondas fluorescentes: 2 µL de Hoescht 33342 

(0,5 mg/mL, Molecular probes), 3 µL de iodeto de propídio (0,5mg/mL, Sigma-

Andrich), 50 µL de lectina obtida de Pisium sativum conjugada com isotiocianato de 

fluoresceína (FITC-PSA, 100 µL, Sigma-Andrich) e 2 µL de iodeto de 5,5’,6,6’ 

tetracloro 1,1’,3,3’ tetraetilbenzimidazolil carbocianina (JC-1, 153 µM, Sigma-

Andrich). Após a adição das sondas fluorescentes, incubou-se a amostra por 8 

minutos a 37ºC e a leitura se fez pela contagem de 200 células por microscopia de 

epifluorescência em aumento de 1000x, utilizando-se filtro (D/F/R, C58420), 

apresentando os conjuntos UV-2E/C (excitação 340 nm e emissão 435-485 nm), B-

2E/C (excitação 465-495 nm e emissão 515-555 nm) e G-2E/C (excitação 540-525 

nm e emissão 605-655 nm) conforme descrito por Celeghini et al. (2007). 

Classificaram-se os espermatozoides em porcentagem de células com membrana 

plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial de membrana mitocondrial (células 

PIAIA), células com membrana plasmática íntegra (PI), células com membrana 

acrossomal íntegra (AI) e células com alto potencial de membrana mitocondrial (AP). 

 

 

5.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Primeiramente, realizou-se a análise estatística do período pré-insulação para 

a caracterização dos grupos experimentais. Submeteram-se os dados das 

avaliações realizadas em S-2 e S-1 à avaliação estatística pelo programa Statistical 

Analysis Software (SAS 9.3) considerando dois grupos (CON e INS). Previamente 
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submeteram os dados ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, os que não 

atenderam à normalidade foram transformados, ou submetidos à análise de outliers 

e, em último caso, submetidos a testes estatísticos não paramétricos. Em seguida, 

os que atenderam à normalidade foram submetidos ao procedimento MIXED, sendo 

considerado como nível de significância P≤0,05. 

Após a avaliação inicial dos grupos, consideraram-se os dados obtidos no 

período pós-insulação, utilizando o programa Statistical Analysis Software (SAS 9.3). 

Submeteram-se os dados previamente à avaliação das premissas verificando-se a 

normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. As variáveis que não atenderam às 

premissas foram submetidas à retirada de outliers, transformação (logarítmica, 

quadrática ou inversa) ou ainda a testes não paramétricos. Quando necessário, o 

teste não paramétrico utilizado foi o de Kruskal Wallis (*). As variáveis que 

atenderam à normalidade foram submetidas ao procedimento MIXED sendo testada 

a melhor matriz, considerando-se o menor valor de AICC, para cada variável e 

adicionando-se o fator tempo por meio do comando REPEATED. Para as análises 

estatísticas considerou-se cinco tempos (D0, S+1, S+2, S+3 e S+4) e dois grupos 

(controle e insulado). O nível de significância considerado foi de P≤0,05, sendo 

considerada tendência quando este ficou entre 0,051 e 0,1. Os efeitos isolados de 

tratamento e tempo só foram considerados quando não houve interação tempo * 

tratamento. 

Realizaram-se correlações de Pearson, utilizando-se o programa estatístico 

StatView (SAS, 1999), entre as características ambientais (temperatura ambiente e 

umidade relativa do ar) e as características clínicas dos touros (temperatura retal, 

temperatura ocular, temperatura média da superfície escrotal, frequência 

respiratória, frequência cardíaca e perímetro escrotal), ainda entre as características 

clínicas e os achados de ultrassonografia (ecotextura e ecogenicidade do 

parênquima, escore de vascularização do parênquima, escore de vascularização do 

plexo pampiniforme e índice de resistência) (P≤0,05). 

 

  



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       RESULTADOS 

 



55 

 

6 RESULTADOS 

 

 

6.1 PERÍODO PRÉ-INSULAÇÃO 

 

Em relação aos resultados de caracterização (ou nivelamento biológico) dos 

touros no período pré-insulação (S-1 e S-2), verificou-se que os grupos CON e INS 

eram semelhantes quanto às características clínicas (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Média ± erro padrão das características clínicas: frequência cardíaca (FC), frequência 
respiratória (FR), temperatura retal (TR), perímetro escrotal (PE), consistência testicular 
(CT), temperatura média da superfície escrotal da manhã (TMSE M), temperatura média 
da superfície escrotal da tarde (TMSE T), ecotextura do parênquima testicular (ETT), 
ecogenicidade do parênquima (EGT), escore de vascularização do parênquima testicular 
(EVT), escore de vascularização do plexo pampiniforme (EVP) e índice de resistência do 
plexo pampiniforme (RIP) dos grupos controle (CON) e insulado (INS) nas semanas S-2 
e S-1 

 

Características clínicas CON (n=8) INS (n=8) GERAL Valor de p 

FC (bpm) 59,86±1,60 61,26±1,67 60,56±1,14 0,55 

FR (mrpm) 24,85±0,95 25,57±1,03 25,20±0,69 0,61 

TR (oC) 38,28±0,12 38,21±0,11 38,25±0,08 0,67 

PE (cm) 36,08±0,71 34,75±0,51 35,43±0,45 0,14 

CT (1-5)* 3,05±0,09 3,21±0,06 3,13±0,05 0,24 

TMSE M (oC) 30,04±0,31 30,24±0,31 30,14±0,21 0,65 

TMSE T (oC) 33,00±0,19 33,30±0,15 33,15±0,12 0,23 

ETT (0-2)* 0,17±0,09 0,18±0,08 0,18±0,06 0,88 

EGT (0-3)* 0,14±0,08 0,21±0,12 0,18±0,07 0,83 

EVT (0-4)* 2,64±0,20 3,09±0,20 2,86±0,14 0,12 

EVP (1-5)* 3,64±0,14 3,93±0,17 3,78±0,11 0,20 

RIP (0-1) 0,61±0,02 0,54±0,02 0,58±0,01 0,07 
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Ao se considerar as características espermáticas do período pré-insulação, 

notou-se que os grupos CON e INS foram similares em todas as variáveis 

analisadas, com exceção do vigor (VG) (p=0,01) que foi maior no grupo INS do que 

no CON (Tabela 2), mas dentro das características mínimas aceitáveis para seleção 

de touros. 

 

Tabela 2 – Média ± erro padrão das características espermáticas: motilidade total (MT), vigor (VG), 
defeitos maiores (DMaio), defeitos menores (DMen), defeitos totais (DTot), membrana 
plasmática íntegra, membrana acrossomal íntegra e alto potencial de membrana 
mitocondrial (PIAIA), membrana plasmática íntegra (PI), membrana acrossomal íntegra 
(AI) e alto potencial mitocondrial (AP) dos touros dos grupos controle (CON) e insulado 
(INS) nas semanas S-2 e S-1 

 

Características 
espermáticas 

CON (n=8) INS (n=8) GERAL Valor de p 

MT (%) 68,23±2,05 70,31±2,11 69,24±1,46 0,35 

VG (1-5)* 3,02±0,10b 3,40±0,11a 3,21±0,08 0,01 

DMaio (%) 11,62±5,28 3,96±0,91 8,05±2,89 0,41 

DMen (%)* 1,75±0,42 0,92±0,33 1,36±0,28 0,09 

DTot (%) 13,37±5,64 4,88±1,01 9,41±3,10 0,29 

PIAIA (%) 72,84±3,67 79,21±2,52 75,81±2,32 0,17 

PI (%) 79,00±3,89 78,05±4,39 78,54±2,88 0,28 

AI (%) 90,12±1,88 88,86±2,72 89,51±1,61 0,77 

AP (%) 79,00±3,18 82,36±5,03 80,62±2,90 0,20 

a,b
 letras minúsculas na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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6.2 PERÍODO PÓS-INSULAÇÃO 

 

6.2.1 Características clínicas 

 

Na Tabela 3 nota-se que houve efeito de interação entre tempo e tratamento 

para as características clínicas de FR (p=0,04), CT (p=0,0003) e RIP (p=0,03) e 

tendência para EVT (p=0,08). 

 

Tabela 3 – Média ± erro padrão das características clínicas: frequência cardíaca (FC), frequência 
respiratória (FR), temperatura retal (TR), perímetro escrotal (PE), consistência testicular 
(CT), temperatura média da superfície escrotal da manhã (TMSE M), temperatura média 
da superfície escrotal da tarde (TMSE T), ecotextura testicular (ETT), ecogenicidade 
(EGT), escore de vascularização do parênquima testicular (EVT), escore de 
vascularização do plexo pampiniforme (EVP) e índice de resistência do plexo 
pampiniforme (RIP) dos touros dos grupos controle (CON) e insulado (INS) nos períodos 
D0 e S+1 a S+4 

 

Variáveis CON (n=8) INS (n=8) Geral Efeito 

de Trat. 

Efeito de 

Tempo 

Interação 

Trat. X 

Tempo 

FC (bpm) 58,40±1,36 58,50±1,11 58,45±0,87 0,96 0,84 0,85 

FR (mrpm) 31,42±1,12 30,00±1,24 30,71±0,83 0,26 <0,0001 0,04 

TR (oC) 38,19±0,05 38,10±0,07 38,15±0,04 0,54 <0,0001 0,73 

PE (cm) 36,26±0,47a 34,43±0,35b 35,34±0,31 0,004 0,83 0,96 

CT (1-5) 3,11±0,06 2,51±0,09 2,81±0,06 <0,0001 0,09 0,0003 

TMSE M 

(oC) 
31,50±0,18b 32,11±0,24ª 31,81±0,15 0,01 <0,0001 0,66 

TMSE T 

(oC) 
33,68±0,19 33,99±0,13 33,84±0,11 0,15 0,0007 0,75 

ETT (0-2)* 0,27±0,07 0,27±0,06 0,27±0,05 0,83 0,05 0,30 

EGT (0-3)* 0,27±0,06 0,28±0,07 0,28±0,05 0,85 0,52 0,89 

EVT (0-4)* 2,65±0,10b 3,25±0,11a 2,95±0,08 0,0005 0,51 0,08 

EVP (1-5)* 4,00±0,09a 3,71±0,11b 3,85±0,07 0,05 0,91 0,81 

RIP (0-1) 0,59±0,01 0,56±0,01 0,57±0,01 0,48 0,02 0,03 
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A frequência cardíaca (Tabela 4) não apresentou efeitos de tratamento 

(p=0,96), nem de tempo (p=0,84). Os animais dos grupos controle e insulados 

mantiveram a frequência cardíaca constante durante todos os períodos avaliados. 

 

Tabela 4 – Média ± erro padrão da frequência cardíaca (FC, bpm) dos touros dos grupos controle 
(CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 55,25±2,56 57,75±2,37 56,50±1,71 

S+1 58,00±3,04 57,50±2,09 57,75±1,78 

S+2 59,75±1,94 58,00±2,00 58,87±1,36 

S+3 59,00±2,47 61,00±3,18 60,00±1,96 

S+4 60,00±4,89 58,25±3,01 59,12±2,78 

MÉDIA 58,40±1,36 58,50±1,11 58,45±0,87 

 

A frequência respiratória (Tabela 5 e Gráfico 3) do grupo insulado foi maior do 

que do grupo controle somente no tempo S+2. As avaliações dos tempos em cada 

tratamento também mostraram diferenças. Assim, os animais controle apresentaram 

aumento da FR nas semanas S+3 e S+4 quando comparada à semana S+1, não 

diferindo entre os demais períodos. Nos animais insulados, a FR aumentou nas 

semanas S+2, S+3 e S+4 quando comparada ao D0. 

 
Tabela 5 – Média ± erro padrão da frequência respiratória (FR, mrpm) dos touros dos grupos controle 

(CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 
 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 28,37±2,92AB 21,75±1,57B 25,06±1,81 

S+1 25,25±1,30B 25,00±1,19AB 25,12±0,85 

S+2 30,50±1,50ABb 37,00±2,23Aa 33,75±1,54 

S+3 35,00±2,23A 33,00±1,46A 34,00±1,31 

S+4 38,00±1,69
A
 33,25±2,95

A
 35,62±1,75 

MÉDIA 31,42±1,12 30,00±1,24 30,71±0,83 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Gráfico 3 – Média ± erro padrão da frequência respiratória (FR, mrpm) dos touros dos grupos 

controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4
 

 

A,B
 Pontos com letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística (p< 0,05) no tempo dentro 

do mesmo grupo. 
a,b

 Pontos com letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística (p< 0,05) dentro do 
tratamento em cada período. 

 

A temperatura retal não apresentou efeito de tratamento (p=0,54), porém 

notou-se efeito de tempo (p<0,0001). Assim, a média geral da temperatura retal no 

dia da retirada da bolsa insuladora (D0) foi menor quando comparada com as 

demais semanas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Média ± erro padrão da temperatura retal (TR, ºC) dos touros dos grupos controle (CON) e 
insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos  

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 37,81±0,12 37,58±0,16 37,69±0,10B 

S+1 38,23±0,13 38,32±0,10 38,28±0,08A 

S+2 38,21±0,11 38,06±0,14 38,13±0,09A 

S+3 38,31±0,06 38,31±0,17 38,31±0,08A 

S+4 38,37±0,13 38,28±0,09 38,32±0,08A 

MÉDIA 38,19±0,05 38,10±0,07 38,15±0,04 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Para o perímetro escrotal (Tabela 7) observou-se efeito de tratamento 

(p=0,004), mas não houve efeito de tempo (p=0,83). O grupo insulado apresentou 

menor perímetro escrotal comparado com o grupo controle, efeito que é mais 

evidenciado a partir da S+1. 

 

Tabela 7 – Média ± erro padrão do perímetro escrotal (PE, cm) dos touros dos grupos controle (CON) 
e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 36,56±0,89 35,43±0,87 36,00±0,62 

S+1 36,00±1,16 33,93±0,69 34,96±0,70 

S+2 36,18±1,10 33,88±0,97 35,03±0,77 

S+3 36,20±1,26 34,76±0,81 35,48±0,74 

S+4 36,37±1,16 34,12±0,67 35,25±0,71 

MÉDIA 36,26±1,16a 34,43±0,35b 35,34±0,31 
a,b

 letras minúsculas na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
 

 

A consistência testicular apesar de mostrar somente uma tendência ao efeito 

de tempo (p=0,09) apresentou efeito de tratamento (p<0,0001). Os animais do grupo 

insulados apresentaram testículos mais flácidos que os do grupo controle em todas 

as semanas do estudo, apontando uma aparente melhora a partir da S+4. Além 

disso, no dia da retirada das bolsas insuladoras (DO) do grupo INS, notou-se 

testículos mais flácidos em relação às demais semanas (S+1, S+2, S+3 e S+4), 

evidenciando-se efeito de tempo dentro do grupo insulado (Tabela 8).  
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Tabela 8 – Média ± erro padrão da consistência testicular (CT, 1 - 5) dos touros dos grupos controle 
(CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos  

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 3,00±0,16a 1,93±0,22Bb 2,46±0,19 

S+1 3,00±0,09a 2,56±0,17Ab 2,78±0,11 

S+2 3,06±0,19a 2,50±0,09Ab 2,78±0,12 

S+3 3,25±0,09a 2,68±0,20Ab 2,98±0,13 

S+4 3,25±0,13 2,87±0,22A 3,06±0,13 

MÉDIA 3,11±0,06 2,51±0,09 2,81±0,06 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 

 

A temperatura média da superfície escrotal no período da manhã (Tabela 9) 

teve efeito de tratamento (p=0,01) e tempo (p<0,0001). O D0 foi o momento que 

apresentou maior diferença de TMSE entre os dois grupos, sendo maior no grupo 

INS. 

 

Tabela 9 – Média ± erro padrão da temperatura média da superfície escrotal (TMSE M, ºC) dos 

touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4, no 
período matutino 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 32,36±0,29 33,52±0,42 32,94±0,28A 

S+1 30,96±0,42 31,31±0,49 31,13±0,31BC 

S+2 31,93±0,20 32,68±0,17 32,31±0,16A 

S+3 31,62±0,41 32,43±0,37 32,03±0,28AB 

S+4 30,61±0,47 30,64±0,54 30,63±0,34
C
 

MÉDIA 31,50±0,18b 32,11±0,24a 31,81±0,15 
A,B,C

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Já a temperatura média da superfície escrotal no período da tarde (Tabela 10) 

não apresentou efeito de tratamento (p=0,15), porém teve efeito de tempo 

(p=0,0007).  

 

Tabela 10 – Média ± erro padrão da temperatura média da superfície escrotal (TMSE T, ºC) dos 

touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4, no 
período vespertino 

 

 Tratamentos  

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 - - - 

S+1 33,88±0,32 34,38±0,18 34,13±0,19AB 

S+2 34,45±0,40 34,36±0,25 34,41±0,23A 

S+3 33,41±0,41 33,84±0,18 33,63±0,22B 

S+4 32,98±0,20 33,38±0,31 33,18±0,18B 

MÉDIA 33,68±0,19 33,99±0,13 33,84±0,11 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05). 
 

Considerando as características da ultrassonografia no modo-B, a ecotextura 

testicular (ETT) (Tabela 11) não apresentou efeito de tratamento (p=0,83), somente 

efeito de tempo (p=0,05) apresentando assim maior heterogeneidade na semana 4. 

 

Tabela 11 – Média ± erro padrão da ecotextura do parênquima testicular (ETT, 0 - 2) dos touros dos 
grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos  

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 0,18±0,18 0,06±0,06 0,12±0,09B 

S+1 0,18±0,13 0,18±0,13 0,18±0,08B 

S+2 0,12±0,12 0,25±0,16 0,18±0,10B 

S+3 0,18±0,13 0,37±0,18 0,28±0,10B 

S+4 0,68±0,24 0,50±0,18 0,59±0,15A 

MÉDIA 0,27±0,07 0,27±0,06 0,27±0,05 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Ainda no modo-B, a ecogenicidade testicular (EGT) foi similar entre os 

tratamentos e no decorrer do tempo (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Média ± erro padrão da média da característica ecogenicidade testicular (EGT, 0 - 3) dos 
touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos  

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 0,12±0,12 0,18±0,13 0,15±0,08 

S+1 0,25±0,16 0,18±0,13 0,21±0,10 

S+2 0,37±0,18 0,31±0,20 0,34±0,13 

S+3 0,31±0,16 0,25±0,13 0,28±0,10 

S+4 0,31±0,16 0,50±0,23 0,40±0,30 

MÉDIA 0,27±0,06 0,28±0,07 0,28±0,05 

 

Considerando as características da ultrassonografia no modo color-Doppler, 

observou-se uma tendência (p=0,08) do grupo INS em apresentar maior escore de 

vascularização do parênquima testicular (EVT) nas S+1 e S+3 (p=0,08) do que o 

grupo CON. Houve ainda o efeito de tratamento para o EVT (p=0,0005) em ser 

maior no grupo INS do que no CON (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Média ± erro padrão do escore da vascularização do parênquima testicular (EVT, 0 - 4) 
dos touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos  

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA  

D 0 2,43±0,29 3,06±0,25 2,75±0,20 

S+1 2,81±0,28* 3,50±0,23* 3,15±0,19 

S+2 2,81±0,18 3,31±0,28 3,06±0,17 

S+3 2,68±0,18* 3,25±0,25* 2,96±0,16 

S+4 2,50±0,18 3,12±0,27 2,81±0,18 

MÉDIA 2,65±0,10b 3,25±0,11a 2,95±0,08 
a,b

 letras minúsculas na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). * na mesma linha indica 
tendência estatística (p<0,10). 
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O escore de vascularização do plexo pampiniforme (EVP) não apresentou 

efeito de tempo, porém teve efeito de tratamento (p=0,05). O grupo insulado 

apresentou menor vascularização do plexo pampiniforme do que o grupo controle, 

mas foram semelhantes ao longo do tempo (tabela 14). 

 

Tabela 14 - Média ± erro padrão do escore de vascularização do plexo pampiniforme (EVP, 1 - 5) dos 
touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 4,00±0,21 3,68±0,24 3,84±0,16 

S+1 4,06±0,22 3,62±0,26 3,84±0,17 

S+2 4,18±0,24 3,81±0,16 4,00±0,15 

S+3 3,93±0,23 3,75±0,29 3,84±0,18 

S+4 3,81±0,23 3,68±0,29 3,75±0,18 

MÉDIA 4,00±0,09a 3,71±0,11b 3,85±0,07 
a,b

 letras minúsculas na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
 

Observou-se que o Índice de resistência (RIP) não apresentou efeito de 

tratamento (p=0,48), mas o grupo INS apresentou efeito de tempo (p=0,02). O RIP 

diminuiu a partir da semana 3 (S+3) dentro do grupo insulado, além do mais, a 

mesma característica foi menor na semana 4 (S+4) no grupo dos animais insulados 

comparados com o grupo controle (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Média ± erro padrão do índice de resistência do plexo pampiniforme (RIP, 0 - 1) dos 
touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 0,59±0,04 0,62±0,03A 0,60±0,02 

S+1 0,57±0,02 0,60±0,03A 0,59±0,02 

S+2 0,61±0,03 0,58±0,04AB 0,59±0,02 

S+3 0,55±0,03 0,50±0,03B 0,52±0,02 

S+4 0,61±0,03
a
 0,49±0,04

Bb
 0,55±0,03 

MÉDIA 0,59±0,01 0,56±0,01 0,57±0,01 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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6.2.2 Características espermáticas 

 

Na Tabela 16 é possível verificar que houve efeito de interação entre tempo e 

tratamento para motilidade total (p=0,01), defeitos maiores (p=0,0003), defeitos 

menores (p=0,0002), total de defeitos (p<0,0001) e alto potencial mitocondrial 

(p=0,01) e tendência para espermatozoides PIAIA (p=0,07). 

 

Tabela 16 – Média ± erro padrão das características espermáticas: motilidade total (MT), vigor (VG), 
defeitos maiores (DMaio), defeitos menores (DMen), defeitos totais (DTot), membrana 
plasmática íntegra, membrana acrossomal íntegra e alto potencial de membrana 
mitocondrial (PIAIA), membrana plasmática íntegra (PI), membrana acrossomal íntegra 
(AI) e alto potencial mitocondrial (AP) dos touros dos grupos controle (CON) e insulado 
(INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 
Variáveis CON (n=8) INS (n=8) Geral Efeito 

de Trat. 

Efeito de 

Tempo 

Interação 

Trat. X 

Tempo 

MT (%) 70,83±1,26 61,38±2,49 66,11±1,49 0,001 0,19 0,01 

VG (1-5) 3,07±0,12 2,98±0,08 3,03±0,24 0,31 0,60 0,88 

DMaio 

(%) 
12,37±3,67 32,59±4,36 22,48±3,06 <0,0001 0,51 0,0003 

DMen (%) 1,55±0,22 8,02±1,50 4,78±0,84 <0,0001 0,81 0,0002 

DTot (%) 13,93±3,72 40,61±4,41 27,27±3,25 <0,0001 0,63 <0,0001 

PIAIA (%) 71,98±2,36 58,30±3,94 65,14±2,41 0,01 0,11 0,07 

PI (%) 72,93±2,88a 61,65±4,38b 67,43±2,66 0,05 0,04 0,12 

AI (%) 85,09±2,79 83,17±3,09 84,14±2,07 0,06 0,14 0,32 

AP (%) 77,79±3,00 64,76±3,96 71,36±2,56 0,005 0,21 0,01 

 

A motilidade apresentou efeito de tratamento (p=0,001), porém não 

apresentou efeito de tempo (p=0,19) (Tabela 17). Observou-se que o grupo INS 

apresentou menores percentuais de motilidade que o grupo CON nas S+3 e S+4. 
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Dentro do grupo INS notou-se efeito do tempo, sendo que menores percentuais 

foram observados nas S+2 e S+4. 

 

Tabela 17 - Média ± erro padrão da motilidade total (MT, %) dos touros dos grupos controle (CON) e 
insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 71,66±1,66 70,62±1,75A 71,07±1,19 

S+1 69,37±3,19 64,37±5,12AB 66,87±2,98 

S+2 70,00±2,98 61,87±3,52B 65,93±2,46 

S+3 73,57±2,60a 65,00±2,23Ab 70,00±2,13 

S+4 70,00±3,45a 44,28±7,74Cb 57,14±5,41 

MÉDIA 70,83±1,26 61,38±2,49 66,11±1,49 
A,B,C

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas 
na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 

 

O vigor espermático não apresentou efeitos de tratamento (p=0,31) e tempo 

(p=0,60). Os animais dos grupos controle e insulados apresentaram vigor 

semelhante durante todo o período experimental (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Média ± erro padrão do vigor (VG, %) espermático dos touros dos grupos controle (CON) 
e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 3,18±0,24 3,12±0,08 3,15±0,12 

S+1 3,25±0,21 3,00±0,26 3,12±0,16 

S+2 3,06±0,23 3,06±0,14 3,06±0,13 

S+3 3,25±0,23 3,00±0,18 3,13±0,15 

S+4 2,62±0,41 2,71±0,26 2,66±0,24 

MÉDIA 3,07±0,12 2,98±0,08 3,03±0,24 
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Os percentuais de defeitos maiores (DMaio), menores (DMen) e total de 

defeitos apresentaram efeito de tratamento (p<0,0001). Para os DMaio (Tabela 19) o 

grupo controle manteve-se constante durante todas as semanas de análises, já o 

grupo dos animais insulados apresentou aumento evidente a partir da S+2 até a 

S+4, diferindo significativamente em relação ao grupo CON. 

 

Tabela 19 - Média ± erro padrão dos defeitos maiores (DMaio, %) dos touros dos grupos controle 
(CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 15,48±9,58 8,56±1,88B 11,79±4,49 

S+1 10,37±6,26 15,31±3,30B 12,84±3,47 

S+2 13,12±9,22b 37,93±7,88Aa 25,53±6,67 

S+3 7,68±4,95b 55,42±10,63Aa 29,96±8,34 

S+4 16,07±12,31b 50,85±10,34Aa 33,46±9,10 

MÉDIA 12,37±3,67 32,59±4,36 22,48±3,06 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 

 

O percentual de DMen encontrado no sêmen dos animais de testículos 

insulados foi maior estatisticamente em relação aos animais do grupo controle a 

partir da semana 1 (S+1) e manteve-se até a semana 4 (S+4) (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Média ± erro padrão dos defeitos menores (DMen, %) dos touros dos grupos controle 
(CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 2,78±0,68 4,87±1,46 3,90±0,85 

S+1 1,68±0,58b 10,06±4,27a 5,87±2,34 

S+2 1,12±0,15b 13,25±4,84a 7,18±2,81 

S+3 1,00±0,29b 5,21±1,26a 2,96±0,81 

S+4 1,28±0,51b 6,14±2,48a 3,71±1,39 

MÉDIA 1,55±0,22 8,02±1,50 4,78±0,84 
a,b

 letras minúsculas na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Quando comparados os dois grupos de tratamentos, em relação ao total de 

defeitos espermáticos (DTot), o grupo insulado apresentou aumento significativo em 

relação ao grupo controle já na semana 1 (S+1), com uma diferença ainda maior na 

semana 2 (S+2), que manteve-se nas demais semanas (S+3 e S+4) (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Média ± erro padrão dos defeitos totais (DTot, %) dos touros dos grupos controle (CON) 
e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a S+4 

 

  Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 18,26±9,70 13,43±3,15B 15,69±4,68 

S+1 12,06±6,73b 25,37±5,40Ba 18,71±4,51 

S+2 14,25±9,28b 51,18±7,72Aa 32,71±7,53 

S+3 8,68±4,97b 60,64±10,08Aa 32,93±8,65 

S+4 17,35±12,32b 57,00±10,01Aa 37,17±9,40 

MÉDIA 13,93±3,72 40,61±4,41 27,27±3,25 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 

 

 

 

O percentual de espermatozoides com integridade das membranas 

plasmática e acrossomal e alto potencial de membrana mitocondrial (PIAIA) 

apresentou efeito de tratamento (p=0,01). O grupo CON manteve-se constante 

durante as avaliações. No grupo INS observou-se uma queda no percentual de 

PIAIA desde a retirada da bolsa (D0) e nas semanas conseguintes (S+1 a S+4), mas 

somente na S+4 que esse decréscimo foi significativo e menor em relação ao grupo 

CON (Tabela 22).  
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Tabela 22 – Média ± erro padrão do percentual de espermatozoides com membrana plasmática 
intacta, membrana acrossomal íntegra e alto potencial de membrana mitocondrial (PIAIA, 
%) dos touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 a 
S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 64,25±6,02 71,62±3,81A 67,93±3,57 

S+1 69,93±5,36 61,25±6,15AB 65,59±4,10 

S+2 79,68±3,13 64,12±7,57AB 71,90±4,44 

S+3 74,78±5,64 52,71±12,64AB 63,75±7,32 

S+4 71,57±5,50a 38,64±10,15Bb 55,10±7,18 

MÉDIA 71,98±2,36 58,30±3,94 65,14±2,41 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 

 

A porcentagem de espermatozoides com membrana plasmática íntegra (PI) 

apresentou efeito de tratamento (p=0,05) e tempo (p=0,04) (Tabela 23). Notou-se 

maior percentual de PI para os animais do grupo CON do que para os do INS. 

 

Tabela 23 - Média ± erro padrão do percentual de espermatozoides com membrana plasmática 
íntegra (PI, %) dos touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 
e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 70,56±5,94 79,25±3,77 74,90±3,58A 

S+1 72,56±5,70 72,35±3,89 72,46±3,42AB 

S+2 82,25±2,20 67,93±7,77 75,09±4,32A 

S+3 74,96±5,43 53,85±12,89 65,11±7,00AB 

S+4 64,31±10,29 35,25±10,05 49,78±7,89B 

MÉDIA 72,93±2,88a 61,65±4,38b 67,43±2,66 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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O percentual de espermatozoides com membrana acrossomal íntegra (AI) 

não apresentou efeito de tempo (p=0,14), mas apresentou tendência (p=0,06) ao 

efeito de tratamento (Tabela 24). 

 

Tabela 24 - Média ± erro padrão do percentual de espermatozoides com membrana acrossomal 
íntegra (AI, %) dos touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 
e S+1 a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 79,93±3,91 86,12±1,66 83,03±2,20 

S+1 91,43±2,06 82,56±3,72 87,00±2,35 

S+2 91,68±2,30 89,31±5,36 90,50±2,83 

S+3 84,83±5,84 78,70±9,22 81,68±5,19 

S+4 77,56±11,60 79,18±11,50 78,37±7,89 

MÉDIA 85,09±2,79 83,17±3,09 84,14±2,07 

 

A porcentagem de espermatozoides com alto potencial mitocondrial (AP) 

apresentou efeito de tratamento (p=0,005), mas não de tempo (p=0,21). Dentro do 

grupo INS notou-se efeito de tempo, sendo este aumento evidenciado na S+4 

(Tabela 25). 

 

Tabela 25 – Média ± erro padrão do percentual de espermatozoides com alto potencial mitocondrial 
(AP, %) dos touros dos grupos controle (CON) e insulados (INS) nos períodos D0 e S+1 
a S+4 

 

 Tratamentos   

Semanas CON (n=8) INS (n=8) MÉDIA 

D 0 72,93±5,20 79,43±4,41A 76,43±3,34 

S+1 80,18±5,55 69,37±6,63A 74,78±4,40 

S+2 87,56±2,88a 70,18±6,97Ab 78,87±4,28 

S+3 76,40±6,64 65,35±9,30A 71,24±5,59 

S+4 71,87±10,85a 39,06±10,29Bb 55,46±8,37 

MÉDIA 77,79±3,00 64,76±3,96 71,36±2,56 
A,B

 letras maiúsculas na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05); 
a,b

 letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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6.2.3 Correlações entre as características ambientais e clínicas 

 

Na Tabela 26 encontram-se as correlações (p<0,05) entre as características 

ambientais (temperatura e umidade) e as características clínicas (temperaturas 

corporais, parâmetros vitais e características testiculares). 

 

Tabela 26 – Correlações entre temperatura e umidade ambientais, temperaturas corporais, 
parâmetros vitais e características testiculares de touros da raça Nelore hígidos e com 
variados graus de degeneração testicular. 

   

Variáveis r p 

Temperatura Ambiente X Umidade Relativa -0,803 <0,0001 

Temperatura Ambiente X Temperatura Retal 0,645 <0,0001 

Temperatura Ambiente X Temperatura Ocular 0,898 <0,0001 

Temperatura Ambiente X Temperatura Média da Superfície Escrotal 0,781 <0,0001 

Temperatura Ambiente X Frequência Respiratória  0,163 0,004 

Umidade Relativa X Temperatura Retal -0,485 <0,0001 

Umidade Relativa X Temperatura Ocular -0,706 <0,0001 

Umidade Relativa X Temperatura Média da Superfície Escrotal -0,541 <0,0001 

Umidade Relativa X Frequência Respiratória -0,172 0,0024 

Umidade Relativa X Perímetro Escrotal 0,188 0,0009 

 

Na Tabela 27 encontram-se as correlações (p<0,05) entre as temperaturas 

corporais, parâmetros vitais e as características testiculares dos touros. 

 

Tabela 27 – Correlações entre temperaturas corporais (termogramas), parâmetros vitais e 
características testiculares de touros da raça Nelore hígidos e com variados graus de 
degeneração testicular. 

 

Variáveis r p 

Temperatura Retal X Frequência Respiratória 0,206 0,0003 

Temperatura Retal X Temperatura Ocular 0,646 <0,0001 

Temperatura Retal X Temperatura Média da Superfície Escrotal 0,621 <0,0001 

Temperatura Ocular X Frequência Respiratória 0,163 0,0047 

Temperatura Ocular X Temperatura Média da Superfície Escrotal 0,78 <0,0001 

Temperatura Média da Superfície Escrotal X Frequência Respiratória 0,195 0,0006 
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Na Tabela 28 encontram-se as correlações (p<0,05) entre os parâmetros 

vitais e as características testiculares de touros. 

 

Tabela 28 – Correlações entre parâmetros vitais e características testiculares de touros da raça 
Nelore hígidos e com variados graus de degeneração testicular. 

   

Variáveis r p 

Frequência Cardíaca X Frequência Respiratória 0,294 <0,0001 

Ecotextura do parênquima testicular X Ecogenicidade do parênquima 
testicular 

0,332 <0,0001 

Ecotextura do parênquima testicular X Escore de vascularização do 
parênquima testicular 

-0,274 <0,0001 

Ecotextura do parênquima testicular X Escore de vascularização do 
plexo pampiniforme 

-0,148 0,0096 

Ecotextura do parênquima testicular X Índice de resistência 0,145 0,0106 

Ecogenicidade do parênquima testicular X Escore de vascularização 
do parênquima testicular 

-0,118 0,0385 

Ecogenicidade do parênquima testicular X Escore de vascularização 
do plexo pampiniforme 

-0,373 <0,0001 

Ecogenicidade do parênquima testicular X Índice de resistência 0,365 <0,0001 

Escore de vascularização do parênquima testicular X Escore de 
vascularização do plexo pampiniforme 

0,245 <0,0001 

Escore de vascularização do plexo pampiniforme X Índice de 
resistência 

-0,174 0,0022 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Sabendo da importância do diagnóstico breve e preciso das doenças do 

aparelho reprodutor de bovinos, de forma que evite o agravamento da alteração para 

um quadro irreversível, foi investigada no presente estudo a eficiência da termografia 

e da ultrassonografia como ferramentas auxiliares no diagnóstico da degeneração 

testicular em touros da raça Nelore induzidos à alteração. Na termografia foram 

consideradas as temperaturas da superfície escrotal e temperatura da área de olho; 

já na ultrassonografia foram considerados, no modo B, ecotextura e ecogenicidade 

do parênquima testicular, e nos modos color e espectral, a hemodinâmica testicular 

(vascularização do parênquima testicular, plexo pampiniforme e índice de 

resistência). 

Primeiramente os grupos de animais foram comparados antes da indução da 

degeneração testicular, por um período de duas semanas, denominado de 

nivelamento biológico, constituindo os tempos experimentais S-1 e S-2. Os animais 

foram avaliados quanto às características clínicas e espermáticas. Os grupos (CON 

e INS) foram semelhantes em grande parte das características, somente o vigor 

(VG) foi maior nos animais do grupo INS, mas mesmo assim apresentava valor 

dentro dos desejados para a seleção de touros para reprodução, descrito no manual 

do CBRA (2013). 

A importância desse nivelamento antes da insulação é para comprovar que os 

animais partiram de um mesmo ponto em relação aos parâmetros clínicos e 

espermáticos e que após o insulto térmico, apresentaram diferenças significativas 

nas características analisadas como já observados em outros estudos, com touros 

das raças Holandesa (VOGLER ET AL., 1993), Simental (GARCIA, 2004; SOUZA, 

2004), Holstein-Friesian e Belgian Blue (RAHMAN et al., 2011), além de outras 

espécies como carneiros (MUCCIOLO; BARNABE; BARNABE, 1974; ALVES et al., 

2016) e javalis (PARRISH et al., 2017), utilizando o mesmo método de insulação 

testicular. 

No período pós-insulação (D0, S+1, S+2, S+3 e S+4), foram observadas 

alterações nas características clínicas e espermáticas nos animais do grupo insulado 

(INS) comparados com o grupo controle (CON). 
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A frequência cardíaca (FC) não foi alterada em função da insulação térmica 

testicular e se manteve dentro dos valores preconizados para a espécie bovina de 

60 a 80 bpm (FEITOSA et al., 2008) e também dentro do encontrado para animais 

da raça Nelore sob estresse térmico (FC=64,11 bpm) de acordo com Cardoso et al. 

(2015), provavelmente por se tratar de um insulto local e não sistêmico.  

Segundo Titto (1998), temperaturas ambientais elevadas causam desconforto 

térmico nos bovinos, levando-os ao aumento da temperatura corpórea e 

consequentemente da frequência respiratória (FR), como também observado no 

estudo de Martello et al. (2016). Esse impacto fica evidente também em um estudo 

de Arruda e Pant (1985), no qual carneiros de pelagem de coloração diferente foram 

monitorados e expostos ao calor do ambiente, sendo que a FR dos animais de 

pelagem escura apresentou-se maior do que dos animais de pelagem clara, ficando 

evidente o fenômeno de absorção corpórea e o quanto o calor influencia esse 

parâmetro. Porém, no presente trabalho, as FR aferidas nas quatro semanas após a 

insulação escrotal não apresentaram linearidade em seus resultados, oscilando 

tanto em relação aos grupos de tratamento quanto no decorrer das semanas 

analisadas; acredita-se que este comportamento ocorreu em função do insulto 

causador do estresse térmico testicular ser realizado de forma local (escroto) e não 

sistêmica; além disso, todos os valores encontrados para tal característica nos 

animais do grupo CON e INS encontravam-se abaixo do limite da frequência 

respiratória (41 mrpm) relatada para a raça Nelore (CARDOSO et al., 2015). 

O parâmetro de referência da temperatura retal (TR) em gado de corte fica 

entre 36,7 e 39,1ºC (ROBERTSHAW, 2006) e a média considerada normal em 

animais da raça Nelore é de 38,87ºC (CARDOSO et al., 2015). A TR média foi 

menor no dia da retirada da bolsa (D0) quando comparada com as demais semanas, 

porém todos os valores encontram-se dentro de um padrão de normalidade durante 

os cinco períodos de avaliações. 

Em um estudo realizado por Lopes e colaboradores (2011), com animais da 

raça Nelore, observou-se que animais de 25,38±2,16 meses apresentam média de 

34,34±2,17 centímetros de perímetro escrotal, e animais também do território 

brasileiro da mesma raça, mas com média de idade de 30,6 meses apresentam 

média de 33,1±2,4 cm de perímetro (CBRA, 2013). Os animais deste estudo 

apresentaram no início do experimento a média de idade de 31,31±6,06 meses, e 

ambos os grupos (CON e INS) apresentaram o perímetro escrotal condizente com 
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suas idades e maturidade sexual no período pré-insulação (S-2 e S-1); porém, após 

o insulto térmico, observou-se efeito de tratamento (p=0,004) para tal característica, 

sendo que o grupo dos animais insulados apresentou redução do perímetro já na 

primeira semana (S+1) comparado ao grupo controle.  

A consistência testicular é uma avaliação clássica para a indicação do 

diagnóstico de degeneração testicular. Em bovinos é utilizada há muito tempo como 

observado em estudos de Foote e colaboradores (1977) e possui correlação com 

características espermáticas, pois, sua diminuição associa-se com redução na 

produção dos espermatozoides (COULTER; FOOTE, 1979) e com o aumento do 

número de espermatócitos e espermátides que sofreram degeneração (MÜLLER et 

al., 1992). Em animais insulados em experimento de Alves (2014), apesar de não 

apresentar diferença estatística, apresentou diminuição da CT. Neste trabalho foi 

utilizada a mesma técnica de avaliação e as consistências testiculares dos touros 

insulados apresentam-se menores, ou seja, mais flácidas no grupo dos animais 

insulados (INS) em relação ao grupo controle (CON) em todos os tempos (D0 até 

S+4) o que confirma a afirmação de Van Camp (1997) sobre a flacidez em casos de 

degeneração testicular; porém, a menor consistência apresentada na palpação do 

órgão foi no dia da retirada da bolsa insuladora testicular (D0), como já esperado, 

pelo fato do insulto ter sido local e durante 96 horas. 

Depois do insulto térmico de 96 horas e a retirada da bolsa dos animais, 

deparou-se com valores maiores da temperatura média da superfície escrotal no 

período da manhã (TMSE M) nos animais do grupo INS. Por não serem observadas 

interações tempo e tratamento para TMSE, foram avaliados os efeitos de tratamento 

(p=0,01) e de tempo (p<0,0001) separadamente. Assim, os touros INS tiveram 

maiores valores da TMSE em relação aos touros CON, mas o dia da retirada da 

bolsa (D0) foi o momento que a TMSE apresentou o maior valor em relação a todos 

os outros tempos (S-2 a S+4), valores que concordam com estudo de Alves et al. 

(2016), no qual a TMSE também foi maior (p<0,05) nos carneiros com testículos 

insulados (32,26 ± 0,19ºC) do que nos animais do grupo controle (30,58 ± 0,18ºC), 

ou seja, o termógrafo foi eficiente em detectar o aumento da TMSE no grupo dos 

animais insulados no dia da retirada da bolsa (D0). No presente estudo, o aumento 

de 1,16ºC foi suficiente para induzir as alterações testiculares em touros da raça 

Nelore; enquanto que, no trabalho de Alves et al. (2016) foi relatado aumento de 
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1,68º C da TMSE de carneiros da raça White Dorper para causar alterações 

testiculares e do quadro espermático. 

A TMSE está relacionada com a temperatura dos testículos (COULTER; 

SENGER; BAILEY, 1988), comprovando assim que as bolsas de fato induziram a 

um quadro degenerativo, como observado em estudos de Vogler et al. (1993) e 

Pezzini et al. (2006) durante 48 horas de insulação; Austin, Hupp e Murphree (1961) 

durante 72 horas; Gabaldi (1999), Brito et al. (2003), Garcia (2004) e Souza (2004) 

durante 96 horas. A relação termograma e degeneração testicular fica evidente 

ainda no experimento de Lunstra e Coulter (1997), no qual os touros que 

apresentam os valores anormais da TMSE produzem sêmen com menor qualidade 

(menor porcentagem de cabeças, caudas e acrossomos normais e maior 

porcentagem de gotas proximais). A motilidade e o vigor do sêmen também 

diminuíram sob influência do calor (verão) (MENEGASSI et al., 2014). A TMSE no 

período vespertino (TMSE T) também apresentou variações similares ao período 

matutino, mas como esperado valores um pouco maiores.  

Além da temperatura escrotal, a ecotextura do parênquima testicular (ETT) é 

importante e está relacionada com a constituição normal do parênquima testicular, 

incluindo proliferação celular, espermatogênese, produção de fluídos nos testículos 

e túbulos seminíferos, que ocorre durante o desenvolvimento reprodutivo dos 

machos (CHANDOLIA et al., 1997; GÁBOR et al., 1998). Normalmente o 

desenvolvimento cessa na puberdade como sugerido por estudos de Brito e 

colaboradores (2002) e de Ahmad e colaboradores (2011) que observaram que o 

número de pixels do parênquima testicular no modo-B na ultrassonografia 

(ecotextura) dos bovinos aumenta até os 24 meses de idade e estabiliza-se a partir 

de então. Os animais avaliados neste estudo apresentaram o parênquima testicular 

homogêneo antes da insulação (CON = 0,17±0,09 e INS = 0,18±0,08), o que condiz 

também com a idade média dos mesmos (31,31±6,06 meses). Por outro lado, de 

acordo com Ahmad e Noakes (1995), animais que possuem quadro de degeneração 

testicular apresentam a imagem ultrassonográfica com aspecto heterogêneo, e no 

caso deste estudo, notou-se aumento gradativo da heterogeneidade no grupo dos 

animais INS a partir da segunda semana (S+2) até a quarta semana pós-insulação 

(S+4), verificado pela maior ecotextura da imagem do parênquima. No entanto, no 

grupo controle a ecotextura manteve-se constante durante todo o período avaliado, 

mas foi notado aumento da ecotextura somente na quarta semana (S+4), em função 
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de alteração do parênquima testicular de um dos touros do grupo. Apesar do grupo 

INS na S+4 apresentar valor quase três vezes maior que as semanas de 

nivelamento biológico, ela não apresentou diferença significativa, conforme Arteaga, 

Barth e Brito (2005) que observaram que a média de intensidade de pixels das 

imagens ultrassonográficas no testículo diminuiu entre a segunda e a terceira 

semana pós insulação escrotal (tornando-se mais heterogêneo), este achado 

coincide também com a diminuição da motilidade e aumento das células 

morfologicamente anormais nos touros do grupo INS. 

A ultrassonografia no modo B mostra que o testículo deve apresentar 

ecotextura homogênea e baixa a moderada ecogenicidade (BRITO et al., 2015), 

como também observado por Cardilli et al. (2012) em um estudo com bovinos da 

raça Nelore. Em caso de alta ecogenicidade, o rastreio pela ultrassonografia pode 

detectar em grande parte dos casos, a microlitíase (microcalcificações) (HOLM et al., 

2001). Em humanos, a presença de mais de cinco pontos de calcificação por campo 

visualizado já é considerado anormal (DOGRA et al., 2003). 

Neste estudo, os animais dos grupos CON e INS apresentavam baixa 

ecogenicidade antes da insulação testicular (0,14±0,08 e 0,21±0,12, 

respectivamente) e pós-insulto continuaram com a mesma característica, sem 

diferença significativa entre os grupos durante as quatro semanas de avaliações 

(CON=0,27±0,06; INS= 0,28±0,07). Valores que contradizem com os do estudo de 

Ahmad e Noakes (1995) que ultrassonograficamente mostrou que bodes acometidos 

pela degeneração testicular, confirmada por exames histológicos (post mortem), 

apresentavam o parênquima testicular heterogêneo, hiperecogênico e com 

sombreamento acústico. Uma explicação plausível é que esses animais tinham 

histórico de baixa fertilidade, ou seja, já há muito apresentavam a DEG (crônica) e 

neste estudo os animais apresentam baixa ecogenicidade antes e após o insulto, 

evidenciando que quatro semanas não são suficientes para aumentar a 

ecogenicidade do parênquima, e assim fazer um diagnóstico mais fidedigno da 

afecção, pelo processo de calcificação (mineralização) ser mais lento e até mesmo 

pelo fato do insulto ser de 96 horas e em seguida retirar-se a causa da indução da 

degeneração. 

O fluxo sanguíneo é crucial para o funcionamento do órgão (POZOR, 2007), 

pois é a principal via de transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios e produtos de 

secreção para os testículos, necessários para a espermatogênese. Qualquer 
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fenômeno que induza a isquemia (ZELLI et al., 2013) altera os mecanismos de 

termorregulação e ocorre deterioração da espermatogênese (KUTZLER et al., 2011). 

Em estudo de Bergh, Collin e Lissbrant (2001) com ratos adultos, 

observaram-se que a redução no fluxo sanguíneo afeta a morfologia testicular e os 

túbulos seminíferos. Neste trabalho, pela ultrassonografia no modo color-Doppler, 

observou-se uma tendência (p=0,08) do grupo INS em apresentar maior escore de 

vascularização do parênquima testicular (EVT) nas S+1 e S+3 (p=0,08) do que o 

grupo CON. Este aumento ocorre porque no processo degenerativo há a 

necessidade de um maior aporte sanguíneo (oxigenação e nutrientes) na região 

para que as funções celulares sejam reestabelecidas; porém, nos animais insulados 

o escore de vascularização do plexo pampiniforme (EVP) foi menor (p=0,05), 

contrariando a afirmação acima.  

O índice de resistência (RIP) no presente estudo foi mensurado na região do 

plexo pampiniforme, pois em estudos com diversas espécies, a artéria testicular é 

melhor visualizada no cordão espermático, local onde localiza-se o plexo 

pampiniforme (GUMBSCH; GABLER; HOLZMANN, 2002; BATISSACO et al., 2013). 

O aumento do índice de resistência vascular leva a uma menor passagem de 

células sanguíneas pela parede do vaso e, consequentemente, a uma menor 

vascularização do tecido o qual esse vaso irriga e o inverso é verdadeiro, como 

observado. No presente trabalho, o índice de resistência (RIP) do grupo INS 

apresentou queda na S+4, provavelmente pela necessidade de maior oxigenação e 

aporte de nutrientes, a fim de reestabelecer a função normal das células.  

Estudos realizados em homens saudáveis e com varicocele, mostraram que o 

RIP era maior nos indivíduos acometidos pela afecção (p<0,05) (BIAGIOTTI et al., 

2002). Em outro estudo realizado por Pinggera et al. (2008), com 160 homens, 

sendo 80 deles com contagem de espermatozoides normais e a outra metade com 

oligoastenozoospermia leve, observou-se que o grupo afetado pela alteração 

mostrava o valor de RIP acima de 0,6. 

Outra característica clássica avaliada em situações de exposição do animal 

ao calor é a motilidade espermática (MT). Antes do insulto térmico no escroto dos 

touros, a média da motilidade total dos grupos CON e INS eram respectivamente 

68,23±2,05% e 70,31±2,11% nas duas semanas que se antecederam a colocação 

da bolsa testicular (S-2 e S-1), ou seja, ambos os grupos apresentavam valores 
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maiores que os aconselhados pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal para a 

seleção de touros (CBRA, 2013) o qual preconiza tal característica mínima de 60%.  

A MT apresenta-se diminuída no sêmen de touros, em situações de 

exposição a altas temperaturas como, por exemplo, no verão (MENEGASSI et al., 

2014) e começa a se estabilizar quando a temperatura torna a diminuir, como 

demonstrado em estudos de Casady, Myers e Legates (1953) e de Barth e Bowman 

(1994) com taurinos e Brito e colaboradores (2003) com zebuínos. Neste estudo, o 

grupo INS apresentou valores inferiores aos do grupo CON, desde a primeira 

semana após a insulação testicular (S+1), com decréscimo na segunda e terceira 

(S+2 e S+3), porém, ficou mais evidente esse decréscimo principalmente na quarta 

semana (28 dias) após o insulto térmico, valores que corroboram os resultados 

encontrados por Brito et al. (2003) em estudo com touros induzidos à degeneração 

testicular pelo uso da bolsa insuladora por 96 horas, no qual a MT do sêmen dos 

touros com testículos insulados foi menor (p<0,05) comparado ao grupo controle e 

após a indução da degeneração já no D-21, permanecendo até o D-31 e com a 

maior diferença entre os grupos no D-24. Neste estudo, não realizou-se as 

avaliações no dia 24 após a insulação como no experimento de Brito et al. (2003), 

mas sim no D-28 (S+4) e foi nesta avaliação que ocorreu a maior queda da MT e 

pode-se comparar com o D-27 dos resultados de Brito (2003). Este (D-27) foi o 

segundo menor valor de motilidade depois do D-24. Os dados também condizem 

com os resultados obtidos por Souza (2004), no qual a MT do sêmen de touros, 

diminuiu significativamente já na segunda semana (S+2) pós-insulação e teve o pico 

de decréscimo na quarta semana (S+4) pós-insulação. 

O vigor (VG) não manifestou efeitos de tratamento (p=0,31) e tempo (p=0,60), 

apresentando-se semelhantes em ambos os grupos durante todo o período 

experimental, valores que contrariam os achados de Meyerhoeffer et al. (1985) que 

após a quarta semana do estresse térmico, o VG diminui. Porém, o mesmo é uma 

característica subjetiva e os resultados encontrados apresentam-se todos próximos 

aos valores médios recomendados pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal 

(2013).  

No período de nivelamento biológico os defeitos espermáticos menores e 

totais de ambos os grupos estavam dentro dos valores recomendados pelo CBRA 

(2013), e o defeito maior do grupo CON (11,62±5,28%) estava próximo do 

recomendado pelo mesmo Colégio, inclusive o grupo dos animais INS apresentava 
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valores menores que os animais do grupo CON e após a insulação notou-se 

aumento nestes defeitos no grupo INS (p<0,0001). 

Para os defeitos maiores (DMaio), menores (DMen) e defeitos totais o grupo 

controle manteve-se constante durante todas as semanas de análises. Já o grupo 

dos animais insulados apresentou aumento evidente em DMaio a partir da S+2 até a 

S+4, diferindo significativamente em relação ao grupo CON, com um pico na terceira 

semana pós-insulto (21 dias), resultado muito parecido com achados de Vogler et al. 

(1993) que encontraram esse aumento no 18º dia pós-insulto e de Garcia (2004) que 

apresentou o mesmo pico no 23º dia após a insulação testicular. 

Por outro lado, o grupo INS apresentou aumento evidente de DMen a partir da 

S+1 e com aumento maior quatorze dias após o estresse, decaindo nas próximas 

semanas, resultado bem parecido com estudo de Garcia (2004) com touros 

Simental, no qual o pico dos DMen foi no 9º dia após o insulto e também recuou nas 

demais semanas. Como consequência dos resultados dos DMaio e DMen, os 

valores dos defeitos totais tiveram um acréscimo em seus resultados já no D0 e S+1. 

Na S+2 houve um aumento de 101,7% em relação a semana anterior (de 

25,37±5,40 para 51,18±7,72%) para tal característica nos animais insulados e um 

pico na S+3, resultado que corrobora os achados em Simental induzidos à 

degeneração testicular, no qual o pico para tal característica foi na terceira semana 

após o estresse (SOUZA, 2004). Em estudo clássico de Vogler et al. (1993) com 

touros da raça Holandesa observou também o aumento de defeitos espermáticos no 

18º dia após a retirada das bolsas insuladoras. 

Em relação ao percentual de espermatozoides com integridade das 

membranas plasmática e acrossomal e alto potencial de membrana mitocondrial 

(PIAIA) o grupo CON manteve-se constante durante as avaliações e o INS 

apresentou queda no percentual desde a retirada da bolsa até quatro semanas 

após, sendo que nesta última semana o decréscimo foi significativo em relação ao 

grupo CON. Esses resultados concordam em parte com os achados de Garcia 

(2004) com touro e de Alves (2014) com carneiros. Garcia (2004) encontrou 

decréscimo na população PIAIA em sêmen de touros insulados dois dias após a 

insulação, que manteve-se até a sétima semana após o estresse, e a maior queda 

para tal característica foi na segunda semana após a retirada das bolsas 

insuladoras. Já Alves (2014) também relatou a redução significativa (p<0,05) para tal 

característica após a insulação testicular nos espermatozoides dos carneiros do 
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grupo INS, mas o menor valor encontrado foi no 17º dia após o insulto, sendo que no 

presente estudo a diminuição foi significativa com os touros da raça Nelore do grupo 

INS após o 28º dia. A membrana plasmática íntegra (PI) apresentou efeito de tempo 

(p=0,04) e tratamento (p=0,05), com percentual de PI maior para os animais do 

grupo CON comparados aos do grupo INS. O decréscimo da PI iniciou na S+1 e a 

maior queda foi na S+4 (28 dias pós-insulto), resultado bem parecido nos achados 

de Garcia (2004), que encontrou o maior decréscimo no 23º dia após a retirada das 

bolsas. Entretanto, não foram notados efeitos da INS sobre o percentual de 

integridade de acrossomo, estes achados corroboram os resultados dos animais 

insulados de Alves (2014). Já o percentual de espermatozoides com alto potencial 

mitocondrial (AP) caiu durante todas as semanas no grupo INS, com o menor valor 

encontrado na quarta semana de avaliação.  

O monitoramento das condições ambientais realizado durante todo o período 

do experimento produziu dados importantes, que podem revelar variações que 

refletem nos parâmetros vitais e oscilações de temperaturas corporais obtidas pelo 

termograma dos touros. A correlação negativa entre temperatura ambiental e 

umidade relativa do ar (r=-0,803; p<0,0001), era esperada, pois de acordo com Barry 

e Chorley (2012) a umidade relativa do ar varia inversamente com a temperatura, e 

tende a ser mais baixa no começo da tarde. 

O aumento da temperatura ambiental pode causar mudanças homeostáticas 

que podem ser observadas pela aferição de parâmetros fisiológicos. Quando há o 

aumento da temperatura do ambiente ocorre também o acréscimo da frequência 

respiratória em bovinos (DUNLAP; VICENT, 1971). No presente estudo, a 

temperatura ambiental correlacionou-se positivamente com a temperatura retal 

(r=0,645; p<0,0001) e frequência respiratória (r=0,163; p=0,004), concordando com 

trabalho de Ferreira et al. (2006), no qual bovinos que foram expostos ao estresse 

calórico controlado tiveram acréscimo na temperatura retal e FR (taquipneia) até 

sete vezes maiores do que inicialmente (BARROS et al., 2009). 

As temperaturas ambientais também influenciam na temperatura média da 

superfície escrotal (p<0,0001) segundo estudo de Barros e colaboradores (2009), tal 

influência também foi correlacionada positivamente neste experimento (r=0,781; 

p<0,0001). Por outro lado, a umidade relativa do ar apresentou correlação negativa 

com temperatura retal, temperatura ocular, TMSE e FR, isso se explica pelo fato da 
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umidade relativa do ar ser inversamente proporcional a temperatura do ambiente 

(BARRY; CHORLEY, 2012). 

O aumento do consumo de O2 (FR) também está intimamente correlacionado 

com o aumento da frequência cardíaca (FC) (MONTEIRO; FILHO, 2004), ou seja, 

bovinos menos estressados tendem a manterem-se próximos aos parâmetros 

fisiológicos normais e touros mais estressados, como no estresse calórico, tendem a 

aumentar esses dois parâmetros (TITTO, 2006), no presente estudo observamos 

essa oscilação com uma correlação positiva (r=0,294; p<0,0001). Apesar de se notar 

correlação significativa (p=0,0006) entre FR e TMSE esta foi baixa (r=0,195), fato 

que contraria os resultados obtidos por Alves e colaboradores (2016) que não 

encontraram correlação entre as características. 

Em bovinos o aumento da temperatura ocular pode estar associado a 

diversos motivos, entre eles, o estresse (STEWART et al., 2008), assim aumentando 

a temperatura ambiente, eleva a temperatura retal que é correlacionada 

positivamente com a temperatura ocular de bovinos (r=0,675; p=0,002) (FERRAZ, 

2017). Essa correlação entre temperatura retal e ocular (r=0,59; p<0,0001) e entre 

retal e TMSE (r=0,17; p=0,01) foram positivas em estudo com carneiros (ALVES et 

al., 2016) e ocorreu neste trabalho com bovinos entre temperatura retal e 

temperatura ocular (r=0,646; p<0,0001) e temperatura retal com TMSE (r=0,621; 

p<0,0001). Barros et al. (2016) também encontraram correlação entre temperatura 

ocular e retal (r=0,58; p<0,0001) em touros bubalinos. 

A temperatura retal correlacionou-se positivamente com a frequência 

respiratória (r=0,206; p= 0,0003), corroborando os achados de Ferreira et al. (2006) 

com bovinos e os de Alves et al. (2016) com carneiros. 

Ao se avaliar a relação entre os achados ultrassonográficos testiculares, 

notou-se correlação positiva entre a ecotextura do parênquima testicular (ETT) e a 

ecogenicidade (EGT) do mesmo (r=0,332; p<0,0001), o que pode ser explicado pelo 

fato de animais saudáveis apresentarem como característica natural o parênquima 

homogêneo e moderadamente ecogênico (PECHMAN; EILTS, 1987; RIBADU e 

NAKAO, 1999), e machos acometidos por degeneração apresentarem parênquima 

com aspecto mais heterogêneo e dependendo do grau da alteração, podem ser 

visualizados pontos hiperecóicos (ARTEAGA; BARTH; BRITO, 2005; AHMADI, et al., 

2012). Já a ecogenicidade do parênquima testicular (EGT) foi correlacionada 

negativamente com o escore de vascularização do parênquima (EVT) (r=-0,118; 
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p=0,0385) e com o escore de vascularização do plexo pampiniforme (EVP) (r=-

0,373; p<0,0001), pois animais com os testículos saudáveis (moderadamente 

hiperecóicos) apresentam menos fluxo sanguíneo, e consequentemente correlação 

positiva com o índice de resistência (r=0,365; p<0,0001) comparado aos animais que 

sofreram degeneração testicular. Foi encontrada ainda correlação negativa entre a 

ETT e o escore de vascularização do parênquima (r=-0,274; p<0,0001), o que 

mostra que quanto mais homogêneo o parênquima menor a necessidade de um 

aporte sanguíneo e o inverso também é verdadeiro, pois em casos de DEG 

aumenta-se o fluxo sanguíneo no órgão. Embora tenha sido observada correlação 

negativa significativa (p=0,00096) entre ETT x escore de vascularização do plexo 

pampiniforme o valor foi muito baixo (r=-0,148) não permitindo afirmar haver esta 

relação; além disso, notou-se que após o estresse térmico diminuiu o fluxo 

sanguíneo no plexo pampiniforme dos animais que sofreram o insulto. Resultado 

semelhante foi notado entre ETT e o RIP, no qual se encontrou correlação positiva, 

mas muito baixa (r=0,145; p=0,0106). Este achado pode ser explicado considerando 

que animais saudáveis apresentam menor fluxo sanguíneo para o órgão e 

consequentemente é maior o índice de resistência dos vasos, já os animais 

acometidos pela degeneração podem apresentar maior irrigação do órgão e 

consequentemente menor RIP. A ecotextura do parênquima tende a ficar mais 

homogênea conforme a maturidade sexual se aproxima, quando ocorre a diminuição 

da quantidade de sangue no local e aumento do RIP, porém estudos com meninos 

pós-púbere apresentaram um menor RIP comparado com os pré-púbere (PALTIEL; 

RUPICH, BABCOCK, 1994).  

Notou-se correlação positiva entre EVT e EVP (r=0,245; p<0,0001), este 

segundo aumenta seu escore em casos de insulto térmico, para realizar a troca de 

calor mais eficiente, e também aumenta o escore do parênquima. Além disso, 

observou-se que quando se aumenta o escore de vascularização do plexo 

pampiniforme ocorre a diminuição do RIP (r=-0,174; p=0,0022), pois ambas são 

inversamente proporcionais como observado por Trudinger et al. (1985) e Krishna e 

Bhalerao (2011).  
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8 CONCLUSÃO 

 

 

O estresse térmico, induzido pelo uso de bolsas insuladoras testiculares em 

touros, provoca um quadro de degeneração testicular, caracterizado por redução na 

consistência testicular e alteração nas características espermáticas, com redução da 

motilidade, integridade da membrana plasmática e do potencial de membrana 

mitocondrial, além de aumento de espermatozoides com defeitos morfológicos. 

Este quadro é acompanhado pelo aumento da temperatura média da 

superfície escrotal somente no dia da retirada das bolsas, provoca heterogeneidade 

e aumento da vascularização do parênquima testicular, reduz a vascularização e o 

índice de resistência dos vasos do plexo pampiniforme. 

Em touros com degeneração testicular as características ambientais 

(temperatura e umidade), parâmetros vitais, termodinâmica, hemodinâmica testicular 

e espermograma relacionam-se entre si, bem como entre as características 

espermáticas e os achados da termodinâmica e ultrassonografia testicular. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

 

Tabela 29 – Temperaturas ambientais máxima e mínima (ºC) e Umidade relativa do ar máxima e 
mínima (%) aferidas no curral de manejo localizado no Departamento de Reprodução 
Animal (VRA/FMVZ), Campus de Pirassununga, no período pré-insulação (S-2 e S-1), no 
D0 e pós-insulação (S+1 a S+4) 

 

  
Temp. Amb. (ºC) U.R. (%) 

SEMANAS Mín. Máx. U.R. Min. U.R. Máx. 

S-2 20,50 32,80 37,40 85,60 

S-1 16,70 30,00 28,40 76,50 

D0 18,70 25,60 59,10 100,00 

S+1 20,80 34,40 34,50 74,70 

S+2 22,60 36,80 31,70 95,60 

S+3 21,30 31,40 57,30 96,70 

S+4 16,30 31,50 39,00 74,90 

 

 

 

 

 

 

 

 


