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O Trabalho proporciona a Realidade e diminui as Expectativas. 

 

FELICIDADE = Realidade-Expectativa 

 

Logo, 

 

O TRABALHO te levará ao encontro da 

FELICIDADE. 



 

RESUMO 

HENRIQUE, F. L. Ovelhas desafiadas no final da gestação: respostas 

comportamentais e reprodutivas de cordeiros. 2018. 82 f. Tese (Doutorado) 

– Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São 

Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

Tendo em vista a importância fisiológica e comportamental da relação entre 

ovelha e cordeiro, este trabalho teve por objetivo confirmar o perfil de 

alterações fisiológicas do lipopolissacarídeo (LPS) em ovelhas no terço final da 

gestação e se mães estressadas durante a gestação apresentam maior 

disponibilidade e estabilidade quanto aos cuidados maternos com seus filhos, 

intencionando minimizar prejuízos ao longo da vida como compensação das 

adversidades sofridas durante a gestação, além de analisar a influencia deste 

estresse na gestação sobre os parâmetros reprodutivos dos cordeiros. Foram 

utilizadas 39 ovelhas prenhes, mestiças da raça Santa Inês, nulíparas, com 

idade média de 12 meses e média de 45 kg de peso vivo (PV), dando origem 

aos 17 cordeiros machos que também fizeram parte do experimento. As 

ovelhas gestantes foram divididas em dois tratamentos, TF e TC, devido à 

indução ou não de LPS no final da gestação. Foram avaliadas alterações 

fisiológicas e a relação materna destes animais até a idade da desmama dos 

cordeiros, assim como análises do desenvolvimento reprodutivo destes animais 

até completarem um ano de idade. Os dados comportamentais foram 

analisados pela teoria de modelos lineares generalizados proposta por Nelder e 

Wenderburn (1972), as medidas fisiológicas e os parâmetros reprodutivos, 

após análise de variância foram comparadas pelo teste F e t de stundent ao 

nível de 5% de significância, utilizando-se o procedimento GLIMMIX do 

software SAS para todas as análises. Houve diferenças em relação ao cortisol 

sanguíneo e a temperatura retal (P<0,05) devido à ação do LPS durante a 

gestação. Cordeiros desafiados pelo LPS durante a gestação apresentaram 

maiores dificuldades de aprendizado e memória aos 30 dias de vida durante 

um teste cognitivo em um labirinto (P<0,05). Sendo encontrados também 

diferentes perfis (P<0,05), entre os tratamentos, no que diz respeito aos 

cuidados maternos medidos segundo a interação comportamental entre ovelha 

e cordeiro, do momento do parto até a idade da desmama destes animais. Os 



 

índices de mamada e o início do consumo de alimentos sólidos pelos cordeiros 

apresentaram-se como uma boa prática de observação para se mensurar a 

capacidade de independência dos cordeiros. Para os dados reprodutivos houve 

efeito de tempo, em relação à idade da puberdade fisiológica ao início da 

maturidade sexual dos animais, para a maioria das variáveis analisadas 

(P<0,05), havendo efeito também de tratamento para a qualidade espermática 

dos cordeiros neste mesmo período (P<0,01). O LPS provoca alterações 

fisiológicas em ovelhas no final da gestação, influencia nos cuidados maternos 

e na capacidade cognitiva dos cordeiros, assim como altera a qualidade 

espermáticas de machos do durante a puberdade fisiológica até o início da 

maturidade sexual. 

 
Palavras chaves: Desenvolvimento testicular; Estresse; Lipopolissacarídeo; 
Ovinos, Relação materno filial.  
  



 

ABSTRACT 

HENRIQUE, F. L. Challenged sheep at the end of gestation: behavioral and 

reproductive responses of lambs. 2018. 82 f. Thesis (Doctorate) – Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2018. 

 

Considering the physiological and behavioral importance of the relationship 

between sheep and lamb, this study aimed to confirm the profile of LPS 

physiological changes in sheep in the final third of gestation, and if mothers who 

are stressed during pregnancy present greater availability and stability 

regarding care maternal with their children, intending to minimize losses during 

the life as compensation of the adversities suffered during the gestation, 

besides analyzing the influence of this stress in the gestation on the 

reproductive parameters of the lambs. Thirty - nine pregnant ewes of Santa Inês 

breed, nulliparous, with a mean age of 12 months and an average of 45 kg of 

live weight were used, giving birth to the 17 male lambs that were also part of 

the experiment. Pregnant ewes were divided into two treatments, FT and CT, 

due to the induction or not of LPS at the end of gestation. Physiological and 

physiological values were evaluated in relation to the animals up to the weaned 

age of the lambs, as well as the responses to the reproductive development of 

the animals until one year of age. The behavioral data were analyzed by the 

theory of generalized linear models proposed by Nelder and Wenderburn 

(1972), the physiological measures and the reproductive parameters, after 

analysis of variance were compared by the test F et de stundent at the 5% level 

of significance, the SAS software GLIMMIX procedure is used for all analyzes. 

There were differences in blood cortisol and rectal temperature (P<0.05) due to 

the action of LPS during pregnancy. Lambs challenged by LPS during gestation 

presented greater learning difficulties and memory at 30 days of life during a 

cognitive test in a labyrinth (P<0.05). Different profiles (P<0.05) were also found 

among the treatments, in relation to the maternal care measured according to 

the behavioral interaction between sheep and lamb, from the moment of 

delivery until the weaning age of these animals. Feeding rates and the onset of 

solid food intake by lambs were a good observational practice in order to 

measure lambs' independence. For the reproductive data, there was a time 



 

effect, in relation to the age of physiological puberty at the beginning of the 

sexual maturity of the animals, for most of the analyzed variables (P<0.05), also 

having an effect on the sperm quality of the lambs in this same period (P<0.01).         

LPS causes physiological changes in sheep at the end of gestation, influences 

maternal care and cognitive ability of lambs, as well as alter the sperm quality of 

males during physiological puberty until the onset of sexual maturity.  

    
Keywords: Lipopolysaccharide; Maternal filial relationship; Sheep; Stress; 
Testicular development. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Situações estressantes durante a gestação comprometem o 

desenvolvimento fetal em ovinos. Estresse no terço final da gestação torna-se 

um problema ainda mais agravante, aumentando consideravelmente o número 

de natimortos e diminuindo o peso ao nascer destes filhotes que enfrentam 

este desafio.  

Situação de doenças ou de desafios causadores de processos 

inflamatórios no organismo de ovelhas prenhes altera de maneira significativa a 

concentração circulante de glicocorticoides e os valores de temperatura retal no 

período gestacional, expondo estas fêmeas a um estado febril e valores de 

cortisol na circulação sanguínea acima dos normais da espécie. 

O Lipopolissacarídeo (LPS - E. coli) quando presente na circulação é um 

desses causadores. De maneira ativa o LPS incita as células de defesa do 

organismo, principalmente os monócitos e macrófagos, manifestando uma 

resposta imunológica através do desencadeamento de ações no sistema 

nervoso central até a ativação do eixo hipotálamo – pituitário – adrenal, 

ocasionando a liberação de hormônios que descrevem a situação de estresse, 

sendo o cortisol o hormônio com maior conceituação para essa resposta. 

É presumido que essas alterações fisiológicas, representando este 

desafio durante a gestação, podem interferir na relação entre mãe e filho. 

Tornando-se possível que uma ovelha submetida a certas adversidades nesta 

fase final, busque concentrar e oferecer maior atenção ao seu cordeiro após o 

nascimento, com o intuito de reverter mesmo que involuntariamente, algum 

prejuízo que o estresse possa ter vindo a causar na vida do filho quando feto. 

Desarranjos cognitivos podem ser identificados como um destes 

prejuízos, resultando muitas vezes na perda da capacidade de memória e 

aprendizagem dos cordeiros desafiados, influenciando principalmente na 

desenvoltura de enfrentarem eventos adversos durante a vida e na própria 

relação social após a desmama.    

Dados preliminares indicam que quando o estresse ocorre durante o 

período gestacional, há diferenciação das consequências do LPS após o 

nascimento quando comparados os sexos dos cordeiros, mostrando que os 

machos são mais suscetíveis a esses efeitos na avaliação do desempenho ao 
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longo da vida, quando comparados com fêmeas que passaram pelo mesma 

situação estressante. 

A interferência do LPS durante a gestação de ovinos possivelmente 

pode prejudicar na desenvoltura do comportamento reprodutivo dos machos 

nascidos, sendo levado em consideração as possíveis alterações morfológicas 

testiculares, desencadeamento hormonal e qualidade espermática sobre a 

avaliação etológica, julgando esses machos segundo sua precocidade, a libido 

e a capacidade de emprenhar uma fêmea.   

 

1.1. Objetivo geral 

Avaliar a influência do estresse, gerado pelo LPS, durante o terço final 

da gestação de ovinos sobre o comportamento materno-filial, sobre a desmama 

controlada e o desenvolvimento de parâmetros sexuais de carneiros jovens. 

 

1.2. Objetivos específicos 

Caracterizar o perfil de alterações fisiológicas do LPS em ovelhas no 

terço final da gestação e se mães estressadas durante a gestação apresentam 

maior disponibilidade e estabilidade quanto aos cuidados maternos com seus 

filhos, intencionando minimizar prejuízos ao longo da vida como compensação 

das adversidades sofridas durante a gestação. 

Avaliar as consequências que a indução pela administração de LPS no 

terço final da gestação de ovinos, causa sobre os atributos reprodutivos de 

carneiros jovens entre os 5 e 12 meses de idade. 

1.3. Justificativa 

Existem evidências de que a presença do estresse durante a gestação, 

especificamente a submissão dos efeitos do LPS, causa a ativação do sistema 

imunológico resultando na síntese e liberação de cortisol e citocinas que 

podem interromper ou modificar a exibição de comportamentos normais. 

Porém, ainda não existiam respostas para a compreensão desses 

efeitos sobre as proles do sexo masculino em ovinos no que diz respeito as 

suas interações maternas e sociais, e principalmente do desenvolvimento 

testicular e alguns parâmetros reprodutivos destes animais.  
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1.4. Revisão de literatura 

1.4.1. Estresse durante a gestação 

O estresse é o principal indicador para se avaliar a falta de bem-estar 

animal. O termo estresse foi usado pelo austríaco Selye em 1936, que o definiu 

como sendo o estado orgânico, em resposta a ações de agente de qualquer 

natureza, com uma série de reações não específicas de adaptação 

(ENCARNAÇÃO, 1997). A utilização do termo estresse, segundo Broom 

(1993), deve ser restrita a seu uso comum para se referir a efeitos deletérios 

sobre um indivíduo.  

Um critério preciso para o que é adverso a um animal é difícil de ser 

estabelecido, mas um indicador é a existência de um efeito em sua adaptação 

biológica (BROOM; MOLENTO, 2004). 

O estresse pode ser considerado uma ameaça para o animal, exigindo 

uma adaptação do corpo do indivíduo, sendo classificado de três maneiras, 

estresse físico, psicológico ou relativo à sensibilidade a estímulos e variações 

do organismo, podendo haver frequentes interações entre os três tipos de 

estresse em determinadas situações, ocasionando em alterações 

neuroendócrinas, psicológicas e comportamentais em busca da adaptação à 

adversidades (von BORELL, 1995). 

O estresse pré-natal, especificamente, é uma adversidade 

experimentada pela mãe durante a gestação, que possivelmente poderá afetar 

o desenvolvimento do feto (BRAASTAD, 1998). A fase em que essa 

adversidade ocorre também possui notáveis influências nesse 

desenvolvimento, que podem ser mensuradas por incidências de filhotes que 

não sobrevivem no pós-parto ou até mesmo que apresentam pesos no 

nascimento inferiores aos que não foram desafiados no mesmo período 

gestacional, sendo o terço final da gestação a fase mais crítica e 

comprometedora no que diz respeito à formação fetal e a manutenção e 

desenvolvimento do animal ao longo de sua vida (HILD et al., 2011; COULON 

et al., 2013; HENRIQUE et al., 2017).   

Além das influências ambientais após o nascimento, cada vez mais 

estão sendo consideradas as influências ambientais uterinas sobre o feto, 

estando os indivíduos expostos a uma plasticidade de desenvolvimento, 
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processo esse definido por Horton (2005) como “Um programa de base 

genética que pode ser modificado em respostas às mudanças nas condições 

ambientais para moldar as características únicas de cada indivíduo”. Desta 

forma, se o ambiente gestacional é hostil ou estressante, dependendo de sua 

duração e período da gestação, secreções hormonais desencadeadas devido 

ao estresse materno (eixo hipotálamo – pituitário – adrenal) podem trazer 

consequências prejudiciais de curto ou longo prazo para a vida da prole 

(VILTART; VANBESIEN-MAILLIOT, 2007). Essas possíveis cosequências 

prejudiciais também são denominadas como “programming” ou “marca” no 

desenvolvimento de diferentes sistemas que podem permanecer ao longo da 

vida. Esse termo foi criado para esclarecer as alterações estáveis no fenótipo 

como consequências da adaptação de um organismo a eventos ambientais 

(XIONG; ZHANG, 2013). 

Em fases críticas da gestação, o estresse pré-natal pode inclusive 

influenciar negativamente, promovendo alterações devido a mudanças 

neuroendócrinas no desenvolvimento reprodutivo dos fetos havendo, por 

exemplo, indícios de desmasculinização de machos e diminuição da incidência 

do comportamento copulatório e atraso na puberdade de fêmeas (WARD, 

1984; KAISER; SACHSER, 2001).  

 

1.4.2. Ação e consequências do LPS 

A atuação de agentes patógenos também pode alterar e interferir no 

ambiente gestacional, como por exemplo, inflamações geradas por bactérias 

Gram-negativas (BRODGEN; ACKERMANN DEBEY, 1995; KABAROFF et al., 

2006; WINTER, 2008). Parte da membrana celular externa dessas bactérias, 

conhecida como lipopolissacarídeos (LPS), possui regiões altamente tóxicas 

que são liberadas após a multiplicação da bactéria ou quando ela é fagocitada 

pelas células de defesa (TUIN et al., 2006). Evidenciado pela sigla LPS, essa 

molécula possui uma camada hidrofílica e outra hidrofóbica por ser constituída 

basicamente por uma fração lipídica – responsável pela maior ação antigênica - 

e outras frações formadas por um núcleo e uma cadeia lateral polissacarídica 

(açúcares) (RAETZ; WHITFIELD, 2002; SASSI et al., 2009). De maneira mais 

especifica Aurell e Wistrom (1998) e Robert (2006) definem a molécula de LPS 
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por um particionamento composto por três frações com ações distintas, sendo 

a primeira denominada fração “O”, de polissacarídeo polar, muito variável, que 

possui afinidade com o ambiente aquoso extracelular, possuindo antígenos 

específicos para cada cepa bacteriana (BENTALA et al., 2002; ROBERT, 

2006), a fração “A”, lipídica hidrofóbica que se encontra praticamente toda 

imersa na membrana bacteriana externa, responsável pelos efeitos 

fisiopatológicos do LPS (KOYAMA, 1999) e por fim a fração que liga as demais 

frações, sendo envolvida por ácido polissacarídeo e reguladora da maioria das 

toxinas chamada de fração central. 

Os animais vertebrados possuem receptores específicos de LPS na 

superfície de algumas células de defesa, sendo que a administração de LPS 

imita a resposta comportamental, neuroquímica e neuroendócrina produzida 

pelo sistema imune em resposta à infecção (HOOD; DRESCHEL; GRANGER, 

2003). Um único desafio com LPS tem influência em longo prazo na resposta 

imunológica (IWASA et al., 2009). 

Algumas proteínas participam da ativação celular induzida por LPS, 

através de vias de sinalização intracelular, como é o caso do receptor TLR4 (do 

inglês, Toll-like receptor 4), a LBP (do inglês, lipopolysaccharide binding 

protein) e os co-receptores MD-2 e CD14 (do inglês, cluster differentiation 14) 

(CRUZ-MACHADO, 2010).  

Estas ligações entre o LPS e os receptores mencionados levam a 

indução de respostas inflamatórias que são caracterizadas pela liberação de 

alguns mediadores pró-inflamatórios, também conhecidos como citocinas 

(TAKEDA; KAISHO; AKIRA, 2003; DONN; RAY, 2004), ativando assim o eixo 

hipotalâmico-pituitário-adrenal havendo a liberação do cortisol pela glândula 

adrenal (glicocorticoide predominante em ovinos) (CHROUSOS, 1995), para 

atuar como inibidor parcial da inflamação, induzindo a transcrição de moléculas 

anti-inflamatórias (ADCOCK; CARAMORI, 2001; ELLIOTT; JOHNSTONE, 

2004). A injeção experimental de LPS imita a infecção por Escherichia coli, mas 

sem provocar a infecção real. Ela induz o estresse e sintomas de doença 

imunitária através de uma cascata de síntese e liberação de citocinas 

(ELMQUIST et al., 1997) podendo interromper ou modificar  a exibição de 

comportamentos normais. 
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As citocinas diferem dos hormônios convencionais em vários aspectos 

importantes. Por exemplo, possuem efeitos em uma grande variedade de 

células e tecidos ao contrário dos hormônios clássicos que tendem a afetar um 

órgão-alvo único. Em segundo lugar, as células raramente secretam somente 

um citocina por vez. Por exemplo, a interação do LPS com as células do 

sistema imune resultam na liberação de: IL-1 (intraleucina-1), IL-6 (intraleucina-

6), IL-12 (intraleucina-12) e TNF-ɑ (Tumoral Necrose Factor-ɑ). Em terceiro 

lugar, as citocinas parecem ser redundantes em suas atividades biológicas, 

uma vez que muitas citocinas diferentes podem ter efeitos semelhantes. Por 

exemplo, a IL-1, TNF-ɑ, TNF-β, IL-6 provocam a febre (ALMAWI; 

MELEMEDJIAN, 2002; AMSTERDAN; SASSON, 2002; TIZARD, 2002; 

ESKANDARI WEBSTER; STERNBERG, 2003). 

 

1.4.3.  Comportamento materno filial e desarranjos cognitivos 

Para os mamíferos os primeiros cuidados maternos momentos após o 

nascimento são essenciais para a sobrevivência da cria, possuindo 

fundamental importância para aprimorar a aptidão materna da mãe e a única 

forma de garantir alimento para o filhote nos primeiros dias de vida (LEVINE; 

ALPERT; LEWIS, 1958; NOWAK, 2000).  

O papel desses cuidados também pode ser demonstrado, por sua 

influência na regulação e desenvolvimento do eixo hipotálamo-pituitário-

adrenal, mediante a liberação de ACTH e consequentemente nos níveis de 

cortisol (LEVINE, 2001; LEVINE, 2002). Em espécies como os ovinos, o 

sucesso dessa relação é uma interação comportamental entre ovelha e 

cordeiro (DWYER, 2003).   

No terço final da gestação, ocorrem algumas mudanças fisiológicas que 

facilitam o reconhecimento do cordeiro pela mãe após o parto (POINDRON et 

al., 1980; NOWAK; LINDSAY, 1990). O desempenho do cordeiro, propriamente 

dito, se faz como um elo entre todas as fases de sua criação, ou seja, para que 

este animal atinja o desenvolvimento necessário na etapa final da produção, é 

importante que ele chegue à idade de desmama tendo suas exigências 

supridas desde a gestação, passando pelo parto atingindo toda a lactação. 
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Evidenciando assim a essencial fundamentação de se concretizar uma parceria 

bem sucedida entre mãe filho (NOWAK, 1996).  

O primeiro contato entre ovelha e cordeiro logo após o parto registra a 

identificação de mãe e filho. O estímulo comportamental materno tem como 

consequência a resposta imediata da prole à estas atividades onde estes 

comportamentos são orquestrados por um desencadeamento endócrino neste 

exato momento, sendo mantidos ao longo da vida através de expressões 

sensoriais de identificação (POIDRON et al, 1980; MARIZ et al., 2007). 

Já é comprovado também que os cuidados maternos nos primeiros 

momentos de vida são mais acentuados com filhotes que, por algum motivo, 

passaram por alguma situação aversiva, como a dor, por exemplo, podendo 

inclusive minimizar as possíveis consequências ao longo da vida desse filhote 

modulando essa experiência adversa (BLASS et al., 1995; WALKER et al., 

2003; HILD; ANDERSEN; ZANELLA, 2010). 

Essa aceitação de ambas as partes se faz tão importante, que de acordo 

com Alexander e Peterson (1961) a relação entre a taxa de mortalidade e o 

comportamento materno filial nas primeiras horas de vida, possui 52% da 

responsabilidade para a interação ovelha cordeiro, atribuindo 14% das mortes 

para o comportamento apenas da ovelha e 33% para o do cordeiro.  

Essa relação entre mãe e cria está diretamente ligada com a primeira 

mamada, ou ingestão do colostro pelo cordeiro, fato que agrega não apenas 

reservas energéticas, mas proporciona imunidade ao filhote, aumentando as 

chances de sobrevivência (NOWAK; POIDRON, 2006). 

Em alguns casos são relatados prejuízos para os cordeiros que 

passaram por situações desafiadoras quando fetos, não apenas em relação 

aos índices produtivos, mas também perdas cognitivas envolvendo alguns 

desarranjos e disfunções no sistema nervoso central destes animais (HUTTON 

et al., 2008; COULON et al., 2013; COULON et al., 2015). O terço final da 

gestação também é fase de maior vulnerabilidade considerando o 

desenvolvimento do sistema nervoso central dos ovinos, é neste período, dos 

90 dias de gestação até o nascimento, que acontece a maior evolução neural 

(McINTOSH et al., 1979). 
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A restrição do desenvolvimento intrauterino está também associada com 

déficits no que diz respeito às dificuldades de aprendizagem e capacidade de 

memória de cordeiros em algumas fases específicas após o parto, havendo 

distinção quanto ao sexo destes animais em relação a estas habilidades 

(BRAUN et al., 2017; HUNTER et al., 2015). 

 

1.4.4.  Período de desmama: manejo específico e a interação social 

A ação da desmama é um fator causador de estresse para o cordeiro. 

Segundo Orgeur et al. (1998) esta fase se faz crítica, devido à separação da 

mãe, em primeiro lugar, e em segundo pela mudança no hábito alimentar do 

filhote. A liberação do cortisol, resultante da ativação do sistema imunológico, 

causado pelo estresse da desmama, pode ter relação com a diminuição do 

hormônio do crescimento (GH) influenciando no crescimento do cordeiro 

(KUHN; PAUK; SCHANBERG, 1990; ORGEUR et al., 1998). 

Uma das maneiras de se realizar a desmama é a denominada 

controlada ou artificial, que pode induzir a um maior estresse, devido as 

constantes separações (ORGEUR et al., 1998) notando-se por 

comportamentos como um aumento na atividade locomotora e no balido, como 

forma de comunicação para não perderem contato (ALEXANDER, 1977; 

TORRES-HERNANDEZ; HOHENBOKEN, 1979). Entretanto, esse tipo de 

desmama antecipa a substituição do leite por alimentos sólidos (que 

normalmente possuem em torno de 25% de proteína bruta em base de matéria 

seca) antes da separação definitiva da ovelha e possibilita que mãe e filhote se 

acostumem com a separação de maneira gradativa (NAPOLITANO et al., 1995; 

ORGEUR et al., 1998).  

Os atributos que classificam a forma da desmama empregada são de 

extrema influência no peso que os cordeiros atingem no final a desmama. A 

taxa de crescimento do cordeiro é influenciada por diversos fatores que 

diretamente estão ligados a desmama, como o desencadeamento ou inibição 

hormonal, fatores ambientais e nutricionais (WIDDOWSON, 1980; 

GLUCKMAN, 1986). Owens, Dubeski e Hanson (1993) afirmam que o 

desempenho e desenvolvimento corporal desses animais podem ficar abaixo 
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do determinado geneticamente, devido à inibição da divisão celular gerada 

pelos fatores citados. 

O evento da desmama também proporciona novas experiências além da 

separação materna, como por exemplo, a mistura com animais desconhecidos, 

que podem resultar inclusive, em algumas mudanças comportamentais e 

fisiológicas dos cordeiros. Essa mudança social pode alterar a estrutura do 

grupo aumentando as interações agonísticas com o estabelecimento de nova 

hierarquia social (SEVI et al., 2001; MOUNIER et al., 2006). 

 

1.4.5. Atributos do desenvolvimento sexual masculino 

Tratando da exposição materna ao LPS durante a gestação sobre o 

sistema reprodutivo e a função endócrina em prole masculina, ainda pouco se 

sabe. Trabalhos realizados com camundongos apresentam alterações 

desenvolvimento testicular, esteroidogênese, espermatogênese e agregações 

anormais em algumas células testiculares (WANG, et al. 2014). Pollard e Dyer 

(1985), avaliando fatores estressantes durante a gestação de ratos, 

constataram que quando os filhotes estressados foram submetidos ao estresse 

de curto prazo, sua concentração de testosterona plasmática foi 

significativamente inferior ao dos filhotes controles. Sugere-se que suprimir a 

secreção de gonadotrofinas durante períodos críticos de desenvolvimento, 

altera a função testicular fetal, e que eleva os níveis circulantes de hormônios 

induzido pelo estresse, que podem ser responsáveis por mudanças na 

secreção de gonadotrofinas. 

O hipotálamo secreta o fator liberador de gonadotrofina (GnRH), que 

atua na hipófise anterior promovendo a liberação do hormônio luteinizante (LH). 

Este, por sua vez, atua nas células de Leydig, presentes nos testículos, as 

quais são responsáveis pela produção de testosterona (CUNNINGHAM, 1999), 

hormônio sexual masculino responsável pela manifestação das características 

sexuais secundárias, pelo comportamento sexual (FOURIE et al., 2005) e pelas 

características de carcaça (WELLINGTON; HOGUE; FOOTE, 2003). Na 

seleção de reprodutores, a busca por indicadores da fertilidade tem sido alvo 

de estudos. Parâmetros corporais, testiculares, seminais, hormonais, 
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comportamentais e suas associações, têm sido avaliados quanto à capacidade 

reprodutiva (NOTTER et al., 1981). 

São evidenciados também, em proles masculinas de porquinhos da 

Índia, em que mães foram submetidas a uma instabilidade social durante a 

gestação, alterações comportamentais que demonstravam ações infantilizadas 

considerando a idade dos machos, porém não sendo observadas mudanças 

nos níveis de testosterona comparando-os com os que não passaram por essa 

instabilidade (KAISER; SACHSER, 2001).  

1.4.6.  Comportamento sexual 

Podem-se estudar as possíveis interferências do LPS durante o terço 

final da gestação em ovinos sobre o desempenho e comportamento sexual do 

macho, tomando por observação comportamental o que Hafez e Hafez (2004) 

classificam como expressões do comportamento reprodutivo, tendo como a 

primeira fase a procura e a identificação do parceiro sexual, seguidas pela 

verificação do estado fisiológico do parceiro que pode evoluir até a reação de 

monta e finalmente a cópula. Porém, da mesma forma, a fêmea tem também 

grande parte da responsabilidade no sucesso do ato reprodutivo, visto que elas 

exibem um comportamento sexual diferenciado quando estão em proestro ou 

estro. Durante estas fases, 75% das fêmeas exibem um comportamento 

peculiar de se manter próxima ao macho, cheirando e lambendo. Estas 

também costumam abanar e levantar a cauda (GILL, 2008) e urinam com maior 

frequência, principalmente se o macho a estiver cheirando. Segundo Simitzis, 

Deligeorgis e Bizelis (2006), esta fase de reconhecimento e cortejo é muito 

importante para o sucesso da cobertura, pois fêmeas cortejadas permanecem 

imóveis, enquanto as que não são cortejadas tendem a caminhar.   

Desta forma, é importante se conhecer causas do LPS sobre o 

comportamento entre ovelha e cordeiro e a relação desse fator estressante 

durante o terço final da gestação no desenvolvimento e comportamento 

reprodutivos destes machos. 
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2. Mudanças fisiológicas durante o terço final da gestação das 
ovelhas dificultam a independência dos cordeiros do nascimento 
ao desmame 

2.1. INTRODUÇÃO 

Inflamações causadas por bactérias Gram negativas são extremamente 

comuns em rebanhos ovinos (BRODGEN; ACKERMANN DEBEY 1995; 

WINTER, 2008). Sua presença dentro do organismo de um animal faz com que 

o sistema imune do hospedeiro seja ativado, resultando na liberação da 

endotoxina, denominada de Lipopolissacarídeo (LPS), presente na membrana 

externa destas bactérias (RAETZ; WHITFIELD, 2002; TUIN et al., 2006; SASSI 

et al., 2009). 

Desafios sistêmicos como estes podem ter sua gravidade 

potencializada, se tornando um grande fator estressante, quando relacionados 

à fase produtiva em que o animal se encontra. Henrique et al., 2017 afirmam 

que Ovelhas em fase final de gestação, por exemplo, têm consideravelmente 

alterados seu valor de temperatura retal e o nível de cortisol quando 

submetidas a uma situação como esta.  

Além das alterações nas concentrações de glicocorticoides pela ativação 

do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal, o desencadeamento de diversas 

citocinas pró-inflamatórias é também consequência deste cenário, podendo 

justificar não apenas o aumento da temperatura corporal dos animais afetados, 

como interferir em outras propriedades do sistema imune destes organismos 

(ALMAWI; MELEMEDJIAN, 2002; AMSTERDAN; SASSON, 2002; ESKANDARI 

WEBSTER; STERNBERG, 2003).   

A diminuição do fluxo sanguíneo uterino durante o estresse na gestação 

de ovelhas, mediada pela catecolamina circulante, pode ser uma das causas 

da transferência do estresse para feto (RAKERS et al. 2015; DREILING et al., 

2016). Assim também como a diminuição deste fluxo na placenta, ocasionando 

uma baixa referente ao transporte de nutrientes, gases respiratórios, podendo 

ocasionar um menor desenvolvimento fetal impedindo o ciclo de vida normal 

pós-parto (REYNOLDS et al., 2006; BAIRAGI et al., 2016). 
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Em alguns casos são relatados prejuízos para os cordeiros que 

passaram por situações desafiadoras quando fetos, não apenas em relação 

aos índices produtivos, mas também perdas cognitivas envolvendo alguns 

desarranjos e disfunções no sistema nervoso central destes animais (HUTTON 

et al., 2008; COULON et al., 2013; COULON et al., 2015). O terço final da 

gestação também é fase de maior vulnerabilidade considerando o 

desenvolvimento do sistema nervoso central dos ovinos, é neste período, dos 

90 dias de gestação até o nascimento, que acontece a maior evolução neural 

(McINTOSH et al., 1979). 

A restrição do desenvolvimento intrauterino está também associada com 

déficits no que diz respeito às dificuldades de aprendizagem e capacidade de 

memória de cordeiros em algumas fases específicas após o parto, havendo 

distinção quanto ao sexo destes animais em relação a estas habilidades 

(BRAUN et al., 2017; HUNTER et al., 2015).   

A constatação destes prejuízos ou até mesmo o reparo deles, 

decorrentes de situações desafiadoras, pode ser mesurado através dos 

cuidados maternos tidos pela relação entre ovelha e cordeiro (HILD; 

ANDERSEN; ZANELLA, 2010; HILD et al., 2011, COULON et al., 2014), sendo 

o aleitamento a melhor maneira de se contabilizar este investimento como 

cuidado parenteral materno entre as comunicações e conflitos do par até a 

idade da desmama (MARTIN, 1984; ALLEY; FORDHAM; MINOT, 1995). 

Tendo em vista a importância fisiológica e comportamental da relação 

entre ovelha e cordeiro, este trabalho tem por objetivo caracterizar as 

alterações  provocadas pelo LPS nos perfis de temperatura retal e cortisol 

durante a gestação de ovelhas e se mães estressadas durante a gestação 

apresentam maior disponibilidade e estabilidade quanto aos cuidados maternos 

com seus filhos, intencionando minimizar prejuízos ao longo da vida como 

compensação das adversidades sofridas durante a gestação.    
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2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1. Local 

O experimento foi realizado na Unidade Experimental de 

Comportamento de Ovinos do Laboratório de Biometeorologia e Etologia da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 

Paulo em Pirassununga-SP, em área sob as coordenadas 21º 59’ de latitude 

sul e 47º 26’ de longitude oeste (W.Gr) e altitude média de 635 metros. O clima 

da região é classificado, segundo Koppen, como Cwa, mesotérmico com 

chuvas predominantemente no verão, apresentando inverno seco e verões 

quentes, com temperatura média anual de 22°C e pluviosidade média anual 

próxima a 1363 mm. Seguindo o protocolo de ética sob o CEUA/FZEA nº 

2296210915. 

 

2.2.2. Animais 

Foram utilizadas 39 ovelhas mestiças da raça Santa Inês, nulíparas, com 

idade média de 12 meses e 45 kg de peso vivo (PV), mantidas em pastagem 

de Coast-cross (Cynodon dactilon (L.) Pers.) sobre a exploração de sistema 

rotacionado, com livre acesso a sombra, água e a suplementação mineral. 

Todas as fêmeas experimentais tiveram o cio sincronizado para a realização de 

inseminação artificial (IA) com sêmen fresco da raça White Dorper.  

Para a realização do protocolo de sincronização do cio foram utilizadas 

esponjas intravaginais (Progespon®, Intervet/Schering Plough Animal Health, 

São Paulo-SP, Brasil) e azul de metileno, implantados na vagina das ovelhas 

durante 9 dias, seguindo pela aplicação via intramuscular de 1,5 mL (300 UI) 

de gonadotrofina coriônica equina (ECG/PMSG) (Novormon®, 

Intervet/Schering Plough Animal Health, São Paulo-SP, Brasil) no dia da 

retirada das esponjas intravaginais.  

A inseminação artificial aconteceu 12 horas após a observação do cio, 

através do método de laparoscopia. A realização da ultrassonografia para o 

diagnóstico da gestação ocorreu 60 dias após as fêmeas terem sido 

inseminadas. 
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2.2.3. Tratamentos 

Das 39 ovelhas diagnosticadas prenhes apenas 36 foram distribuídas de 

maneira aleatória entre os dois tratamentos, devido à perda dos fetos durante a 

gestação. A distribuição foi realizada de maneira aleatória entre os animais que 

passariam ou não pela submissão do estresse imunológico devido a aplicação 

intravenosa de 0,8 µg.kg-1 PV de LPS (E. coli 0127:B8, Sigma Aldrich, EUA), 

onde:  

Tratamento final (TF – 18 ovelhas) - As fêmeas foram desafiadas através 

da inoculação de LPS (E. coli), durante a fase final da gestação, no 120º dia de 

gestação, considerando uma média de 148 a 150 dias para a gestação. 

Tratamento controle (TC – 18 ovelhas) - Foram aplicadas doses de 

placebo (5 mL/animal) nas ovelhas deste grupo, para que houvesse igualdade 

nos processos de manejo entre os dois tratamentos. 

Tendo em vista que as avaliações experimentais aconteceriam apenas 

nos cordeiros nascidos machos, que o conhecimento dos sexos destes animais 

acorreu apenas após o parto, e que os animais que não sobreviveram durante 

todo o experimento (TF = 2 mortos, TC = 2 mortos) não obtiveram seus dados 

considerados, a distribuição das unidades experimentais dentro de cada 

tratamento, após os nascimentos ficaram distribuídas desta maneira de acordo 

com a figura 1. 

Figura 1. Distribuição dos animais entre os dois tratamentos experimentais 

 

 

                                             Fonte: Autoria própria 
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2.2.4. Curvas de cortisol e temperatura retal 

Aos 120 dias de gestação as ovelhas foram submetidas às colheitas de 

sangue pelo sistema a vácuo através da punção venosa intrajugular para 

posterior análise de cortisol sanguíneo. Momento antes da aplicação do LPS ou 

da dose de placebo foi colhido a primeira amostra de sangue classificada como 

basal. A partir daí, após a aplicação do LPS, as três primeiras colheitas 

seguiram com intervalos de 60 minutos cada (5h00min; 6h00min; 7h00min), 

passando esse intervalo para 120 minutos na quarta colheita (9h00min) sendo 

estabelecida a última colheita as 17h00min. Concomitantemente às colheitas 

de sangue aconteceram também as medições da temperatura retal (TR) 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema de colheitas de sangue e temperatura retal durante o 120º 
dia de gestação no momento da indução do LPS (sem escala). 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

2.2.5. Comportamento materno filial durante o parto e peso ao nascer 

dos cordeiros (PN) 

A averiguação do comportamento materno-filial foi realizada, por equipe 

previamente treinada, com o intuito de analisar a existência ou não da 

influência da exposição ao LPS no vinculo maternal entre a ovelha e o cordeiro 

recém-nascido. Após o parto o par foi observado até o cordeiro realizar a 

primeira mamada, de acordo com o etograma de trabalho (Tabela 2) pelo 

método focal individual com registro contínuo (HILD et al. 2011, COULON et 

al., 2012).  

 Seguindo a metodologia adaptadas de McGlone e Stobart (1986), Roda 

et al. (1989) e Toledo et al. (2007) para a observação ao parto, e para as 
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demais observações foi utilizada a metodologia adaptada de Paranhos da 

Costa e Cromberg (1998). Os animais foram mantidos em piquete maternidade 

cercado por 8 câmeras, onde foi realizado o monitoramento por 24 horas com 

gravação do comportamento dos animais para eventual e posterior análise. 

Após a realização da primeira mamada foi realizada a pesagem dos 

cordeiros em uma balança digital de até 150 kg com variação de 5 g para a 

obtenção dos valores de peso ao nascer (PN). 

Tabela 2. Etograma de trabalho do parto até o início da primeira mamada. 

 Comportamento  Descrição 

Postura 01 Em pé  Com os 4 apoios no chão 

 02 Deitado  Em decúbito ventral ou dorsal 

Atividade Ovelha   

 01 Limpeza do cordeiro  Ato de lamber e ingerir membranas aderidas no 
corpo do cordeiro 

 02 Ingerindo membranas  Ingerindo membranas não aderidas no corpo do 
cordeiro 

 03 Facilitando a mamada  Acesso aos tetos e ações como cheirar, lamber.  

 04 Dificultando a mamada  Não permitindo acesso aos tetos 

 05 Estimulando a cria  Contatos com a cabeça, membro dianteiros ou 
outra forma de aliciamento que estimule a cria 

 06 Agredindo a cria  Ações como cabeçadas e empurrões 

Atividade Cordeiro   

 01 Tentando levantar  Ação para conseguir se manter em pé 

 02 Procurando úbere  Tentativa de encontrar os tetos 

 03 Tentando mamar  Tentativa de sugar o leite dos tetos 

 04 Nenhuma atividade aparente  Momento em que apenas recebe a ação da 
ovelha 

 05 Mamada  Ação de sucção do colostro 

Adaptado de Raineri, 2008. 
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2.2.6. Teste cognitivo aos 30 dias de vida do cordeiro 

Aos 30 dias de média de idade dos cordeiros, foi proposto um desafio 

para testar a capacidade cognitiva destes animais em relação ao 

reconhecimento e importância dos cuidados maternos naquele momento, sem 

que houvesse qualquer influência física materna. Um labirinto em formato de 

“T” foi adaptado para o teste (ABECIA et al., 2014), todo construído com 

armações de metal o labirinto foi revestido com lona plástica preta, para 

obstruir totalmente a visão do ambiente externo dos animais, tendo 7,5 m de 

comprimento x 1,0 m de largura x 1,20 m de altura, era ligado a dois braços 

(1,30 x 1,20 x 0,80 cada) que representavam a extremidade final da instalação, 

tendo no braço direito a presença dos estímulos sonoro e visual – com a 

gravação da vocalizando de cada mãe interagindo com seu respectivo filho e 

pela presença de um espelho com dimensões de 80 cm de comprimento e 50 

de largura - e o braço esquerdo, por sua vez, permanecendo vazio durante 

todo o teste. Sendo as observações realizadas com a utilização de uma 

plataforma de 3,0 m de comprimento a 2,0 m do chão, para que não houvesse 

interferência do observador durante o teste (Figura 3).  

Os animais foram testados individualmente por três sessões ao dia 

durante três dias (totalizando nove testes por animal) com tempo limite de 5 

minutos por sessão. Optou-se pela utilização das gravações sonoras da 

vocalização de cada ovelha, capturadas por um estímulo de uma curta 

separação de seu filho, através de um gravador portátil e digital iOS iPhone 

Recorder (Apple Inc., Califórnia,  Estados Unidos) a uma distância de 30 cm. 

As gravações foram transferidas para um notebook Sony Vaio (Sony 

Corporation, Tokyo, Japão) com taxa de amostragem de 44 kHz, salvos em 

formato mp4 transmitidas durante o teste através do software Windows Media 

Player (Microsoft, Washington, Estados Unidos), sendo replicado o som da 

própria mãe como estímulo sonoro para seu filho durante todo o tempo de 

permanência do cordeiro nas avaliações do teste. 

 As variáveis analisadas foram o tempo gasto dentro do labirinto, e a 

observação de atividades comportamentais através do etograma de trabalho 

que contava com as variáveis “Vocalização” (emissão de efeitos sonoros, por 

vibração das cordas vocais), “Andar para frente” (deslocamento frontal em sentido 
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positivo ao trajeto do teste), “Andar para trás” (deslocamento frontal em sentido 

negativo ao trajeto do teste), “Atividade de fuga” (ações como saltar, rastejar, 

esbarrar nas estruturas, buscando o escape da arena), “Dificuldade de sair da 

gaiola” (tentativas de saída acompanhadas de incapacidade, após a abertura da 

porta), “Nenhuma atividade aparente” (sem manifestação física ou intuitiva), 

“Acerto” (escolha do lado da gravação materna) “Erro” (escolha do lado vazio) 

e “Não encontrou o destino” (Indefinição quanto ao acerto ou erro ou escolha 

em não sair da gaiola). 

 
Figura 3. Esquema da arena para o teste 
cognitivo aos 30 dias de vida dos cordeiros.  

 

Fonte: Autoria própria 

 

2.2.7. Relação materno filial durante a desmama controlada 

O manejo da desmama controlada teve início quando os cordeiros 

completaram 53±7 dias de vida, sendo finalizado aos 60±7 dias de idade dos 

animais (HENRIQUE et al., 2017). As ovelhas e os cordeiros tiveram seu 

comportamento observado durante os sete dias durante a desmama 

controlada, onde permaneceram separados de suas mães nos períodos 

diurnos, sem contato visual e auditivo, entre às 7h00min e às 17h00min, sendo 

observado apenas os comportamentos dos cordeiros, e retornavam a encontrá-

las ao entardecer permanecendo em contato durante toda a noite, entre às 

17h00min e 7h00min, havendo a observação do comportamento tanto das 

ovelhas quanto de cordeiros. A observação comportamental dos cordeiros foi 
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realizada durante os sete dias consecutivos por três horas a partir da 

separação das mães (7h00min às 10h00min), com o intuito de averiguar as 

interações sociais entre os animais, através de ações negativas: “Cabeçada”, 

“Monta”, “Encarada”, “Empurrão” e ações positivas: “Lamber”, “Esfregar/Coçar”, 

“Mordiscar”, “Cheirar”, “Brincar”, sendo registrados os animais que faziam e os 

que sofriam cada ação, além das incidências de vocalização e ingestão de 

concentrado. Após o retorno das mães as observações foram realizadas por 

uma hora após (17h00min às 18h00min), para ser possível observar o efeito da 

desmama na interação ovelha–cordeiro através do comportamento da 

mamada. No sétimo dia houve a real separação, onde as ovelhas não 

retornaram para encontrar seus cordeiros ao final da tarde, no entanto o 

comportamento dos cordeiros foi observado isoladamente no mesmo período 

dos dias anteriores (17h00min às 18h00min), sendo a hora observada dividida 

em intervalos de 5 minutos. As observações foram realizadas de forma 

contínua e individual. Foram também avaliados os pesos tanto antes quanto 

depois dos dias de desmama controlada. 

 

2.2.8. Análises dos resultados 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 

(DIC) com a distribuição dos animais em dois tratamentos (TF, TC). 

Os dados de cortisol e reprodutivos foram analisados como medidas 

repetidas no tempo (CROWDER; HAND, 1990), utilizando animal como efeito 

aleatório. Foi realizada análise dos efeitos da aplicação do LPS, com teste de 

comparação de médias pelo Teste-t. Foram estimados coeficientes de 

correlação simples entre os parâmetros hormonais e de desempenho 

reprodutivo. Todos os testes foram realizados a 5 % de probabilidade (SAS, 

2000). 

Para a análise dos dados de comportamento materno-filial e hierarquia 

foram realizadas análises exploratórias com o propósito de caracterizar a forma 

de distribuição dos dados e as fontes de variação mais relevantes, sendo que a 

partir destes resultados serão definidos os modelos matemáticos a serem 

utilizados nas análises confirmatórias. 
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O modelo utilizado para a análise de comportamento, por se tratar de 

modelo não-linear, mas linearizável é foi ajustado utilizando-se a teoria de 

modelos lineares generalizados proposta por Nelder e Wenderburn (1972), 

utilizando-se o procedimento GLIMMIX do software SAS. Denotando-se a 

esperança matemática E[Yt] por μt, pode-se tornar a expressão linear 

aplicando a função de ligação logit, obtendo-se então um preditor linear, 

funcionalmente ligado à média μt. Desta maneira, o ajuste do modelo foi 

efetuado considerando que a distribuição dos resultados de cada variável de 

comportamento estudada é binomial, a função de ligação foi incorporada aos 

estimadores dos efeitos fixos, preditores dos efeitos aleatórios e estimadores 

dos componentes de variância. Para a análise das variáveis comportamentais 

foi considerado o efeito de animal em estrutura de medida repetida e o efeito 

do tempo (horas do dia). 

 

2.3. RESULTADOS  

2.3.1. Dados de temperatura retal e cortisol durante a gestação 

A interação entre tratamento e colheita resultou um efeito significativo 

para as médias da temperatura retal (TR °C) apresentadas na figura 4. Quando 

a comparação foi realizada entre os tratamentos, no mesmo horário de 

colheita, foi possível observar semelhança entre às primeiras medidas basais 

as 5h00min (TF: 38,86° C; TC: 38,97° C) - antecedendo as aplicações das 

injeções de LPS e placebo - (P>0,05), assim também sendo para as colheitas 

das 6h00min (TF: 38,03° C; TC: 39,05° C) e das 7h00min (TF: 38,97° C; TC: 

38,98° C). Já no horário de colheita das 9h00min (TF: 39,8° C; TC: 39,1° C), as 

médias se tornam distintas (P<0,05), voltando à serem semelhantes na colheita 

seguinte às13h00min (TF: 39,42° C; TC: 39,41° C) e permanecendo assim até 

a última mensuração vinte quatro horas após as injeções (17h00min - TF: 

39,42° C; TC: 39,57° C e às 5h00min - TF: 38,45° C; TC: 38,78° C). Quando a 

avaliação foi realizada dentro de cada tratamento considerando apenas o TC, 

os únicos horários que diferem estatisticamente do valor basal são os horários 

das 13h00min e o das 17h00min (P<0,05), sendo as outras médias 

semelhantes ao primeiro valor medido as 5h00min horas (P>0,05). Para TF, 

quando analisado entre suas próprias médias, o valor de pico da temperatura 



35 

 

retal é observado as 9h00min horas sendo significativamente diferente, não 

apenas da colheita basal, como também de todos os demais valores (P<0,05). 

Vale ressaltar que para TF a colheita que sucede o valor basal aos sessenta 

minutos após a aplicação do LPS (6h00min), foi a menor média de temperatura 

retal dentro do tratamento, não havendo diferença apenas para a última 

colheita realizada (17h00min P>0,05).  

Figura 4. Valores de temperatura retal durante o terço final de 

gestação de ovelhas submetidas ou não à indução de LPS. TF: 

Grupo LPS; TC: Grupo controle. 

 

 

 

Para os níveis de cortisol (µg.dL-1) durante a gestação a interação 

entre os tratamentos e os horários de colheita também foi responsável pelo 

efeito significativo (P<0,05) entre as médias apresentadas na figura 5. 

Analisando a comparação dos valores de cortisol entre os dois tratamentos 

foi possível observar uma semelhança entre as colheitas basais (TF: 1,66 

µg.dL-1; TC: 1,04 µg.dL-1) (P>0,05), porém diferente do que aconteceu com a 

temperatura retal a apresentação de uma distinção significativa acontece 

logo a partir dos sessentas minutos, às 6h00min, após a aplicação das 

injeções (TF: 9,75 µg.dL-1; TC: 1,34 µg.dL-1), estendendo-se até a colheita 

realizada as 9h00min (7h00min - TF: 9,2 µg.dL-1; TC: 1,27 µg.dL-1 e 9h00min 

(TF: 7,4 µg.dL-1; TC: 1,33 µg.dL-1) (P<0,05), retornando a igualdade as 

13h00min (TF: 1,75 µg.dL-1; TC: 0,8 µg.dL-1) e permanecendo até a ultima 
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colheita realizada (17h00min - TF: 1,26 µg.dL-1; TC: 0,9 µg.dL-1 e 5h00min 

(TF: 1,8 µg.dL-1; TC: 1,75 µg.dL-1) (P>0,05). Não houveram diferenças 

estatísticas quando comparadas as médias dentro de TC. Já para TF a 

desigualdade significativa abrange os horários de colheitas das 6h00min, 

7h00min e 9h00min, tidos como pico da média dos valores de cortisol por 

não serem distintos entre si (P>0,05) e maiores que todos os outros valores 

dentro de TF (P<0,05).  

Figura 5. Valores de cortisol durante o terço final de gestação de 

ovelhas submetidas ou não à indução de LPS. TF - Grupo LPS; TC 

- Grupo controle. 

 

 

 

2.3.2. Comportamento materno filial 

2.3.2.1. Postura e atividades de ovelhas 

Por se tratar da relação materno-filial entre ovelhas e cordeiros as 

avaliações realizadas pelas posições e atividades dos animais são 

apresentadas dentro de cada categoria. As ovelhas permaneceram em pé por 

mais tempo durante o período de avaliação em ambos os tratamentos (Tabela 

3; P<0,05). Já em relação às atividades, assim como para as posturas, as 

diferenças estatísticas, foram observadas apenas dentro de cada tratamento 

(P<0,05), com maior tempo utilizado para a atividade de limpeza, tanto para TF 

quanto para TC (P<0,05). Porém é importante ressaltar que, mesmo não tendo 

havido diferença significativa, quando comparados os tratamentos entre si, 



37 

 

existe uma diferença numérica expressiva para as atividades de facilitar e 

estimular, como maiores números para TF e para a atividade de dificultar como 

maior número para TC. 

 
Tabela 3. Posturas e atividades das ovelhas (%) observadas durante a avaliação do 
comportamento materno filial. 

  
Em pé Deitada Erro padrão 

 

 
TF 82,24 a 17,86 b 10,9 

 

 
TC 98,8 a 1,2 b 11,9 

   Limpeza Facilitar Dificultar Estimular Erro padrão 

TF 72,45 a 18,83 b 2,4 b 5,6 b 6,9 

TC 88,85 a 5,45 b 5,33 b 0,36 b 7,56 
Letras minúsculas diferem as médias nas linhas (P<0,05), TF: Grupo LPS; TC: Grupo controle.  
 

 

A importância em ressaltar a diferença numérica destas atividades é 

devido à presença de algumas correlações significativas (r=0,68; P<0,05), 

como foi o caso, da correlação negativa entre a atividade de limpeza e a de 

facilitar a mamada, mostrando que quanto maior a incidência de tempo gasto 

para a limpeza após o nascimento dos cordeiros menor tempo é disposto para 

facilitar a primeira mamada. Assim como foi observado também uma correlação 

positiva para os parâmetros colhidos durante a gestação, tanto para os valores 

de temperatura retal e a atividade de facilitar a mamada quanto para os valores 

de cortisol e a mesma atividade (P<0,05), ou seja, estes resultados apontam 

para uma maior facilitação à mamada pela mãe, quando a temperatura retal e o 

cortisol circulante são crescentes em determinada situação.  

 

2.3.2.2. Postura e atividades dos cordeiros 

Diferente das ovelhas, na tabela 4 não foi observada diferenças 

significativas quando comparadas as médias das posturas dos cordeiros 

(P>0,05). Em relação às atividades dos cordeiros a diferença significativa foi 

observada para ambos os tratamentos para a ação da tentativa de mamar 

como menor média (P<0,05), que numericamente obteve maior tempo para TC 

(P>0,05), sendo todas as outras atividades iguais estatisticamente comparando 

as médias tanto dentro quando entre os tratamentos (P>0,05). 
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Tabela 4. Posturas e atividades dos cordeiros (%), observadas durante a avaliação do 
comportamento materno filial. 

Letras minúsculas diferem as médias nas linhas (P<0,05). TF: Grupo LPS; TC: Grupo controle. 

 
 

O tempo para se alcançar a primeira mamada foi estatisticamente 

semelhante entre os tratamentos (P>0,05). Apresentando uma diferença 

numérica de 12,6 minutos quando comparadas as médias de tempo de cada 

grupo, sendo gastos 44,17 minutos e 31,57 minutos para TC e TF 

respectivamente. Não foi possível também observar diferença significativa para 

as médias de peso ao nascer (PN) observando-se valores de 3,2 kg para TF e 

3,6 kg para TC, porém na tabela 6 pode-se observar, sendo passivo de 

consideração, que a distinção numérica ultrapassou um valor de 10% do peso 

vivo dos cordeiros quando realizada a comparação entre os tratamentos 

(P>0,05). 

 

2.3.3. Teste cognitivo aos 30 dias de idade 

Na figura 6 é possível observar que os tempos gastos dentro da arena 

de teste foram diferentes entre os três dias de aplicação do desafio de 

capacidade de aprendizagem e memória em que os cordeiros foram 

submetidos aos 30 dias de idade, sendo apresentada a maior média para o 

primeiro dia e a menor para o terceiro (P<0,05). Os valores também são 

demonstrados com grande relevância quando as médias dos tempos entre os 

tratamentos são confrontadas, sendo possível observar que os animais de TF 

despenderam maior tempo para finalizarem, ou não, o trajeto proposto para a 

ocasião quando comparados com os animais de TC (P<0,05).  

 
 
 

 
 

  
Em pé Deitado Erro padrão 

 

 
TF 49,92 50,09 10,7 

 

 
TC 61,6 38,4 11,8 

   Tenta levantar Procurando Tenta mamar Nenhuma ativ aparente Erro padrão 

TF 24,62 a 42,6 a 2,94 b 29,8 a 6,54 

TC 18,6 a 36,7 a 12,31 b 31,98 a 7,17 
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Figura 6. Diferença entre as médias dos tempos de 
permanência na arena durante os dias os dias de teste aos 30 
dias de vida dos cordeiros e entre tratamentos de cordeiros 
que passaram ou não pela submissão de LPS no final da 
gestação. TF – Grupo LPS; TC – Grupo controle.  

 

Letras minúsculas diferem as médias entre os dias e letras 
maiúsculas diferem as médias entre os tratamentos, pelos testes F 
e t de Student ao nível de 5% de significância.  

 

Em relação às atividades durante o teste cognitivo pode-se observar de 

acordo com a tabela 5 que houve diferenças entre algumas atividades 

(P<0,05), podendo ser destacadas as atividades de “Acerto” com maior média 

para TC e as de “Fuga”, “Não Sair” e “Não Concluiu” onde TF apresentou as 

maiores médias.  

 

Tabela 5. Número de eventos das atividades durante o 
teste cognitivo com 30 dias de vida dos cordeiros. 

  TF TC Erro padrão 

Vocalização 3,78  3,37  0,15 

Andar frente 1,34 B 1,87 A 0,13 

Andar trás 0,52  0,89  0,13 

Fuga 0,18 A 0,05 B 0,08 

Não sair 0,91 A 0,32 B 0,13 

Sem atividade 0,03  0,004  0,13 

Acerto 0,77 B 0,95 A 0,04 

Erro 0,05 A 0,03 A 0,04 

Não Concluiu 0,19 A 0 B 0,03 
Letras maiúsculas diferem entre os tratamentos. TF: Grupo 
LPS; TC: Grupo controle, pelos testes F e t de Student ao 
nível de 5% de significância. 
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2.3.4. Relação materno filial e determinação social durante a desmama 

controlada 

Durante a desmama controlada foram avaliadas as relações entre 

ovelha e cordeiro pelas incidências da mamada durante os dias de manejo. É 

possível notar na figura 7 que há uma regularidade constante no que diz 

respeito à relação mãe e filho, em termos de não existir diferenças estatísticas 

para TF durante os dias da desmama, algo que não é observado em TC, 

havendo sim, uma flutuação nas médias que aponta uma distinção estatística 

(P<0,05) entre os valores dos eventos de mamadas, com médias inferiores de 

mamadas para o primeiro e o último dia em relação aos demais. 

Figura 7. Incidências de mamada no retorno das ovelhas 
durante a desmama controlada de ovelhas e cordeiros que 
passaram ou não pela submissão de LPS no final da gestação. 
TF – Grupo LPS; TC – Grupo Controle.  

 

 

Em relação ao comportamento dos cordeiros quando permaneceram 

separados das mães durante as avaliações da desmama, as variáveis 

analisadas foram divididas entre as comparações das médias de incidências de 

vocalização, consumo de concentrado e comportamentos de relação social 

durante os dias de manejo. As médias das ações de vocalização e consumo de 

concentrado (Figura 8) possuem uma crescente inversamente proporcional 

durante os dias de desmama, sendo possível observar maiores valores das 

incidências de vocalização no início das avaliações com médias superiores 

para TF em comparação à TC nos dois primeiros dias (P<0,05). Para as 

incidências de consumo de concentrado, apesar de não ter havido diferenças 
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estatísticas durante os dias entre os tratamentos (P>0,05) há uma crescente 

nos últimos dias de avaliação.  

Avaliando as médias dentro de cada tratamento, em TF, os dois 

primeiros dias são estatisticamente maiores que os demais para a vocalização, 

para TC são os três primeiros (P<0,05). Considerando o consumo de 

concentrado, não foram apresentadas grandes variações nas médias, apenas o 

sexto dia foi o que diferiu dos demais com maiores médias tanto para TF 

quanto para TC (P<0,05). Na primeira hora em que houve a real separação é 

possível observar pelas curvas que representam as médias na figura 8 que há 

uma similaridade muito evidente entre a os tratamentos no que diz respeito aos 

comportamentos observados não havendo alguma significância entre os 

mesmo ao longo do tempo avaliado (P<0,05). 

Figura 8. Incidências de vocalização e consumo de concentrado dos cordeiros 
quando separados das ovelhas durante os dias de desmama controlada e uma 
hora após a real separação de ovelhas e cordeiros que passaram ou não pela 
submissão de LPS no final da gestação. TF – Grupo LPS; TC – Grupo 
Controle. 

 

 

 Apesar de não ter havido diferenças significativas em relação aos pesos 

que antecederam e sucederam a desmama (P>0,05) entre os tratamentos, é 

possível constatar uma diferença numérica que se inicia desde o PN (Tabela 
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6), onde existe uma modesta alteração de valores, e importância biológica, que 

leva a crer ser devido à interação entre ovelha e cordeiro durante o período de 

aleitamento. 

Tabela 6. Desempenho dos cordeiros pelos valores do peso vivo em diferentes 
idades entre o nascimento e após a desmama. 

 
PN 

Erro 
Padrão 

PPD 
Erro 

Padrão 
PD 

Erro 
Padrão 

TF 3,2 0,1 9,6 0,9 12,0 1,0 

TC 3,6 0,2 9,6 1,0 12,5 1,2 

TF: Grupo LPS; TC: Grupo controle; PN: Peso ao nascer; PPD: Peso pré desmama; PD: 
Peso a desmama. 

 

Diante da realização de uma análise descritiva dos dados de interações 

sociais entre os cordeiros durante os sete dias de desmama, se tornou possível 

observar diferentes perfis entre as ações nos dois grupos de animais. 

Cordeiros de TF interagiram entre si na maioria do tempo durante os três 

primeiros dias, apresentando um número maior de atividades positivas nos dois 

primeiros. A interação com o grupo controle neste mesmo período de tempo foi 

praticamente na posição de receber as atividades tanto negativas quanto 

positivas.  

Foi a partir do quarto dia de avaliação que as atividades negativas 

começaram a se destacar em comparação as positivas, havendo uma 

crescente interação entre os tratamentos durante os dias, sendo estabelecido o 

início das respostas de TF quando recebiam as atividades impostas por TC, 

alternando a interação entre os animais de TF, algo que aconteceu para TC 

durante os sete dias avaliados.   
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2.4. DISCUSSÃO  

2.4.1. Alterações fisiologias causadas pelo LPS na gestação 

Os dados de temperatura retal e cortisol que mostraram uma alteração 

consideravelmente significativa em determinados horários de colheita, 

apontaram a influência do LPS no organismo de ovelhas gestantes no final da 

gestação. Em um estudo semelhante Henrique et al. (2017), puderam 

determinar valores de temperatura retal e cortisol, estreitamente análogos aos 

observados neste estudo. No que diz respeito ao momento do alcance do pico 

destas variáveis e também ao retorno similar dos valores basais, considerando 

à presença e atuação do LPS em ovelhas em fase final de gestação, tanto para 

temperatura retal quanto para o cortisol, havendo grande similaridade inclusive, 

não apenas aos tempos de colheitas, mas também aos valores de alcance da 

temperatura retal e a dosagem de cortisol. 

A importância de se identificar o perfil de atuação desta endotoxina 

possui relação direta com o potencial de resposta do sistema imunológico dos 

animais e com as consequências que a duração destas respostas pode causar, 

devido à ativação de algumas reações anti-inflamatórias que prezam pela 

segurança do organismo (ESKANDARI et al., 2003; RIVIER; GRIGORIADIS; 

RIVIER., 2003).  

A liberação de alguns hormônios como os glicocorticoides, é uma das 

alternativas para situações como estas, sendo responsáveis inclusive por 

modularem a expressão de diversas citocinas em uma de suas funções 

(CHROUSOS, 1995; ALMAWI et al., 2002; AMSTERDAN; SASSON, 2002). 

Neste estudo, no entanto, foi possível relatar o processo da resposta 

inflamatória apenas pela variação da temperatura retal e do nível de cortisol, 

sem a constatação da presença de citocinas pró-inflamatórias devido aos 

métodos de análise ineficientes que foram utilizados, porém pode – se 

relacionar o aumento da temperatura interna do animal e a ativação do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal diretamente à presença de algumas destas 

citocinas (TIZARD, 2002; WERNER et al., 2003; TURNBULL; RIVER, 1999; 

CHESNOKOVA; MELMED, 2002).  
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2.4.2. Primeira interação entre ovelha e cordeiro e o peso ao nascer 

As mudanças fisiológicas apresentadas no final da gestação tornaram-se 

situações desafiadoras e geraram respostas metabólicas e comportamentais 

distintas de quem as sofrem (LEVINE; LEWIS; ALPERT, 1958; KAISER; 

SACHSER, 2001; WEAVER et al., 2004;) podendo tonificar os cuidados 

maternos pós o nascimento do cordeiro, afim de reverter uma possível perda 

iniciada durante os percalços na gestação (HILD et al., 2011). Assim como foi 

demonstrado pela correlação positiva entre a atividade de facilitar a mamada e 

os valores de temperatura retal e de cortisol, durante as observações do 

comportamento materno filial no presente estudo.  

Apesar de não ter havido diferenças significativas entre os tratamentos 

perante as atividades de ovelhas e cordeiros - algo também não observado por 

Coulon et al. (2014) trabalhando com comportamento aversivo com ovelhas em 

fase final de gestação – vale a ressalva que o tempo da primeira mamada para 

os cordeiros que foram estressados durante a gestação foi menor do que o 

controle e abaixo da média observada por Raineri (2008) (46,07 minutos), 

trabalhando também ovinos deslanados, provavelmente devido as maiores 

incidências da prática de facilitar e estimular a mamada sem apresentar 

dificuldades por parte de suas mães (mesmo com maiores deficiências em 

encontrar o teto por parte do cordeiro). Ainda que estas distinções apenas 

sejam numéricas, vale destacar a importância do aleitamento como prática de 

proteção para os cordeiros (McGLONE; STROBART, 1986; VAL-LAILLET; 

SIMON; NOWAK, 2004; NOWAK; POIDRON, 2006) e consolidação do vínculo 

entre mãe e filho (MARTIN, 1984; ALLEY et al., 1995). 

As médias de peso ao nascer (PN) distinguiram dos resultados 

observados por outros autores que trabalharam também com estresse pré-

natal em ovinos (COULON et al., 2013; HENRIQUE et al., 2017) por não 

apresentarem significância estatística. Entretanto é justo se fazer uma ressalva 

em relação à diferença numérica, entre TC e TF, que representa próximo de 

14,4% do peso vivo destes animais avaliados, valor fisiologicamente 

representativo, visto que o peso ao nascer possui uma correlação direta com a 
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capacidade de sobrevivência e desenvolvimento dos cordeiros durante toda 

vida (HIGHT; JURY, 1970; NOWAK; POIDRON, 2006).  

2.4.3. Avaliações cognitivas entre os cordeiros (teste de labirinto) 

Os valores expressivos apresentados em relação à capacidade de 

memória e aprendizagem dos cordeiros aos 30 dias de vida em média, 

medidos pelo teste de labirinto, demonstram diferenças cognitivas entre os 

animais que foram submetidos ao estresse durante a gestação e os animais 

que não passaram pelo desafio. O estresse pré-natal alterar a expressão de 

alguns genes envolvidos na morfogênese da coluna vertebral e na transmissão 

sináptica na amígdala e no córtex pré-frontal resultando em alterações na 

coluna dendrítica (COULON et al. 2013; PETIT, et al., 2015).  

 A relação entre o estresse pré-natal e os impactos que esses desafios 

podem gerar na capacidade cognitiva e consequentemente no 

desenvolvimento comportamental na vida do indivíduo foi relatado por Braun et 

al. (2017) associando os prejuízos observados em animais e seres humanos.  

Os dados apresentados com distinção na capacidade de movimentação 

dos cordeiros dentro do labirinto foram similares aos de Abecia et al. (2014) 

avaliando cordeiros com a mesma média de idade, sendo submetidos à 

deficiências nutricionais durante a gestação. 

Ações que apresentam sentimentos como medo e a incapacidade de 

tomada de decisões sem a presença materna foram observadas nos cordeiros 

que durante a gestação passaram pelo estresse, observações também 

relatadas em cordeiros que passaram por estresse crônico na gestação e 

segundo grau de reatividade de suas mães (COULON et al., 2015). Hunter et 

al. (2015) associaram a restrição do crescimento placentário à baixa na 

capacidade cognitiva em cordeiros com idade entre 18 e 40 semanas. Havendo 

diferentes respostas entre machos e fêmeas, sendo observada uma correlação 

inversa entre o crescimento do neonato e o tempo para resolver tarefas de 

memórias às 40 semanas de vida para o sexo masculino. 
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2.4.4. Interação materna e entre cordeiros na desmama 

Muito se discute, quando o assunto é o método de desmama para 

cordeiros, os resultados referentes ao desempenho do animal em relação ao 

início de ingestão de alimentos sólidos e o ganho de peso que este animal 

estará ao final deste manejo (NOROUZIAN, 2015; PULLIN et al., 2017; 

CAMPBELL et al., 2017). Porém nem sempre é abordada a relação entre os 

animais, considerando a transformação do convívio social dos cordeiros, que 

passa de uma convivência na grande maioria do tempo materna, para um novo 

engajamento de independência em uma também nova estrutura social.  

Os comportamentos distintos das mães em relação ao aleitamento dos 

cordeiros no retorno após a separação diária durante os seis dias foi um fato 

interessante para se ressaltar quanto aos dados da desmama. A maior 

regularidade durante todo o período de manejo para fêmeas de TF mostra que 

a atenção quanto aos cuidados para seus cordeiros foi mais nítida neste 

momento quando comparado à TC, que apresentou uma variação distinta entre 

os dias (HILD et al., 2011; HILD; ANDERSEN; ZANELLA, 2010).    

O tipo de manejo escolhido para a desmama provavelmente reduziu o 

impacto do estresse gerado na separação definitiva entre ovelha e cordeiro 

(ORGEUR, et al., 1998; NAPOLITANO et al., 1995; NAPOLITANO; DE ROSA; 

SERVI, 2008; HENRIQUE et al., 2017) podendo-se notar a formação social 

entre os cordeiros se tornando mais evidente à partir do quarto dia de 

separação, onde a interação entre os tratamentos foi observada mais 

precisamente através das atividades positivas e negativas designadas 

experimentalmente. Durante a primeira hora em que não há mais o retono das 

ovelhas a identidade de integração do grupo de animais pela igualdade de 

comportamentos é referenciada pelas idênticas incidências de vocalização e 

consumo de concentrado (PULLIN et al., 2017).  

O maior vínculo entre ovelhas e cordeiros de TF é evidenciado pelas 

maiores incidências de vocalização nos primeiros dias de separação, algo que 

se altera conforme há o aumento da interação com os cordeiros de TC. Pode-

se justificar a diferenciação numérica de peso ao final do período de desmama, 
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entre TC e TF, pela associação do consumo de concentrado e o aleitamento 

materno durante o período (NOROUZIAN, 2015; CAMPBELL et al., 2017). 

2.5. CONCLUSÃO 

O LPS no terço final da gestação de ovelhas possui um padrão 

inflamatório de atuação de acordo com o perfil da temperatura retal e a 

concentração do cortisol circulante, provoca deficiências cognitivas em 

cordeiros e estimula maior estabilidade para os cuidados maternos do 

nascimento a desmama. 
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3. Desenvolvimento de atributos reprodutivos de carneiros 
jovens desafiados no final gestação  

3.1. INTRODUÇÃO 

O estresse pré-natal, especificamente, é uma adversidade 

experimentada pela mãe durante a gestação, que possivelmente poderá afetar 

o desenvolvimento do feto (BRAASTAD, 1998; KARROW, 2006; BRAUN, et al., 

2017). Além das influências ambientais após o nascimento, cada vez mais 

estão sendo consideradas as influências ambientais uterinas sobre o feto, 

estando os indivíduos expostos a uma plasticidade de desenvolvimento 

(HORTON, 2005).  

Desafios sistêmicos, como inflamações causadas por bactérias Gram 

negativas, podem ter sua gravidade potencializada em ovinos, se tornando um 

grande fator estressante quando relacionados à fase produtiva em que o 

animal se encontra (HENRIQUE et al., 2017). Sua presença dentro do 

organismo de um animal faz com que o sistema imune do hospedeiro seja 

ativado, resultando na liberação da endotoxina, denominada de 

Lipopolissacarídeo (LPS), presente na membrana externa destas bactérias 

(RAETZ; WHITFIELD, 2002; TUIN et al., 2006 SASSI et al., 2009), sendo 

extremamente comum sua ocorrência em rebanhos ovinos (BRODGEN; 

ACKERMANN DEBEY, 1995; WINTER, 2008). 

A diferenciação do efeito do estresse pré-natal é questionada em relação 

ao sexo fetal. Em fases críticas da gestação, o estresse pré-natal pode 

inclusive influenciar negativamente, promovendo alterações devido a 

mudanças neuroendócrinas no desenvolvimento reprodutivo dos fetos, 

havendo, por exemplo, indícios de desmasculinização de machos e diminuição 

da incidência do comportamento copulatório (WARD, 1984; VILTART; 

VANBESIEN-MAILLIOT, 2007; DAMIÁN et al., 2015; SCULLY et al., 2018). 

Em machos, além de evidências apontando alterações no 

desenvolvimento testicular, esteroidogênese, espermatogênese e agregações 

anormais em algumas células testiculares (JAFARIAHANGARI et al., 2012; 

WANG, et al. 2014; NAZARI-ZENOUZA et al., 2016), existem também 
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comprovações de alterações comportamentais que demonstram ações 

infantilizadas considerando a idade dos machos, mesmo não havendo 

mudanças nos níveis de testosterona comparando-os com os que não 

passaram por essa instabilidade na gestação (KAISER; SACHSER, 2001). 

A partir da idade da puberdade à maturidade sexual, parâmetros 

corporais, testiculares, histológicos, seminais, hormonais, comportamentais e 

suas associações, têm sido avaliados para classificar capacidade e potencial 

reprodutivo destes animais (NOTTER et al., 1981; ORGEUR, 1995; ÜLKER et 

al., 2005; WANG, et al., 2014; BAI et al., 2017; GOULETSOU, 2017; 

PETRIDIS, et al., 2017; RECABARREN et al., 2017; SCULLY et al., 2018). 

Considerando o exposto sobre todas as possíveis influências que o 

estresse pré-natal pode gerar, o objetivo deste estudo foi avaliar as 

consequências que a indução pela administração de LPS no terço final da 

gestação de ovinos, causa sobre os atributos reprodutivos de carneiros jovens 

entre os 5 e 12 meses de idade. 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1. Local 

O experimento foi realizado na Unidade Experimental de 

Comportamento de Ovinos do Laboratório de Biometeorologia e Etologia da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 

Paulo em Pirassununga-SP, em área sob as coordenadas 21º 59’ de latitude 

sul e 47º 26’ de longitude oeste (W.Gr) e altitude média de 635 metros. O clima 

da região é classificado, segundo Koppen, como Cwa, mesotérmico com 

chuvas predominantemente no verão, apresentando inverno seco e verões 

quentes, com temperatura média anual de 22°C e pluviosidade média anual 

próxima a 1363 mm. Seguindo o protocolo de ética no uso de animais sob o 

CEUA nº 2296210915. 

 

3.2.2. Animais 

Foram utilizadas 39 ovelhas mestiças da raça Santa Inês, nulíparas, com 

idade média de 12 meses e 45 kg de peso vivo (PV), mantidas em pastagem 
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de Coast-cross (Cynodon dactilon (L.) Pers.) sobre a exploração de sistema 

rotacionado, com livre acesso a sombra, água e a suplementação mineral. 

Todas as fêmeas experimentais tiveram o estro sincronizado para a realização 

de inseminação artificial (IA) com sêmen fresco da raça White Dorper.  

Para a realização do protocolo de sincronização do estro foram 

utilizadas esponjas intravaginais (Progespon®, Intervet/Schering Plough Animal 

Health, São Paulo-SP, Brasil) e azul de metileno, mantidas nas ovelhas durante 

9 dias, seguindo pela aplicação via intramuscular de 300 UI de gonadotrofina 

coriônica equina (eCG) (Novormon®, Intervet/Schering Plough Animal Health, 

São Paulo-SP, Brasil) no dia da retirada das esponjas intravaginais.  

A inseminação artificial aconteceu 12 horas após a observação do estro, 

através do método de laparoscopia. A realização da ultrassonografia para o 

diagnóstico da gestação ocorreu 60 dias após as fêmeas terem sido 

inseminadas. 

 

3.2.3. Tratamentos 

Das 39 ovelhas diagnosticadas prenhes apenas 36 foram distribuídas de 

maneira aleatória entre os dois tratamentos, devido à perda dos fetos durante a 

gestação. A distribuição foi realizada de maneira aleatória entre os animais que 

passariam ou não pela submissão do estresse imunológico devido a aplicação 

intravenosa de 0,8 µg.kg-1 PV de LPS (E. coli 0127:B8, Sigma Aldrich, EUA), 

onde:  

Tratamento final (TF = 18 ovelhas) - As fêmeas foram desafiadas 

através da inoculação de LPS (E. coli 0127:B8, Sigma Aldrich, EUA), durante a 

fase final da gestação, no 120º dia de gestação, considerando uma média de 

148 a 150 dias para a gestação. 

Tratamento controle (TC = 18 ovelhas) - Foram aplicadas doses de 

placebo, de solução salina (5 mL/animal), nas ovelhas deste grupo, para que 

houvesse igualdade nos processos de manejo entre os dois tratamentos.  

Tendo em vista que as avaliações experimentais aconteceriam apenas 

nos cordeiros nascidos machos, que o conhecimento dos sexos destes animais 

acorreu apenas após o parto, e que os animais que não sobreviveram durante 

todo o experimento (TF = 2 mortos, TC = 2 mortos) não obtiveram seus dados 
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considerados, a distribuição das unidades experimentais dentro de cada 

tratamento, após os nascimentos ficaram distribuídas desta maneira: 

TF – 11 cordeiros machos provenientes dos partos de 10 ovelhas; 

TC – 8 cordeiros machos, provenientes dos pastos de 7 ovelhas. 

 

3.2.4. Avaliação clínica reprodutiva 

A partir do 5º até a 12º meses de vida dos cordeiros foram realizadas 

avaliações dos testículos e das glândulas sexuais acessórias. 

Os testículos foram avaliados quanto à consistência (escores de 1 a 5, 

sendo 1 o mais flácido, aumentando gradativamente até o escore 5, 

correspondendoo ao mais firme), perímetro escrotal (cm) e características 

ultrassonográficas. 

O exame ultrassonográfico foi feito a partir do ultrassom color doppler 

M5VET (Mindray, digital diagnostic imaging system). As análise foram feitas 

nos modos B, Color Doppler e Espectral, utilizando-se uma probe semi-

convexa (Mindray, model 6LE5Vs Vet). Todas as análises foram feitas 

mantendo-se constantes os valores de ganho, filtro e velocidade. A frequência 

utilizada para o modo B foi de 7,5 Hz e para os modos Color e Espectral 10 Hz. 

Primeiramente foi realizada a tricotomia do terço médio de ambos os 

testículos, assim como do plexo pampiniforme, regiões essas onde a probe foi 

inserida para o exame. Para as análises no modo B e Color Doppler do 

parênquima testicular a probe foi incidida no terço médio de cada testículo no 

sentido horizontal, a partir de tal foi feito o escaneamento angulando-se a probe 

no sentido vertical, sendo a análise feita da totalidade da área escaneada. A 

análise do plexo pampiniforme feita nos modos Color Doppler e Espectral 

também foi feita incidindo a probe no terço médio, porém do plexo 

pampiniforme, com escaneamento vertical. 

No modo B (imagem preto e branco), foram analisadas 2 características 

de: homogeneidade do parênquima e presença de pontos hiperecóicos 

(indicativos de calcificação) (Tabela 7; Figuras 10 e 11).  O parênquima 

testicular foi avaliado, por ultrassonografia modo-B, de acordo com Alves 

(2014), quanto à homogeneidade sendo esta classificação subjetiva feita por 
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três avaliadores em escores de 0 a 2, sendo 0 para parênquima homogêneo 

(sem presença de áreas anecoicas), 1 para pouco heterogêneo (com presença 

de poucas áreas anecoicas) e 2 para muito heterogêneo (com presença de 

muitas áreas anecoicas). Ainda foi realizada a avaliação quanto à presença de 

pontos hiperecoicos em escala de 0 a 3, sendo 0: ausência de pontos 

hiperecoicos no parênquima; 1: presença de até cinco pontos hiperecoicos; 2: 

presença de mais de cinco pontos hiperecoicos próximos ao mediastino e 

distanciados; e 3: presença de mais de cinco pontos hipercóicos difusos no 

parênquima testicular. 

Tabela 7. Escore, classificação e descrição das análises de ultrassonografia 
modo-B para homogeneidade e presença de pontos hiperecóicos no 
parênquima testicular. 

Escore Classificação Descrição 

Homogeneidade (baseada 
na presença de áreas 

anecóicas) 

0 
Homogênio (sem presença de 

área anecóica) 

1 Pouco heterogêneo 

2 Muito heterogêneo 

Pontos hiperecóicos 

0 
Ausência de pontos 

hiperecóicos 

1 
Presença de até cinco pontos 

hiperecóicos 

2 
Presença de mais de cinco 

pontos hiperecóicos próximos 
ao mediastino 

3 
Presença de mais de cinco 
pontos hiperecóicos difusos 

no parênquima testicular 
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Figura 10. Imagem ultrassonográfica do parênquima testicular de ovinos 
quanto a homogeneidade do parênquima testicular, apresentando grau 0 (A) 
com distribuição homogênea dos túbulos seminíferos, sem presença de 
vacúolos, com mediastino integro; e grau 2 (B) com distribuição heterogênea 
dos túbulos seminíferos e mediastino desorganizado. 

 
   Fonte: Batissaco et al. 2013. 

 
Figura 11. Imagem ultrassonográfica do parênquima testicular de ovinos 
quanto a presença de pontos hiperecóiocos, apresentando grau 0 (A) com 
ausência total de pontos hiperecóicos; e grau 3 (B) com presença de vários 
pontos hiperecóicos tanto na porção central quanto na periferia. 

 
  Fonte: Batissaco et al. 2013. 

 

Para as avaliações em modo color Doppler, foram realizadas gravações 

de vídeos durante o exame para posterior análise. As imagens coloridas em 

modo color-Doppler do fluxo sanguíneo do plexo pampiniforme e do 

parênquima testicular foram avaliadas em escores por três avaliadores. O plexo 

pampiniforme (PP) foi avaliado, de acordo com Batissaco et al. (2013), em 

escores de 1 a 5, sendo 1: 0 a 20% do plexo preenchido por vascularização; 2: 

21 a 40% do plexo preenchido por vascularização; 3: 41 a 60% do plexo 

A 

 

A 

 

        B 

 

A 

 

        B 
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preenchido por vascularização; 4: 61 a 80% do plexo preenchido por 

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

parênquima testicular (Tabela 8; Figura 12). Já a vascularização do 

parênquima testicular foi avaliada em escores de 0 a 4, sendo 0: ausência de 

vascularização; 1: presença de 1 a 2 pontos de vascularização de pequeno 

calibre; 2: presença de 2 a 4 pontos de vascularização de pequeno calibre; 3: 

mais de 2 pontos de vascularização de maior calibre que aparecem em pelo 

menos 1/3 do vídeo; 4: mais de 2 pontos de vascularização de maior calibre 

que aparecem em pelo menos 2/3 do vídeo (Tabela 8; Figura 13). 

Além das análises no modo B e Color foi feito também a verificação do 

índice de resistência dos vasos do plexo pampiniforme, pelo modo perispectral, 

afim de observar possíveis alterações no fluxo de sangue que irriga os 

testículos. Para tal foi selecionado dentro do perfil de ondas cardíacas três 

ondas não consecutivas que apresentavam curvas sistólicas e diastólicas 

simétricas e distintas (Figura 14) e anotados os valores de RI, para utilização 

dos mesmos em uma média final de cada testículo. 
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Tabela 8. Escore, classificação e descrição das análises de ultrassom modo 
Color Doppler para realização das análises de vascularização do parênquima 
testicular e vascularização do plexo pampiniforme. 

Escore Classificação Descrição 

Vascularização testicular 

0 Ausência de vascularização 

1 
Presença de 1 ou 2 pontos de 

vascularização de pequeno 
calibre 

2 
Presença de 2 a 4 pontos de 
vascularização de pequeno 

calibre 

3 

Mais de 2 pontos de 
vascularização de maior 

calibre que aparecem em pelo 
menos em 1/3 do vídeo 

4 

Mais de 2 pontos de 
vascularização de maior 

calibre que aparecem em pelo 
menos em 2/3 do vídeo 

Vascularização do plexo 
pampiniforme 

1 
0 a 20% do plexo 

pampiniforme preenchido por 
vascularização 

2 
21 a 40% do plexo 

pampiniforme preenchido por 
vascularização 

3 
41 a 60% do plexo 

pampiniforme preenchido por 
vascularização 

4 
61 a 80% do plexo 

pampiniforme preenchido por 
vascularização 

5 
81 a 100% do plexo 

pampiniforme preenchido por 
vascularização 

 

 

 



56 

 

Figura 12. Exemplo de imagens do fluxo sanguíneo do parênquima testicular 
de cordeiros colhidas do 5º ao 12º mês de vida por ultrassonografia Doppler em 
cores (M5vet, Mindray). A: pontuação 1 (0 a 4), B: pontuação 4 (0 a 4).  

  

Figura 13. Amostra de imagens do fluxo sanguíneo do plexo pampiniforme de 
cordeiros colhidas do 5º ao 12º mês de vida por ultrassonografia Doppler em 
cores (M5vet, Mindray). A: pontuação 1 (1 a 5). B: pontuação 5 (1 a 5). 

 

Figura 14. Imagem de ultrassonografia de dados coletados de plexo 
pampiniforme de cordeiros do 5º ao 12º mês de vida para obter índice de 
resistência (RI) no modo espectral (M5Vet, Mindray). 

 

  Fonte: Figuras 12, 13 e 14 Batissaco et al. 2013.  
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3.2.5. Colheita e processamento de amostras de sangue para dosagem 

de testosterona  

As colheitas de sangue foram realizadas pelo sistema a vácuo através 

da punção venosa intrajugular também entre o 5º e o 12º meses de vida dos 

cordeiros, sendo realizada uma colheita a cada quatro semanas de intervalo, 

para a determinação das dosagens de testosterona pelo método de 

Eletroquimioluminescência. As amostras de sangue foram colhidas sempre no 

mesmo horário em todos os dias de cada mês e eram retiradas às 13h00min, 

horário em que mediava o dia.  

As amostras de sangue, 10 mL cada, foram coletadas pela punção da 

veia jugular (tubos de heparina para extração de plasma e agulha no tamanho 

de: 25 × 8 mm, BD Vacutainer) para avaliar os níveis de testosterona. Os tubos 

contendo soro foram armazenados em -20° C até a determinação de 

testosterona usando um Kit de imunoensaio de eletroquimioluminescência 

(Roche Cobas Testosterona ensaio, Roche Diagnostics, Suíça). Todas as 

amostras foram reensaiadas se as duplicatas apresentassem uma diferença de 

mais de 10%. Os kits foram validados através da demonstração de curvas 

paralelas entre padrões concentrações e amostras diluídas em série. 

 

3.2.6. Características do sêmen  

As análises de qualidade espermáticas foram realizadas através da 

colheita de sêmen pelo uso de eletroejaculador e foram realizadas nos mesmos 

dias, após as colheitas de sangue, entre o 7º e a 12º meses de vida dos 

cordeiros, sendo realizadas as colheitas uma vez a cada quatro semanas.  

O sêmen foi avaliado quanto ao volume logo após a colheita (pela 

graduação no tubo de colheita), concentração espermática (por contagem em 

câmara de Neubauer), motilidade (%) e vigor (escores de 0 a 5) sob 

microscopia óptica de forma subjetiva e morfologia espermática. 

As amostras espermáticas para morfologia espermática foram fixadas 

em formol salino com 4% de formol comercial previamente aquecido a 37° C. 

Foram avaliadas 200 células pela técnica da câmara úmida sob microscopia de 
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contraste de interferência diferencial (DIC, modelo 80i, Nikon, Tókio, Japão) 

com aumento de 1000x e classificadas de acordo com Barth e Oko (1989) em 

defeitos maiores e menores. 

3.2.7. Análises histopatológicas 

Após o término do período experimental todos os animais foram 

abatidos, dentro das normas e legalização em abatedouro inspecionado e 

certificado para as práticas obrigatórias de abate, tornando-se possível a 

retirada de uma amostra do tecido testicular de todos os animais. As amostras 

foram processadas e analisadas no Laboratório de Patologia do Departamento 

de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

da Universidade de São Paulo. 

Fragmentos da porção média do testículo foram fixados em solução de 

formol tamponado a 10% por 48 horas e, em seguida, processados para 

histopatologia de acordo com as técnicas rotineiras de inclusão em parafina. 

Cortes de aproximadamente 4 µm de espessura foram corados pela técnica de 

hematoxilina e eosina para avaliação histomorfométrica (PROPHET et al., 

1992). 

A partir de cada corte histológico foram registrados 5 campos, em 

aumento de 40x, em arquivos, o primeiro ao centro do corte histológico e os 

demais ao seu redor, a intervalos de 45º. Em seguida, as imagens foram 

transformadas para figuras binárias (branco e preto) para análise morfométrica 

da porcentagem de área ocupada por tecido (Figura 15). Os valores médios 

para cada animal foram considerados como o índice de tecido testicular. As 

análises foram realizadas com um microscópio Leica DM500 dotado de câmera 

digital de alta definição ICC50-HD (Leica) e software para análise de imagens 

Image J (versão 1.49, National Institute of Health, EUA).  
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Figura 15. Imagens de cortes histológicos de testículos de cordeiros, que 
passaram ou não pela indução de LPS no terço final da gestação avaliados ao 
12º mês de vida, transformadas em binárias (branco e preto). A – corte 
histológico com maior porcentagem de área ocupada por tecido. B – corte 
histológico com menor área ocupada por tecido. 

A 

      B 
 Fonte: Autoria própria 

 

3.2.8. Análises estatística 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 

(DIC) com a distribuição dos animais em dois tratamentos (TF, TC). 

Os dados de testosterona e os reprodutivos foram analisados como 

medidas repetidas no tempo (CROWDER; HAND, 1990), utilizando animal 

como efeito aleatório. Foi realizada análise dos efeitos da aplicação do LPS, 

com teste de comparação de médias pelo Teste-t. Foram estimados 

coeficientes de correlação simples entre os parâmetros hormonais e de 

desempenho reprodutivo. Todos os testes foram realizados a 5 % de 

probabilidade. 
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3.3. RESULTADOS 

3.3.1. Avaliações clínicas reprodutivas e de ultrassonografia 

Houve diferença estatística para o perímetro escrotal em relação aos 

efeitos de tratamento e colheita (P<0,01), com maior média para TF 26,6 ±0,33 

cm em relação ao valor de TC que foi de 24,1 ±0,38 cm, tendo o valor do 

perímetro escrotal aumentado gradativamente ao passar dos meses (Figura 

16) com menor valor para a primeira medida de avaliação, 20,4 ±0,72 cm ao 5º 

mês de idade e o maior valor para a última 29,6 ±0,72 cm (P<0,01) ao 12º mês 

de idade. 

Figura 16. Perímetro escrotal de cordeiros que passaram ou não pela indução 
de estresse pré-natal por administração de LPS no terço final da gestação 
avaliados entre o 5º e o 12º meses de vida. 

 

Letras minúsculas diferem estatisticamente entre os meses de idade pelos testes F e t 
de Student ao nível de 5% de significância. 

É possível observar as análises de ultrassonografia de modo-B e a 

consistência testicular na tabela 9 e consequentemente as médias de 

ultrassonografia Color Doppler na tabela 10. As tabelas em questão 

representam as médias da mensuração da medida dos dois testículos dos 

animais. 

Para as análises clínicas reprodutivas foram observados efeitos de 

colheita para os parâmetros de consistência testicular (CT), homogeneidade 

testicular, vascularização do parênquima testicular (VPT) assim como para a 

para a vascularização e resistência vascular do plexo pampiniforme (RI) 
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(P<0,01), não sendo observadas diferenças estatísticas apenas para o escore 

de calcificação em nenhum dos dois testículos (EC) (P>0,05).  

 

Tabela 9. Média ± erro padrão das análises clínicas reprodutivas dos 

testículos de cordeiros que passaram (TF) ou não (TC) pela indução de LPS no 

terço final da gestação avaliados entre o 5º e o 12º meses de vida por 

ultrassonografia de modo-B. CT – Consistência testicular (1-5); PHi – Pontos 

hiperecóicos (0-3); HoP – Homogeneidade do parênquima testicular (0-2). 

Idade 
(meses) 

CT Média PHi Média HoP Média 

 
TF TC 

 
TF TC 

 
TF TC 

 5 3,22 3,35 3,28 ±0,14ab 0,08 0,14 0,11±0,08 0,94 1,03 0,99±0,12a 

6 3,55 2,92 3,24 ±0,14bc 0,14 0,07 0,10±0,08 0,86 0,92 0,89±0,12ab 

7 2,77 2,64 2,71 ±0,14d 0,05 0,07 0,06±0,08 0,72 0,71 0,71±0,12ab 

8 2,5 2,85 2,67 ±0,14d 0,05 0,07 0,06±0,08 0,44 0,85 0,65±0,12bc 

9 2,72 3,07 2,89 ±0,14cd 0,27 0,21 0,24±0,08 0,19 0,36 0,27±0,12d 

10 3,27 3,35 3,31 ±0,14ab 0,25 0,17 0,21±0,08 0,33 0,32 0,32±0,12cd 

11 3,22 3,5 3,36 ±0,14ab 0,33 0,21 0,27±0,08 0,19 0,35 0,27±0,12d 

12 3,8 3,57 3,68 ±0,16a 0,65 0,14 0,39±0,08 0,15 0,57 0,36±0,14cd 

Média 3,13 3,16   0,21 0,13   0,48 0,65   

Letras minúsculas diferem estatisticamente nas colunas pelos testes F e t de Student a 5% de 
significância. 
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Tabela 10. Média ± erro padrão das análises clínicas reprodutivas dos testículos de 
cordeiros que passaram (TF) ou não (TC) pela indução de LPS no terço final da gestação 
avaliados entre o 5º e o 12º meses de vida avaliados por ultrassonografia color-Doppler. 
VPTD – Vascularização do parênquima testicular (0-4); VPPD – Vascularização do plexo 
pampiniforme direito (1-5); RID – Índice de resistência das artérias supratesticulares 
direita. 

Idade 
(meses) 

VPT Média VPP Média RI Média 

 
TF TC 

 
TF TC 

 
TF TC 

 5 1,41 1,42 1,41±0,11cd 3,56 2,96 3,26±0,14e 0,57 0,50 0,53±0,02ab 

6 1,36 1,71 1,26±0,11d 3,63 3,07 3,35±0,14de 0,54 0,53 0,53±0,02ab 

7 2,0 2,07 2,03±0,11bc 4,13 3,31 3,67±0,14cd 0,52 0,62 0,57±0,02a 

8 2,22 1,71 1,96±0,11c 4,19 3,71 3,95±0,14c 0,47 0,57 0,52±0,02ab 

9 2,97 2,85 2,9±0,11a 4,58 4,46 4,52±0,14ab 0,47 0,41 0,44±0,02c  

10 2,77 2,75 2,76±0,11a 4,44 4,39 4,41±0,14ab 0,54 0,45 0,50±0,02b 

11 2,77 2,35 2,56±0,11ab 4,41 4,1 4,26±0,14bc 0,49 0,42 0,45±0,02c  

12 2,85 3,2 3,03±0,11a 4,70 4,67 4,68±0,14a 0,38 0,44 0,41±0,02c 

Média 2,28 2,16   4,2 4,0   0,50 0,49   

Letras minúsculas diferem estatisticamente nas colunas pelos testes F e t de Student a 5% de 
significância. 

3.3.2. Dosagem sanguínea de testosterona 

Não foram encontradas diferenças significativas para as médias da 

testosterona entre os tratamentos (P>0,05), mas houve distinção entre os 

meses de colheita (P<0,05) podendo ser observadas na tabela 11. 

Tabela 11. Valores de testosterona (ng.mL-1) 
de cordeiros que passaram ou não pela 
indução de estresse pré-natal por LPS no 
terço final da gestação avaliados entre o 5º e 
o 12º meses de vida. 

Idade 
(meses) 

Testosterona 

 
TF TC Média 

5 1,99 2,30 2,14±0,61c 

6 3,07 2,73 2,90±0,61bc 

7 4,17 3,71 3,94±0,61ab 

8 3,91 3,92 3,91±0,61ab 

9 4,52 4,90 4,71±0,61ab 

10 5,42 4,59 5,00±0,61a 

11 4,85 4,84 4,84±0,61ab 

12 4,18 3,94 4,06±0,61ab 

Letras minúsculas diferem estatisticamente 
nas colunas pelos testes F e t de Student a 
5% de significância. 
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A primeira medida se iguala apenas à segunda (5 e 6 meses) (P<0,05), 

sendo ambas diferentes da maior média de testosterona que é referente à 

idade em que os cordeiros atingem os 10 meses de vida (P<0,05). 

3.3.3. Características do sêmen  

Quanto à qualidade espermática, é possível observar pela tabela 12 

diferenças estatísticas quanto o efeito das colheitas (P<0,01) em relação aos 

aspectos e ao volume do sêmen, assim como na tabela 13 para motilidade e 

para vigor espermático, não havendo diferença entre os tratamentos e de 

interação (P>0,05) em todas as características.  

Tabela 12. Média ± erro padrão das características do sêmen de cordeiros 
que passaram (TF) ou não (TC) pela indução de LPS no terço final da 
gestação avaliados entre o 7º e o 12º meses de vida. Aspecto (1-3: 1 – 
aquoso; 2 – leitoso; 3 – cremoso); Volume (mL).   

Meses de 
idade 

Aspecto Média Volume  Média 

 
TF TC 

 
TF TC 

 
7 1,57 1,66 1,61±0,19c 0,71 1,00 0,85±0,12c 

8 2,22 2,16 2,19±0,18b 1,05 1,00 1,02±0,11bc 

9 2,33 2,50 2,41±0,18ab 1,10 1,33 0,93±0,11bc 

10 2,66 2,33 2,50±0,18ab 0,86 1,00 1,22±0,11ab 

11 2,77 2,50 2,63±0,18ab 1,23 1,25 1,24±0,11ab 

12 2,88 2,66 2,77±0,18a 1,50 1,25 1,37±0,11a 

Média 2,41 2,30 
 

1,08 1,14 
 

Letras minúsculas diferem estatisticamente nas colunas pelos testes F e t de Student 
a 5% de significância. 
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Tabela 13. Média ± erro padrão das características do sêmen de cordeiros 
que passaram (TF) ou não (TC) pela indução de LPS no terço final da 
gestação avaliados entre o 7º e o 12º meses de vida. Aspecto (1-3: 1 – 
aquoso; 2 – leitoso; 3 – cremoso); Volume (mL). Motilidade (%); Vigor (1-5). 

Meses de 
idade 

Motilidade  Média Vigor  Média 

 
TF TC 

 
TF TC 

 
7 55,00 44,16 49,58±4,38c 3,28 2,41 2,85±0,22c 

8 71,11 70,00 70,55±4,38b 3,05 3,66 3,35±0,22bc 

9 79,44 75,00 77,22±4,38a 3,94 3,68 3,81±0,22a 

10 77,77 72,50 75,13±4,38a 3,66 3,75 3,70±0,22a 

11 76,11 80,00 78,05±4,38a 3,88 4,25 4,06±0,22a 

12 67,20 77,50 72,35±4,38ab 3,50 3,75 3,62±0,22ab 

Média 71,10 75,00 
 

3,55 3,58 
 

Letras minúsculas diferem estatisticamente nas colunas pelos testes F e t de Student 
a 5% de significância. 

Em relação aos defeitos espermáticos (Tabela 14) foi possível observar 

diferenças significativas entre os tratamentos para os defeitos maiores (P<0,05) 

e menores, com maiores médias de defeitos para TF em relação à TC (P<0,01) 

havendo também efeito de colheita entre os meses de avaliação (P<0,01) tanto 

para os defeitos maiores quanto para os defeitos menores. 

Tabela 14. Média ± erro padrão dos defeitos espermáticos maiores (%), menores (%) 
em relação à idade e ao tratamento de cordeiros que passaram (TF) ou não (TC) pela 
indução de LPS no terço final da gestação avaliados entre o 7º e o 12º meses de vida. 

Meses 
de 

idade 
Defeitos maiores Média Defeitos menores Média 

 TF TC  TF TC  

7 38,44 20,71 29,50 ±8,9b 3,00 0,35 1,67±2,0b 

8 72,66 46,71 59,60±8,9a 8,22 6,85 7,53±2,0a 

9 87,11 47,00 67,00±8,9a 17,44 5,00 11,22±2,0a 

10 19,55 11,57 15,50±8,9b 16,11 8,28 12,19±2,0a 

11 13,05 9,28 11,17±8,9b 12,38 10,57 11,48±2,0a 

12 14,11 15,71 14,91±8,9b 11,33 11,42 11,38±2,0a 

Médias 40,80±4,8A 25,10±4,8B   11,40±1,1A 7,08±1,2B   

Letras minúsculas diferem as médias nas colunas e letras maiúsculas diferem as médias nas 
linhas, todas as médias foram comparadas pelos testes F e t de Student a 5% de significância. 

Em relação aos defeitos totais (soma dos defeitos maiores e 

menores) foram observadas diferenças nas médias em relação aos efeitos 

fixos de tratamentos, assim como em relação aos defeitos maiores e de 

feitos menores avaliados separadamente, onde TF apresentou uma média 
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de 52,4% e TC 32,25% (P<0,05) e de colheita entre o 7º e 12º mês de 

idade dos cordeiros, respectivamente com as médias 31,25% ±9,6, 67,23% 

±9,6, 78,27% ±9,6, 27,76% ±9,6, 22,65% ±9,6, 26,69% ±9,6 com as 

maiores médias apresentadas no 8º e no 9º mês.  

3.3.4. Comparação histopatológica do tecido testicular 

Os dados referentes às análises histopatológicas não apresentaram 

diferença estatística entre os tratamentos quando comparadas as médias de 

porcentagem com área ocupada por tecido (P>0,05). Em comparação entre os 

dois tratamentos TF apresentou uma área média de 46,1% de área ocupada 

enquanto TC teve média de 47,1%, havendo, no entanto, uma maior variação 

de ocupação de área por tecido quando considerados os dados de TF. O 

preciso ressaltar que o peso corporal dos animais aos 12 meses de idade era 

de 43,6 kg para TF e 45,7 para TC, não havendo diferença estatística (P>0,05). 

3.4. DISCUSSÃO 

3.4.1. Parâmetros clínicos reprodutivos e avaliações de ultrassonografia 

Considerando os aspectos reprodutivos analisados neste estudo foi 

possível observar que a idade dos cordeiros apresentou-se como o efeito de 

maior significância quando se considerou a maioria dos parâmetros estudados 

relacionados às avaliações clínicas e por ultrassonografia. Estes resultados já 

eram esperados devido o crescimento dos cordeiros.  

Em relação às medidas de perímetro escrotal, como forma de mensurar 

o desenvolvimento testicular, os resultados obtidos quando os tratamentos 

foram comparados são diferentes aos observados em ratos expostos ou não ao 

LPS durante a gestação (WANG et al., 2014). Já em relação aos meses de 

idade, a evolução do tamanho testicular também pôde ser apresentada de 

maneira gradativa de acordo com o crescimento corporal do animal, sendo 

apresentada uma correlação significativa com o peso corporal dos cordeiros 

em uma situação em que não houve qualquer desafio durante a gestação (r = 

0,98, P<0,01) (JAFARIAHANGARI et al., 2012; NAZARI-ZENOUZA et al., 

2016). 



66 

 

As avaliações do escore da consistência testicular demonstram pouca 

variação em relação à flacidez ou rigidez dos testículos com o passar dos 

meses de idade dos animais, os dados apresentados, apesar de diferirem 

estatisticamente, estão bem próximo da média na escala proposta para 

classificar o escore de consistência (1 – 5), as médias são semelhantes às do 

grupo controle apresentas por Alves et al. (2016a) quando às comparou com 

animais que apresentavam degeneração testicular ou não. 

As validações das técnicas e da utilização dos métodos de 

ultrassonografia auxiliam na demonstração da possível evolução ou retrocesso 

testicular quando imposto algum desafio aos cordeiros, através, por exemplo, 

de dados de homogeneidade ou vascularização de formadores testiculares 

(GOULESTOU, 2017; PETRIDIS, 2017).  

A não diferença quanto às médias de calcificação e seus baixos valores 

de escore também apontam que não houve situação de degeneração testicular 

com o passar dos meses (ÜLKER et al., 2005; GOULESTOU, 2017). 

De maneira crescente as médias de vascularizações dos parênquimas 

testiculares e dos plexos pampiniformes, aumentaram com o passar dos meses 

de idade demonstrando uma crescente irrigação testicular de acordo com o 

tamanho do testículo, independente do tratamento aplicado. Já as médias do 

índice de resistência das artérias supratesticulares apesar de apresentarem 

seus menores valores nos últimos meses de colheita, são observadas como 

uma variação mais homogênea. Batissaco et al. (2013) trabalhando com as 

mesmas avaliações de vascularização testicular, pela utilização da 

ultrassonografia Doppler colorida e espectral do Doppler, observaram 

correlação positiva entre a vascularização testicular e o aumento dos defeitos 

espermáticos. 

3.4.2. Perfil da dosagem de testosterona dos cordeiros 

A concentração de testosterona aumentou de acordo com a proximidade 

com a idade à puberdade, sendo possível observar uma crescente constante 

até o sétimo mês de vida dos cordeiros e depois uma estabilidade durante as 

outras colheitas com o pico de testosterona sendo atingida no décimo mês, 
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idade considerada a de alcance da maturidade sexual (CIEŚLAK et al., 2015; 

NAZARI-ZENOUZ et al., 2016; RECABARREN et al., 2017). Neste caso o 

tratamento imposto durante a gestação não alterou a testosterona circulante no 

metabolismo dos animais. 

Valores semelhantes aos níveis de testosterona deste presente estudo, 

foram observados por Rodrigues et al. (2010), que trabalhando com a oferta de 

diferentes dietas para cordeiros deslanados apresentaram um aumento do 

hormônio em relação às idades pré e pós púberes, constatando índices mais 

acentuados a partir do sexto mês de vida em relação aos meses anteriores em 

uma curva ascendente. Considerando as concentrações de testosterona a 

partir da maturidade sexual dos animais tanto TF quanto TC as médias 

estavam dentro do padrão da idade e teoricamente alcançaria ainda um 

aumento se alcançassem idade de maiores rendimentos reprodutivos (ALVES, 

et al., 2016b). 

Em relação à sazonalidade é discutível que tenha havido interferência do 

fotoperíodo nas concentrações de testosterona ao longo tempo, principalmente 

por se tratarem de animais adaptados as regiões tropicais e por terem sido 

analisados ainda no início da fase púbere (EVANS; MAXWELL 1987; 

SCHANBACHER; FORD, 1979; DICKSON; SANFORD, 2005; GÜNDOGAN, 

2007; RODRÍGUES et al., 2010).  

3.4.3. Características do sêmen e morfologia espermáticas dos 

cordeiros 

Na variação das médias de caracterização do sêmen da puberdade à 

maturidade sexual dos cordeiros o esperado também acorre, assim como os 

níveis de testosterona, havendo melhor padrão seminífero com a maturação 

sexual destes animais. Valores do aspecto, volume, motilidade e vigor se 

tornam superiores com o passar dos meses atingindo seus melhores valores 

nos últimos meses, algo que também não foi alterado pelo estresse sofrido 

pelos cordeiros quando feto durante a gestação. A indução de LPS e a 

presença de citocinas inflamatórias foram determinantes influentes pejorativos 

na qualidade do sêmen e no potencial de fertilidade de coelhos machos quanto 

receberam injeções já no período de potencial reprodutivo. Assim como a 
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presença de macrófagos no sêmen de animais da mesma espécie apresentou 

relação negativa com a qualidade do sêmen destes machos (BRECCHIA et al., 

2014; COLLODEL et al., 2015; HE et al., 2017; KUŽELOVA, et al., 2017 ). 

Já sobre a morfologia espermática de ovinos, é possível referir-se a ela 

como influenciável pelo LPS de acordo com o efeito observado dos 

tratamentos. Defeitos maiores, menores e totais são encontrados em 

espermatozoides dos cordeiros que passaram pelo desafio do estresse durante 

a gestação. Trabalhando com degeneração com carneiros em fase adulta 

Alves et al. (2015) apresentou valores em relação a qualidade de sêmen e 

defeitos maiores, menores e totais deste animais quando submetidos ou não à 

um estresse testicular por calor, apresentando diferença entre eles. Devido a 

estas notórias diferenças pode-se afirmar consequentemente que os defeitos 

totais também se fazem distintos.  

3.4.4. Análise histopatológica testicular 

Apesar de não ter havido uma significativa diferença entre os 

tratamentos, houve uma maior variação nos dados dos animais tratados em 

relação à média geral de área ocupada por tecido nos testículos destes 

animais. Mesmo não tendo sido realizada a contagem de células testiculares, 

pode-se supor ter havido algum prejuízo em relação à capacidade na produção 

espermática, no que diz respeito às funções das células de Sertoli, uma vez 

que existiu uma diferença considerável na morfologia espermática, em que foi 

possível notar um maior agravo quando considerados os defeitos constatados 

nos espermatozoides dos animais de TF.  

3.5. CONCLUSÃO 

A indução do LPS não traz prejuízos em longo prazo em relação ao 

desenvolvimento testicular, entre o início da puberdade até a maturidade 

sexual, mas afeta a morfologia espermática de cordeiros que passaram pelo 

estresse gestacional durante a gestação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1. Comportamentos reprodutivos em teste de labirinto 

A suma importância de ter havido um teste de provação quanto a 

capacidade de relacionamento, em consideração a libido, comportamentos 

sexuais da espécie e a pro atividade de monta dos machos mantidos em 

experimento era essencial para completar o trabalho desenvolvido para a tese 

em questão. Abaixo segue a metodologia aplicada, de forma resumida, e a 

justificativa da não inclusão  dos dados em questão no item de resultados da 

presente tese. 

Os comportamentos reprodutivos foram analisados para comprovar a 

possível interferência do estresse gestacional causado pelo LPS na 

precocidade sexual e na libido dos machos. Esses comportamentos foram 

avaliados através do etograma de trabalho (Tabela 13) e do escore de monta 

(adaptado de Souza 2007; Tabela 14), desenvolvidos para classificar as 

atividades relacionadas ao desempenho reprodutivo dos cordeiros do durante a 

maturidade sexual inicial (12 meses). 

 
Tabela 13. Etograma de atividades do comportamento reprodutivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
machos 

1. Cheirar genitália externa 

Atividades 
fêmeas 

1. Aceitando aproximação 

2. Reflexo de Flehmen 2. Inquietação 

3. Lambidas 3. Facilitando o cortejo 

4. Interação com fêmeas (membros anteriores) 4. Dificultando monta 

5. Apoio da cabeça na fêmea 5. Facilitando monta 

6. Emissão de sons 6. Aceitação da cópula 

7. Monta 
 

 
8. Cópula e ejaculação 

 
 

9. Comportamento agressivo   
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Tabela 14. Escore de monta 

Escore 

1. Salto acima de 5 min 

2. Salto entre 4 e 5 min 

3. Salto entre 3 e 4 min 

4. Salto entre 2 e 3 min 

5. Salto entre 1 e 2 min 

6. Salto abaixo de 1 min 

Adaptado de Souza, 2007. 

 

A metodologia de aplicação do teste comportamental reprodutivo e de 

monta, resumiu-se em comparar 2 cordeiros em um labirinto, sendo 1 

pertencente à TF e outro à TC, julgados nas mesmas condições e submetidos 

à escolha de uma fêmea com estro sincronizado para aplicação dos etogramas 

descritos acima. Porém não foi possível finalizar a colheita de dados devido ao 

não favorecimento do ambiente escolhido para a construção do labirinto e 

consequentemente a aplicação do teste. Interferências externas de outros 

animais (vocalizações) o aumento da temperatura no decorrer do dia, a 

contenção do grupo de animais no curral e o acesso à pastagem durante a 

aplicação do teste foram os principais empecilhos para a aquisição dos dados, 

não se tornando dados precisos e viáveis para serem apresentados na seção 

de resultados desta tese. Porém trata-se de uma metodologia bem definida, 

que futuramente será replicada, com os ajustes ambientais necessários, para 

ser possível colher e analisar os dados em questão.  

Na seção dos anexos é possível observar figuras que mostram o local e 

o labirinto construído para aplicação do teste comportamental. 

 

5. CONCLUSÃO GERAL 

O LPS provoca alterações fisiológicas em ovelhas no final da gestação, 

influencia nos cuidados maternos e na capacidade cognitiva dos cordeiros, 

assim como altera a qualidade espermática de machos do durante a puberdade 

fisiológica até o início da maturidade sexual. 
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ANEXO 

Anexo A. Vista frontal da arena construída para o teste de 
comportamento sexual. 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo B. Vista lateral da arena construída para o teste de 
comportamento sexual. 
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Anexo C. Opção da fêmea para a escolha entre os 
dois machos. 

 

 

Anexo D. Avaliação das atividades reprodutivas de fêmeas e machos e escore de 
monta (aplicação dos etogramas, tabelas 13 e 14). 

 


