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RESUMO
O testículo desempenha importante papel na determinação sexual secundária dos mamíferos,
porém os cães têm sido pouco investigados quanto ao desenvolvimento testicular e suas
anormalidades. O objetivo deste estudo foi descrever aspectos morfológicos do testículo de
cães natimortos. Foram coletados 20 testículos de 10 cães natimortos, fixados em solução de
formol a 10% e avaliados por microscopia óptica. A túnica albugínea apresentou espessura
de 96,20±49,57µm. O diâmetro dos cordões testiculares foi de 69,40±13,67µm e a
porcentagem dos cordões por volume testicular foi de 27,20. Os números de células
germinativas e sustentação por corte transversal de cordão foram 2,11±0,70 e 16,60±1,99,
respectivamente. O número total de células germinativas por testículo foi de
1.437.680,75±460.404,90 e os diâmetros das células germinativas e de seus núcleos foram
de 12,97±2,93µm e 8,79±1,70µm, respectivamente. Os cordões testiculares ocuparam
aproximadamente ¼ do volume testicular, sendo compostos pelas células de sustentação e
as germinativas. Estas últimas se apresentaram pouco numerosas, com citoplasma
abundante, pouco corado e núcleo grande.
Palavras-chave: Cão, histologia, morfometria, reprodução.
ABSTRACT
The testis plays an important role in secondary sex determination in mammals, but the dogs
have been little investigated for the testicular development and his abnormalities. The
objective of this work was to describe morphologic aspects of testes from stillborn dogs.
Twelve testes from 10 puppies of stillborn dogs were collected, fixed in formol and evaluated
by light microscopy. The tunica albuginea showed a thickness of 96.2049.57 m. The
diameter of the testicular cord was 69.4013.76 m and the percent of testicular cords by
testicular volume was 27.20%. Numbers of germ and supporting cells by cross section of the
cord were 2.110.70 and 16.601.99, respectively. The total number of germ cells by testis
was 1,437,680.75460,404.90 and diameters of germ cells and their nuclei were 12.972.93
m and 8.791.70 m. Testicular cords occupied approximately ¼ of the testicular volume,
being composed by the supporting and germ cells. The latter showed to be not very
numerous, with abundant and not much stained cytoplasm, having a large nucleus.
Key words: Canine, histology, morfometry, reproduction.
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INTRODUÇÃO
O testículo desempenha importante papel na determinação sexual secundária dos
mamíferos, porém os cães têm sido pouco investigados quanto ao desenvolvimento testicular
e suas anormalidades. Dessa forma, a análise quantitativa dos elementos testiculares fornece
dados úteis quanto as diferentes etapas de seu desenvolvimento.
No início da vida fetal o diâmetro do cordão testicular aumenta gradativamente e,
posteriormente, mantém-se constante. Dentre as células que o compõem, tem-se as células
de Sertoli e as células germinativas, sendo que estas últimas darão origem às
espermatogônias (BYSKOV, 1986).
O peso dos testículos está relacionado, sobretudo com o comprimento total dos
túbulos seminíferos que, consequentemente, depende do volume tubular, do diâmetro
tubular e da proporção volumétrica dos túbulos seminíferos (AMANN, 1970). A altura do
epitélio revela o grau de funcionalidade do túbulo seminífero (COUROT et al., 1970) e seu
valor varia entre 60 a 100 μm, para a maioria dos animais domésticos (FRANÇA e RUSSEL,
1998).
Pesquisa voltada a investigação da espermatogênese de cães, nas faixas etárias de
um a dois anos e meio, descreveu média do diâmetro dos túbulos seminíferos de 160,6 µm,
aumentando em cães aos quatro anos e com diminuição para 155,1 µm em animais acima de
10 anos (PAULA e CARDOSO,1994).
Segundo França et al. (2000), parâmetros biométricos testiculares tais como
comprimento total de túbulos seminíferos, população de células de Sertoli e produção
espermática diária por testículo possuem correlação elevada e positiva com o peso testicular.
Apesar do fundamental papel que o testículo desempenha para a determinação
sexual secundária dos mamíferos, a literatura ainda é bastante escassa quanto a esse assunto.
Diversos autores têm investigado cães adultos e buscam avaliar alterações neoplásicas, o que
produz poucos dados referentes ao desenvolvimento testicular e suas anormalidades. Dessa
forma, a análise quantitativa dos elementos testiculares pode fornecer dados úteis quanto as
diferentes etapas de seu desenvolvimento, para que doenças sejam diagnosticadas
precocemente e também para a seleção de reprodutores, conforme corrobora Domingos e
Salomão (2011).
É importante ressaltar que afecões testiculares são muito comuns em cães,
incluindo-se lesões tumorais e não-tumorais. Tanto em humanos quanto nos animais já foram
observadas alterações como: microlitíase testicular; cisto simples intratesticular;
espermatocele intratesticular; varicocele intratesticular; trauma testicular; infarto testicular;
orquite aguda; criptorquidia e ectopias (BICUDO et al., 2007; VITAL et al., 2007;
CARDILLI et al., 2009). Sendo importante ressaltar que a familiaridade com as
características destas alterações é essencial para um diagnóstico assertivo e precoce,
proporcionando um melhor prognóstico ao animal.
Neste contexto o presente estudo teve como objetivo determinar os parâmetros
histométricos em testículos de cães natimortos.
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MATERIAL E MÉTODOS
Nesta pesquisa, foram utilizados testículos de 10 cães natimortos de diferentes
raças, obtidos por cesariana. Ambos os testículos, localizados na cavidade abdominal, foram
retirados e fixados em solução de formol a 10%. Posteriormente, foram mensurados
(comprimento x largura x espessura) com uso de paquímetro. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Centro Universitário de Patos de
Minas - UNIPAM, sob o número de protocolo 38/17.
A seguir, o material foi preparado para microscopia óptica convencional com as
seguintes etapas: desidratação em álcool, diafanização por xilol e inclusão em parafina. Os
testículos direito e esquerdo de cada animal foram colocados paralelamente em bloco de
parafina e cortados transversalmente. Foram feitos cortes seriados (5 µm de espessura) de
cada bloco, aproveitando-se um corte a cada 10, no total de seis. Em cada lâmina foram
colocados dois cortes que, em seguida, foram desparafinizados e corados com HematoxilinaEosina.
Foram avaliados a espessura da túnica albugínea, o diâmetro dos cordões
testiculares, área do cordão/área testicular em objetiva de 10x e o diâmetro das células
germinativas e de seu núcleo em objetiva de 40x. A quantificação e as mensurações foram
feitas por meio do software HL Image, o qual foi utilizado na avaliação de imagens
digitalizadas obtidas em microscópio Olympus Triocular BX40 acoplado à câmera Oly-200,
ligada a um computador PC através de placa digitalizadora Data Translation 3153.
A contagem de células germinativas foi feita, primeiramente, por área (µm2), que
foi multiplicada por cinco (espessura do corte) para se ter o volume (µm3) correspondente
àquela área. O número de células encontrado foi dividido por este volume, obtendo-se assim,
o número de células por µm3. A contagem das células germinativas e células de Sertoli foram
feitas em cortes transversais de cordão testicular, em microscopia óptica com objetiva de
40x. Para se ter o total parcial de células do testículo, foi multiplicado o número de células
por µm3 pelo volume total do testículo em µm3, que foi calculado pela fórmula proposta por
Jacomini et al. (2007): V=4/3πABC, onde: V = volume do testículo em µm3; A =
comprimento dividido por 2; B = largura dividido por 2; C = espessura dividido por 2.
Em casos onde a espessura do corte foi menor que o diâmetro das estruturas
medidas, dividiu-se o diâmetro das mesmas pela espessura do corte e o número total parcial
de células encontrado foi dividido por este valor, tendo como resultado o número final de
células da gônada. Evitando-se, assim, a recontagem das estruturas medidas.
A análise estatística foi realizada utilizando-se o teste “t” de Student para comparar
grupos independentes. Também foi realizada análise descritiva dos dados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação histológica revelou túnica albugínea bem delimitada e vascularizada,
emitindo septos espessos de tecido conjuntivo acompanhados de vasos sanguíneos
direcionados ao mediastino testicular. Este resultado foi semelhante ao encontrado por
Diagone (2009) que trabalhou com gatos domésticos com diferentes idades e observou que
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a espessura da túnica albugínea não sofreu alterações significativas em suas medidas,
podendo afirmar que os valores não justificam a tendência em aumentar à medida que os
gatos crescem. Similares também aos achados de Silva et al. (2009) que encontraram túnica
albugínea espessa em todos os gatos estudados.
O diâmetro médio da túnica albugínea (Tab. 01 e Fig. 01A) encontrado neste estudo
foi de 96,20±49,57µm, inferior ao encontrado por Jacomini et al. (2007) que trabalharam
com fetos bovinos de final de gestação e observou média de 538,29µm. Apesar da diferença
de desenvolvimento fetal, onde os cães encontravam-se em fase mais avançada, seus valores
mostraram-se consideravelmente inferiores aos destes autores, fato este decorrente do
tamanho das espécies analisadas.
Tabela 01: Estruturas testiculares, número de CG e CS por corte transversal do cordão
testicular, em cães natimortos.
Estruturas testiculares
Espessura T. Albugínea1
Diâmetro C. Testicular1
CG
CS

Média

Min

Max

DP

CV

96,20
69,40
02,11
16,60

33,01
12,03
00,40
11,80

536,00
111,52
04,80
22,00

49,57
13,76
00,70
01,99

51,52
19,82
33,17
11,98

CG = célula germinativa; CS = célula de sustentação; 1µm.

O diâmetro médio dos cordões testiculares foi de 69,4013,76µm (Tab. 01 e Fig.
01A) sendo semelhante aos encontrados por Kawakami et al. (1991) e Moraes et al. (2002)
em estudo com cães com até 20 semanas e dois meses de idade respectivamente. Também
similares aos achados de Jacomini et a. (2007). Conforme Kawakami et al. (1991), o
diâmetro dos túbulos seminíferos foi inferior a 100μm, aumentando acentuadamente entre
22 e 28 semanas de idade. Entretanto, neste estudo os resultados mostraram-se inferiores aos
resultados médios obtidos por Silva et al. (2009), de 121,32µm, em gatos com quatro meses
de idade. Também inferiores aos de Paula e Cardoso (1994), França e Godinho (2003) e
Akosman et al. (2013) que estudaram cães, gatos e touros púberes, respectivamente.
Esta diferença provavelmente ocorreu em função das diferenças entre as espécies e
faixas etárias, onde tanto nos cães quanto nos touros púberes estudados, os cordões
testiculares já estavam sob a influência de fatores endócrinos. Este fato também é
corroborado por Mendes (2012) onde trabalhando com equinos adultos relataram que o
aumento da concentração de testosterona, decorrente da maturidade sexual revelou
correlação positiva com a largura e peso dos testículos. Importante salientar o predomínio
de tecido conjuntivo em relação aos cordões testiculares, fato este intimamente relacionado
ao não desenvolvimento destes últimos, pois não estão sob influência dos hormônios sexuais
neste período de vida.
Importante salientar o predomínio de tecido conjuntivo em relação aos cordões
testiculares, fato este intimamente relacionado ao não desenvolvimento destes últimos, pois
não estão sob influência dos hormônios sexuais neste período de vida. Somente na
puberdade, quando ocorre um aumento na amplitude e, ou, frequência dos pulsos de
gonadotropinas, devido a um aumento na liberação pulsátil do hormônio hipotalâmico de
liberação de gonadotropinas (GnRH) seguido de outros eventos, que os hormônios sexuais
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começam a atuar no organismo desses animais. Isto, porque essa fase precede a maturidade
sexual.
Na periferia dos cordões testiculares localizavam-se as células de sustentação (CS)
e germinativas (CG) (Fig. 01B). As CG eram grandes e se diferenciavam por seu citoplasma
abundante e pouco corado, com núcleo grande. Essas características também foram
observadas em estudos com bovinos por Matschke e Erickson (1969) e Jacomini et al.
(2007). A quantidade das CG por corte transversal dos túbulos seminíferos teve média de
2,110,70 (Tab. 01). Este resultado foi próximo ao encontrado em trabalhos de Santamarina
e Reece (1957), Cardoso (1977), Jacomini et al. (2007), Moraes et al. (2002) e Silva (2014).
Importante destacar que embora a literatura consultada refira-se a outras espécies, não houve
diferença entre os resultados.

T
C

G
S

A

B

Figura 01: Corte histológico do cordão testicular de cão natimorto, corado com HE.
Obs.: A = Túnica albugínea (T) e o cordão testicular (C) em corte transversal (10x). B = A célula germinativa
(G) e a célula de sustentação (S) (40x).

Referente às CS, estas eram pequenas com pouco citoplasma, núcleo pequeno e
coravam-se mais intensamente, o que ocorre devido a este núcleo possuir cromatina densa,
que se cora mais na presença de Hematoxilina estando de acordo com Mancini et al. (1960)
que relataram essas características nas CS de humanos. O número de CS por corte transversal
do cordão testicular apresentou média de 16,60±1,99 (Tab. 1) sendo similar ao encontrado
por Santamarina e Reece (1957) em bezerros de um dia de idade, superior a Costa (2004)
que encontrou média de 6,05±0,91 em estudo com catetos e inferior ao encontrado por
Moraes et al. (2002) onde a média foi de 31,9±4,41. Da mesma forma que as CG, os dados
da literatura sobre as CS refere-se às outras espécies, sem, no entanto, haver diferença nos
resultados.
O número total das CG/testículo foi de 1.437.680,75 (Tab. 02), mostrando-se
conflitante com os resultados encontrados por Matschke e Erickson (1969) e Jacomini et al.
(2007), que evidenciaram em fetos bovinos no terço final de gestação, 13.385.000 e
18.322.000, respectivamente. Esta diferença se explica provavelmente pelo fato das espécies
estudadas serem diferentes, apresentando volume testicular bastante desigual. Deve-se,
também, à porcentagem da área do cordão testicular em relação ao volume testicular em cães
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encontrada neste estudo ser aproximadamente a metade do valor encontrado por Jacomini et
al. (2007) em bovinos.
Tabela 02: Número total de CG (TCG), porcentagem da área do cordão por volume testicular
(%), diâmetro da CG (øCG) e do núcleo da CG (ønCG), média, mínimo (Min), máximo (Max),
desvio padrão (Dp) e coeficiente de variação (Cv) em cães natimortos.
Estruturas
testiculares
TCG
%
ØCG1
ØnCG1

Média
1.437.680,75
27,20
12,97
8,79

Min

Max

Dp

Cv

679.678,40
4,56
7,75
3,38

2.325.592,40
45,34
20,47
13,67

460404,90
9,34
2,93
1,70

32,02
34,34
22,59
19,34

CG = célula germinativa; 1µm.

Observou-se que os cordões testiculares ocupavam em média 27,20% do volume
testicular (Tab. 02), sendo este resultado inferior ao encontrado por Jacomini et al. (2007),
provavelmente devido à diferença entre espécies ou, ainda, o crescimento longitudinal dos
cordões ser mais tardio em cães. Mostrou-se também inferior à de cães adultos (média de
88,2%) estudados por Paula e Cardoso (1994), por se tratar de animais sexualmente maduros,
estando assim sob influência hormonal. No entanto, Kawakami et al. (1993) observaram um
aumento marcante de cordões testiculares por corte em cães, com o aumento do tamanho
testicular após 30 dias de nascimento. Assim, de acordo com o crescimento do animal temse um aumento na relação da porcentagem de área do cordão/volume testicular, justificando
a diferença encontrada no resultado deste estudo com o de Paula e Cardoso (1994).
A média do diâmetro da CG e de seu núcleo foi 12,97±2,93µm e 8,79±1,70µm,
respectivamente (Tab. 02). Estes resultados mostraram-se similares aos de Jacomini et al.
(2007). O diâmetro do núcleo da CG nos cães natimortos foi similar ao núcleo dos
espermatócitos secundários (7,3µm) de cães púberes encontrados por Foote et al. (1972).
Esta semelhança se deve ao fato de que as CG estão com seus cromossomos condensados
(compactados) decorrente do período de vida (imaturas sexualmente) mesmo sendo eles
diploides (2n), o que também ocorre nos espermatócitos II, no cão púbere (maduro
sexualmente), onde os cromossomos são haploides (n) e seu núcleo é menor e denso, fato
este também corroborado por Moore (2011).
Hoshino et al. (2002) estudando testículos de cães e gatos orquiectomizados
bilateralmente e divididos em grupos de diversas faixas etárias, observaram que os cães
pertencentes ao grupo da faixa etária entre 0 e 1 ano, possuiram maiores valores médios de
diâmetro máximo e mínimo, área tubular e altura do epitélio quando comparados com os
gatos. Este autor atribuiu estas evidências ao porte heterogêneo dos cães e homogêneo dos
gatos independentemente da raça.
O conhecimento acerca da histologia e morfometria das estruturas testiculares de
cães natimortos pode trazer grandes avanços para a medicina veterinária. Estabelecer um
padrão para a espécie pode auxiliar na identificação de diversas doenças futuramente,
melhorando o prognóstico para os animais e facilitando a instauração de tratamentos
específicos.
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CONCLUSÃO
Concluiu-se que o conhecimento acerca da morfometria e da histologia de testículos
de cães é extremamente importante, visto que através da criação de um padrão para a espécie,
pode se identificar anormalidades e, assim, promover diagnósticos mais precoces e
confiáveis, além de um tratamento com maior possibilidade de sucesso.
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