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Resumo 

 

A avaliação do fluxo sanguíneo da artéria testicular por ecografia em modo Doppler 

colorido e pulsátil, é uma importante técnica de diagnóstico, que permite avaliar a 

vascularização e perfusão testiculares. Recentemente, foi sugerido que permite estimar a 

integridade testicular. Adicionalmente, através do Ensaio Cometa Alcalino, é possível 

quantificar o dano oxidativo no DNA espermático, que é um fator que tem influência na 

fertilidade. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre as características do fluxo 

sanguíneo da artéria testicular e o dano oxidativo no DNA espermático do cão. Foi realizada 

uma ecografia testicular e recolha de sémen a 12 cães machos. A amostra foi dividida em dois 

grupos, de acordo com a classificação dos ejaculados em normozoospérmicos e em não 

normozoospérmicos. Cinco cães com idades compreendidas entre os 1,5 e os 5 anos, foram 

incluídos no grupo normais (N) e sete cães, com idades compreendidas entre os 2 e os 11 anos, 

foram incluídos no grupo não normais, oligoastenoteratozoospermico (OAT). A ecografia em 

modo bidimensional (modo-B), foi utilizada para medir o volume testicular total e recorreu-se 

ao programa informático de análise de imagem ImageJ (U. S. National Institutes of Health, 

Bethesda, Maryland, USA, https://imagej.nih.gov/ij/) para avaliar a ecogenicidade e a 

heterogeneidade testiculares objetivas. A ecografia em modo Doppler colorido e pulsátil, foi 

utilizada para medir os parâmetros velocimétricos das artérias supratesticular e marginal dos 

testículos direito e esquerdo. A segunda fração do ejaculado foi avaliada através de testes 

laboratoriais clássicos e os danos oxidativos no DNA espermático foram medidos pelo Ensaio 

Cometa Alcalino. 

No que diz respeito à qualidade espermática, a percentagem de espermatozoides com 

morfologia normal foi significativamente inferior (p= 0,03) no grupo OAT [76,5 (16,1), 

mediana (amplitude interquartil)], comparativamente ao grupo N [90,9 (11,75)]. Os dois grupos 

não diferiram relativamente à distribuição do volume testicular total [N: 19,56 (9,05); OAT: 

13,79 (10,6); p= 0,202)]. O grupo OAT apresentou uma velocidade do pico sistólico (systolic 

peak velocity, SPV) da artéria supratesticular esquerda significativamente inferior à do grupo 

N [N: 33,3 (12,15); OAT: 18,1 (4,0); p= 0,005]. Relativamente aos danos oxidativos no DNA 

espermático, os valores foram numericamente superiores no grupo OAT, mas não houve 

diferenças significativas na distribuição entre os dois grupos [N: 28 (40,0); OAT: 22 (59,0); 

p=1,000)]. 

https://imagej.nih.gov/ij/
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Foram observadas correlações significativas através do coeficiente de correlação de 

postos de Spearman (r). Observou-se uma correlação negativa entre a heterogeneidade 

testicular e a percentagem de espermatozoides com mobilidade progressiva (r= -0,718; p= 

0,009). A SPV da artéria supratesticular correlacionou-se fortemente com o volume testicular 

total (r= 0,832; p= 0,001). A velocidade diastólica final da artéria supratesticular correlacionou-

se positivamente com a concentração espermática (r= 0,671; p= 0,017) e negativamente com 

os danos oxidativos no DNA espermático (r= -0,606; p=0,037). 

Os resultados obtidos sugerem que os parâmetros velocimétricos da artéria testicular 

refletem a qualidade espermática à altura da ecografia, incluindo o stresse oxidativo do DNA 

espermático. A ecografia em modo Doppler colorido e pulsátil é uma ferramenta de diagnóstico 

importante em cães com problemas de fertilidade. 

 

Palavras-chave: cão, testículo, Doppler, vascularização, sémen, DNA, oxidativo, Ensaio 

Cometa 
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Abstract 

 

The assessment of testicular artery blood flow by colour and pulsed Doppler 

ultrasonography is an important diagnostic technique to assess testicular vascularization and 

perfusion. Recently, it has been suggested that it allows prediction of testicular integrity. 

Additionally, through the Alkaline Comet Assay, it is possible to quantify sperm oxidative 

DNA damage, which is a factor that influences fertility. 

The aim of this study was to evaluate the relationship between testicular artery blood 

flow characteristics and oxidative damage in canine sperm DNA. A testicular ultrasonography 

and the collection of semen were performed on 12 male dogs. The sample was divided into two 

groups, according to the classification of the ejaculates in normozoospermic and in non 

normozoospermic. Five dogs aged between 1.5 and 5 years were included in the normal group 

(N) and seven dogs, aged between 2 and 11 years, were included in the non-normal group, 

oligoastenoteratozoospermic (OAT). Two-dimensional ultrasonography (B-mode) was used to 

measure total testicular volume and the imaging software ImageJ (U. S. National Institutes of 

Health, Bethesda, Maryland, USA, https://imagej.nih.gov/ij/) was used to evaluate objective 

testicular echogenicity and heterogeneity. Color and pulsed Doppler ultrasonography was used 

to measure the velocimetric parameters of the supratesticular and marginal arteries of the right 

and left testes. The second fraction of the ejaculate was evaluated through classic laboratory 

tests and the sperm oxidative DNA damage was measured by the Alkaline Comet Assay. 

Regarding sperm quality, the percentage of normal sperm morphology was significantly 

lower (p= 0,03) in the OAT group [76,5 (69,4; 85,5)], median (interquartile range)] compared 

to the N group [90,9 (85,95; 97,7)]. The two groups didn’t differ respectively to the total 

testicular volume distribution [N: 19,56 (9,05); OAT: 13,79 (10,6); p= 0,202)]. The OAT group 

had a significantly lower systolic peak velocity (SPV) of the left supratesticular artery than the 

N group [N: 33,3 (12,15); OAT: 18,1 (4,0); p= 0,005].  Concerning to sperm oxidative DNA 

damage, the values were numerically higher in OAT group, but there were no significant 

differences in the distribution between the two groups [N: 28 (40,0); OAT: 22 (59,0); p=1,000)].  

Significant correlations were observed through the Spearman’s rank correlation 

coefficient (r). There was a negative correlation between testicular heterogeneity and 

percentage of progressive mobile sperm (r= -0,718; p= 0,009). The SPV of supratesticular 

artery was strongly correlated with total testicular volume (r= 0,832; p= 0,001). The end 

diastolic velocity of the supratesticular artery was positively correlated with sperm 

https://imagej.nih.gov/ij/
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concentration (r= 0,671; p= 0,017) and negatively with sperm oxidative DNA damage (r= -

0,606; p= 0,037). 

The results suggest that assessment of the velocimetric parameters of testicular artery 

reflect the sperm quality at the time of the ultrasound examination, including the oxidative stress 

of the sperm DNA. Color and pulse Doppler ultrasonography is an important diagnostic tool in 

dogs with fertility problems. 

 

Keywords: dog, testicle, Doppler, vascularization, semen, DNA, oxidative, Comet Assay 
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Introdução 

 

O tema da presente Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

centrou-se na aplicação da ecografia testicular em modo Doppler colorido e pulsátil, como um 

complemento à Avaliação do Potencial Reprodutivo em cães, também denominada de exame 

Andrológico ou Breeding Soundness Evaluation (BSE) e como componente diagnóstica das 

várias patologias testiculares na prática clínica. Adicionalmente, a medição dos danos 

oxidativos no DNA (deoxyribonucleic acid, ácido desoxirribonucleico) dos espermatozoides 

através do Ensaio Cometa, foi parte integrante deste trabalho, numa tentativa de associar o 

potencial diagnóstico destas duas técnicas. A escolha deste tema, resultou do interesse da autora 

na área da Reprodução e Andrologia e da necessidade de serem desenvolvidos mais estudos 

relativos à técnica ecográfica em modo Doppler das artérias testiculares, que tem sido 

vastamente utilizada na prática de Medicina Humana, mas apenas recentemente foi proposto 

ser incluída na BSE do cão. 

 O presente trabalho foi realizado no âmbito do Estágio Curricular do curso de Mestrado 

Integrado em Medicina Veterinária. O Estágio Curricular iniciou-se na Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Córdova, em Espanha, desde o início de fevereiro de 2018, e 

teve uma duração de 3 meses. Durante este estágio, foi possível a aprendizagem de técnicas 

utilizadas tanto na prática clínica, como na investigação da área de Reprodução de Equinos e 

de Animais de Companhia. Foi também possível um contacto direto com as diferentes áreas de 

Medicina Interna e Cirurgia de Equinos e de Animais de Companhia, no Hospital Clínico 

Veterinario de la Universidad de Córdoba (HCV-UCO), tal como a realização de trabalhos no 

Centro de Medicina Desportiva Equina da Universidade de Córdova. Durante este estágio, para 

além do acompanhamento de casos clínicos, foi possível dar início à investigação a que a autora 

se propôs e cujos dados recolhidos permitiram a realização de uma comunicação escrita 

apresentada sob a forma de poster no 22nd Annual ESDAR Conference, 2018. O Estágio 

Curricular teve continuação no Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (HVUTAD), desde início de setembro e com a duração de 2 meses, onde a autora teve 

um contacto direto com as práticas exercidas em investigação na área de Reprodução de 

Equídeos, mais precisamente Asininos e Cavalos e de Animais de Companhia e em Medicina 

Interna e Cirurgia de Animais de Companhia. Foi igualmente no HVUTAD, onde foi realizada 

a investigação que deu origem à presente Dissertação. 
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A presente Dissertação encontra-se dividida em duas partes. A primeira parte é 

constituída por uma revisão bibliográfica sobre o tema, a qual inclui uma descrição da anatomia 

do aparelho reprodutor masculino com ênfase na anatomia e vascularização testicular. Inclui 

igualmente o esclarecimento de conceitos relativos à avaliação ecográfica testicular e à 

avaliação espermática. A segunda parte consiste na descrição de um estudo que pretendeu 

esclarecer se existe relação entre os parâmetros ecográficos em modo Doppler das artérias 

testiculares e os danos oxidativos no DNA dos espermatozoides. 

 A ecografia em modo Doppler colorido e pulsátil, tem sido utilizada na Medicina 

Humana desde o final dos anos 80 para o estudo de alterações do desenvolvimento e patologias 

testiculares, do escroto, do cordão espermático e do pénis. A avaliação do fluxo sanguíneo da 

artéria testicular, tem permitido o diagnóstico e monitorização de alterações neoplásicas e 

inflamatórias, tal como a avaliação da interferência da torção testicular e de varicocele, no fluxo 

sanguíneo do cordão espermático e tem permitido diferenciar azoospermia obstrutiva de não 

obstrutiva (Ortega-Ferrusola et al. 2014). Esta técnica está cada vez mais presente na Medicina 

Veterinária principalmente na área da investigação, tanto com o objetivo da prática clínica como 

no âmbito do ensaio clínico, numa época marcada pela Medicina Preventiva. Há ainda muito 

por descobrir nesta área, uma vez que esta técnica apenas recentemente foi introduzida no 

âmbito da Medicina Veterinária e uma vez que o aparelho reprodutor masculino é altamente 

especializado, havendo variações morfológicas e fisiopatológicas entre as diferentes espécies 

de mamíferos inclusivamente no que diz respeito à vascularização testicular (Harrison & 

Weiner, 1949). 

Hoje em dia, defende-se que a avaliação dos danos no DNA dos espermatozoides deve 

ser incluída como uma técnica de rotina na avaliação da fertilidade masculina, tanto no âmbito 

da reprodução assistida, como na prática clínica para o diagnóstico de causas de infertilidade e 

escolha correta de um tratamento (Kolster, 2018). Estes são aspetos cada vez mais presentes na 

Medicina Veterinária, numa altura em que há uma crescente procura pelo melhoramento 

genético, pela criação e pureza de raças e também pela conservação de espécies em vias de 

extinção. O Ensaio Cometa é uma técnica que permite não só a quantificação dos danos no 

DNA espermático, mas também a qualificação dos mesmos, permitindo inclusivamente a 

quantificação dos danos oxidativos (Collins et al., 2008). 

Com este trabalho pretende-se oferecer conhecimentos sobre as técnicas utilizadas e as 

suas potencialidades e abrir portas no meio científico para a melhor compreensão da 

infertilidade inerente a problemas de vascularização testicular e stresse oxidativo. 



Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

3 
 

Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

 

1. Testículo 

 

Os testículos fazem parte do aparelho reprodutor masculino, que é essencial para a 

sobrevivência das espécies (Zachary, 2017). Os órgãos genitais masculinos do cão consistem 

em: escroto, testículos, epidídimos, ductos deferentes, cordão espermático, próstata, pénis e 

uretra (Figura 1) (Evans & de Lahunta, 2013). 

Apesar de o presente trabalho se centrar principalmente no testículo e na sua 

vascularização, outros componentes do aparelho reprodutor como a túnica vaginal e o cordão 

espermático, que engloba o ducto deferente, a artéria, veia e nervo testiculares e o músculo 

cremáster, possuem funções importantes que permitem o sucesso da espermatogénese e do 

transporte do sémen para a fêmea (Zachary, 2017).  

Os testículos são os órgãos responsáveis pela produção de espermatozoides e hormonas 

masculinas, principalmente a testosterona. O epidídimo une-se ao testículo e tem as funções de 

recolha, transporte e maturação dos espermatozoides. O ducto deferente parte do epidídimo e 

desemboca na primeira porção da uretra, que atravessa a próstata. A uretra dirige-se 

caudalmente sobre o chão da pélvis e percorre o pénis, inserindo-se a nível do arco isquiático 

(Nickel et al., 1979). 

 

Figura 1: Anatomia do aparelho reprodutor masculino do cão (adaptado de Evans & de Lahunta, 2013). 
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1.1. Anatomia Testicular e Vascularização 

 

1.1.1. Anatomia Testicular 

 

Os testículos são órgãos pares, de forma oval, que se situam no interior do escroto 

(Evans & de Lahunta, 2013). O escroto é uma bolsa de pele relativamente fina, situada 

aproximadamente a dois terços da distância entre o orifício prepucial e o ânus. O escroto 

localiza-se externamente à cavidade abdominal, uma vez que a espermatogénese apenas se 

processa a uma temperatura inferior à temperatura corporal (menos 2,5°C no cão), observando-

se que as células germinativas se alteram facilmente à temperatura intra-abdominal (Zachary, 

2017; Motta et al., 1992). Esta bolsa encontra-se dividida em dois compartimentos através de 

um septo mediano, o septo escrotal. Cada compartimento contém um testículo, um epidídimo 

e a porção distal do cordão espermático. 

A pele do escroto é pigmentada, encontra-se ligeiramente coberta por pelos e é rica em 

glândulas sudoríparas e sebáceas, tendo as primeiras um papel importante na refrigeração 

testicular (Nickel et al., 1979; Johnston et al., 2001). O testículo esquerdo encontra-se 

ligeiramente caudal ao direito, o que permite a diminuição da fricção entre os dois testículos 

(Evans & de Lahunta, 2013). No interior do escroto, os testículos posicionam-se obliquamente 

e o seu eixo longo dirige-se caudo-dorsalmente (Evans & de Lahunta, 2013). A superfície do 

testículo é constituída por uma cápsula fibrosa densa, a túnica albugínea (Evans & de Lahunta, 

2013). Esta cápsula é pouco expansível e normalmente mantém o testículo sobre uma ligeira 

pressão (Zachary, 2017). 

A túnica albugínea está revestida externamente pela lâmina visceral da túnica vaginal, 

que é uma membrana serosa contínua com o peritoneu do cordão espermático e da cavidade 

abdominal, que permite o movimento livre dos testículos no interior do escroto (Evans & de 

Lahunta, 2013; Zachary, 2017). A túnica albugínea emite septos no parênquima testicular, que 

convergem centralmente e se ligam ao mediastino. O mediastino é um cordão de tecido 

conjuntivo no centro do testículo e orientado no plano sagital (Evans & de Lahunta, 2013; 

Matton & Nyland, 2015). Os septos da túnica albugínea dividem o parênquima em lóbulos e 

cada lóbulo é composto por túbulos seminíferos enrolados, que se estendem da periferia, ao 

mediastino (Evans & de Lahunta, 2013). Por sua vez, os túbulos seminíferos são compostos por 

células espermatogénicas ou germinativas e células de Sertoli ou de sustentação. Os túbulos 
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seminíferos enrolados de cada lóbulo anastomosam-se, formando um sistema coletor de túbulos 

seminíferos retos, que se conectam com os ductulos eferentes através da rete testis, localizada 

no mediastino (Evans & de Lahunta, 2013; Matton & Nyland 2015). As células de Leydig ou 

intersticiais, são responsáveis pela produção de testosterona e situam-se no tecido conjuntivo 

que separa os túbulos seminíferos (no interstício) (Zachary, 2017). 

Os ductulos eferentes saem do testículo e continuam-se pela cabeça do epidídimo. O 

epidídimo é composto por cabeça, corpo e cauda (Matton & Nyland, 2015). A cabeça do 

epidídimo situa-se no polo cranial do testículo, o seu corpo percorre a superfície dorsolateral 

do testículo e a cauda une-se ao testículo caudalmente, através do ligamento próprio do 

testículo. A cauda do epidídimo continua-se como o ducto deferente, percorrendo a superfície 

dorso-medial do testículo e inserindo-se dorsalmente na próstata após atravessar o canal 

inguinal no interior do cordão espermático (Johnston et al., 2001). 

Após a espermatogénese, os espermatozoides são transportados através da rete testis 

para os túbulos eferentes e, de seguida, para o epidídimo onde se dá a sua maturação, 

armazenamento e concentração. Saem da zona escrotal através do ducto deferente e continuam 

o seu percurso através da uretra. 

De forma a manter a temperatura testicular constante, os testículos são aproximados ou 

afastados da cavidade abdominal pelo músculo cremáster no interior do cordão espermático e 

pelos músculos da túnica dartos do escroto, de acordo com a temperatura ambiente (Zachary, 

2017). 

 

1.1.2. Vascularização Testicular 

 

Os testículos são vascularizados respetivamente pelas artérias testiculares direita e 

esquerda, também denominadas por artérias espermáticas, que se originam na artéria aorta, a 

nível da quarta vértebra lombar. A artéria testicular direita, origina-se cranialmente à esquerda, 

correspondendo à posição embrionária dos testículos (Evans & de Lahunta, 2013). A artéria 

testicular, possui um curso longo, tortuoso a nível do abdómen, sendo enrolada e rodeada pela 

veia testicular, na sua porção distal, no interior do cordão espermático. A artéria testicular tem 

este curso devido à sua relação íntima com a veia testicular e o plexo pampiniforme, que é 

enrolado na sua porção mais próxima ao testículo (Kretser, 1993; Maxie, 2016). A veia 

testicular forma um extenso plexo pampiniforme no interior do cordão espermático, que é uma 

densa rede de vasos venosos que se dividem e anastomosam extensivamente em volta da artéria 
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testicular. Esta rede venosa funciona como um sistema em contracorrente que arrefece o sangue 

arterial antes de entrar no testículo, uma vez que o sangue venoso testicular possui uma 

temperatura inferior ao sangue arterial (Harrison & Weiner, 1949; Johnston et al., 2001;). As 

trocas de calor entre os dois vasos são promovidas pela proximidade dos mesmos e pelo 

aumento do número de divisões venosas (Motta et al., 1992). Na Figura 2, pode ser observada 

a íntima relação entre a artéria testicular e o plexo pampiniforme.  

 

 

Figura 2: Vasos no interior do cordão espermático. Plexo pampiniforme (PP); artéria testicular (ta) (adaptado de 

Motta et al. 1992). 

 

No cão, a artéria testicular no interior do cordão espermático, forma um feixe vascular 

de convoluções soltas e irregulares e denomina-se de artéria supratesticular. Nesta região, a 

artéria possui aproximadamente 8 mm de comprimento e forma entre 25 a 30 voltas soltas 

(Harrison & Weiner, 1949; Souza et al., 2017). Quando a artéria atinge o polo cranial do 

testículo, toma uma forma mais retilínea e atravessa a túnica albugínea obliquamente, 

designando-se de artéria marginal. A artéria marginal, prolonga-se ao longo de todo o bordo 

dorsal do testículo, curvando o polo caudal até ao bordo ventral, onde emite ramos centrípetos 

ou as artérias intratesticulares, em direção à rete testis e mediastino. As artérias intratesticulares 

enviam novos ramos, que formam uma rede capilar dupla: a rede intertubular e a rede 

peritubular. As veias testiculares convergem em direção ao polo dorsal do testículo para formar 

o plexo pampiniforme, que penetra o cordão espermático proximalmente, envolvendo as 

convoluções da artéria testicular e formando uma rede de anastomoses. A este nível as artérias 

e veias estão ligeiramente separadas por tecido conjuntivo (Harrisson e Weiner, 1949). A 

vascularização sanguínea do testículo encontra-se esquematizada na Figura 3.  
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Figura 3: Representação esquemática da vascularização testicular. A artéria testicular encontra-se enrolada no 

cordão espermático e nutre todo o parênquima testicular. O plexo venoso pampiniforme rodeia a artéria testicular 

(adaptado de Sobotta, 2006). 

  

 

1.1.3. Patofisiologia da Vascularização Testicular 

 

Um suprimento sanguíneo adequado é crucial para o bom funcionamento do testículo. 

Qualquer insulto vascular afeta a espermatogénese e o volume testicular, podendo ter um 

impacto permanente na produção espermática, tanto do testículo afetado como do testículo 

contralateral (Pozor, 2007). No trabalho de Foresta et al. (1998) observou-se que as áreas 

testiculares com maior perfusão, exibiam uma maior produção espermática. Outra causa de 

diminuição da qualidade espermática, é o aumento da temperatura testicular, sendo o calor 

primariamente proveniente do fluxo sanguíneo. Uma adequada transferência de calor vascular 

confere uma melhor qualidade espermática e uma maior resistência ao aumento da temperatura 

ambiente (Adwell et al., 2018; Kastelic et al., 2018). 

A nível do cordão espermático, a artéria testicular possui uma parede espessa e um 

lúmen estreito que lhe confere elasticidade. O longo comprimento da artéria testicular, o seu 

pequeno calibre e enrolamento repetido, permitem a dispersão do calor e a diminuição da 

velocidade do fluxo sanguíneo, antes de a artéria penetrar o testículo (Harrison & Weiner, 1949; 
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Motta et al., 1992). No interior do testículo, a artéria testicular adquire um diâmetro do lúmen 

maior e uma parede mais fina, com fibras elásticas mais pequenas. Desta forma, um aumento 

da pressão intratesticular, como em caso de edema, reduz drasticamente o fluxo sanguíneo 

(Maxie, 2016). Estas características permitem que a natureza pulsátil do fluxo sanguíneo seja 

praticamente eliminada no interior do testículo, formando um sistema de pressão baixa e 

contínua, com o objetivo de diminuir a temperatura testicular (Zachary, 2017). 

A vascularização testicular permite que a espermatogénese se processe com um 

suprimento de sangue e oxigénio independentes de outros leitos vasculares do organismo, 

possuindo mecanismos de compensação que tornam a espermatogénese independente da 

concentração de oxigénio no ar inspirado, ou na circulação sistémica (Reyes et al., 2012; 

Rizzoto et al., 2018). A distribuição de oxigénio nos testículos depende da microvascularização, 

enquanto que o acesso ao oxigénio das células espermatogénicas, depende da difusão do O2 no 

interstício e túbulos seminíferos. A pressão de oxigénio no interstício testicular e túbulos 

seminíferos é aproximadamente 20% inferior à pressão de oxigénio na artéria testicular (Reyes 

et al., 2012). Sendo a pressão capilar e a tensão de oxigénio marcadamente baixas no testículo, 

a espermatogénese está adaptada a um ambiente semi-hipóxico, com a vantagem da prevenção 

à exposição ao stresse oxidativo (Zelli et al., 2013). 

Tanto a hiperóxia como a hipoxia podem causar danos oxidativos e peroxidação lipídica 

a nível celular. A hiperóxia aumenta a atividade das espécies reativas de oxigénio (ROS) e 

nestas condições a nível testicular, verifica-se uma diminuição do fluxo sanguíneo (Rizzoto et 

al. 2018). Quando ocorre hipóxia testicular, verifica-se um aumento da vascularização, tanto 

por aumento do número de vasos intersticiais, como por aumento do fluxo sanguíneo, 

mantendo-se assim o suprimento de oxigénio. O primeiro reflexo em condições de hipoxia 

testicular, é a abertura de capilares, aumentando a área disponível para a troca de oxigénio. O 

aumento do fluxo sanguíneo pode estar associado ao aumento da secreção de testosterona, que 

tem efeitos vasodilatadores, ocorrendo a expressão de recetores androgénicos do endotélio 

vascular testicular que controla o tónus vascular (Reyes et al., 2012; Rizzoto et al., 2018).  

Consequentemente ao aumento da vascularização, verifica-se um aumento da temperatura 

intratesticular, concomitante ao aumento do metabolismo e ao aumento de utilização do 

oxigénio levando à diminuição da fertilidade. O aumento de temperatura não se verifica 

sistemicamente, sendo um mecanismo independente da resposta sistémica (Rizzoto et al., 

2018). Uma exposição crónica e intermitente à hipoxia hipobárica em ratos, provocou uma 

diminuição da motilidade espermática e da produção espermática, o que sugere que os 
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mecanismos de compensação dependem do grau e duração da hipoxia testicular (Reyes et al., 

2012; Rizzoto et al., 2018). 

O fluxo sanguíneo testicular é lento relativamente às necessidades metabólicas e o 

aumento da temperatura testicular ou a diminuição do aporte sanguíneo local, aumenta as 

necessidades metabólicas e levam ao rápido desenvolvimento da hipoxia e stresse oxidativo 

(Maxie, 2016). A hipertermia tem vindo a ser associada ao aumento da apoptose das 

espermátides e espermatócitos e ao aumento da produção intracelular de ROS, verificando-se 

uma diminuição da produção espermática. Em condições de hipertermia, observou-se uma 

diminuição da sensibilidade dos recetores androgénicos das células de Sertoli, a alteração da 

sinalização das células germinativas por aumento do cálcio intracelular e a diminuição do pH 

nestas células, que são fatores associados à presença de células em apoptose nos testículos 

(Reyes et al., 2012). Um estudo em cães sujeitos a hipertermia testicular durante 48h, 

demonstrou que em contraste com outras espécies, o cão possui uma maior resistência testicular 

ao stresse térmico ambiental, com mecanismos de compensação mais eficientes, observando-

se apenas uma ligeira alteração dos parâmetros espermáticos e não se verificando alterações a 

nível do fluxo sanguíneo arterial nem a nível da cromatina espermática (Henning et al., 2014). 

Os distúrbios circulatórios da artéria testicular do cão podem ter várias origens. Em cães 

velhos, a degenerescência testicular afeta não só o parênquima e a cápsula testiculares, mas 

também as artérias e arteríolas que adquirem paredes engrossadas e hialinas. As alterações 

ateromatosas da artéria testicular são raras em cães, mas poderão ocorrer nos casos de 

hipotiroidismo ou Diabetes Mellitus. Os cães podem também desenvolver vasculite em 

consequência de uma poliarterite localizada ou generalizada, ou em casos de vasculite 

necrosante (síndrome de poliarterite juvenil ou síndrome dolorosa do Beagle) sendo o Beagle 

uma raça predisposta.  A hemorragia testicular ocorre devido a trauma ou algumas formas de 

necrose testicular, sendo mais frequentemente devido a lutas e atropelamentos (Maxie, 2016). 

No estudo de Saypol et al. (1981), os autores observaram que a indução experimental 

de varicocele unilateral em cães teve um impacto negativo na espermatogénese bilateralmente 

e os autores sugeriram dever-se ao aumento do fluxo sanguíneo e ao aumento da temperatura 

testicular. 

A oclusão da artéria testicular resulta em isquemia do testículo e poderá ser 

consequência de torção, hérnia inguinal, contusão do cordão espermático ou posicionamento 

inapropriado e/ou hipotensão intracirúrgica. A destruição do epitélio germinativo ocorre 

quando a isquémia dura mais de uma hora. Após 4 a 6 h ocorre a necrose do parênquima 



Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

10 
 

testicular. A porção mais externa do testículo poderá sobreviver devido à difusão de nutrientes 

e oxigénio provenientes da túnica vaginal e poderá ocorrer a regeneração de tubúlos seminíferos 

subcapsulares (Maxie, 2016). 

A torção testicular é rara em cães exceto em casos de criptorquidismo e encontra-se 

normalmente associada a neoplasia testicular, o que promove a torção devido ao aumento do 

peso testicular (Maxie, 2016). O dano testicular depende do grau de isquemia/ reperfusão. A 

correção da torção pode salvar o testículo, mas depende do grau e do tempo da torção, havendo 

animais que continuam azoospérmicos mesmo na ausência de enfarte (Reyes et al., 2012; 

Maxie, 2016). A torção testicular experimental em ratos levou a uma diminuição das células 

germinativas, à vacuolização do epitélio dos túbulos seminíferos, a uma diminuição da 

produção espermática e à apoptose das células germinativas. Estes eventos são comparáveis aos 

efeitos da hipóxia crónica (Reyes et al., 2012). A torção testicular experimental unilateral em 

porcos levou à degenerescência do testículo contralateral, o que poderá ser devido a uma 

diminuição do fluxo sanguíneo, seguido da reperfusão e dano oxidativo (Maxie, 2016). Na 

isquemia testicular seguida de reperfusão, ocorre o aumento do stresse oxidativo e inflamação 

intratesticular (Plant & Zeleznik, 2015). As células de Leydig e de Sertoli continuam funcionais, 

mas ocorre o aumento intratesticular de citocinas pro-inflamatórias como isoleucinas (IL-1α, 

IL-1β), a expressão de fatores de necrose tumoral (TNFα) e o recrutamento de neutrófilos (Plant 

& Zeleznik, 2015; Maxie, 2016). Sendo os neutrófilos uma fonte de ROS e de espécies reativas 

de nitrogénio, ocorre um aumento intratesticular destes compostos que estão implicados na 

supressão da esteroidogénese das células de Leydig, no dano do DNA dos espermatozoides e 

na morte das células germinativas por apoptose via caspases ou necrose (Reyes et al., 2012; 

Plant & Zeleznik, 2015; Maxie et al., 2016). 

 

1.2.  Ecografia Testicular em Modo Bidimensional 

 

O estudo ecográfico dos testículos é um procedimento imagiológico comum que deve 

ser realizado sempre que se observem evidências de doença do trato urogenital, como a 

assimetria testicular e o aumento do volume do escroto (neoplasia, doença inflamatória, trauma 

testicular e atrofia) ou alterações clínicas como a infertilidade (Matton & Nyland, 2015; Souza 

et al., 2017). É também uma técnica que deve ser incluída na Avaliação do Potencial 

Reprodutivo ou para localizar testículos no caso de criptorquidismo (Souza et al. 2017). 
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A ecografia testicular em modo bidimensional (modo-B), permite uma avaliação precisa 

do tamanho, forma, posição e arquitetura testicular (Moxon et al., 2015). Esta técnica permite 

também a deteção de alterações focais e difusas do parênquima (Ginther & Mathew, 2004; 

Souza et al., 2017).  

A ecografia tem como limitações não permitir determinar a estrutura histológica dos 

processos patológicos e o facto de nem sempre ser possível distinguir a neoplasia de processos 

inflamatórios (Matton & Nyland, 2015). 

O exame ecográfico testicular pode ser realizado sem sedar o animal e posicionando-o 

em decúbito lateral ou em estação. A tricotomia da pele escrotal deve ser evitada de forma a 

prevenir a dermatite acral por lambedura, sendo recomendada a utilização de uma quantidade 

generosa de gel ultrassonográfico. Os testículos devem ser examinados nos planos longitudinal, 

transverso e dorsal (Souza et al., 2017). 

Sempre que possível, devem ser utilizadas sondas ecográficas de alta frequência (7.5 a 

10 MHz). As sondas lineares são as mais indicadas para o estudo do testículo porque possuem 

uma excelente resolução, apesar de em cães de grande porte, poderem não abranger todo o 

testículo e neste caso, haver a necessidade de utilizar uma sonda convexa com frequência mais 

baixa (Souza et al., 2017). 

O parênquima testicular normal apresenta uma ecogenicidade granular média e 

homogénea, semelhante à ecogenicidade do baço. A túnica albugínea é hiperecóica 

relativamente ao parênquima testicular (Lisciandro, 2014). As lâminas parietal e visceral da 

túnica vaginal, formam uma fina hiperecogenicidade periférica. Orientando a sonda no plano 

longitudinal, o mediastino observa-se como uma linha hiperecogénica central no plano médio-

sagital. Em corte transversal, observa-se como um foco central hiperecogénico (Matton & 

Nyland, 2015; Souza et al., 2017). 

 

1.2.1. Volume Testicular 

 

A determinação do volume testicular é de grande importância na avaliação de patologias 

que afetam o crescimento e desenvolvimento testicular (Gouletsou et al., 2008). É igualmente 

importante na monitorização de processos patológicos e na avaliação do efeito terapêutico 

hormonal (Paltiel et al., 2002; Gouletsou et al., 2008). O volume testicular reflete largamente a 

espermatogénese, uma vez que aproximadamente 70 a 80% da massa testicular consiste em 
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túbulos seminíferos e tem sido correlacionado com a contagem espermática total, a motilidade 

espermática e morfologia espermática (Gouletsou et al., 2008). 

As dimensões testiculares comprimento e altura, podem ser calculadas em plano 

longitudinal e a largura, em plano transversal (Souza et al., 2014a). Alguns autores propõem 

que a altura seja calculada em plano dorsal (England et al., 2017). 

A fórmula mais utilizada para estimar o volume testicular é a fórmula elipsoide (volume 

= comprimento × altura × largura × 0.5236), que assume que o testículo tem esta forma. Mais 

recentemente, foi observado que a fórmula de Lambert (volume = comprimento × altura × 

largura × 0.71) é a fórmula que se correlaciona melhor com o volume testicular real (Paltiel et 

al., 2002; Gouletsou et al., 2008; Matton & Nyland, 2015). 

 

1.2.2.  Ecogenicidade e Heterogeneidade 

 

Na prática clínica, as imagens ecográficas são habitualmente avaliadas de forma 

subjetiva em relação à sua ecotextura, principalmente pela ecogenicidade e heterogeneidade. 

Foi observado que a deteção subjetiva de lesões testiculares se correlaciona com a qualidade 

espermática (Vencato et al., 2014; Tomlinson et al., 2017). No entanto, a análise objetiva da 

ecogenicidade pela medição da intensidade de pixéis, é possível através da análise digital de 

imagem (Moxon et al., 2015). O ultrassonograma é composto por pixéis em escala de cinza que 

representam uma determinada densidade tecidular. Desta forma, a análise digital de imagem 

pode detetar pequenas alterações na densidade do parênquima que não são detetadas ao olho 

humano, fornecendo informações referentes à estrutura e função testicular (Brito et al., 2012). 

A medição quantitativa da homogeneidade/ heterogeneidade tem sido avaliada através do 

cálculo do desvio-padrão da intensidade dos píxeis (Moxon et al., 2015). 

A ecogenicidade objetiva correlaciona-se com a diferenciação das células de Sertoli, 

com a altura dos túbulos seminíferos, com o diâmetro dos túbulos seminíferos e com a 

proporção de túbulos seminíferos com lúmen no parênquima testicular (Tremellen, 2008; Giffin 

et al., 2009). 

Têm sido utilizados vários métodos de análise de imagem, mas o programa mais 

recentemente utilizado é o ImageJ (U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, 

USA, https://imagej.nih.gov/ij/), pela sua simplicidade e versatilidade (Moxon et al., 2015; 

Tremellen, 2008). Os autores Moxon et al. (2015) desenvolveram uma extensão automatizada 

que seleciona aleatoriamente nove regiões de interesse sobre a imagem do parênquima 

https://imagej.nih.gov/ij/
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testicular, calculando diretamente a média de intensidade de pixéis das nove seleções. Esta 

seleção pode também ser realizada manualmente utilizando os cursores pré-definidos do 

programa (Tremellen, 2008).  

 

1.3.  Ecografia Testicular em modo Doppler Colorido e Pulsátil 

 

A técnica ecográfica em modo Doppler, é uma tecnologia emergente na Medicina 

Veterinária, que tem o potencial de melhorar o diagnóstico, a monitorização e a capacidade 

preditiva em Andrologia e investigação (Ginther & Mathew, 2004; Carrillo et al., 2011). Hoje 

em dia, é o método de escolha para avaliar a vascularização da maioria dos órgãos, incluindo 

os testículos (Carrillo et al., 2011). 

A ecografia em modo Doppler colorido permite identificar a direção e intensidade do 

fluxo sanguíneo ao longo da linha de varrimento, através da alteração da cor dos pixéis no ecrã. 

A técnica baseia-se em transferências de frequências de Doppler, em que a frequência de ecos 

do movimento das células vermelhas aumenta ou diminui, de acordo com a sua aproximação 

ou afastamento relativamente ao transdutor (Ginther & Mathew, 2004; Carrillo et al., 2011). 

As variações de frequência são expressas como pontos codificados por cor, que representam 

áreas de fluxo sanguíneo, em tempo real. A perfusão de uma estrutura, pode ser quantificada 

pelo número de pixéis coloridos no ecrã ou estimada subjetivamente pela extensão de pontos 

coloridos (Gumbsch et al., 2002; Ginther & Mathew, 2004). Convencionalmente, os 

equipamentos encontram-se programados para codificar o movimento em direção ao transdutor 

em tons de vermelho e o movimento em direção oposta, em tons de azul. A imagem em modo-

B é utilizada para localizar a área ou estrutura de interesse e serve de fundo à imagem de 

Doppler colorido do fluxo sanguíneo (Ginther & Mathew, 2004). Esta técnica auxilia na 

identificação da localização dos fragmentos alongados da artéria testicular e do ângulo de 

“insonação” de Doppler (Ortega-Ferrusola et al., 2014). 

Em modo Pulsátil ou Espectral, o fluxo sanguíneo num vaso em específico pode ser 

avaliado colocando o cursor sample-gate na imagem do lúmen do vaso em modo-B ou em modo 

colorido. A maioria dos instrumentos permite ajustar a largura do cursor que pode variar entre 

1 e 10 mm. O cursor deve abranger toda a largura do vaso, mas sem incluir a parede nem outros 

tecidos circundantes, de forma serem obtidas frequências de Doppler resultantes de um fluxo 

laminar. Se o cursor sample-gate for mais largo que o vaso, o movimento da parede do vaso ou 

de outros tecidos será incluído nas transferências de frequências de Doppler. Se for mais 
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estreito, incluirá apenas a zona central do fluxo laminar, onde a velocidade dos eritrócitos é 

superior, obtendo-se um sinal superior ao real (Ginther & Mathew, 2004). Igualmente, o ângulo 

de “insonação” de Doppler, ou seja, o ângulo de interseção entre os feixes de Doppler e a 

direção do fluxo sanguíneo, pode ser ajustado pelo operador. O ângulo de Doppler deverá ser 

inferior a 60º de forma a evitar erros de cálculo das velocidades de fluxo. Em modo B, a maior 

intensidade de ecos surge quando o feixe é posicionado perpendicularmente à parede do vaso, 

ou seja, a 90 graus. De forma a ser obtida uma boa resolução nos dois modos, o ângulo de 

“insonação” deve se encontrar entre 30 e 60 graus (Ginther & Mathew, 2004). 

O resultado do estudo focado numa artéria, apresenta-se como a imagem de uma onda 

senoidal num gráfico espectral, que representa a associação entre as alterações de velocidade 

do fluxo ao longo do tempo e os pulsos de ciclos cardíacos. Cada onda representa um ciclo 

cardíaco e descreve o fenómeno pulsátil do fluxo sanguíneo. Normalmente são representados 

no monitor mais de três ciclos cardíacos e um ciclo pode ser isolado para análise detalhada. Em 

modo Doppler pulsátil, poderão surgir artefactos como o Aliasing que resulta num padrão de 

fluxo desfigurado, aparecendo o topo das ondas do ciclo cardíaco abaixo da linha de base 

espectral. O operador pode eliminar este artefacto, aumentando a escala de velocidade ou pode 

corrigi-lo, ajustando a linha de base espectral. Outro artefacto que poderá surgir é o efeito 

espelho, em que as ondas espectrais surgem ambas a cima e a baixo da linha de base de forma 

simétrica. Este artefacto resulta de ganhos de Doppler em excesso ou ângulos de “insonação” 

superiores a 90 graus (Ginther & Mathew, 2004). 

Os parâmetros Doppler arteriais que podem ser calculados num ciclo cardíaco são: a 

velocidade do pico sistólico ou velocidade máxima (systolic peak velocity; SPV), a velocidade 

diastólica final ou velocidade mínima (end diastolic velocity; EDV) e a média dos valores 

máximos durante um ciclo cardíaco (time-averaged máximum velocity; TAMV). As 

velocidades de fluxo sanguíneo calculadas pelo ecógrafo são diretamente proporcionais ao 

ângulo de “insonação”. O ponto máximo do traçado da onda espectral, representa a SPV e o 

ponto imediatamente antes do início de um novo ciclo cardíaco, representa a EDV. A média 

das velocidades durante um ciclo cardíaco pode ser calculada manualmente ou 

automaticamente pelo ecógrafo, através do traçado da onda espectral (Figura 4).  
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Figura 4: Parâmetros arteriais numa onda espectral de fluxo sanguíneo, durante um ciclo cardíaco. PSV- 

velocidade do pico sistólico; EDV- velocidade diastólica final; TAMV- média dos valores máximos durante um 

ciclo cardíaco (adaptado de Ortiz-Rodriguez et al., 2017). 

 

As velocidades determinadas por Doppler possuem algumas limitações devido a várias 

fontes de erro, incluindo uma largura do feixe de Doppler mais estreito que o vaso ou uma 

imprecisão na determinação do ângulo de “insonação”. Outra limitação, é a escassez de 

informação publicada sobre a relação da velocidade do fluxo sanguíneo com o estado funcional 

do tecido nutrido pela artéria (Ginther & Mathew, 2004). 

A partir das velocidades de fluxo, o algoritmo do ecógrafo calcula também o índice de 

resistência (resistive index, RI) e de pulsatilidade (pulsatility index, PI), que correspondem às 

seguintes fórmulas (Ginther & Mathew, 2004; Ortega-Ferrusola et al., 2014): 

• RI = 
(𝑆𝑃𝑉−𝐸𝐷𝑉)

𝑆𝑃𝑉
  

• PI= 
(𝑆𝑃𝑉−𝐸𝐷𝑉)

𝑇𝐴𝑀𝑉
 

O RI e o PI são independentes do ângulo de “insonação”, sendo desta forma, mais 

indicados para avaliar vasos pequenos, com um curso tortuoso, em que não é possível a 

identificação de um segmento retilíneo do vaso e em que é difícil a estimativa do ângulo de 

“insonação”. Este é o caso da artéria testicular no interior do cordão espermático. O RI, indica 

a resistência do fluxo sanguíneo no leito microvascular distal ao local de medição. A extensão 

da resistência tecidular e da perfusão vascular são inversamente proporcionais, portanto, quanto 

maior a resistência ou o RI, menor a perfusão. O Índice de pulsatilidade é uma expressão da 

extensão da diferença entre SPV e EDV do pulso sanguíneo, ao nível do local de avaliação da 

artéria. O PI quantifica a pulsatilidade da onda espectral do ciclo cardíaco e quanto maior o seu 

valor, menor a perfusão dos tecidos distais. Portanto, um RI e um PI aumentados, indicam uma 
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perfusão diminuída do tecido distal (Ginther & Mathew, 2004). O RI é o índice mais sensível 

e mais frequentemente utilizado em Medicina Humana, na deteção de distúrbios do fluxo 

vascular dos testículos (Pozor, 2007). 

Adicionalmente, após a medição do diâmetro da artéria marginal, é possível calcular os 

parâmetros: fluxo sanguíneo arterial total (total arterial blood flow, TABF) e a taxa de fluxo 

sanguíneo arterial total (total arterial blood flow rate, TABF rate), que na medicina humana e 

no cavalo, se mostram significativamente mais sensíveis a pequenas variações vasculares 

(Ortiz-Rodriguez et al., 2017). No entanto, a importância destes parâmetros na avaliação do 

fluxo vascular do cão, continua por ser explorada. 

 

1.3.1. Estudo Ecográfico da Artéria Testicular 

 

A artéria testicular pode ser analisada ecograficamente a nível da artéria supratesticular 

(no interior do cordão espermático, na região proximal do escroto), tanto a nível proximal como 

distal (imediatamente cranial ao polo cranial do testículo). Pode ser analisada também, a nível 

da artéria marginal (no polo caudal do testículo, junto à cauda do epidídimo) e a nível das 

artérias intratesticulares (no interior do parênquima testicular em planos oblíquos) (Figura 5). 

A artéria testicular deve ser sempre avaliada pelo menos a nível da artéria supratesticular e 

marginal (Souza et al., 2015b; Souza et al., 2017). 

 

 

Figura 5: Ecografia em modo Doppler Colorido: da artéria supratesticular (A); da artéria marginal (B) e da artéria 

intratesticular (C) (adaptado de Souza et al., 2017). 
 

A artéria supratesticular do cão, pode apresentar dois tipos de padrão de onda espectral. 

Na região proximal da artéria supratesticular, pode ser observado um padrão de onda bifásico 

com um pico sistólico afilado, seguido de um pico diastólico, com uma grande diferença entre 

a velocidade sistólica e diastólica, representando um padrão de alta resistência (Souza et al., 

2017). Este padrão estará provavelmente associado à proximidade do vaso à artéria aorta 

abdominal (Carrillo et al., 2011). Uma forma de onda com um perfil sistólico afilado e um perfil 
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diastólico revertido ou ausente, indica uma alta resistência periférica. Este padrão foi observado 

em artérias supratesticulares de garanhões velhos por Pozor & McDonnell (2004).  

Na região distal da artéria supratesticular, normalmente é observado um padrão 

monofásico com apenas um pico sistólico, caracterizado por um perfil largo (com um aumento 

de velocidade lento) seguido de uma diminuição gradual da velocidade ao longo do ciclo 

cardíaco, com uma menor diferença entre as velocidades sistólica e diastólica, representando 

um padrão de baixa resistência. Este padrão de fluxo é também característico de uma baixa 

pulsatilidade (Souza et al., 2017).  

A artéria marginal e as artérias intratesticulares, apresentam igualmente um padrão de 

fluxo monofásico de baixa resistência. Os padrões de fluxo monofásicos de baixa resistência, 

são típicos de artérias que irrigam estruturas parenquimatosas, pela necessidade de uma 

perfusão constante e estão associados a valores baixos de PI e RI (Pozor & McDonnell, 2004; 

Carrillo et al., 2011; Souza et al., 2014b). A Figura 6, apresenta os padrões de fluxo 

característicos das quatro regiões referidas da artéria testicular. 

 
Figura 6: Padrões de fluxo normais observados da artéria testicular do cão: na região proximal da artéria 

supratesticular (A); na região distal da artéria supratesticular (B); na artéria marginal (C); na artéria intratesticular 

(D) (adaptado de Souza et al., 2017). 

A B 

C D 
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Os valores dos parâmetros de Doppler (SPV, EDV, RI e PI), diferem de acordo com a 

região da artéria testicular. A artéria supratesticular apresenta velocidades superiores à artéria 

marginal que por sua vez, apresenta valores superiores aos das artérias intratesticulares. Estes 

parâmetros também diferem entre cães pré-púberes e cães pós-púberes, entre cães de diferentes 

tamanhos e entre cães férteis e inférteis (Souza et al., 2014b; Souza et al., 2015a; Souza et al., 

2015b; Souza et al., 2017). No estudo de Zelli et al. (2013) foi avaliada a associação entre os 

parâmetros da artéria supratesticular e a qualidade espermática no cão, sugerindo que uma má 

qualidade espermática está associada a uma SPV diminuída e índices aumentados. 

Adicionalmente, tem sido demonstrado que os parâmetros medidos a nível da artéria marginal 

em cavalos e em touros, são os que melhor se correlacionam com a espermatogénese (García-

Rodriguez et al., 2019; Gloria et al., 2018). Em Zelli et al. (2013) e Souza et al. (2015b) os 

autores observaram que no cão, os parâmetros da artéria supratesticular e da artéria 

intratesticular respetivamente, foram os que melhor se correlacionaram com a qualidade 

espermática. No estudo de England et al. (2017), os autores observaram que os índices da artéria 

supratesticular do cão, não se associaram com a qualidade espermática futura. 

  São ainda poucos os estudos que avaliaram os parâmetros de Doppler em casos de 

patologia testicular em cães. Em casos de orquite, foi observado um aumento do fluxo 

sanguíneo testicular visualizado por Doppler Colorido, associado a um aumento do RI e do PI 

das artérias marginal e intratesticular (Bumin et al., 2007; Souza et al., 2017). Aquando da 

torção do cordão espermático, ocorre a diminuição ou a ausência de fluxo sanguíneo no 

testículo afetado, sem afeção dos parâmetros do testículo contralateral durante as primeiras 4h 

após torção (Tarhan et al., 2000; Souza et al., 2017). No caso de neoplasia testicular, observou-

se que ocorre um sinal vascular aumentado à periferia e no interior da massa, acompanhado por 

um aumento do RI da artéria intratesticular em comparação com lesões inflamatórias e 

degenerativas (Bigliardi et al., 2019). Observou-se também, que a SPV da artéria intratesticular, 

está positivamente correlacionada com o tamanho do tumor (Gunzel-Apel et al., 2001; Bigliardi 

et al., 2019). 

O estudo da vascularização testicular em modo Doppler colorido e pulsátil, tem como 

limitações a não distinção entre lesões inflamatórias e neoplasmas infiltrativos nem entre os 

diferentes tipos de neoplasia (Bigliardi et al., 2019).  
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2. Sémen 

 

O sémen tem como constituintes, os espermatozoides produzidos pelos testículos e o 

plasma seminal. O plasma seminal é constituído por secreções produzidas pelo testículo, pelo 

epidídimo e pela próstata, sendo 95% do ejaculado do cão, constituído por fluido prostático 

(Aquino-Cortez et al., 2016). O plasma seminal tem como funções fornecer energia aos 

espermatozoides, manter a pressão osmótica, a quelação de iões de cálcio livres e o controlo do 

pH (Noakes et al., 2019). Outras funções do plasma seminal do cão sugeridas foram: manter a 

viabilidade dos espermatozoides no trato genital feminino, a imunomodulação do trato genital 

da fêmea e a regulação da motilidade espermática. O plasma seminal também participa na 

capacitação, na reação acrossómica e na fertilização e é responsável pela proteção antioxidante 

dos espermatozoides (Aquino-Cortez et al., 2016; Noakes et al., 2019). Tem vindo a ser 

sugerido que o plasma seminal não apresenta uma importância crítica na sobrevivência dos 

espermatozoides, uma vez que tem sido verificada a sua sobrevivência em meios relativamente 

simples e existindo uma grande variação na sua composição entre as diferentes espécies. 

Inclusive, foi observado que em espécies como o cão, que produzem um ejaculado fracionado, 

a fração pós-espermática contém fatores espermicidas, especialmente quando em contacto 

prolongado com o sémen (Noakes et al., 2019). 

 

2.1. Espermatogénese 

 

A espermatogénese é o total da soma de eventos que ocorrem no testículo e que levam 

à produção de espermatozoides. A mesma ocorre nos túbulos seminíferos como resultado da 

estimulação por hormonas gonadotróficas, a hormona luteinizante (LH) e a hormona folículo-

estimulante (FSH). Estas hormonas são sintetizadas e libertadas pela hipófise sob a influência 

da hormona libertadora de gonadotrofinas (GnRH), produzida pelo hipotálamo. A LH atua nas 

células de Leydig controlando a síntese de testosterona. A testosterona é essencial para a 

produção de espermatozoides e a sua maturação no epidídimo. A FSH atua nas células de Sertoli 

que permitem a aromatização da testosterona em estrogénios e ativam genes que regulam ou 

suportam a espermatogénese (Noakes et al., 2019). 

 A espermatogénese no cão é um processo com uma duração total de 62 dias e é contínua 

independentemente da frequência de ejaculação (Johnston et al., 2001). A espermatogénese 

consiste em três processos principais: a replicação mitótica das espermatogonias 
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(espermatocitogénese), a meiose e segregação dos cromossomas com a produção de 

espermátides haploides e por fim, a diferenciação pós-meiótica das espermátides em 

espermatozoides (espermiogénese), que são células altamente especializadas e espécie-

específicas (García-Rodríguez et al., 2019; Noakes et al., 2019).  

 Existem duas populações de espermatogónias indiferenciadas: a de reserva, que é 

resistente à radiação e toxicidade e a população proliferativa. A população proliferativa é 

constituída por espermatogónias tipo A que sofrem multiplicação por mitoses, formando 

espermatogónias tipo B, que nesta fase, comunicam entre si através de pontes intercelulares. As 

espermatogónias tipo B, dividem-se para formar espermatócitos primários. De seguida é 

iniciada a primeira divisão meiótica das células diploides, formando espermatócitos 

secundários. Terminada a segunda divisão meiótica, formam-se as espermátides, células 

haploides. As espermátides iniciam a espermiogénese posicionando-se de forma a que cabeça 

do espermatozoide fique virada para a membrana basal dos túbulos seminíferos, e a cauda 

virada para o lúmen. As espermátides sofrem o alongamento do núcleo, a formação do 

acrossoma, o desenvolvimento do flagelo com mitocôndrias envolventes na peça intermédia e 

a libertação do corpo residual citoplasmático, formando-se espermatozoides (Figura 7). Os 

espermatozoides imaturos são libertados no lúmen dos túbulos seminíferos e de seguida são 

conduzidos ao epidídimo pelos túbulos seminíferos retos e rete testis. No epidídimo ocorre a 

maturação dos espermatozoides, onde adquirem mobilidade e capacidade de fertilização 

durante a sua passagem pela cabeça e corpo, sendo armazenados na cauda do epidídimo 

(Johnston et al., 2001). 

A produção espermática diária total está correlacionada com o tamanho testicular e peso 

corporal, sendo maior em raças grandes relativamente às raças pequenas (Johnston et al., 2001). 
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Figura 7: Representação esquemática da espermatogénese (adaptado de britannica.com). 

 

 

2.2. Morfologia do Espermatozoide 

 

Os espermatozoides são compostos por três segmentos principais: a cabeça, a peça 

intermédia e a peça principal ou cauda.  

A cabeça consiste no núcleo condensado envolvido pelo acrossoma. As principais 

enzimas contidas no acrossoma são a acrosina e a hialuronidase que têm como principais 

funções a difusão do cumulus oophorus e a lise local da zona pelúcida. A peça intermédia e a 

cauda podem ser consideradas uma entidade funcional única. A peça principal consiste num 

axonema central que na região da peça intermédia é embainhado numa hélice de mitocôndrias. 

Os espermatozoides metabolizam principalmente açúcares e os seus derivados como a frutose, 

glucose, manose e piruvato pelas vias aeróbica e anaeróbica de forma a possuírem energia para 

o movimento e manutenção do gradiente de iões através das membranas. A mobilidade 

progressiva resulta de um movimento flagelar em ondas coordenadas que progridem desde o 

colo até à extremidade da cauda. A mobilidade progressiva é importante na passagem dos 

espermatozoides na junção útero-tubárica e progressão no interior do oviduto. Após a 

capacitação, a frequência e amplitude do movimento flagelar aumentam significativamente para 

penetração no oócito (Noakes et al., 2019). 
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2.3. Recolha de Sémen 

 

A recolha de sémen e a sua avaliação devem ser sempre efetuadas como parte da BSE 

de um macho reprodutor (Noakes et al., 2019). A avaliação da fertilidade do macho, é 

normalmente o primeiro passo na avaliação de potenciais causas de infertilidade na reprodução 

canina, pela facilidade da obtenção de uma amostra de sémen para análise (Kolster, 2018). 

O sémen pode ser recolhido de forma relativamente fácil e rápida em quase todos os 

cães por estimulação digital do pénis, sendo este o método mais frequentemente utilizado. Pode-

se também recorrer a uma vagina artificial. A presença de uma cadela em estro facilita o 

processo e permite a ejaculação com maior concentração espermática (Noakes et al., 2019 e 

Kustritz, 2007). Como alternativa, podem ser utilizadas feromonas ou compressas com 

corrimento de fêmeas em estro (Blendinger, 2007). A estimulação da área perineal pode 

igualmente facilitar o processo (Blendinger, 2007). 

A indução da ereção pode ser efetuada pela compressão rítmica do bulbo da glande, 

apesar de alguns cães ejacularem por resposta aos seus próprios movimentos pélvicos.  Antes 

da total ereção, o prepúcio deve ser puxado para trás do bulbo da glande e a pressão digital deve 

ser mantida (Blendinger, 2007). Na fase pré-espermática, o cão encontra-se relativamente 

calmo e produz um fluido aquoso durante um máximo de 50 segundos. O cão inicia movimentos 

pélvicos vigorosos imediatamente antes da produção da fração espermática ou durante a 

mesma. A fração espermática tem um aspeto espesso e cremoso e é emitida em pouco segundos. 

De seguida, à semelhança da cópula natural, o cão tenta a rotação de 180 graus e a fração pós-

espermática é produzida. Esta fração é novamente aquosa e é ejaculada entre 3 a 30 minutos 

(Noakes et al., 2019). A recolha do ejaculado deve ser feita de preferência para um tubo 

graduado de plástico previamente aquecido em estufa ou em banho-maria evitando o choque 

térmico dos espermatozoides e com o auxílio de um cone ou funil de recolha que pode ser de 

silicone, borracha ou plástico (Blendinger, 2007). Os cones em látex devem ser evitados devido 

aos efeitos adversos do látex sobre os espermatozoides (Noakes et al., 2019). Durante a recolha 

e processamento, é importante ter o cuidado de não submeter o sémen a fatores que alteram a 

sua qualidade como por exemplo: extremos de temperatura, diluidores ácidos, água, urina, pús, 

sangue ou lubrificantes espermicidas. Após a recolha, deve-se aguardar pela completa retração 

do pénis no interior do prepúcio (Blendinger, 2007). As características do ejaculado normal do 

cão podem ser consultadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Características do ejaculado normal de cão (adaptado de Johnston et al., 2001 e de Noakes et al., 2019) 

Fração Origem Volume Cor Concentração Duração 

Pré-espermática Próstata 0,5 a 5 mL Transparente < 3x106 SPZ/mL  30 a 50 s 

Espermática Testículo e 

Epidídimo 

0,5 a 2 mL Leitosa De 4 a  

400x106 SPZ/mL 

Alguns 

segundos 

Pós-espermática Próstata 3 a 30 mL Transparente Raros 3 a 30 min 

SPZ- espermatozoides 

 

2.4. Avaliação espermática 

 

A avaliação espermática é realizada na prática clínica como parte de uma BSE completa, 

sendo desta forma avaliada a aptidão do sémen para a inseminação artificial, para a refrigeração 

e criopreservação ou para investigar a subfertilidade e infertilidade (Kustritz, 2007). Cães com 

doenças sistémicas como brucelose, hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, hepatite crónica, 

neoplasia, insuficiência renal ou com sinais clínicos crónicos como o vómito, ou cães que 

sofreram trauma testicular ou hipertermia testicular poderão ter uma má qualidade espermática. 

Igualmente as patologias prostáticas e escrotais afetam a espermatogénese (Johnston et al., 

2001; Kustritz, 2003). 

A subfertilidade do cão macho, define-se como uma taxa de conceção inferior a 75% 

aquando de inseminação apropriada de cadelas férteis. A infertilidade é definida como a 

completa incapacidade de conceber ninhadas aquando de inseminação apropriada de fêmeas 

férteis. A esterilidade, é definida como a incapacidade de produzir ou ejacular espermatozoides 

normais. A puberdade no cão define-se como o aparecimento de espermatozoides em número 

normal e de morfologia normal no ejaculado e o aumento da líbido com capacidade de cópula. 

A idade média do início da puberdade tem sido descrita ser dos 7 aos 10 meses com um intervalo 

de 5 a 12 meses. A idade à puberdade varia de acordo com a raça, e em raças pequenas pode 

ultrapassar os 12 meses de idade (Johnston et al., 2001). 

O método de avaliação mais preciso para avaliar a fertilidade do macho, é a inseminação 

de uma fêmea fértil, por cópula ou inseminação artificial, uma vez que os espermatozoides 

avaliados in vitro não exibem as mesmas características que aquando da passagem pelo trato 

reprodutivo da fêmea (Kustritz, 2007; Kolster, 2018). No entanto, este método é muito 

demorado e pouco prático no ponto de vista de pequenos processos reprodutivos. Um resultado 
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mais realista é conseguido através de um conjunto apropriado de testes laboratoriais (Kolster, 

2018). De seguida são apresentados alguns destes testes. 

 

2.4.1. Volume e Cor 

 

A determinação do volume da fração espermática do ejaculado é importante para 

calcular o número total de espermatozoides no ejaculado, sendo este último parâmetro, um 

indicador da qualidade seminal. O volume por si só, não tem interesse como indicador da 

fertilidade no cão (Kustritz, 2007). 

A avaliação da cor é subjetiva, mas pode servir de guia para determinar quais os exames 

que devem ser realizados. Uma amostra de ejaculado transparente, não contém espermatozoides 

(Kustritz, 2007). Neste caso é importante que sejam efetuadas mais recolhas antes do 

diagnóstico de azoospermia. O ejaculado deve ser turvo e leitoso, mas deve ser sempre 

observado ao microscópio garantindo-se a presença de espermatozoides, uma vez que cães 

azoospérmicos podem apresentar um ejaculado com aspeto normal derivado ao conteúdo de 

corpos de gordura. O sémen de cor amarela poderá indicar a contaminação espermática com 

urina, que é espermicida após um contacto prolongado com o sémen. Uma coloração vermelha 

indica a presença de sangue fresco e a cor castanha pode indicar a presença de sangue antigo 

digerido. As causas mais comuns de hemospermia em cães, é a patologia prostática e o trauma 

do pénis (Kustritz, 2007). A cor verde normalmente indica a presença de neutrófilos associada 

a infeção (Kutzler, 2012). 

 

2.4.2. Mobilidade 

 

A mobilidade deve ser avaliada sempre que possível, até dois minutos após a recolha de 

sémen e pode ser avaliada subjetivamente por visualização ao microscópio de contraste de fase 

ou objetivamente por análise espermática informaticamente assistida (CASA) (Noakes et al., 

2019; Kolster, 2018). Pelo método subjetivo, se o ejaculado for muito concentrado, a amostra 

pode ser diluída com o próprio fluido prostático, com um diluidor de sémen apropriado, como 

o soro fisiológico (NaCl 0,9%) ou a solução de citrato de sódio a 2,9 % (Johnston et al., 2001). 

Pelo método objetivo, a amostra deve ter a diluição adequada para o sistema informático. A 

avaliação da mobilidade inclui a avaliação da mobilidade total e da mobilidade progressiva, 

sendo a primeira, a percentagem de espermatozoides que exibem movimento e a segunda, a 
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percentagem de espermatozoides com movimento retilíneo. O ejaculado normal fresco do cão 

deve ter uma mobilidade progressiva igual ou superior a 70%. A avaliação da mobilidade pode 

também incluir a velocidade dos espermatozoides classificada como lenta, moderada ou rápida 

(Kustritz, 2007). A percentagem de mobilidade progressiva normalmente encontra-se 

correlacionada com a percentagem de espermatozoides com morfologia normal, em cães 

(Johnston et al., 2001, Kustritz, 2007). 

 

2.4.3. Anomalias Morfológicas 

 

Para a avaliação da morfologia espermática, a lâmina deve ser preparada à semelhança 

de um esfregaço sanguíneo (Kustritz, 2007). Os métodos mais comuns na avaliação da 

morfologia são a microscopia de campo claro (microscópio ótico ou composto) e a microscopia 

de contraste de fase (Noakes et al., 2019). Para ser possível a visualização da amostra por 

microscopia de campo claro, é necessário corar a amostra (Kustritz, 2007). Os corantes mais 

utilizados na avaliação dos espermatozoides caninos são: a Eosina-Nigrosina; o Giemsa 

modificado (Diff-Quik™; Baxter Healthcare, Miami, FL) e o Spermac® (Conception 

Technologies, San Diego, CA) (Kolster, 2018).  

A eosina-nigrosina é um corante vital que, para além da avaliação da morfologia, 

permite estimar a proporção de espermatozoides vivos e mortos. A nigrosina cora o fundo, 

delineando os espermatozoides e a eosina cora a cabeça dos espermatozoides mortos de cor-de-

rosa, total ou parcialmente, uma vez que possuem a membrana celular danificada, permitindo 

a entrada do corante na célula (Noakes et al. 2019). Antes da realização do esfregaço, deve 

colocar-se uma gota de sémen e uma gota de corante sobre a lâmina, misturando-se gentilmente 

(Johnston et al., 2001). Aquando da utilização do corante Giemsa modificado, o esfregaço deve 

ser mergulhado em cada uma das 3 soluções durante 5 minutos, um tempo superior ao 

recomendado pelo fabricante. Uma secagem rápida minimiza os artefactos. O Spermac pode 

ser utilizado para a avaliação das membranas acrossómicas. O núcleo espermático cora de 

vermelho, o acrossoma, a peça intermédia e a cauda coram de verde. Este corante pode ser 

usado em amostras congeladas (Kustritz, 2007). 

O outro método já referido, é a microscopia de contraste de fase, que utiliza a luz para 

produzir um contraste elevado na imagem de células transparentes, eliminando a necessidade 

da utilização de corante (Noakes et al., 2019).  
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Para a avaliação da percentagem de espermatozoides com morfologia normal, devem 

ser contados no mínimo 200 espermatozoides e devem ser identificados os espermatozoides 

normais e anormais e ser calculada a percentagem de espermatozoides com morfologia normal 

(Kolster, 2018). 

 Existem vários sistemas de classificação de anomalias morfológicas. Um dos sistemas 

mais comuns é a classificação em anomalias primárias (anomalias que se originam durante a 

espermatogénese, causadas por um processo patológico do epitélio germinativo) e em 

anomalias secundárias (anomalias desenvolvidas por disfunção epididimária) (Figura 8). Outro 

sistema, classifica as anomalias em maiores e menores, sendo as maiores consideradas 

anomalias severas, prováveis de impossibilitar a fertilização e as menores, as anomalias que são 

menos prováveis de influenciar a fertilidade. Esta classificação é a mais controversa entre 

autores uma vez que nem sempre se conhece detalhadamente o efeito de uma anomalia 

específica sobre a fertilidade do cão (Kolster, 2018). A classificação de anomalias morfológicas 

pode também ser baseada na estrutura onde ocorre a anomalia, sendo neste caso, calculadas as 

percentagens de anomalias da cabeça, da peça intermédia, da peça principal e de excesso de 

citoplasma residual (WHO, 2010). É importante classificar como artefactos as anomalias com 

origem no manuseamento após a ejaculação (Kolster, 2018). 

As anomalias morfológicas poderão ter origem em processos infeciosos, febre e trauma 

testicular. As amostras recolhidas após um longo período de descanso sexual poderão ter uma 

percentagem superior de espermatozoides anormais devido ao envelhecimento no epidídimo 

(Kustritz, 2007). 

 
Figura 8: Classificação das anomalias morfológicas espermáticas em primárias e secundárias (adaptado de 

w.bristoltnvahomes.com). 
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2.4.4. Concentração 

 

A concentração espermática pode ser um bom indicador da qualidade seminal nos cães, 

principalmente em caso de azoospermia. Em cães mais pequenos, uma concentração normal é 

igual ou superior a 200 × 106 espermatozoides/mL e em cães maiores, é de aproximadamente 

400 × 106 espermatozoides/mL (Blendinger, 2007; Kustritz, 2007). A concentração pode ser 

determinada utilizando um hematocitómetro, o sistema CASA, um fotómetro ou densímetro, 

ou marcadores fluorescentes. Em qualquer dos métodos enumerados, uma correta diluição é 

essencial para obter um resultado correto.  

Após a determinação da concentração, é possível determinar a contagem total de 

espermatozoides no ejaculado. Foi descrito que este parâmetro se correlaciona diretamente com 

o peso corporal e com o volume testicular. A contagem total de espermatozoides no ejaculado 

do cão é normalmente superior a 300 milhões e diminui com o aumento da frequência das 

recolhas, provavelmente devido à depleção da reserva epididimária (Kustritz, 2007). 

A azoospermia, que se define como a ausência de espermatozoides no sedimento após 

centrifugação da amostra de sémen (WHO, 2010), pode dever-se à ausência de produção 

espermática, à obstrução epididimária ou à ejaculação incompleta. Em caso de suspeita de 

azoospermia, a recolha de sémen deve ser repetida na presença de um estímulo forte, como uma 

cadela em estro e a bexiga urinária deve ser cateterizada, de modo a pesquisar a ocorrência de 

ejaculação retrógrada (Kustritz, 2007). No caso de azoospermia, pode ainda ser testada a 

concentração da Fosfatase Alcalina (FA) no ejaculado, que é secretada pelo epidídimo. Uma 

concentração baixa de FA no ejaculado (< 5000 U.I./L), indica uma azoospermia por retenção, 

mas não permite diferenciar a ejaculação incompleta de causas obstrutivas (Kustritz, 2003). 

Deve ser realizada uma palpação cuidada do epidídimo, associada à ecografia, para deteção de 

anomalias no epidídimo ou no cordão espermático (Blendinger, 2007). 

 

2.4.5. Teste Hipoosmótico 

 

O teste hipoosmótico permite a avaliação da integridade da membrana dos 

espermatozoides, sendo um indicador da funcionalidade espermática (WHO, 2010). Consiste 

em colocar os espermatozoides em contacto com um meio hipoosmótico, como por exemplo, a 

solução de citrato de sódio e frutose em água destilada, a solução de sacarose ou água destilada 

(Kustritz, 2007). As membranas espermáticas intactas, permitirão que o fluido penetre no 
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espermatozoide para equilibrar o gradiente osmótico, resultando na tumefação da cauda. Um 

resultado positivo é avaliado pelo enrolamento da cauda (Kolster, 2018). A percentagem de 

espermatozoides positivos ao teste hipoosmótico é calculada contando 200 espermatozoides, 

subtraindo ao resultado, a percentagem de anomalias morfológicas de enrolamento da cauda 

(Kustritz, 2007). Os resultados do teste hipoosmótico em sémen fresco canino, têm sido 

positivamente correlacionados com a mobilidade progressiva e com a morfologia normal 

(Kolster, 2018). 

 

2.5. Danos no DNA Espermático 

 

As três principais teorias propostas para a origem dos danos no DNA espermático 

durante a espermatogénese são: a condensação anormal da cromatina espermática, a apoptose 

abortiva e a formação de espécies reativas de oxigénio (ROS) (García-Rodríguez et al., 2019). 

Os danos no DNA dos espermatozoides são caracterizados por sítios abásicos, modificações de 

bases, quebras de cadeia simples e duplas do DNA e ligações cruzadas das proteínas do DNA 

(Gunes et al., 2015). Estes mecanismos poderão ser influenciados por vários parâmetros como 

a idade, o período de abstinência de ejaculação, mas também poderão surgir devido à exposição 

a fatores de stresse ambiental como químicos e radiações ou associados a condições patológicas 

como infeções mediadas por microorganismos (ex. brucela), neoplasia, varicocele e hipertermia 

(García-Rodríguez et al., 2019). 

 

2.5.1. Condensação Anormal da Cromatina 

 

A condensação da cromatina é um processo crítico que requer o ajuste de uma 

quantidade muito grande de DNA numa célula muito pequena. Para o controlo das funções do 

espermatozoide, é ativado um mecanismo de reorganização do núcleo, nas fases finais da 

espermatogénese, que implica a substituição de aproximadamente 80% das histonas por 

proteínas de transição nuclear e posteriormente por protaminas (García-Rodríguez et al., 2019). 

Desta forma, a cromatina encontra-se enrolada em superenrolamentos únicos denominados de 

toroides. As protaminas são proteínas de pequeno tamanho (1/6 das histonas) que contêm um 

núcleo rico em arginina e uma concentração elevada de resíduos de cisteína. O núcleo rico em 

arginina possui uma carga positiva que permite ancoragem das protaminas ao DNA, que possui 

carga negativa. Os resíduos de cisteína permitem a formação de pontes bissulfito entre os 
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resíduos de protamina, aumentando o nível de condensação e estabilidade do núcleo do 

espermatozoide (Gunes et al., 2015; García-Rodríguez et al., 2019).  

A condensação do núcleo com protaminas em vez de histonas, permite ao 

espermatozoide obter um núcleo menor e mais hidrodinâmico, que auxilia no movimento e 

transporte. Também oferece estabilidade e proteção do DNA contra os agentes externos como 

a oxidação e competição com fatores transcricionais. A protaminação funciona ainda como um 

ponto de controlo, sendo ativada a apoptose em caso de ocorrência de erros (Gunes et al., 2015; 

García-Rodríguez et al., 2019). Esta constituição e organização da cromatina espermática 

permite ao espermatozoide ser auto-suficiente até à fertilização (García-Rodríguez et al., 2019). 

Erros na protaminação podem originar a produção de danos no DNA. Aquando da 

substituição das histonas, durante a espermiogénese, são produzidas quebras temporárias de 

forma a relaxar a estrutura do DNA. Caso estas quebras não sejam reparadas antes do final da 

espermiogénese, irão surgir no espermatozoide maduro como DNA fragmentado. Os danos no 

DNA poderão também surgir devido a uma compactação insuficiente da cromatina, devido a 

uma incompleta formação de pontes bissulfito, aquando da passagem pelo epidídimo (Lewis, 

2008; García-Rodríguez et al., 2019). Inclusive, uma proporção inadequada de protaminas está 

associada à formação de genomas aberrantes (García-Rodríguez et al., 2019). 

 

2.5.2. Apoptose Abortiva 

 

A apoptose é uma forma de morte celular programada e controlada geneticamente e que 

é necessária para o desenrolar da espermatogénese.  Durante a espermatogénese, a apoptose 

limita o tamanho da população celular germinativa e auxilia à ótima proporção do rácio células 

germinativas- células de Sertoli. A apoptose é o mecanismo fisiológico para eliminar o excesso 

de células durante a proliferação, remover derivados de células hormona-dependentes e 

eliminar células com potencial destrutivo. Por vezes, as células destinadas a serem eliminadas 

escapam ao processo de apoptose e fazem parte do ejaculado. Este fenómeno é denominado de 

apoptose abortiva. Estas células com marcadores apoptóticos possuem o DNA parcialmente 

fragmentado, mas ainda mantêm a capacidade para se diferenciar em espermatozoides. Estes 

espermatozoides poderão possuir uma morfologia normal, mas o seu DNA está altamente 

danificado, podendo o dano ser transmitido à próxima geração (Gunes et al., 2015; García-

Rodríguez et al., 2019). 



Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

30 
 

A exposição à radiação e a agentes tóxicos induz danos no DNA espermático que podem 

levar à apoptose pela formação de proteínas pro-apoptóticas. Adicionalmente, o dano no DNA 

pode levar à produção de proteínas defeituosas, dano e atrofia celular. A fragmentação do DNA 

é um marcador tardio da apoptose e tem sido associado à baixa motilidade espermática 

sugerindo-se ser um bom indicador da fertilidade masculina (Gunes et al., 2015). 

 

2.5.3. Stresse Oxidativo nos Espermatozoides 

 

As espécies reativas de oxigénio (ROS) são moléculas altamente instáveis que contêm 

átomos de oxigénio parcialmente reduzidos que são capazes de reagir com quase todas a 

biomoléculas. Exemplos de ROS incluem o peróxido de hidrogénio, o radical hidroxilo, o óxido 

nítrico e o ácido hipoclorídrico (Gunes et al., 2015; García-Rodríguez et al., 2019). Estes 

compostos são produzidos pelo metabolismo do oxigénio durante as reações celulares e um 

baixo nível de ROS produzido pelo espermatozoide é essencial para o controlo da tensão 

vascular, para a expressão de genes, para a mobilidade, capacitação e fertilização, sendo por 

exemplo, a produção de peróxido de hidrogénio que ativa a reação acrossómica e a 

hiperativação (Reyes et al., 2012; Gunes et al., 2015; García-Rodríguez et al., 2019).  

O stresse oxidativo ocorre quando a produção de ROS potencialmente destrutivas, 

excedem as defesas antioxidantes naturais do organismo, resultando no dano celular 

(Tremellen, 2008). Uma taxa elevada de divisão celular causa uma taxa elevada de consumo de 

oxigénio, que ocorre num ambiente testicular com uma baixa tensão de oxigénio. O 

compartimento intratubular é particularmente vulnerável ao stresse oxidativo e radicais livres. 

Os espermatozoides são muito suscetíveis ao stresse oxidativo devido à sua membrana 

plasmática ser rica em ácidos gordos insaturados e por possuírem uma reduzida capacidade de 

reparação (Lewis, 2008; Maxie, 2016). Tudo isto combina com a presença de sistemas que 

geram espécies reativas de oxigénio (Maxie, 2016). 

Os ROS causam infertilidade por dois mecanismos principais: danificando a membrana 

do espermatozoide, reduzindo a motilidade espermática e a capacidade de fusão com o oócito 

e segundamente, danificando diretamente o DNA espermático, comprometendo a contribuição 

do genoma masculino ao embrião (Tremellen, 2008). 

As fontes de ROS no sémen podem ser exógenas ou endógenas. São exemplos de fontes 

exógenas, a exposição à radiação, a herbicidas, ao stresse crónico, a medicamentos e à poluição 

do ar, tal como a exposição ao ambiente externo após a ejaculação (Gunes et al., 2015). Fontes 
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endógenas de ROS são provenientes da respiração mitocondrial e sistemas enzimáticos, como 

a NADPH oxidase, a xantina oxidase e o citocromo P450, estando o esperma mais vulnerável 

ao ataque oxidativo no caso de inflamação ou patologia como orquite, epididimite, hipertermia 

testicular e varicocele (Tremellen, 2008; Gunes et al., 2015; Maxie, 2016). 

No sémen, as principais fontes de ROS endógenas são os leucócitos, os espermatozoides 

imaturos e os espermatozoides morfologicamente anormais. Os espermatozoides produzem 

ROS principalmente pela atividade da enzima NADPH oxidase e da enzima NADH 

oxirredutase mitocondrial (García-Rodríguez et al., 2019). O esperma imaturo e 

terarozoospermico é muitas vezes caracterizado pela presença de um excesso de resíduos 

citoplasmáticos na peça intermédia. Estes resíduos são ricos em fosfato de dinucleótido de 

nicotinamida e adenina (NADPH), que é um percursor da produção de superóxido, via NADPH 

oxidase, que se encontra localizada na membrana plasmática. Por esta razão, o esperma 

teratozoospermico produz uma maior quantidade de ROS que o esperma com morfologia 

normal (Tremellen, 2008). No entanto, a respiração mitocondrial parece ser a maior fonte 

espermática de ROS, uma vez que a peça intermédia dos espermatozoides é rica em 

mitocôndrias e sendo necessário um suplemento contínuo de energia para o movimento 

(García-Rodríguez et al., 2019). 

Os ROS têm a capacidade de danificar diretamente o DNA atuando sobre as bases 

purínicas e pirimidínicas e no esqueleto da desoxirribose (Tremellen, 2008). Das quatro bases, 

a guanina é a mais suscetível à oxidação. A forma mais comum de oxidação da guanina é a 8-

oxo-7,8-dihidroguanina (8-oxoGua) que é gerada endogenamente por ROS e se encontra na 

estrutura do DNA, sendo responsável pela mutação de transversão durante a replicação do 

DNA.  A 8-oxoGua parece ser responsável por mutações espontâneas das células da linha 

germinativa (García-Rodríguez et al., 2019). 

Um défice na protaminação resulta num DNA espermático mais vulnerável aos ROS. 

Alternativamente os ROS poderão iniciar a apoptose, levando à degradação do DNA mediada 

por caspases. A quantidade de ROS está inversamente correlacionada com a integridade do 

DNA espermático (Tremellen, 2008). 
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2.5.3.1. Capacidade Antioxidante 

 

O organismo possui várias estratégias antioxidantes para se proteger dos danos 

provocados pelos ROS. Isto permite que o metabolismo oxidativo normal decorra sem ocorrer 

o dano celular, permitindo também a resposta imunitária mediada por ROS. Os sistemas 

antioxidantes são fatores importantes no desempenho normal do testículo e epidídimo e 

adicionalmente na doença testicular (Maxie, 2016). 

Os sistemas protetores incluem enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase 

intracelular (SOD) e a catalase (CAT), presentes no sémen e que inativam o anião superóxido 

e radical peróxido convertendo-os em água e oxigénio. A SOD previne a peroxidação lipídica 

da membrana plasmática pela NADPH oxidase e ainda previne a capacitação e hiperativação 

prematuras induzidas pelo anião superóxido antes da ejaculação (Lanzafame et al., 2009). A 

glutationa peroxidase (GSH) está envolvida na redução de hidroperóxidos que usam a 

glutationa como dador de eletrões (Tremellen, 2008). 

São exemplos de antioxidantes não-ezimáticos presentes no sémen, o ácido ascórbico 

(Vitamina C), o alfa-tocoferol (Vitamina E), a glutationa, aminoácidos (taurina e hipotaurina), 

a albumina, a carnitina e os prostassomas (organelos extracelulares produzidos pela próstata). 

Os prostassomas fundem-se com os leucócitos reduzindo a sua produção de ROS e a oxidação 

da albumina permite a interceção dos ROS. Os outros agentes antioxidantes, atuam através da 

neutralização direta e química dos radicais livres (Tremellen, 2008). 

Os antioxidantes contidos no plasma seminal, são essenciais na prevenção do ataque 

oxidativo aos espermatozoides após a ejaculação. No entanto, durante a espermatogénese e 

armazenamento no epidídimo, os sistemas antioxidantes ativos são os intrínsecos aos testículos 

e epidídimo e ao próprio espermatozoide (Tremellen, 2008). 

O sucesso da espermatogénese depende do balanço entre a produção e remoção de ROS 

(Maxie, 2016). Tem sido observada uma relação da presença de ROS no sémen e de danos 

oxidativos no DNA dos espermatozoides com a infertilidade (Tremellen, 2008). 
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3.  Ensaio Cometa 

 

O Ensaio Cometa ou eletroforese em gel de células isoladas, é o método mais utilizado 

para a mensuração de danos no DNA de células eucariotas (Langie et al., 2015). É um método 

sensível, simples e económico que permite a quantificação e identificação do tipo de dano no 

DNA (Collins, 2004; Collins et al., 2008; Azqueta & Collins, 2013). 

O Ensaio Cometa é um método versátil e específico que quantifica quebras de cadeia 

simples e de cadeia dupla, locais alcali-lábeis e ligações cruzadas (Baumgartner et al., 2007; 

Collins et al., 2008). Esta técnica pode identificar desde uma frequência de centenas (dano 

endógeno baixo) a vários milhares de quebras por célula (dano experimentalmente infligido 

sem matar a célula) (Langie et al., 2015). 

Nas células somáticas vivas, o DNA encontra-se enrolado em volta de um centro de 

histonas, o que origina o superenrolamento negativo, estando assim organizado em 

nucleossomas. Após a lise a pH 10 em 2,5 M de NaCL, a maioria das histonas é removida e os 

nucleossomas são rompidos, mas o DNA permanece superenrolado. Segundo a teoria de Cook 

et al. (1976), isto ocorre devido à sua união a uma matriz nuclear que se repete em intervalos 

formando várias unidades topológicas (loops) e a esta estrutura sem histonas dá-se o nome de 

nucleoide (Collins et al., 2008). 

O Ensaio Cometa baseia-se no princípio de que quando ocorre uma quebra de cadeia, o 

superenrolamento relaxa num determinado loop, permitindo a extensão desse loop e formando 

um halo em direção ao ânodo, quando submetido a um campo eletroforético (Collins, 2004; 

Collins et al., 2008). A formação de fragmentos, exige que ocorram duas quebras numa única 

cadeia de um loop (ocorre aquando de um alto nível de dano). Também é possível que ocorra o 

desprendimento do DNA da matriz a pH elevado, provocando a sua coalescência na 

neutralização. É a extensão de loops e a migração de fragmentos que forma a imagem 

característica da cauda de um cometa (Hartmann et al., 2003; Collins et al., 2008; Azqueta & 

Collins, 2013). Quantas mais quebras estão presentes, maior quantidade de DNA aparece na 

cauda do cometa (Azqueta & Collins, 2013). 

Existem algumas variantes do Ensaio Cometa, as variantes mais comuns são o Ensaio 

Cometa Alcalino e o Ensaio Cometa Neutro, com ou sem a utilização de enzimas de reparação 

específica. A variante mais utilizada é o Ensaio Cometa em condições alcalinas. Este método 

provavelmente terá ganho popularidade por ser comparado a métodos antigos como a Elução 

Alcalina ou a Sedimentação Alcalina em Sacarose, onde é essencial a separação das cadeias de 
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DNA em volta do local da quebra por desnaturação alcalina, para revelar a quebra, ao contrário 

do que ocorre no Ensaio Cometa (Collins, 2004; Collins et al., 2008). Em condições neutras 

(pH 8-9), são detetadas maioritariamente quebras de cadeia dupla, apesar de também serem 

detetadas quebras de cadeia simples, devido ao relaxamento dos loops que contêm estas quebras 

(Baumgartner et al., 2007). O relaxamento e extensão de loops implica apenas uma quebra de 

cadeia simples, o que pode ocorrer tanto sob condições neutras como alcalinas, não sendo 

necessário um pH elevado para serem detetadas as quebras de cadeia simples (Collins et al., 

2008). 

Sob condições alcalinas, são detetadas quebras de cadeia simples e dupla (a pH 12,3) e 

locais alcali-lábeis a pH superior a 13 (Baumgartner et al., 2007). Os locais alcali-lábeis são 

locais apurínicos e apirimidínicos (locais AP) que são provenientes da perda de uma base 

danificada, deixando um açúcar sem base no esqueleto estrutural. Os locais AP, ocorrem como 

intermediários durante a reparação por excisão de bases e podem também surgir 

espontaneamente devido a alterações na estabilidade química de bases ou açúcares. A pH 13, 

os locais AP convertem-se em quebras simples e é desta forma que são detetados no Ensaio 

Cometa (Collins et al., 2008). As ligações cruzadas inibem a migração do DNA no campo 

eletroforético, por estabilização da sua estrutura (Baumgartner et al., 2007). 

 

3.1. Ensaio Cometa Alcalino 

 

Resumidamente, o Ensaio Cometa alcalino consiste em obter uma suspensão de células 

em agarose para formar um gel fino numa lâmina de microscópio. Este passo tem o objetivo de 

imobilizar as células para posteriormente serem sujeitas à eletroforese (Baumgartner et al., 

2007). As células são sujeitas a uma lise com um detergente para remover as membranas 

celulares e nucleares, libertando todos os componentes solúveis celulares. É nesta fase que 

também são removidas as histonas, uma vez que a solução de lise contém hidróxido de sódio 

(NaOH) a mais de 2 M. Após a lise, é feita a incubação das lâminas em solução de eletroforese 

a pH elevado de forma a equilibrar os géis, nesta fase, o DNA é desnaturado e dá-se a conversão 

dos locais AP (Baumgartner et al., 2007; Collins et al., 2008). Segue-se a eletroforese a 0.7–

0.9 Volts/cm sendo necessária a posterior neutralização (Baumgartner et al., 2007). O dano é 

quantificado como um índice da frequência de quebras, após a coloração com corante de 

fluorescência, através da intensidade de fluorescência do DNA observada na cauda do cometa 

(Azqueta & Collins, 2013; Collins, 2014). Portanto, à medida que o nível de dano aumenta, é a 
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intensidade relativa da fluorescência do DNA na cauda que aumenta, em vez do comprimento 

da cauda, dependendo do número de loops de DNA relaxados (Collins et al., 2008). 

Em comparação com o Ensaio Cometa em condições neutras, sob condições alcalinas, 

ocorre a desnaturação do DNA e a cauda do cometa apresenta-se mais granular, como se 

estivessem presentes fragmentos de DNA (Collins et al., 2008; Ribas-Maynou et al., 2012). 

Originam-se caudas de cometa mais pronunciadas, aumentando a amplitude de dano que pode 

ser detetado, mas a sensibilidade do teste não aumenta relativamente a condições próximas da 

neutralidade (Collins, 2004). 

 

3.1.1. Deteção de Danos Oxidativos no DNA 

 

Nas células, para além de quebras de cadeia e locais AP, estão presentes bases oxidadas. 

Estas bases podem ser detetadas com o Ensaio Cometa, através da incorporação da digestão por 

uma endonuclease de reparação específica (enzima bacteriana de reparação), após a lise. As 

endonucleases, atuam como glicosilases específicas e AP liases, reconhecendo as bases 

oxidadas, removendo-as (formando locais AP) e convertendo os locais AP em quebras de cadeia 

(Collins et al., 2008; Collins, 2014). A Formamidopirimidina DNA glicosilase (FPG) reconhece 

a purina oxidada 8-oxo-7,8-dihidroguanina (8-oxoGua) e também purinas de anel aberto ou 

formamidopirimidinas (FapyGua). A Endonuclease III reconhece pirimidinas oxidadas e 

converte-as em quebras de cadeia.  Uma vez que tanto a FPG como a Endonuclease III possuem 

uma AP liase associada, estas enzimas detetam também os locais AP e por esta razão, em 

paralelo com a incubação enzimática, uma lâmina é incubada apenas com tampão, como 

controlo. O resultado deste controlo (danos basais) é subtraído ao resultado com enzima (danos 

totais) obtendo-se apenas os danos dos locais enzima-sensíveis, ou seja, das bases alteradas por 

oxidação (danos oxidativos) (Collins et al., 2008).  

Se algumas lesões forem inacessíveis à enzima ou ocorrerem em clusters (exemplo: 

várias lesões num loop de DNA), a 8-oxoGua será subestimada. Por exemplo, quando as lesões 

são provocadas por radiação ionizante, encontram-se em clusters misturando-se com quebras 

de cadeia simples. Neste caso, apenas após a reparação das quebras é que se detetarão as bases 

oxidadas. Por outro lado, o nível de 8-oxoGua detetado com FPG poderá ser sobrestimado, uma 

vez que é possível que as formamidopirimidinas estejam presentes (Collins et al., 2008). 

Podem ser utilizadas outras enzimas como por exemplo, a hOGG1 (8-oxoguanina DNA 

N-glicosilase-1 humana) que é análoga da FPG de origem humana. Esta enzima é mais 
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específica que a FPG, uma vez que deteta apenas produtos de oxidação como a 8-oxoGua e a 

metil-FapyGua (2,6-diamino-4-hidroxi-5-formamidopirimidina) ao contrário da FPG que 

também deteta locais alcali-lábeis (Collins et al., 2008). 

 

3.2. Ensaio Cometa Alcalino em Espermatozoides 

 

Sendo o Ensaio Cometa uma técnica versátil, é adaptável a vários tipos de células 

inclusive aos espermatozoides (Sipinen et al., 2010). Vários grupos têm ajustado o método 

básico do Ensaio Cometa Alcalino de Singh et al. (1989), para o uso em sémen humano e animal 

(García-Rodríguez et al., 2019). 

A avaliação da integridade do DNA espermático é de grande importância, uma vez que 

a infertilidade e a subfertilidade estão associadas a uma maior proporção de espermatozoides 

com danos no DNA. Além disso, o sémen com o DNA comprometido, tem capacidade de 

fertilização, independentemente do grau de dano, afetando a qualidade e o desenvolvimento do 

embrião, tal como a formação de blastocistos e a taxa de conceção (Tremellen, 2008; García-

Rodríguez et al., 2019). 

Como referido anteriormente, a cromatina espermática difere da cromatina das células 

somáticas na sua constituição e organização. Estas características providenciam ao 

espermatozoide, uma maior resistência e proteção contra as agressões sobre o seu DNA. 

Inclusive, após a ejaculação são formadas mais pontes bissulfito aumentando assim a 

estabilidade da cromatina espermática (Lewis, 2008). No entanto, a capacidade de reparação do 

DNA dos espermatozoides cessa após a espermiogénese e desta forma, o espermatozoide não 

tem capacidade de reparação durante a passagem no epidídimo nem pós-ejaculação. 

Igualmente, a sua capacidade de completar a apoptose é cessada. A falta de mecanismos de 

correção explica a observação de danos no DNA espermático mesmo em condições normais de 

fertilidade, tal como uma maior quantidade de danos basais relativamente às células somáticas 

(Baumgartner et al., 2007; Lewis, 2008). 

 Para a realização do Ensaio Cometa em espermatozoides, é necessária a descondensação 

da cromatina, previamente à lise e à separação das cadeias (Baumgartner et al., 2007; Ribas-

Maynou et al., 2012). A técnica difere em relação às células somáticas devido ao 

espermatozoide ter uma maior resistência à lise e à descondensação da cromatina. Para 

descondensar a cromatina espermática, é necessária a incubação das células em 4 a 10 mM de 
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ditiotreitol (DTT) e/ ou 0,05 a 0,1 mg/mL de proteinase K para remover as protaminas 

(Baumgartner et al., 2007; Ribas-Maynou et al., 2012). 

 

3.3. Visualização e classificação dos Cometas 

 

O DNA pode ser visualizado por microscopia de fluorescência, após a coloração com 

um fluorocromo que se liga ao DNA. O brometo de etídio é provavelmente o corante mais 

utilizado, seguido do 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) (Collins, 2004). O brometo de etídio, 

liga-se ao DNA por intercalação, ligando-se a pares de base purina-pirimidina e liga-se com 

maior eficácia ao DNA de cadeia dupla do que ao DNA de cadeia simples. O DAPI, liga-se ao 

sulco menor do DNA, preferencialmente em sequências ricas em A-T (adenina-timina) 

(Mabuchi & Nishikawa, 2000; Collins et al., 2008). Outras corantes que podem ser utilizados 

são: o Laranja de Acridina, o Iodeto de Propídio e associações como o SYBR® (Thermo Fisher 

Scientific, EUA) Gold e Green I, YOYO®-1 (Thermo Fisher Scientific, EUA) (benzoxazolium-

4-quinolinum, oxazole yellow homodimer), TOTO™ (dímeros de ciamina) e o corante sem 

fluorescência, o corante de prata (Collins et al., 2008). 

A classificação de cometas pode ser realizada utilizando vários métodos. A inspeção 

visual, é um método simples e barato. Tipicamente os cometas são classificados em 5 categorias 

de dano: 0 representando células sem danos e de 1 a 4 representando intensidades relativas 

crescentes de fluorescência da cauda (Figura 9). O somatório das classificações de 100 cometas 

fornece-nos resultados entre 0 a 400 unidades arbitrárias (U.A.) (Collins et al., 2008). 

 

 
Figura 9: Graus de danos na cauda de cometas (0-4) (adaptado de Collins, 2004). 
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Hoje em dia é possível a análise de imagem através do acoplamento de uma câmara 

ligada a um computador com um software apropriado comercialmente disponível, sendo as 

imagens selecionadas pelo operador ou por sistemas automatizados. Estes sistemas identificam 

os cometas e fazem uma avaliação com intervenção humana mínima, como é o exemplo do 

Comet Assay IV® (Perceptive Instruments, Suffolk, UK). Estes sistemas medem o dano através 

da intensidade relativa da cauda do cometa ou do momento da cauda (produto do comprimento 

da cauda e da percentagem de DNA na cauda) e fornecem outras informações como a 

intensidade total de cada cometa, o comprimento da cauda, a percentagem de DNA na cabeça 

e na cauda (Collins et al., 2008). Segundo Lewis (2008) a percentagem de DNA na cauda 

aparenta ser o parâmetro com mais reprodutibilidade na avaliação dos danos do DNA 

espermático com o Ensaio Cometa. A inspeção visual, apesar de ser um método mais laborioso 

e de ser necessário alguma experiência do avaliador, revelou-se um método bem correlacionado 

com os sistemas informatizados (Collins et al., 2008). 

 

3.4. Vantagens e Limitações 

 

Nos últimos anos, têm vindo a ser desenvolvidos vários métodos para avaliar a 

integridade do DNA dos espermatozoides. Algumas técnicas utilizadas são o Teste de 

Dispersão da Cromatina Espermática (Sperm Chromatin Dispersion; SCD), a deteção de quebra 

do DNA por hibridização in situ fluorescente (DNA breakage detection-Fluorescence in situ 

hybridization; DBDFISH) e o método de marcação de nicks por dUTP e deoxinucleotidil 

terminal transferase (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling; TUNEL) 

(Baumgartner et al. 2007). Em comparação com o Ensaio Cometa, estes métodos apresentam 

várias limitações, detetando apenas a fragmentação do DNA. Com o Ensaio Cometa, é possível 

identificar o tipo de danos presentes no DNA, promovendo a possibilidade de identificação da 

origem do dano e da escolha de um tratamento, ao contrário dos outros métodos convencionais, 

como o TUNEL, que se baseiam na classificação das células em danificadas e não danificadas 

(Ribas-Maynou et al., 2012). 

O Ensaio Cometa permite avaliar a resposta das células ao dano e a capacidade de 

reparação do DNA individualmente, permitindo a avaliação de uma população heterogénea de 

células (Collins et al., 2008). Esta característica tem vantagens no que diz respeito ao sémen, 

uma vez que é possível o isolamento das melhores subpopulações espermáticas para uso clínico. 

O Ensaio Cometa tem também a vantagem de requerer apenas 100 células para análise, o que 
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permite o estudo do sémen intratesticular e de ejaculados com baixa concentração (Lewis, 

2008). 

Outro método altamente eficiente é o Teste da Estrutura da Cromatina Espermática 

(Sperm Chromatin Structure Assay; SCSA), que conjuga o corante laranja de acridina com a 

citometria de fluxo para avaliar o rácio de DNA de cadeia simples e dupla. Apesar deste método 

ser mais rápido, preciso e objetivo, o Ensaio Cometa é mais versátil e seletivo, podendo detetar 

vários tipos de dano inclusive, danos oxidativos (Baumgartner et al., 2007; Pereira et al., 2017). 

Recentemente, foi desenvolvida uma variação do Ensaio Cometa, o Ensaio Cometa 

bidimensional de duas caudas (Two-tailed Comet Assay; TT-comet) em espermatozoides, que 

diferencia quebras cadeia simples e quebras de cadeia duplas no mesmo cometa, permitindo a 

quantificação dos dois tipos de quebras individualmente (Cortés-Gutiérrez et al., 2014). 

O Ensaio Cometa possui algumas limitações, são exemplos a análise de um número 

limitado de células, não sendo possível o estudo da população; a necessidade de utilização de 

células viáveis e a grande variedade de protocolos, tornando mais difícil a comparação de 

resultados e determinação dos limiares de risco de infertilidade (Olive & Banáth, 2006; 

Evenson, 2016). Outras limitações relativas ao Ensaio Cometa Alcalino em espermatozoides 

são a medição de locais alcali-lábeis não específicos para a infertilidade e a incapacidade de 

distinção entre quebras de cadeia de origem endógena e induzida (Lewis, 2008). 

 

3.5. Aplicações 

 

As células mais frequentemente estudadas pelo Ensaio Cometa são células animais em 

cultura ou isoladas, como por exemplo linfócitos, espermatozoides, e células desagregadas dos 

tecidos como células epiteliais prostáticas e hepatócitos (Collins, 2004; Pereira et al., 2017; 

Galiza, 2017). Também têm sido estudadas células vegetais, após a libertação dos seus núcleos 

da parede celular por maceração (Collins, 2004). Uma grande vantagem do Ensaio Cometa é a 

possibilidade do estudo em modelos in vivo, permitindo o estudo das células de uma grande 

variedade de tecidos e de organismos (Langie et al., 2015).  

Desde o desenvolvimento do Ensaio Cometa, esta metodologia tem sido vastamente 

utilizada no estudo da genotoxicidade de químicos e fármacos e mais recentemente, de 

nanomateriais, tanto in vitro como em modelos in vivo. A Drosophila melanogaster é um 

modelo in vivo extensivamente utilizado no estudo da genotoxicidade de químicos, por ser um 

modelo importante da reposta ao dano do DNA humano (Gaivão & Sierra, 2014; Langie et al., 
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2015; Sario et al., 2018). O Ensaio Cometa tem vindo a ser crescentemente aplicado em estudos 

ecológicos da qualidade ambiental e no âmbito da conservação de espécies selvagens (Costa et 

al., 2014; Gosálvez et al., 2014). 

O Ensaio Cometa desempenha um papel importante na área da oncologia, sendo o dano 

no DNA em conjunto com um mecanismo de reparação ineficaz, que levam ao início da 

patogénese e à progressão do cancro. Este ensaio tem sido extensivamente utilizado na 

determinação dos níveis de danos no DNA em células tumorais e na caracterização dos 

mecanismos de reparação, na tentativa de caracterizar os vários tipos e diferentes estadios de 

cancro (Gunasekarana et al., 2015). Esta técnica mostra-se ser rápida e confiável na 

determinação da resposta das células tumorais aos diferentes quimioterápicos, tal como na 

determinação da resistência tumoral, a partir da avaliação da heterogeneidade dos danos do 

DNA (Collins et al., 2008; Apostolou et al., 2014).  

O Ensaio Cometa nos espermatozoides tem tido grande foco e tem-se centrado no estudo 

da infertilidade masculina. Os estudos nesta área revelam que pacientes inférteis possuem danos 

no DNA aumentados relativamente aos férteis. A modificação e a otimização da técnica têm-

se revelado um desafio, devido à estrutura única da cromatina espermática e devido ao caracter 

espécie-específico da protaminação e por esta razão têm-se desenvolvido variações da técnica 

(Cortés-Gutiérrez et al., 2014; Gunasekarana et al., 2015). 

A relação entre o dano no DNA e a qualidade embrionária particularmente no que diz 

respeito ao aborto e capacidade do oócito reparar diferentes níveis de danos espermáticos, são 

aspetos que poderão vir a ser determinados futuramente. O Ensaio Cometa é uma ferramenta 

importante na otimização das técnicas de preservação de sémen e de embriões, tal como na 

otimização das técnicas de reprodução assistida e no diagnóstico e tratamento da infertilidade 

(Gosálvez, 2017) 
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Capítulo II – Estudo 

 

1. Objetivos 

 

O principal objetivo deste estudo centrou-se em analisar se as características do fluxo 

sanguíneo das artérias testiculares, avaliadas pela técnica ecográfica em modo Doppler, podem 

estar associadas à quantidade de stresse oxidativo do DNA dos espermatozoides à altura da 

ecografia, avaliada através do Ensaio Cometa. 

Outros objetivos deste estudo enumeram-se por: 

• Analisar as diferenças entre cães normozoospérmicos e não normozoospérmicos no que 

diz respeito aos dados demográficos, parâmetros espermáticos e parâmetros ecográficos 

estudados. 

• Analisar as diferenças nos parâmetros ecográficos entre testículo direito e testículo 

esquerdo, tal como entre as duas regiões estudadas da artéria testicular. 

• Contribuir ao estabelecimento de valores ecográficos de referência, respeitantes aos 

parâmetros testiculares em modo-B e arteriais em modo Doppler, de cães 

normozoospérmicos e cães não normozoospérmicos.  

• Avaliar as relações entre as variáveis ecográficas em estudo e os dados demográficos e 

os parâmetros espermáticos. 

• Avaliar as relações entre as variáveis ecográficas em modo-B e em modo Doppler. 

• Avaliar as relações entre a quantidade dos diferentes tipos de dano no DNA espermático 

e as restantes variáveis em estudo. 

• Confrontar as várias técnicas de diagnóstico estudadas, no âmbito da prática clínica de 

Medicina Veterinária. 

 

2. Material e Métodos 

 

Foi estudada uma amostra composta por 12 cães machos inteiros de várias raças (três 

Beagles, um Cão de Água Português, um Retriever do Labrador, quatro Podengos, um Galgo 

Whipet e dois cães sem raça definida), com pesos entre 7,2 e 24,5 kg e idades entre 1,5 e 11 

anos. A amostragem das raças foi aleatória e os critérios de inclusão no estudo foram: cães 

púberes e saudáveis, sem alterações à BSE e não azoospérmicos. Os cães estudados são cães 
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pertencentes ao canil do HVUTAD, cães que compareceram à consulta reprodutiva e que 

participaram no estudo por voluntariedade e colaboração dos seus tutores.  

 Para avaliar o estado de saúde dos animais, foi realizada uma anamnese e um Exame 

Físico de Estado Geral a todos os cães. De seguida, foi realizado um exame Andrológico, que 

envolveu as seguintes etapas: inspeção da genitália externa, palpação testicular, avaliação do 

trato reprodutivo interno (ecografia testicular em modo-B e em modo Doppler colorido e 

pulsátil das artérias supratesticular e marginal) e a recolha e avaliação do sémen, incluindo a 

quantificação de danos no DNA espermático através do Ensaio Cometa. As amostras de sémen 

foram analisadas imediatamente após a recolha, no Laboratório do Hospital Veterinário da 

UTAD e no Laboratório de Genotoxicidade da UTAD. 

 

2.1.  Avaliação Ecográfica Testicular 

 

  As ecografias testiculares foram realizadas pelo mesmo operador, com o ecógrafo 

Philips® CX30 Portable Ultrasound (Philips, Amsterdam, Holland) e com sonda linear de 4-12 

MHz. As definições do ecógrafo de ganhos e foco foram ajustadas para as configurações médias 

do ecógrafo e mantiveram-se constantes em todos os exames. Os animais foram colocados sobre 

uma marquesa, sem sedação, em decúbito dorsal e foi colocado gel ecográfico na pele escrotal 

sem realização de tricotomia. 

 

2.1.1. Ecografia Testicular em Modo-B 

 

Foi realizada uma ecografia em modo-B ao testículo direito e ao testículo esquerdo de 

todos os cães. A frequência utilizada para o estudo do testículo foi de 10 MHz. Foram 

observadas a ecogenicidade e a heterogeneidade do parênquima e determinadas as dimensões 

testiculares: comprimento (c), altura (a) e largura (l), recorrendo aos cursores eletrónicos do 

ecógrafo. O comprimento e a altura testiculares foram medidos em plano sagital e a largura em 

plano transverso (Figura 10). O volume testicular foi calculado através da Fórmula empírica de 

Lambert: (c) × (a) × (l) × 0,71, que segundo Paltiel et al. (2002) e Gouletsou et al. (2008), é a 

fórmula mais precisa para estimar volume testicular do cão, na prática clínica. O volume 

testicular total foi calculado pela soma dos volumes do testículo direito e do testículo esquerdo. 
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Figura 10: Aparência do parênquima testicular em modo-B: ecografia em plano longitudinal (medição do 

comprimento e altura) (A); ecografia em plano transversal (medição da largura) (B). 

 

Para avaliar a ecogenicidade e heterogeneidade objetivas, foi utilizado o método 

proposto por Tomlinson et al. (2017). As imagens ecográficas do testículo direito e esquerdo 

de cada cão, em plano sagital e em plano transverso, foram fixas e arquivadas no ecógrafo e 

posteriormente introduzidas num computador para análise com o programa informático ImageJ 

(U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, https://imagej.nih.gov/ij/). A 

intensidade dos pixéis das imagens em plano sagital, foi determinada pela seleção de 6 campos 

circulares com diâmetro de 2,5 mm, no parênquima testicular (3 medialmente e 3 lateralmente 

ao mediastino), nas zonas mais homogéneas. Para as imagens em plano transverso, foi utilizado 

o mesmo método, mas foram selecionados 4 campos do parênquima testicular (2 cranialmente 

e 2 caudalmente ao mediastino) (Figura 11). A intensidade dos pixéis foi medida de acordo com 

uma escala de cinza de 1 a 255, em que 1 corresponde ao preto e 255 ao branco. Após a medição 

da intensidade dos pixéis em 10 campos de um testículo, foi calculada a média da intensidade 

dos píxeis (MIP), que corresponde à ecogenicidade. A heterogeneidade foi calculada através do 

desvio-padrão da média da intensidade dos pixéis (DPM) (quanto maior a variação dos pixéis 

maior a heterogeneidade). 

 
Figura 11: Demonstração do posicionamento dos cursores na seleção das áreas do parênquima para a medição da 

intensidade dos pixéis com ImageJ. Imagem em plano sagital (A); imagem em plano transversal (B) 

A

° 

B 

A

° 
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https://imagej.nih.gov/ij/
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2.1.2. Ecografia Testicular em modo Doppler Colorido e Pulsátil  

 

Neste estudo foi avaliado o fluxo sanguíneo da artéria testicular em duas regiões: na 

região distal do cordão espermático, denominada artéria supratesticular, mais precisamente na 

sua porção distal e na artéria marginal (Figura 12). Para a identificação da porção distal da 

artéria supratesticular, a sonda foi colocada no colo escrotal, imediatamente cranial ao polo 

cranial do testículo em posição longitudinal. A sonda foi movida distalmente para ser 

identificada a artéria marginal, no polo caudal do testículo. Os vasos e o fluxo sanguíneos foram 

identificados pelas cores vermelho e azul em modo Doppler colorido (5 Mhz). Foi escolhida 

preferencialmente uma porção do vaso com fluxo na direção da sonda (vermelho). De forma a 

reduzir artefactos, os ganhos de cor foram ajustados e o cursor de Doppler entre 5 a 7 mm, foi 

colocado no lúmen do vaso. As definições do ecógrafo foram mantidas em todos os exames 

(profundidade 4,5 – 5 cm, filtro de parede 0,06 m/s, frequência de repetição de pulso 2,5 kHz). 

O ângulo de “insonação” foi corrigido de acordo com a direção do fluxo e foram utilizados 

ângulos inferiores a 60°. Foi ativada a função de Doppler pulsátil e foram utilizados três ciclos 

cardíacos (três ondas espectrais consecutivas) para a medição dos seguintes parâmetros: 

velocidade do pico sistólico (SPV); velocidade diastólica final (EDV); índice de resistência (RI) 

e índice de pulsatilidade (PI). A SPV foi calculada colocando o cursor no ponto correspondente 

à velocidade máxima da onda espectral e a EDV calculou-se colocando o cursor no ponto da 

velocidade mínima imediatamente antes de um novo ciclo cardíaco. O RI foi calculado 

automaticamente pelo ecógrafo e o PI foi calculado automaticamente, após a seleção manual 

da onda espectral. Por fim, foi calculada a média dos parâmetros nos três ciclos. 

 

 
Figura 12: Ecografia em Modo Doppler colorido e pulsátil: da região distal da artéria supratesticular (A) e da 

artéria marginal (B). 

 

 

A B 
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2.2.  Recolha de Sémen 

 

 Para a recolha de sémen, foi utilizado o método de recolha manual por manipulação 

digital, na presença de uma cadela em cio quando necessário. Sempre que possível, foi utilizada 

uma segunda recolha realizada 48h após a primeira, com o objetivo de diminuir a percentagem 

de anomalias morfológicas por abstinência. Para cada recolha, foram utilizados dois tubos de 

graduados (Falcon®) de 15 mL, acoplados a funis de recolha (Minitube®), um para a fração 

espermática e outro para a recolha da terceira fração do ejaculado. A terceira fração foi 

descartada e os tubos de fração espermática foram imediatamente fechados, protegidos da luz 

direta, colocados em banho-maria a 37ºC e avaliados em poucos minutos. 

 

2.3.  Avaliação de Sémen 

 

A análise espermática incluiu os seguintes parâmetros de rotina: volume da fração 

espermática (mL), percentagem de mobilidade total (%), percentagem de mobilidade 

progressiva (%), concentração da fração espermática (espermatozoides ×106/mL), percentagem 

de espermatozoides com morfologia normal (%) e percentagem de espermatozoides positivos 

ao teste hipoosmótico (%). Para a análise espermática clássica recorreu-se ao auxílio de um 

microscópio de contraste de fase. Adicionalmente, foi realizado o Ensaio Cometa com e sem 

tratamento enzimático com FPG para a quantificação dos danos no DNA espermático.  

 Após o registo da coloração e do volume da segunda fração do ejaculado, os restantes 

parâmetros foram avaliados pela forma que se descreve em seguida. 

  

2.3.1. Mobilidade 

 

A mobilidade foi determinada visualmente. Foi pipetada uma gota de sémen (10 µL) 

numa lâmina previamente aquecida. De seguida, foi colocada uma lamela sobre a gota e 

visualizou-se ao microscópio de contraste de fase com objetiva de ampliação de 600 ×. A 

mobilidade total e progressiva, foi avaliada contando 10 espermatozoides em 10 campos 

diferentes. Os espermatozoides móveis, foram contabilizados para o cálculo da percentagem de 

mobilidade total. Apenas os espermatozoides com movimentos retilíneos, progressivos e com 

trajetória definida, foram contabilizados para avaliação da mobilidade progressiva. 
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2.3.2. Concentração 

 

 A concentração espermática foi determinada através da contagem visual com o auxílio 

de uma câmara de Neubauer optimizada (Marienfeld® 0,1 mm × 0,0025 mm2). Foi feita uma 

diluição da amostra (1:100) em água destilada e encheu-se os dois retículos da câmara de 

Neubauer. Após uns minutos de estabilização em ambiente húmido, observou-se ao 

microscópio de contraste de fase com objetiva de ampliação de 600 ×. Contaram-se os 

espermatozoides de 5 quadrados do quadrado central de cada retículo, na diagonal. A 

concentração foi calculada através da seguinte fórmula: média do número de espermatozoides 

contados nos dois retículos × 5 × 10000 × 100, obtendo-se o número de espermatozoides/mL. 

 

2.3.3. Morfologia 

  

 A técnica utilizada para avaliação da morfologia foi a coloração com Diff-Quick™. Foi 

pipetada uma gota de sémen numa lâmina previamente aquecida e realizado um esfregaço. Após 

a secagem ao ar, a lâmina foi mergulhada durante 1 minuto em cada solução sucessivamente: 

em fixador (metanol), em solução eosinofílica (eosina) e por fim em solução basofílica (azul de 

metileno).  O excesso de corante foi retirado em água corrente de baixa pressão. Após secagem 

da lâmina ao ar, a mesma foi observada ao microscópio de contraste de fase com objetiva de 

ampliação de 600 ×. Foram contados 200 espermatozoides e foram identificadas as anomalias 

morfológicas de acordo com a classificação baseada na estrutura onde ocorre a anomalia 

(anomalias da cabeça, da peça intermédia e da peça principal). Seguidamente, foi calculada a 

percentagem de espermatozoides com morfologia normal (Figura 13). 

 
Figura 13: Anomalias morfológicas de espermatozoides de cão corados com Diff-Quick™: enrolamento da cauda 

(A; B); defeito Dag (C; D); cauda dobrada (E); peça intermédia dobrada (F); cabeça solta (G); gota citoplasmática 

(H). Ampliação 600 ×. 

A B C D 

E F G H 

D 
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2.3.4. Teste Hipoosmótico 

 

 Este teste permite avaliar a integridade da membrana plasmática dos espermatozoides e 

é um método alternativo às colorações para avaliar a vitalidade espermática (WHO, 2010). Para 

a realização do teste hipoosmótico, foi utilizado o protocolo proposto por Quintela et al. (2010). 

Uma amostra de 100 µL de sémen foi diluída em 1 mL de água destilada, num microtubo de 

1,5 mL. Após incubação a 37ºC durante 45 min, uma gota desta alíquota foi pipetada para uma 

lâmina previamente aquecida. A lâmina foi visualizada ao microscópio de contraste de fase com 

objetiva de ampliação de 400 ×. Foram contados 200 espermatozoides e os mesmos foram 

classificados como reativos ou não reativos, dependendo se apresentaram a cauda tumefacta ou 

intacta, respetivamente. Por fim, foi calculada a percentagem de espermatozoides positivos ao 

teste hipoosmótico. 

  

2.3.5. Classificação Espermática 

 

Os animais foram classificados como normais, quando apresentaram um ejaculado 

normozoospérmico e não normais quando a qualidade do ejaculado se mostrou diminuída, de 

acordo com os critérios da OMS (WHO, 2010), Johnston et al. (2001) e Kustritz (2007) (Tabela 

2). 

 

Tabela 2: Classificação do espermograma. 

Normozoospermia Ejaculado com parâmetros normais: 

Mobilidade Progressiva > 50%; 

Concentração > 200 × 106 espermatozoides/mL; 

Morfologia Normal > 70%. 

Astenozoospermia Ejaculado com baixa mobilidade progressiva (<50%). 

Oligozoospermia Ejaculado com baixa concentração (<200 × 106 espermatozoides/mL). 

Teratozoospermia Ejaculado com morfologia normal inferior a 70%. 

Oligoastenozoospermia  Ejaculado com baixa concentração e baixa mobilidade progressiva. 

Oligoteratozoospermia Ejaculado com baixa concentração e com morfologia anormal > 30%. 

Astenoteratozoospermia Ejaculado com baixa mobilidade e com morfologia anormal > 30%. 

Oligoastenoteratozoospermia Ejaculado com baixa concentração, baixa mobilidade e morfologia 

anormal > 30%. 

Azoospermia Ejaculado com ausência de espermatozoides. 
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2.4. Ensaio Cometa 

 

Para a realização do Ensaio Cometa foi utilizado o protocolo proposto e otimizado por Sipinen 

et al. (2010). 

 

2.4.1. Preparação das Lâminas Pré-impregnadas (Precoated) 

 

A preparação das lâminas é um procedimento determinante para o sucesso da técnica, 

uma vez que permite a aderência da segunda camada de agarose (géis) e consequentemente, a 

aderência das células à lâmina. Foi preparada previamente uma solução de agarose de ponto de 

fusão normal (normal melting point, NMP) a 1% em água destilada. Esta solução foi aquecida 

no micro-ondas até à completa fusão, em vários ciclos de aquecimento. De seguida, foi colocada 

em banho-maria a 52ºC. Foram utilizadas lâminas com canto fosco e foi identificado o lado 

precoated da lâmina. De seguida, as lâminas foram mergulhadas na solução de agarose uma a 

uma, na vertical e limpas com papel no lado oposto ao lado identificado. As lâminas foram 

deixadas a secar ao ar durante um mínimo de 24 h. Foram utilizadas duas lâminas por cada 

amostra de sémen e foram colocados dois géis em cada lâmina. 

 

2.4.2. Preparação das Células 

 

Primeiramente, foi calculado o volume de sémen necessário para que cada gel 

pretendido contivesse 3×104 espermatozoides. De seguida, o volume de sémen calculado foi 

diluído em 35 µL por cada gel de PBS 1 ×, num microtubo de 1,5 mL. As amostras foram 

centrifugadas a 420 × g durante 10 min e o sobrenadante foi descartado. Uma concentração 

adequada de células permite a obtenção de uma mono-camada, sem sobreposições e por outro 

lado, permite um número suficiente de células, contribuindo para a correta leitura dos resultados 

(Collins et al., 2008). 

 

2.4.3. Preparação dos Géis 

 

Aqueceu-se no micro-ondas (evitando a ebulição) uma solução previamente preparada 

de agarose de baixo ponto de fusão (Low Melting Point, LMP) a 1% em PBS 1 ×. A solução foi 

colocada em banho-maria a 37ºC. As amostras foram ressuspendidas nesta solução de agarose, 
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adicionando-se 35 µL por cada gel pretendido. De imediato, a suspensão foi pipetada para as 

lâminas previamente identificadas, formando dois géis em cada lâmina, cada um com 70 µL. 

Os géis foram imediatamente cobertos com uma lamela (18×18 mm) e as lâminas foram 

colocadas a 4ºC durante 5 min. É importante não deixar a agarose solidificar antes da colocação 

das lamelas, de forma a criar uma camada de células uniforme e uma aderência adequada das 

células à lâmina. As lamelas foram posteriormente retiradas cuidadosamente. 

 

2.4.4. Lise 

 

Os espermatozoides têm uma maior resistência à lise membranar e à descondensação da 

cromatina, relativamente às células somáticas. Desta forma, foram realizadas duas fases de lise, 

a Lise I e a Lise II. A solução de lise foi previamente preparada (NaCl a 2,5 M, EDTA a 0,1 M 

e Tris base a 0,01 M com pH 10 acertado com NaOH a 10 M). Para a realização da Lise I, foram 

adicionados 500 µL de Triton X a 1% e 1 mL de DTT (Ditiotreitol a 10 mg/mL em água 

destilada), a 50 mL da solução de lise, numa tina de coloração. As lâminas foram mergulhadas 

nesta solução por um tempo mínimo de 1 h a 4ºC. A Lise II, apenas diferiu da Lise I no que diz 

respeito à constituição, em que se substituiu o DTT por Proteinase K (2,5mg/ 50mL de solução 

de lise). 

 

2.4.5. Tratamento Enzimático 

 

Apenas uma lâmina de cada amostra foi submetida ao tratamento enzimático. Para este 

procedimento começou-se por fazer três lavagens sucessivas das lâminas em Buffer F, (uma 

solução-tampão de lavagem constituída por: HEPES a 0,04 M, KCL a 0,1 M, EDTA a 0,5 mM, 

Albumina Sérica Bovina a 0,2 mg/mL a pH 8 ajustado com KOH a 6 M), cada uma com a 

duração de 5 min. 

De seguida, incubaram-se as lâminas em câmara húmida com enzima FPG 

(formamidapirimidina DNA-glicosilase) previamente diluída em Buffer F e foram colocados 

50 μL desta solução sobre os géis, cobrindo-se com uma lamela (22×22 mm), durante 30 min 

a 37°C. As lâminas não submetidas ao tratamento enzimático, foram tratadas com 50 μL de 

Buffer F durante 30 min. 
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2.4.6. Alcalinização, Eletroforese e Neutralização  

 

As lâminas foram colocadas numa tina de eletroforese horizontal e incubadas em 

tampão de eletroforese (NaOH a 0,3 M, EDTA a 0,1 M e NAOH a 10 M a pH > 13), durante 

30 min a 4°C, de modo a ocorrer a desnaturação do DNA e a serem expressados os locais alcali-

lábeis como quebras de cadeia simples, em ambiente alcalino (Collins et al., 2008). De seguida, 

foi iniciada a eletroforese a 25 V (0,8V/ cm), 300 mA durante 30 min para a formação de 

cometas. Após a eletroforese, procedeu-se à neutralização com duas lavagens sucessivas das 

lâminas durante 10 min a 4°C, a primeira em PBS 1 × e a segunda, em água destilada. Após 

este procedimento, as lâminas foram secas ao ar e armazenadas. 

 

2.4.7. Coloração do DNA e Quantificação dos Danos 

 

Para a visualização dos resultados, as lâminas foram coradas com 20 µL em cada gel de 

corante de fluorescência DAPI (4’,6-diamidino-2-fenilindol), que cora o sulco menor do DNA, 

mais especificamente nas ligações A-T (Collins et al., 2008). Após a colocação de uma lamela 

(22×22 mm) e proteção das lâminas da luz, as lâminas foram visualizadas com recurso a um 

microscópio de fluorescência. 

Foram classificados visualmente 100 cometas por cada gel, em cinco categorias de 0 a 

4, de acordo com a classificação de Collins et al. (2008). O grau 0 corresponde a células sem 

dano no DNA (cometas sem cauda detetável). Os graus de 1 a 4 correspondem a graus 

crescentes de dano no DNA (crescente aumento da dimensão e da intensidade de cor da cauda) 

(Figura 14). 

 

 
Figura 14: DNA de espermatozoides de cão corado com DAPI: células sem danos (A); células com dano (B), 

(seta branca- nível 2 de dano; seta laranja- dano de nível 3). Ampliação 400 ×. 
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Após a classificação, foi calculado o somatório do dano no DNA dos espermatozoides 

de cada gel, que foi representado de 0 a 400 Unidades Arbitrárias (U.A.). Foi calculada a média 

dos resultados obtidos nos dois géis de cada lâmina. Os danos basais correspondem aos 

resultados obtidos pelas lâminas sem tratamento enzimático (controlo). Os danos totais 

correspondem aos resultados obtidos pelas lâminas submetidas ao tratamento enzimático e os 

danos oxidativos, foram calculados através da diferença entre os danos totais e os danos basais. 

 

2.5. Análise de Dados 

 

A análise estatística dos dados foi realizada com recurso ao programa informático IBM 

SPSS® (IBM, EUA) Statistics, versão 25. As diferenças na distribuição entre grupos 

independentes foram analisadas pelo teste de U de Mann Whitney. O teste exato de Fisher foi 

utilizado para comparar proporções de variáveis categóricas entre grupos independentes. As 

diferenças na distribuição das variáveis relacionadas, foram analisadas com recurso ao teste dos 

postos sinalizados de Wilcoxon. A determinação da associação entre as variáveis foi feita 

através do coeficiente de correlação de postos de Spearman, sendo utilizada a média entre o 

testículo direito e o testículo esquerdo no que diz respeito às variáveis ecográficas. O coeficiente 

de Determinação foi calculado através do programa Microsoft Office Excel® (Microsoft, EUA) 

2016. Os resultados foram apresentados como mediana (amplitude interquartil; interquartile 

range; IQR). As diferenças e correlações foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05. 

 

3. Resultados 

 

3.1.  Caracterização da Amostra 

 

A amostra estudada foi dividida em dois grupos de acordo com a qualidade espermática. 

Incluiu-se no grupo normais (N), os cães cujo ejaculado foi classificado como 

normozoospérmico e no grupo não normais, oligoastenoteratozoospermico (OAT), os cães cujo 

ejaculado foi classificado como não-normozoospérmico, mais precisamente com as 

classificações oligo-, asteno-, terato- ou oligoastenozoospérmico. 

Dos 12 cães incluídos neste estudo, todos apresentaram à palpação testicular, 

consistência testicular firme e pele escrotal fina e sem aderências. Três cães (25%) apresentaram 

um ligeiro grau de assimetria testicular. Apenas 5 dos 12 cães (41,6%) possuíam fertilidade 
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confirmada através de cobrição natural, sendo os restantes inexperientes. A caracterização geral 

da amostra estudada encontra-se descrita na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Caracterização da amostra em estudo (resultados gerais da idade, peso, raça, confirmação da fertilidade 

e classificação do espermograma, grupo). 

Cão 

(N=12) 

Idade 

(Anos) 

Peso 

(Kg) 

Raça Fertilidade 

Confirmada 

Classificação do 

Espermograma 

Grupo 

1 4 13,6 Beagle Não Normozoospermia N 

2 3 15 Beagle Sim Normozoospermia N 

3 3 11 Beagle Sim Normozoospermia N 

4 8 24,5 Cão de Água 

Português 

Não Teratozoospermia OAT 

5 8 23 Retriever do 

Labrador 

Não Oligoastenozoospermia OAT 

6 11 12 Sem Raça Definida Sim Teratozoospermia OAT 

7 5 16 Sem Raça Definida Sim Astenozoospermia OAT 

8 2 11 Podengo Português Não Oligozoospermia OAT 

9 6 7,6 Podengo Português Sim Oligozoospermia OAT 

10 5 17 Galgo Whippet Não Normozoospermia N 

11 1,5 10,4 Podengo Português Não Normozoospermia N 

12 2 7,2 Podengo Português Não Oligoastenozoospermia OAT 
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3.2.  Análise dos Dados Demográficos  

 

3.2.1. Idade 

 

A média e a mediana das idades do grupo OAT foram numericamente superiores 

relativamente ao grupo N. Não se observaram diferenças significativas na distribuição das 

idades entre os dois grupos (p=0,149). A comparação da idade entre os dois grupos apresenta-

se no Gráfico 1 e na Tabela 4. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição da idade (anos) nos dois grupos. A cruz corresponde à média, a linha central corresponde 

à mediana, a barra colorida corresponde à amplitude interquartil, as linhas superior e inferior correspondem aos 

valores máximo e mínimo, respetivamente. 

  

 

Tabela 4: Comparação da idade (anos) entre os grupos N e OAT. 

 Grupo N 

(N=5) 

Grupo OAT 

(N=7) 

Amostra Total 

(N=12) 

Média ± DP 3,3 ± 1,3 6,0 ± 3,3 4,8 ± 2,9 

Mediana (IQR) 3,0 (2,25) 6,0 (6,0) 4,5 (5,25) 

DP- desvio-padrão da média; IQR- amplitude interquartil. 
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3.2.2. Peso 

 

Não se observaram diferenças significativas na distribuição dos pesos entre os dois 

grupos (p=1,000). A comparação do peso entre os dois grupos apresenta-se no Gráfico 2 e na 

Tabela 5. 

 

 

  

Gráfico 2: Distribuição do peso (kg) nos dois grupos. A cruz corresponde à média, a linha central corresponde à 

mediana, a barra colorida corresponde à amplitude interquartil, as linhas superior e inferior correspondem aos 

valores máximo e mínimo, respetivamente. 

 

 

Tabela 5: Comparação da distribuição dos pesos (kg) entre os dois grupos. 

 Grupo N 

(N=5) 

Grupo OAT 

(N=7) 

Amostra Total 

(N=12) 

Média ± DP 13,4 ± 2,75 14,47 ± 6,9 14,03 ± 5,45 

Mediana (IQR) 13,6 (5,3) 12,0 (15,4) 12,8 (6,2) 

DP- desvio-padrão da média; IQR- amplitude interquartil. 
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3.2.3. Raça 

 

A amostragem das raças foi aleatória e não se observaram diferenças significativas nas 

proporções das raças nos dois grupos (p=0,101). A raça mais frequente no grupo N foi o Beagle 

representando 60% do grupo e no grupo OAT, a raça mais frequente foi o Podengo Português 

que representou 42,9% do grupo (Gráfico 3). A raça Podengo Português representou 33,3% da 

amostra total, seguindo-se o Beagle representando 25%, os cães Sem Raça Definida tiveram 

uma frequência de 16,7% e cada uma das restantes raças representou 8,3% da amostra total. 

 

Gráfico 3: Proporção (%) das raças nos dois grupos. 

 

3.3. Resultados Obtidos pela Avaliação Espermática 

 

No momento da recolha da fração espermática, todos os ejaculados dos cães 

apresentavam uma cor branca e opaca à exceção de três cães do grupo OAT que apresentavam 

um ejaculado ligeiramente mais aquoso. O grupo N apresentou uma percentagem de 

espermatozoides com morfologia normal superior ao do grupo OAT com uma diferença 

estatisticamente significativa (Tabela 6). Não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas para os restantes parâmetros espermáticos estudados. 
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Tabela 6: Comparação das medianas e intervalo interquartil dos grupos N e OAT relativamente aos parâmetros 

espermáticos. 

 Grupo N 

(N=5) 

Grupo OAT 

(N=7) 

Valor de p 

Volume da Fração Espermática (mL) 1,5 (1,0) 1,2 (1,0) 1,000 

Mobilidade Total (%) 85,7 (29,95) 84,7 (26,2) 0,755 

Mobilidade Progressiva (%) 60,0 (29,95) 51,5 (22,0) 0,343 

Concentração (SPZx106/mL) 335,0 (313,0) 175,0 (304,0) 0,073 

Morfologia Normal (%) 90,9 (11,75) 76,5 (16,1) 0,030* 

Teste Hipoosmótico Positivo (%) 92,0 (15,50) 93,0 (12,0) 1,000 

*significância superior a 95%. SPZ- espermatozoides 

 

3.4. Resultados Obtidos pelo Exame Ecográfico 

 

3.4.1. Ecografia em Modo-B 

 

À ecografia em modo-B, todos os animais apresentaram um parênquima testicular 

homogéneo, observando-se o mediastino como uma linha fina hiperecogénica central em plano 

longitudinal, e como um ponto central em plano transverso. 

No que diz respeito aos parâmetros ecográficos obtidos em modo-B, não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Comparação das medianas e intervalo interquartil entre os grupos N e OAT relativamente aos 

parâmetros ecográficos em modo-B.  

 Grupo N 

(N=5) 

Grupo OAT 

(N=7) 

Valor de p 

Volume Testículo Direito (cm3) 9,24 (4,2) 7,32 (5,8) 0,432 

Volume Testículo Esquerdo (cm3) 10,32 (4,9) 7,64 (6,2) 0,268 

Volume Testicular Total (cm3) 19,56 (9,05) 13,79 (10,6) 0,202 

Ecogenicidade Testículo Direito (MIP) 35,31 (24,5) 38,07 (13,3) 0,432 

Ecogenicidade Testículo Esquerdo (MIP) 52,9 (32,8) 43,53 (8,7) 0,639 

Heterogeneidade Testículo Direito (DPM) 4,6 (16,3) 6,08 (4,3) 0,343 

Heterogeneidade Testículo Esquerdo (DPM) 6,06 (5,0) 6,86 (5,2) 0,876 

MIP – média da intensidade dos pixéis; DPM – Desvio-padrão da média da intensidade dos pixéis. 
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Na comparação entre os dois testículos, observaram-se diferenças estatisticamente 

significativas no que diz respeito ao comprimento, largura, volume e ecogenicidade testiculares 

(Tabela 8). O testículo esquerdo apresentou valores numericamente superiores ao testículo 

direito relativamente a estas variáveis. 

 

Tabela 8: Comparação das medianas e intervalo interquartil do testículo direito e testículo esquerdo relativamente 

aos parâmetros ecográficos em modo-B. 

 Testículo Direito 

(N=12) 

Testículo Esquerdo  

(N=12) 

Valor de p 

Comprimento (cm) 3,01 (0,59) 3,12 (0,62) 0,033* 

Altura (cm) 1,74 (0,33) 1,75 (0,42) 0,505 

Largura (cm) 2,19 (0,74) 2,30 (0,55) 0,050* 

Volume (cm3) 7,84 (3,46) 8,9 (5,70) 0,012* 

Ecogenicidade (MIP) 37,83 (14,12) 45,4 (14,71)  0,034* 

Heterogeneidade (DPM) 5,42 (4,50) 6,46 (3,98) 0,937 

*significância superior a 95%. MIP – média da intensidade dos pixéis; DPM – desvio-padrão da média da 

intensidade dos pixéis. 

 

 No grupo N, o volume e a largura do testículo esquerdo foram significativamente 

superiores comparativamente ao testículo direito. No grupo OAT, o comprimento do testículo 

esquerdo, foi significativamente superior relativamente ao testículo direito (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Comparação das medianas e intervalo interquartil do testículo direito e testículo esquerdo de cada 

grupo relativamente aos parâmetros ecográficos em modo-B. 

 Testículo Direito Testículo Esquerdo Valor de p Valor de p 

 Grupo N 

(N=5) 

Grupo 

OAT 

(N=7) 

Grupo N 

(N=5) 

Grupo 

OAT 

(N=7) 

Grupo N Grupo 

OAT 

Comprimento (cm) 3,14 (0,48) 2,7 (0,63) 3,4 (0,65) 3,06 (0,6) 0,500 0,046* 

Altura (cm) 1,76 (0,12) 1,6 (0,5) 1,91 (0,24) 1,6 (0,5) 0,223 1,000 

Largura (cm) 2,3 (0,61) 1,9 (0,8) 2,45 (0,5) 2,2 (0,6) 0,042* 0,176 

Volume (cm3) 9,24 (4,1) 7,3 (5,7) 10,32 (4,9)  7,6 (6,2) 0,043* 0,176 

Ecogenicidade (MIP) 35,3 (24,5)  38,1 (13,3) 52,9 (32,8) 43,5 (8,7) 0,080 0,237 

Heterogeneidade 

(DPM) 

4,6 (16,3) 6,0 (4,3) 6,06 (5,0) 6,8 (5,2) 0,500 0,735 

*significância superior a 95%. MIP – média da intensidade dos pixéis; DPM – desvio-padrão da média da 

intensidade dos pixéis. 
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3.4.2. Ecografia em modo Doppler 

 

Em modo Doppler colorido, a artéria supratesticular foi mais facilmente identificável 

que a artéria marginal em ambos os testículos de todos os cães. A artéria supratesticular 

visualizou-se com um curso tortuoso, observando-se diferentes segmentos do vaso com o fluxo 

a aproximar-se ou a afastar-se do transdutor. A artéria marginal visualizou-se como um vaso 

comparativamente mais retilíneo, que percorre a margem periférica testicular e que apresenta 

apenas uma direção de fluxo. Ambas as regiões da artéria testicular apresentaram uma onda 

espectral monofásica, com um padrão de fluxo de baixa resistência caracterizado por um pico 

sistólico, um fluxo diastólico contínuo e relativamente elevado, sendo o pico sistólico mais 

elevado na artéria supratesticular (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Padrões de fluxo sanguíneo na artéria testicular: artéria supratesticular (A); artéria marginal (B). 

 

 

A velocidade do pico sistólico (SPV) da artéria supratesticular esquerda foi 

significativamente superior no grupo N comparativamente ao grupo OAT (Tabela 10). Não se 

observaram outras diferenças significativas entre os grupos relativamente aos parâmetros 

velocimétricos da artéria testicular. 

 

 

 

 

 

 

A

° 

B 



Capítulo II – Estudo 

59 
 

Tabela 10: Comparação das medianas e intervalo interquartil dos dois grupos relativamente aos parâmetros 

ecográficos em modo Doppler das artérias supratesticular e marginal. 

 Grupo N 

(N=5) 

Grupo OAT 

(N=7) 

Valor p  Valor p  

 T Direito T Esquerdo T Direito T Esquerdo T Direito T Esquerdo 

SPV       

Supratesticular  22,3 (2,6) 33,3 (12,15) 17,6 (6,7) 18,1 (4,0) 0,149 0,005** 

Marginal 11,6 (4,95) 13,7 (2,35) 12,2 (7,43) 11,0 (5,40) 0,876 0,149 

EDV       

Supratesticular 8,3 (2,64) 11,8 (7,40) 8,3 (2,0) 7,14 (2,2) 0,755 0,106 

Marginal 4,7 (2,40) 6,3 (1,60) 7,1 (3,10) 7,23 (4,90) 0,149 0,876 

RI       

Supratesticular  0,6 (0,09) 0,60 (0,26) 0,53 (0,18) 0,65 (0,22) 0,755 0,876 

Marginal 0,43 (0,13) 0,53 (0,86) 0,42 (0,22) 0,43 (0,10) 0,755 0,530 

PI        

Supratesticular 0,9 (0,26) 0,9 (1,19) 0,84 (0,38) 1,08 (0,67) 0,755 0,876 

Marginal 0,59 (0,25) 0,79 (1,33) 0,53 (0,37) 0,63 (0,23) 0,432 0,268 

**significância superior a 99% T – Testículo; SPV- Velocidade do pico sistólico (cm/s); EDV- Velocidade 

diastólica final (cm/s); RI- Índice de resistência; PI- Índice de pulsatilidade. 

 

Entre os testículos direito e esquerdo, não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas em relação aos parâmetros arteriais (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Comparação das medianas e intervalo interquartil dos parâmetros ecográficos em modo Doppler entre 

o testículo direito e o testículo esquerdo. 

 Testículo Direito 

(N=12) 

Testículo Esquerdo 

(N=12) 

Valor de p 

Artéria Supratesticular    

SPV 20,1 (5,4) 21,65 (13,88) 0,077 

EDV 8,34 (2,0) 8,14 (4,72) 0,666 

RI 0,58 (0,13) 0,64 (0,19) 0,328 

PI 0,84 (0,32) 0,99 (0,58) 0,224 

Artéria Marginal    

SPV 11,9 (5,9) 13,55 (5,47) 0,583 

EDV 6,0 (3,1)  6,76 (2,4) 0,286 

RI 0,42 (0,12) 0,45 (0,12) 0,423 

PI 0,56 (0,2) 0,64 (0,3) 0,326 

SPV- Velocidade do pico sistólico (cm/s); EDV- Velocidade diastólica final (cm/s); RI- Índice de resistência; PI- 

Índice de pulsatilidade. 
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 No grupo N, a SPV da artéria supratesticular do testículo esquerdo, foi 

significativamente superior comparativamente ao testículo direito (Tabela 12). Não se 

observaram mais diferenças entre os dois testículos de cada grupo. 

 

Tabela 12: Comparação das medianas e intervalo interquartil dos parâmetros ecográficos em modo Doppler entre 

o testículo direito e o testículo esquerdo, de cada grupo. 

 Testículo Direito Testículo Esquerdo Valor de p Valor de p 

 Grupo N 

(N=5) 

Grupo 

OAT 

(N=7) 

Grupo N 

(N=5) 

Grupo 

OAT 

(N=7) 

Grupo N Grupo 

OAT 

A. Supratesticular      

SPV 22,3 (3,2) 17,6 (6,7) 33,3 (12,1) 18,1 (4,0) 0,043* 0,799 

EDV 8,3 (2,6) 8,3 (2,0) 11,8 (7,3) 7,1 (2,2) 0,176 0,398 

RI 0,6 (0,1) 0,5 (0,2) 0,6 (0,3) 0,65 (0,22) 0,581 0,553 

PI 0,9 (0,3) 0,8 (0,4) 0,9 (1,2)  1,0 (0,7) 0,345 0,499 

A. Marginal     

SPV 11,6 (4,9) 12,2 (7,4) 13,7 (2,3) 11,0 (5,4) 0,138 0,612 

EDV 4,7 (2,4) 7,1 (3,0) 6,3 (1,5) 7,2 (4,8) 0,144 0,866 

RI 0,4 (0,1) 0,42 (0,2) 0,53 (0,8) 0,43 (0,1) 0,500 0,462 

PI 0,6 (0,2) 0,53 (0,4) 0,8 (1,3) 0,63 (0,2) 0,500 0,309 

*significância superior a 95%. SPV- Velocidade do pico sistólico (cm/s); EDV- Velocidade diastólica final (cm/s); 

RI- Índice de resistência; PI- Índice de pulsatilidade. 

 

A artéria supratesticular apresentou valores significativamente superiores à artéria 

marginal em todos os parâmetros (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Comparação das medianas e intervalo interquartil dos parâmetros ecográficos em modo Doppler entre 

as duas regiões da artéria testicular. 

 Artéria Supratesticular 

(N=24) 

Artéria Marginal 

(N=24) 

Valor de p 

SPV  20,75 (5,77) 13,0 (6,0) <0,001** 

EDV  8,34 (0,75) 6.27 (2,9) 0,026* 

RI  0,58 (0,16) 0,43 (0,12) 0,001** 

PI 0,84 (0,39) 0,56 (0,24) 0,001** 

**significância superior a 99%; *significância superior a 95%. SPV- Velocidade do pico sistólico (cm/s); EDV- 

Velocidade diastólica final (cm/s); RI- Índice de resistência; PI- Índice de pulsatilidade. 
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3.5. Resultados Obtidos pelo Ensaio Cometa 

 

O grupo OAT apresentou valores numericamente superiores aos do grupo N no que diz 

respeito aos diferentes tipos de danos no DNA espermático, mas sem diferenças 

estatisticamente significativas. Os resultados apresentam-se na Figura 16 e na Tabela 14. 

 

   

Figura 16: Gráficos de comparação dos dois grupos relativamente à média, mediana, intervalo interquartil, 

mínimo e máximo dos resultados obtidos pelo Ensaio Cometa: danos basais do DNA espermático (A); danos totais 

do DNA espermático (B); danos oxidativos do DNA espermático (C). U.A. – Unidades arbitrárias; SPZ – 

espermatozoides. 

 

Tabela 14: Comparação das medianas e intervalo interquartil obtidos pelo Ensaio Cometa entre os dois grupos. 

 Grupo N 

(N=5) 

Grupo OAT 

(N=7) 

Valor de p 

Danos Basais 74 (82,5) 130 (96,0) 0,639 

Danos Totais  135 (87,0) 159 (66,0) 0,530 

Danos Oxidativos  22 (59,0) 28 (40,0) 1,000 
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3.6. Avaliação da Correlação Entre as Diferentes Variáveis 

   

3.6.1. Correlação entre as variáveis demográficas, parâmetros espermáticos e 

parâmetros ecográficos em modo-B. 

 

Através da correlação de Spearman, observou-se uma correlação moderada e negativa 

entre a percentagem de espermatozoides com morfologia normal e a idade dos animais (r= -

0,599; p= 0,040). Uma correlação positiva foi observada entre a percentagem de 

espermatozoides com morfologia anormal e a idade (r= 0,599; p= 0,040). O volume testicular 

total correlacionou-se moderada e positivamente com o peso corporal (r= 0,606; p= 0,037). 

Uma correlação moderada e negativa entre a heterogeneidade e a percentagem de mobilidade 

progressiva, também foi observada (r= -0,718; p= 0,009) (Figura 17). 

 

 
Figura 17: Gráficos de dispersão correspondentes à correlação observada pela correlação de Spearman: entre a 

percentagem de espermatozoides com morfologia normal (%) e a idade (anos) (A); entre a percentagem de 

espermatozoides com morfologia anormal (%) e a idade (anos) (B); entre o volume testicular total (cm3) e o peso 

corporal (kg) (C); entre a heterogeneidade e a percentagem de mobilidade progressiva (%) (D). DPM - desvio-

padrão da média da intensidade dos pixéis 
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3.6.2. Correlação entre os parâmetros Doppler e as variáveis demográficas, 

parâmetros espermáticos e parâmetros ecográficos em modo-B. 

 

Relativamente aos parâmetros ecográficos da artéria supratesticular, observou-se que a 

velocidade do pico sistólico (SPV) se correlacionou significativa e positivamente com o peso 

corporal (r= 0,738; p= 0,006). Também se observou uma correlação forte e positiva da SPV 

com o volume testicular médio e total (r= 0,832; p= 0,001). A velocidade diastólica final (EDV) 

correlacionou-se moderadamente com a concentração espermática (r= 0,671; p= 0,017) (Figura 

18). Não se observaram correlações no que diz respeito ao RI e PI da artéria supratesticular nem 

aos parâmetros da artéria marginal. 

 

 

 
Figura 18: Gráficos de dispersão correspondentes às correlações observadas pela correlação de Spearman 

referentes aos parâmetros da artéria supratesticular, entre a SPV (cm/s) e o peso corporal (kg) (A); entre a SPV 

(cm/s) e o volume testicular médio (cm3) (B); entre a SPV (cm/s) e o volume testicular total (cm3) (C) e entre a 

EDV (cm/s) e a concentração espermática  (SPZ×106/mL) (D). SPZ – espermatozoides. 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

0 10 20 30

SP
V

 S
u

p
ra

te
st

ic
u

la
r 

(c
m

/s
)

Peso Corporal (kg)

(A)

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20 25

SP
V

 s
u

p
ra

te
st

ic
u

la
r 

(c
m

/s
)

Volume Testicular Médio (cm3)

(B)

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50

SP
V

 s
u

p
ra

te
st

ic
u

la
r 

(c
m

/s
)

Volume Testicular Total (cm3)

(C)

0

5

10

15

0 200 400 600 800

ED
V

 s
u

p
ra

te
st

ic
u

la
r 

(c
m

/s
)

Concentração Espermática (SPZx106 /mL)

(D)



Capítulo II – Estudo 

64 
 

3.6.3. Correlação entre os parâmetros Doppler e os danos no DNA espermático 

 

Observou-se uma correlação moderada e positiva do RI da artéria marginal com os 

danos basais no DNA espermático (r= 0,585; p= 0,046). Foi observada uma correlação 

moderada e negativa da EDV da artéria supratesticular e os danos oxidativos no DNA 

espermático (r= -0,606; p= 0,037) (Figura 19). 

 

 

  
Figura 19: Gráficos de dispersão correspondentes à correlação observada pela correlação de Spearman, entre o 

RI da artéria marginal e os danos basais no DNA espermático (U.A.) (A); entre a EDV da artéria supratesticular 

(cm/s) e os danos oxidativos no DNA espermático (U.A.) (D). 
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4. Discussão dos Resultados 

 

Os 12 cães estudados pertenciam a raças e idades diferentes, a diferente ambiente 

doméstico, com diferente maneio reprodutivo, ambiental e nutricional, entre outros fatores de 

maneio que não foram controlados neste estudo. Todos os procedimentos realizados neste 

estudo seguiram as normas éticas em vigor no HVUTAD. A necessidade da presença de uma 

cadela em cio para o sucesso da recolha de sémen, a impossibilidade de recolha a alguns dos 

machos disponíveis e a dificuldade em se disponibilizar cães para o estudo, foram fatores que 

contribuíram para uma amostra reduzida.  

A amostra foi dividida em dois grupos de acordo com a qualidade espermática. Foram 

incluídos no grupo normais (N), 5 animais com ejaculados classificados como 

normozoospérmicos e no grupo não normais, oligoastenoteratozoospermico (OAT), 7 animais 

com ejaculados classificados como não normozoospérmicos. 

Os animais dos dois grupos não diferiram significativamente entre si, em relação à 

distribuição da idade, do peso corporal, nem em relação à proporção das raças. Nenhum dos 

cães sem fertilidade confirmada do grupo OAT (4 cães), apresentou valores espermáticos 

compatíveis com infertilidade. 

 

4.1. Parâmetros Espermáticos 

 

Relativamente aos parâmetros espermáticos, a percentagem de morfologia normal foi 

significativamente superior no grupo N em relação ao grupo OAT. No estudo de Souza et al. 

(2015b), observou-se uma diferença significativa entre cães férteis e inférteis não apenas em 

relação à percentagem de espermatozoides com morfologia normal, mas também em relação à 

percentagem de motilidade total e à percentagem de espermatozoides positivos ao teste 

hipoosmótico. Este estudo referiu-se a cães com infertilidade confirmada, ao contrário do 

presente estudo, em que existe uma menor variabilidade na qualidade espermática dos cães 

estudados (cães férteis e subférteis). 

Observou-se uma associação positiva entre a percentagem de espermatozoides com 

morfologia normal e a idade, tal como, entre a percentagem de anomalias morfológicas e a 

idade, à semelhança dos estudos realizados em cães por Zelli et al. (2013) e por Brito et al. 

(2018). 
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4.2. Ecografia em Modo-B 

 

A aparência testicular à ecografia em modo-B dos testículos de todos os cães, foi 

compatível com as descrições do testículo normal noutros estudos (Gouletsou et al., 2008; 

Souza et al., 2014a; 2014b; Matton & Nyland, 2015). 

A distribuição dos volumes do testículo direito e do testículo esquerdo, não diferiram 

entre os dois grupos à semelhança do observado no estudo de Souza et al. (2015b). Igualmente, 

o volume testicular total não diferiu entre os dois grupos. Foi descrito que cães com pior 

qualidade espermática, poderão ter um volume testicular dentro de um intervalo normal (Souza 

et al., 2017). Na comparação entre os dois testículos, o volume do testículo esquerdo foi 

significativamente superior ao volume do testículo direito, como observado em vários estudos 

em cães (Souza et al., 2014a; 2014b; 2015b) sendo o comprimento e a largura testiculares, os 

parâmetros que diferiram significativamente entre os dois testículos neste estudo. Analisando 

as diferenças entre os dois testículos em cada grupo, observou-se que o testículo esquerdo em 

ambos os grupos, apresentou dimensões testiculares significativamente superiores ao testículo 

direito, sendo a largura que diferiu entre os dois testículos no grupo N e o comprimento, no 

grupo OAT. Apenas no grupo N se verificou um volume testicular esquerdo superior ao volume 

testicular direito. 

No presente estudo, o volume testicular total correlacionou-se positivamente com o peso 

corporal, à semelhança do observado em vários estudos (Johnston et al., 2001; Zelli et al., 2013; 

Souza et al., 2017). 

Estudos prévios demonstraram que a intensidade de pixéis do parênquima testicular está 

associada às características histológicas do parênquima, mais precisamente, à altura dos túbulos 

seminíferos, à proporção de túbulos seminíferos com lúmen e ao diâmetro do lúmen dos túbulos 

seminíferos (Giffin et al., 2009). No presente estudo, não se observaram diferenças 

significativas na distribuição da ecogenicidade entre os dois grupos. É possível que os animais 

considerados não normozoospérmicos, apresentassem uma ecogenicidade normal, com 

alterações não detetáveis à ecografia, tendo sido observado que animais azoospermicos nem 

sempre revelam alterações da ecogenicidade testicular (Souza et al., 2017). Não se observaram 

igualmente correlações entre a ecogenicidade e a qualidade espermática, à semelhança dos 

estudos também em machos adultos de England (1991) em cães, de Ahmadi et al. (2012) em 

carneiros, de Brito et al. (2012) e de Tomlinson et al. (2017) em touros. No estudo de Moxon 

et al. (2015) os autores observaram que a ecogenicidade testicular em cães, se correlacionou 
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negativamente com a percentagem de espermatozoides com morfologia normal, o que os 

autores explicam como possíveis alterações micro-estruturais e desconhecidas que levaram ao 

aumento da ecogenicidade do parênquima e que afetaram a morfologia espermática. Nos 

estudos de Arteaga et al. (2005) e Tomlinson et al. (2017), os autores sugerem que a razão mais 

provável para a falta de correlação entre a ecogenicidade e a qualidade espermática imediata, 

será pelo facto de a integridade dos túbulos seminíferos apenas se refletir no ejaculado, várias 

semanas após a avaliação ecográfica. Pelo que, será mais provável que a ecogenicidade se 

correlacione com a qualidade espermática futura, como observado por Ahmadi et al. (2012) em 

carneiros, por Arteaga et al. (2005) em touros e por England et al. (2017) em cães. 

Na comparação entre os dois testículos, a ecogenicidade do testículo esquerdo foi 

superior à do testículo direito, ao contrário do resultado encontrado por Moxon et al. (2015) em 

que não se observaram diferenças significativas de ecogenicidade entre os dois testículos. É 

possível que esta diferença se deva às diferenças observadas no volume testicular entre os dois 

testículos, estando a ecogenicidade positivamente associada à altura dos túbulos seminíferos e 

ao diâmetro do seu lúmen (Giffin et al., 2009). É importante referir que a ecogenicidade é um 

parâmetro muito dependente das definições do ecógrafo, sendo necessário manter todas as 

definições do ecógrafo idênticas em todos os exames. No presente estudo, verificou-se em 

alguns casos a necessidade de ajustar ligeiramente a profundidade ecográfica, sendo esta uma 

possível limitação da medição deste parâmetro. Ao contrário da ecogenicidade, a 

heterogeneidade é um parâmetro estável e fiável. 

Foram poucos os estudos que incluíram a heterogeneidade objetiva na avaliação da 

aparência do parênquima testicular do cão (Moxon et al., 2015; England et al., 2017). No 

presente estudo, a heterogeneidade não diferiu entre os dois grupos, nem entre o testículo direito 

e o testículo esquerdo. Observou-se uma correlação negativa da heterogeneidade com a 

percentagem de mobilidade progressiva. Este resultado sugere que quanto maior a 

heterogeneidade do parênquima testicular, menor a percentagem de espermatozoides com 

mobilidade progressiva. Uma correlação semelhante foi observada nos estudos realizados por 

Tomlinson et al. (2017) em touros e por Ahmadi et al. (2012) em carneiros, sendo este último 

correspondente à fertilidade futura. No estudo de Moxon et al. (2015) os autores observaram 

uma associação positiva da heterogeneidade com a percentagem de espermatozoides com 

morfologia normal do cão. A heterogeneidade do parênquima é difícil de interpretar devido ao 

parênquima testicular exibir uma grande variedade de combinações de arranjos celulares e de 

vascularização (Giffin et al. 2009). No entanto, os resultados sugerem que a heterogeneidade 
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poderá ser um parâmetro indicador da fertilidade imediata e futura, sendo necessários mais 

estudos para confirmação. 

 

4.3. Ecografia em Modo Doppler 

 

O estudo ecográfico da artéria testicular, tem-se revelado uma importante ferramenta na 

avaliação da perfusão testicular, uma vez que o testículo é nutrido exclusivamente por este vaso 

(Gloria et al., 2018). A ecografia em modo Doppler colorido e pulsátil da artéria testicular, 

apesar de ainda não ser vastamente utilizada na prática clínica, tem vindo a ser estudada há mais 

de uma década em cães (Günzel-Apel et al., 2001; Gumbsch et al., 2002; Bumin et al., 2007; 

Carrillo et al., 2011; Zelli et al., 2013; Souza et al., 2014a; 2014b; 2015a; 2015b; England et 

al., 2017; Bigliardi et al., 2019), tanto em condições normais como em patológicas. 

Os valores absolutos dos parâmetros ecográficos arteriais obtidos (SPV, EDV, RI e PI), 

foram compatíveis com os resultados observados em raças pequenas por Souza et al. (2014b), 

que observou haver variação dos parâmetros de acordo com o tamanho do animal. As artérias 

testiculares nas regiões estudadas exibiram um curso e aspeto semelhante ao descrito em cães 

(Günzel-Apel et al., 2001; Gumbsch et al., 2002; Carrillo et al., 2011; Souza et al., 2014a; 

2014b; 2015a; 2015b). 

O padrão de fluxo exibido pelas artérias testiculares foi monofásico e de baixa 

resistência, estando de acordo com outros estudos em cães que não apresentaram alterações 

testiculares à ecografia em modo-B, estando também de acordo com o padrão de fluxo 

observado em órgãos parenquimatosos (Gumbsch et al., 2002; Souza et al., 2014b). No estudo 

de Souza et al. (2015b), os autores observaram que alguns cães apresentaram um fluxo bifásico 

da artéria supratesticular. Este resultado pode ser explicado pela possibilidade destes animais 

possuírem diferenças anatómicas no que diz respeito ao enrolamento da artéria supratesticular, 

à semelhança do que ocorre em equinos em que há um enrolamento mais marcado (Pozor & 

McDonnell, 2004) ou pela possibilidade de ter sido avaliada a porção proximal da artéria 

supratesticular, que é mais próxima da artéria aorta abdominal, como observado por Carrillo et 

al., 2011, em que foram estudadas as porções proximal e distal da artéria supratesticular. Esta 

observação reforça a necessidade do estabelecimento de uma localização anatómica precisa 

para a realização desta técnica.  

No presente estudo observou-se que o grupo OAT apresentou uma velocidade do pico 

sistólico (SPV) da artéria supratesticular esquerda significativamente inferior ao grupo N, não 
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havendo diferenças significativas relativamente aos restantes parâmetros estudados nas duas 

regiões da artéria testicular. No estudo de Souza et al. (2015b), foi observado que os cães 

inférteis apresentaram valores significativamente inferiores, das velocidades SPV e EDV de 

todas as regiões da artéria testicular, em relação aos cães férteis, não sendo observadas 

diferenças nos índices de resistência e de pulsatilidade. Nesse estudo, os padrões de onda de 

cães inférteis, apresentaram um padrão de onda similar ao venoso. No estudo de Ortiz-

Rodriguez et al. (2017), observou-se que entre cavalos férteis e subférteis apenas os valores da 

artéria marginal diferiram, sendo as velocidades inferiores e os índices superiores (menor 

perfusão) em cavalos subférteis. Estes animais apresentaram alterações à ecografia em modo-

B (hidrocele, varicocele e alterações na ecogenicidade do parênquima). No presente estudo, 

todos os padrões de onda e parênquima testicular apresentaram-se normais, observando-se 

assim diferenças em apenas um parâmetro e de apenas um testículo, possivelmente por o 

testículo esquerdo em ambos os grupos, apresentar dimensões superiores relativamente ao 

testículo direito, sendo possível que a morfometria testicular influencie a sensibilidade da 

técnica na deteção de alterações do fluxo vascular. Os resultados sugerem que é possível que 

cães não normozoospérmicos, apresentem uma debilidade do fluxo sanguíneo na artéria 

testicular relativamente aos cães normozoospérmicos, havendo diferentes níveis de 

compensação da perfusão a nível do leito vascular distal, dependendo do tipo e do grau de 

patologia (Ortiz-Rodriguez et al., 2017). 

Não se observaram diferenças significativas na distribuição dos parâmetros vasculares 

arteriais entre o testículo direito e o testículo esquerdo, como observado em estudos prévios em 

cães (Carrillo et al., 2011; Zelli et al., 2013; Souza et al., 2014b; 2015a; 2015b) em cavalos 

(Pozor & McDonnell, 2002; 2004) e em touros (Glória et al., 2018). Analisando as diferenças 

entre os dois testículos dentro de cada grupo, observou-se que no grupo N, a distribuição da 

SPV da artéria supratesticular do testículo esquerdo foi superior à do testículo direito. Um 

resultado semelhante foi verificado no nosso trabalho anterior e no trabalho realizado por Souza 

et al. (2014a) em que também se observou um volume testicular esquerdo superior ao direito, 

à semelhança do observado no grupo N no presente estudo. Estes resultados sugerem que os 

valores da SPV da artéria supratesticular tendem a ser superiores em testículos com maior 

volume, sendo possível que um testículo maior necessite de um maior afluxo sanguíneo (Zelli 

et al., 2013). 

Na comparação entre as duas regiões estudadas da artéria testicular, a artéria 

supratesticular apresentou valores significativamente superiores aos da artéria marginal em 
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todos os parâmetros, como observado em vários estudos em cães (Carrillo et al., 2011; Souza 

et al., 2014b; 2015b). 

No presente estudo, a SPV da artéria supratesticular correlacionou-se positivamente 

com o peso corporal. No estudo de Souza et al., 2014b os autores observaram que cães de raça 

grande (33-42kg) apresentaram uma velocidade (EDV) da artéria supratesticular superior e 

índices (RI e PI) inferiores aos cães de raça pequena (10-13kg). Os autores propõem que esta 

diferença se deve ao facto de a artéria testicular ter um maior comprimento em cães de raças 

grandes, à semelhança do que ocorre em touros, em que quanto maior o peso corporal, maior o 

comprimento da artéria testicular e maior o fluxo sanguíneo no cordão espermático. Os 

resultados do presente estudo são compatíveis com esta teoria. 

Foi observada uma associação positiva entre a SPV da artéria supratesticular e o volume 

testicular total, à semelhança do observado no estudo de Zelli et al. (2013). No estudo de Pozor 

et al., 2014 em cavalos, observou-se uma correlação negativa entre o RI da artéria marginal e 

o volume testicular total. Estes resultados sugerem que quanto maior o volume testicular, maior 

o fluxo vascular arterial e perfusão testicular, o que poderá também estar relacionado com um 

maior comprimento da artéria testicular, sendo necessários mais estudos para confirmar esta 

teoria. 

Em várias espécies têm sido sugeridas associações dos parâmetros ecográficos da artéria 

testicular com a qualidade espermática imediata (Pinggera et al., 2008; Zelli et al., 2013; Pozor 

et al., 2014; Souza et al., 2015b; Ortiz-Rodriguez et al., 2017; Gloria et al., 2018). A associação 

entre estes parâmetros é uma possibilidade, uma vez que as alterações no fluxo sanguíneo e o 

engrossamento endotelial surgem secundariamente à doença testicular e uma vez que a restrição 

primária do diâmetro da artéria testicular, resulta em rápidas alterações testiculares (Pinggera 

et al., 2008; England et al., 2017). 

Não se observaram correlações respeitantes aos parâmetros SPV, RI e PI da artéria 

supratesticular com os parâmetros espermáticos, à semelhança dos resultados obtidos em 

estudos em cães, cavalos e touros (Souza et al., 2015b; England et al., 2017; Ortiz-Rodriguez 

et al., 2017; Gloria et al., 2017). No estudo em cães de Zelli et al. (2013), observou-se uma 

correlação negativa da SPV da artéria supratesticular, com a percentagem de espermatozoides 

vivos. Esta correlação sugere que quanto maior o fluxo sanguíneo, menor a viabilidade 

espermática. Um aumento do fluxo sanguíneo testicular foi observado em casos de orquite, 

neoplasia, tal como na ativação dos mecanismos de compensação aquando de hipoxia e/ou 

hipertermia testiculares, sendo estas alterações que normalmente afetam a qualidade 



Capítulo II – Estudo 

71 
 

espermática (Reyes et al., 2012; Ortega-Ferrusola et al., 2014; Souza et al., 2017; Rizzoto et 

al., 2018). Os animais estudados não mostraram alterações testiculares à ecografia, pelo que os 

autores explicam este resultado através da variabilidade associada ao parâmetro SPV, sendo a 

determinação do ângulo de “insonação” dificultada num vaso tão tortuoso como a artéria 

supratesticular (Souza et al. 2014b). Apesar de este parâmetro ser variável, é um parâmetro 

utilizado em Medicina Humana para a distinção entre azoospermia obstrutiva e não obstrutiva 

(Biagiotti et al., 2002). 

No presente estudo, a velocidade diastólica final (EDV) da artéria supratesticular, 

correlacionou-se positivamente com a concentração espermática, ou seja, quanto maior a 

velocidade diastólica final (quanto menor resistência vascular), maior a concentração 

espermática. No estudo de Zelli et al. (2013) em cães, os autores observaram uma correlação 

positiva entre a EDV e a percentagem de espermatozoides positivos ao teste hipoosmótico. 

Observaram também, correlações negativas do RI e do PI da artéria supratesticular, com a 

percentagem de mobilidade total e progressiva e com a percentagem de espermatozoides 

positivos ao teste hipoosmótico. Estes resultados sugerem que quanto maior a resistência e 

pulsatilidade vasculares medidas na artéria supratesticular, pior a qualidade espermática. Os 

resultados obtidos sugerem que a EDV da artéria supratesticular poderá ser um bom indicador 

da qualidade espermática em cães. 

No presente estudo, não se observaram correlações de nenhum dos parâmetros da artéria 

marginal com os parâmetros espermáticos, à semelhança do observado por Souza et al. (2015b), 

em que foram os índices (RI e PI) da artéria intratesticular, que se correlacionaram 

negativamente com a percentagem de mobilidade total. No estudo de Ortiz-Rodriguez et al. 

(2017) em cavalos, verificou-se que a EDV da artéria marginal se correlacionou positivamente 

com a viabilidade espermática e com a atividade mitocondrial. No estudo de Pozor et al. (2014) 

em cavalos, observaram-se correlações negativas do RI e do PI com a contagem espermática 

total, com a percentagem de mobilidade progressiva e com a percentagem de espermatozoides 

com morfologia normal. No estudo de Gloria et al. (2018) em touros, observaram-se correlações 

positivas entre o RI da artéria marginal e a percentagem de anomalias morfológicas. Os 

resultados descritos indicam que uma menor perfusão, está associada a uma menor produção 

espermática e a uma menor qualidade espermática. Os resultados sugerem que no caso do cão, 

a artéria marginal não será a localização que melhor reflete a qualidade espermática avaliada 

pelos testes laboratoriais clássicos, ao contrário do observado em grandes animais. No estudo 

de Henning et al. (2014), observou-se que o testículo do cão possui uma maior resistência e 
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melhor capacidade de compensação à hipertermia em relação a outras espécies, não se 

observando alterações de fluxo na artéria marginal. É possível que alterações testiculares subtis, 

sejam mais facilmente identificadas à avaliação do cordão espermático e intratesticularmente, 

como verificado por Souza et al. (2014b). 

A aquisição de ondas espectrais uniformes da região marginal da artéria testicular (no 

polo caudal do testículo), verificou-se ser mais difícil e mais demorada relativamente à 

localização proximal. Inclusivamente, o facto de alguns dos animais não se terem mostrado 

cooperantes à realização da ecografia, pode ter influenciado os resultados obtidos. 

 

4.4. Danos no DNA espermático 

 

Este é o primeiro estudo que procura a associação dos parâmetros velocimétricos da 

artéria testicular, com a quantificação de danos oxidativos no DNA espermático no ejaculado 

recolhido à altura da ecografia. O stresse oxidativo é uma das principais causas de dano no 

DNA espermático e foi observado ser uma potencial causa de infertilidade, inclusive no caso 

de infertilidade idiopática em seres humanos (Tremellen, 2008). São vários os estudos que 

confirmam que níveis excessivos de ROS no plasma seminal, levam direta ou indiretamente ao 

dano no DNA espermático, tal como, à alteração dos parâmetros espermáticos clássicos e à 

infertilidade (García-Rodríguez et al., 2019). Uma vez que a perfusão testicular e consequente 

difusão do oxigénio têm implicação na formação de ROS a nível dos túbulos seminíferos e 

interstício, é possível que exista uma relação entre os parâmetros velocimétricos da artéria 

testicular e a quantidade de danos oxidativos no DNA dos espermatozoides (Rizzoto et al., 

2018). 

Neste estudo foram quantificados os danos oxidativos no DNA espermático através do 

Ensaio Cometa Alcalino. Esta é uma técnica versátil e que permite não só a quantificação, como 

também a identificação de vários tipos de danos, tendo também neste trabalho sido avaliadas a 

quantidade de danos basais e de danos totais no DNA espermático. Os danos basais são 

caracterizados por quebras de cadeia simples e dupla e locais alcali-lábeis que se apresentam 

em maior quantidade em indivíduos inférteis. Estes indivíduos apresentam também uma maior 

suscetibilidade ao stresse oxidativo (Lewis, 2008).  

O grupo OAT, apresentou valores tendencialmente superiores de todos os tipos de danos 

no DNA espermático, no entanto, não se observaram diferenças significativas entre os dois 

grupos. Igualmente, não se observaram associações entre os danos no DNA espermático e os 
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parâmetros espermáticos, ao contrário dos resultados observados no estudo realizado por 

Pereira et al. (2017) em cães, em que se observou que os danos oxidativos no DNA espermático 

se correlacionaram negativamente com os parâmetros espermáticos (percentagem de 

espermatozoides positivos ao teste hipoosmótico, percentagem de motilidade progressiva e 

percentagem de espermatozoides com morfologia normal). Os danos no DNA espermático têm 

vindo a ser associados à fertilidade e também à idade (Schmid et al., 2007; Lewis, 2008). No 

presente estudo, é possível que as anomalias morfológicas e alterações espermáticas observadas 

em alguns animais, fossem devidas a um longo período de abstinência. Inclusive, é possível 

que alguns dos animais mais jovens, ainda tivessem espermatozoides imaturos nas reservas 

epididimárias. Por outro lado, a análise da integridade da cromatina espermática, poderá ter 

revelado alterações em cães considerados normozoospérmicos, que não foram detetadas pelos 

testes laboratoriais clássicos (Agarwal & Said, 2003). Adicionalmente, foi observado que 

mesmo indivíduos férteis e normozoospérmicos podem apresentar altos níveis de danos basais 

no DNA dos espermatozoides (Lewis, 2008). Uma possível limitação é o facto de a amostra ser 

bastante reduzida, podendo ser insuficientemente representativa. 

No que diz respeito à correlação entre os parâmetros ecográficos em modo Doppler e 

os danos no DNA espermático, neste estudo observou-se uma correlação moderada e positiva 

do RI da artéria marginal, com a quantidade de danos basais no DNA espermático, à semelhança 

do observado no estudo de Ortiz-Rodriguez et al. (2017), em que se observou uma correlação 

positiva do RI da artéria marginal, com a fragmentação do DNA espermático avaliada por 

SCSA. Observou-se também, uma correlação negativa entre a EDV da artéria supratesticular e 

a quantidade de danos oxidativos no DNA espermático. No nosso estudo anterior, verificou-se 

uma correlação moderada e positiva entre a EDV da artéria marginal e a quantidade de danos 

oxidativos no DNA espermático. No estudo de Ortiz-Rodriguez et al. (2017), observou-se uma 

correlação negativa entre a EDV da artéria marginal e a fragmentação do DNA espermático. 

Os resultados observados sugerem que uma menor perfusão testicular (EDV inferior e 

RI e PI superiores), está associada a uma maior quantidade de danos no DNA espermático e 

que os parâmetros velocimétricos da artéria testicular poderão ser bons indicadores da 

integridade da cromatina espermática. Em Medicina Humana, padrões de alta resistência com 

altos valores dos índices (RI e PI), estão associados a processos isquémicos ou degenerativos. 

Qualquer insulto vascular pode iniciar um processo isquémico e de hipóxia, o que leva ao 

stresse oxidativo e à suscetibilidade para a apoptose (Ortiz-Rodriguez et al., 2017). Foi 

observado por Imamoglu et al. (2006), que o aumento da pressão intra-abdominal leva a uma 
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hipoperfusão testicular com o aumento da produção de ROS. A EDV é o parâmetro que mais 

influencia a resistência do fluxo sanguíneo, podendo em caso de alta resistência vascular, estar 

ausente ou ser retrógrada (negativa) e o RI é efetivamente o índice indicador da resistência 

vascular (Pozor & McDonnell, 2004). Interessantemente, a EDV da artéria supratesticular foi 

o parâmetro que no presente estudo se correlacionou positivamente com a concentração 

espermática, que no estudo de Zelli et al. (2013) se correlacionou positivamente com a 

vitalidade espermática e que no estudo de Ortiz Rodriguez et al. (2017), se correlacionou 

positivamente com a capacidade de sobrevivência dos espermatozoides após refrigeração. É 

possível que este parâmetro seja também o que melhor reflete os danos oxidativos no DNA 

espermático, no entanto, são necessários mais estudos para confirmar estas observações. 
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5. Conclusão 

 

 A ecografia testicular, incluindo o estudo em modo Doppler colorido e pulsátil, é uma 

ferramenta útil na avaliação reprodutiva do cão macho, pois fornece informações importantes 

sobre os processos patológicos escrotais e vasculares e sobre a função testicular. Os danos 

oxidativos no DNA espermático, provocam alterações na espermatogénese e nos 

espermatozoides, que afetam a fertilidade e o desenvolvimento embrionário, não sendo possível 

a determinação destes danos através da avaliação dos parâmetros espermáticos clássicos. Por 

estas razões, a realização de técnicas capazes de determinar as alterações da vascularização 

testicular e a integridade do DNA espermático, tem grande importância na determinação das 

causas de infertilidade e subfertilidade, permitindo tanto a escolha correta do tratamento dos 

cães reprodutores, como um diagnóstico precoce de patologias que diminuem a qualidade de 

vida do animal ou que podem colocar a sua vida em risco. O Ensaio Cometa Alcalino, apesar 

de ser uma técnica relativamente simples e barata, não é tão prática no âmbito clínico em 

comparação com a ecografia testicular, sendo esta última, uma técnica menos morosa (30 - 40 

min), que requer menos material e fornece resultados imediatos. Este trabalho teve como 

objetivo principal, estudar a relação entre os parâmetros velocimétricos de duas regiões distintas 

da artéria testicular e a quantidade de danos oxidativos no DNA espermático. 

Segundo os resultados observados no presente estudo, os valores e parâmetros arteriais 

do testículo do cão variam com a localização da artéria testicular, com o peso corporal do 

animal, com o volume testicular total e com a qualidade espermática incluindo os danos no 

DNA espermático. Os parâmetros vasculares não se mostraram associados à ecogenicidade nem 

à heterogeneidade do parênquima testicular. No entanto, a heterogeneidade é um parâmetro 

objetivo e que se mostra relacionado com os parâmetros espermáticos clássicos. 

Neste estudo apenas foram estudados os parâmetros de duas regiões da artéria testicular 

e observou-se que ao contrário dos grandes animais, possivelmente a artéria marginal não será 

a localização que melhor reflete a função testicular no cão. Os parâmetros arteriais que se 

correlacionam com a qualidade espermática no cão, variam de estudo para estudo, não existindo 

ainda um consenso sobre qual a melhor região da artéria testicular para estimar a função 

testicular. Verifica-se igualmente uma escassez de informação sobre os valores de referência 

considerados normais dependendo do tamanho da raça e da faixa etária do cão, mas também 

sobre os parâmetros TABF e frequência de TABF, que têm sido estudados noutras espécies. 

Observa-se igualmente uma escassez de informação sobre o comportamento destes parâmetros 
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nas várias patologias testiculares. Estas questões remetem para a importância de uma 

padronização da técnica e para a necessidade de mais estudos da vascularização testicular do 

cão. 

Os resultados obtidos sugerem que os parâmetros velocimétricos refletem a qualidade 

espermática à altura da ecografia, incluindo a quantidade de danos basais e oxidativos no DNA 

espermático. No entanto, estes resultados não são suficientemente consistentes para se poder 

confirmar esta conclusão, não havendo uma amostra suficientemente representativa. Os danos 

no DNA espermático estão associados não só a fatores inerentes à vascularização testicular, 

mas também à patologia do aparelho reprodutor e a fatores externos ambientais. Uma boa 

anamnese incluindo uma história clínica detalhada associada a uma completa avaliação do 

aparelho reprodutor do macho, são essenciais para um correto diagnóstico e para a escolha 

correta do tratamento. 

A ecografia em modo Doppler da artéria testicular e a quantificação dos danos 

oxidativos no DNA espermático através do Ensaio Cometa, são boas alternativas a métodos de 

diagnóstico invasivos e fornecem informação valiosa para o sucesso e melhoria das técnicas de 

inseminação artificial. 

O estudo ecográfico em modo Doppler colorido e pulsátil da artéria testicular, é uma 

ferramenta de extrema importância para a compreensão dos fatores que influenciam a 

vascularização e a perfusão testicular no cão, havendo ainda muito por descobrir neste âmbito. 
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