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Introdução

O zinco é essencial para o crescimento normal, 
reprodução e expectativa de vida dos animais e tem 
efeito benéfico no processo de reparação tecidual e 
cicatrização. É considerado não-carcinogênioco, não-
teratogênico e não mutagênico [2]. Este elemento tem o 
pH neutro e faz parte da composição do plasma seminal 
e dos tecidos do trato reprodutor masculino. Em baixas 
concentrações, o zinco é importante para a 
espermatogênese (incorpora-se ao flagelo das 
espermátides alongados e também é encontrado nas 
fibras densas externas) [1], mas em concentrações 
elevadas inibe a divisão e replicação das células
germinativas e causa fragmentação da membrana 
celular e do núcleo [1, 2].

Há relatos na literatura da utilização de agentes 
esclerosantes no testículo, epidídimo e ducto deferente.
Quando injetados no parênquima testicular, os agentes 
esclerosantes levam à atrofia testicular e decréscimo da 
espermatogênese. A aplicação da droga no testículo 
leva a uma resposta sistêmica imune devido à ruptura 
da barreira de células de Sertoli, além de inflamação 
local com liberação de antígenos testiculares [3]. Se 
estes agentes são injetados no ducto deferente ou 
epidídimo, observa-se azoospermia pela indução de 
oclusão fibrosa [4].

Um agente esclerosante à base de zinco (Testoblock) 
foi desenvolvido para ser utilizado na esterilização de 
cães machos por meio de injeção intratesticular [1].

Resultados encontrados cinco meses após a injeção 
de zinco [5] indicam que a solução à base de zinco 
(Testoblock) é eficaz em bloquear a espermatogênese e 
o grau de alterações histológicas observado sugere 
irreversibilidade do tratamento.

A exposição à concentração elevada de zinco leva ao 
aumento dos leucócitos polimorfonucleares, 

macrófagos e linfócitos estimulados pela presença do 
mineral [6]. Acredita-se que a injeção intratesticular da 
solução à base de zinco leva a uma alteração semelhante à 
observada na orquite auto-imune, processo inflamatório 
testicular mediado por formação de anticorpos contra os 
próprios antígenos testiculares do indivíduo. Ocorre lesão 
no epitélio germinativo com conseqüente destruição dos 
espermatócitos, espermátides e espermatozóides o que 
resulta na esterilidade do animal [7].

Este trabalho teve como objetivo descrever o mecanismo 
de ação da solução à base de zinco (Testoblock) quando 
injetada nos testículos, por meio da avaliação histológica 
dos testículos de cães nos primeiros dias subseqüentes à 
injeção.

Material e métodos

A. Composição da solução à base de zinco

A solução utilizada (Testoblock) contém 0,1M de zinco, 
cujo pH foi neutralizado em veículo fisiológico não-
irritante desenvolvido pela Biorelease Technologies LLC 
(Birmingham, Alabama, USA), sendo a concentração final 
de 13,1mg de zinco por ml de solução.

B. Injeção intratesticular de solução á base de zinco

Foram utilizados 19 cães com idades variando entre seis 
meses e cinco anos. Os animais foram divididos em três 
grupos tratados e três grupos controle segundo o período
preconizado para realização das orquiectomias e colheita 
das amostras de testículos e epidídimos após a injeção 
intratesticular (3d, 7d e 15 dias). Os animais dos grupos 
tratados receberam injeção intratesticular de solução à base 
de zinco e os animais dos grupos controle receberam 
injeção intratesticular de solução salina segundo o diâmetro 
testicular [8].



C. Injeção intratesticular de gluconato de zinco

Os animais foram submetidos a jejum sólido e 
líquido por 12 horas. Foi feita sedação leve com 
utilização de sulfato de atropina1 (0,044 mg/kg, SC) e 
cloridrato de xilazina2 (1,0 mg/kg, IM) e, em seguida, o 
escroto foi limpo com solução anti-séptica. As doses da 
solução à base de zinco foram administradas segundo o 
diâmetro testicular do animal (Wang, 2002) que foi
mensurado com a utilização de um paquímetro (Fig. 
1A). Foram utilizadas seringa e agulha de insulina (13 
x 4,5mm), uma para cada testículo, para injetar o 
volume da solução à base de zinco. Uma única injeção 
foi realizada na região dorso-cranial de cada testículo, 
ao lado da cabeça do epidídimo (o mais próximo 
possível do ducto eferente e rede testicular) e a agulha 
foi inserida num plano paralelo em relação ao testículo
(Fig. 1B). 

C. Colheita, preservação e processamento histológico 
dos testículos

Os testículos foram coletados, lavados em solução 
salina, separados de seus respectivos epidídimos e 
pesados. Em seguida foram seccionados e feitos três 
cortes transversais inicias que dividiram o testículo em 
região capitata, intermediária e caudata. Os fragmentos 
dos testículos foram imersos em recipientes contendo 
glutaraldeído a 4% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 
por 10 minutos e submetidos a novos cortes de menor 
espessura, os quais foram também submersos na 
solução fixadora, que foi renovada após 120 minutos. 
Neste período, fragmentos de 2mm de espessura foram 
recortados das bordas laterais dos fragmentos maiores e 
armazenados em uma nova solução fixadora a 4˚C.

Para os estudos em microscopia de luz, os 
fragmentos foram desidratados em concentrações 
crescentes de álcool etílico (70%, 80%, 90% e 
absoluto), com trocas a cada 30 minutos. Após foram 
incluídos numa solução contendo 50% de resina liquida 
e 50% de álcool. Passadas 24 horas foram retirados 
dessa solução e colocados em uma solução de resina 
líquida. Por fim, no período de 24 horas, os mesmos 
foram incluídos em resina plástica a base de glicol 
metacrilato.

Resultados

A. Avaliação Clínica

Durante a aplicação do medicamento os animais 
mostraram-se tranqüilos e sem manifestação dolorosa.

Após a injeção não foi observada reação de 
mordedura ou lambedura, nem de dor à palpação dos 
testículos, nem aumento de temperatura corporal, 
embora tenha sido observado discreto aumento de 
volume testicular, que desapareceu após 72 horas. Não 
foi observado qualquer sinal de irritação ou 

1 Sulfato de Atropina 1 mg – Hypofarma, Ribeirão das Neves, 
MG, Brasil

2 Rompum 2% - Bayer S.A., São Paulo, SP, Brasil

comprometimento da pele do escroto dos animais nos 
primeiros três dias após o tratamento com zinco. 

B. Avaliação Macroscópica

Foi observado que todos os testículos apresentavam-se 
flácidos e com área de lesão hemorrágica (Fig. 1C), 
características de reação inflamatória aguda que não diferiu 
entre os grupos de 3d, 7d e 15dias.

C. Avaliação microscópica

Ao exame histológico dos testículos do grupo controle, 
foi observado degeneração testicular intensa, presença de 
células gigantes sinciciais, descamação do epitélio, 
formação de vacúolos nas células de Sertoli, espessamento 
da membrana basal, diminuição da altura do epitélio, 
preenchimento do lúmen com a presença de células de 
descamação e de células sinciciais gigantes. Estas 
alterações, assim com as dos animais tratados não atingiram 
todo o parênquima do testículo. O que diferenciou o grupo 
tratado do grupo controle foi que neste último não existiu
reação inflamatória nem reação de fibrose.

 À avaliação histológica dos grupos tratados, foi 
observado que a região mais próxima (região cranial do 
testículo) do local da injeção de zinco apresentou áreas de 
fibrose com intensa proliferação de fibroblastos e 
deposição de colágeno no intertúbulo. Pôde-se observar
ainda que as alterações microscópicas foram semelhantes 
nos três grupos (3d, 7d e 15dias), e incluíram, processo de 
degeneração testicular bastante avançado nos túbulos 
seminíferos; túbulos seminíferos atrofiados ou com um grau 
mais avançado de degeneração; formação de células 
sinciciais gigantes ou em estado avançado de necrose e 
apoptose; vacuolização das células de Sertoli, diminuição 
do diâmetro dos túbulos seminíferos e da altura do epitélio; 
presença de células germinativas em apenas alguns túbulos 
seminíferos (Sertoli e gônias); espessamento e enrugamento 
da membrana basal com deposição de colágeno; 
hemorragia intersticial; preenchimento do lúmen com a 
presença de células de descamação e de células sinciciais 
gigantes e formação de vacúolos nas células de Sertoli. 

Nas áreas mais distantes do local da injeção de zinco 
(regiões intermediária e caudal do testículo) não foi 
observado alterações que pudessem comprometer a 
espermatogênese. 

Discussão

A solução à base de zinco utilizada no presente estudo, 
cujo pH é neutro e a composição é semelhante àquela dos 
tecidos e fluidos testiculares do macho, pode ter 
contribuído para a ausência de reação cutânea local 
observada neste experimento. À avaliação em microscopia 
de luz, observou-se que as alterações histopatológicas 
foram maiores em áreas próximas ao local da injeção, o que 
pode estar relacionado com a concentração da droga no 
local ou a uma característica físico-química inerente à 
droga (Immegart e Threlfall, 2000), uma vez que a injeção 
de solução salina não resultou no desenvolvimento de 
lesões durante o mesmo período de avaliação. Segundo 
Immegart e Threlfall (2000), o grau de difusão da droga 
depende da solubilidade e das propriedades de ligação dos 



seus componentes. Acredita-se que o veículo usado na 
composição da solução à base de zinco (Testoblock) 
possui propriedades que permitiram a difusão rápida da 
droga por todo o testículo, apesar de um menor grau de 
alterações morfológicas observadas na região contrária 
à injeção da droga.

Os achados histopatológicos encontrados por 
Oliveira et al (2007) seis meses após a injeção 
intratesticular de gluconato de zinco (Testoblock) em 
cães, demonstram que, apesar de um menor grau de 
alterações morfológicas observadas na região contrária 
à injeção da droga, a espermatogênese foi afetada 
consideravelmente, sendo caracterizada pela presença 
de um número reduzido de células germinativas e 
presença de espermátides arredondadas descamadas 
inviáveis.

O zinco tem a capacidade de aumentar a resposta 
imunológica e inflamatória de um organismo (Sena e 
Pedrosa, 2005). Pode-se supor que a injeção 
intratesticular de zinco causou uma reação imunológica 
exacerbada e a ação inapropriada de células do sistema 
imunológico sobre as células do próprio organismo 
(auto-imunidade) resultou numa reação inflamatória 
aguda que levou à injúria celular, fato que também foi 
citado por Mann e Lutwak-Mann (1981). 

Oliveira et al (2007), acreditam que o fato da 
maioria dos túbulos seminíferos conter apenas células 
de Sertoli com ausência de espermatogônias, em 
avaliação realizada seis meses após a injeção 
intratesticular de zinco, contribui para a 
irreversibilidade do processo e eficácia da solução à 

base de zinco como agente esterilizante para cães. 
Entretanto, os mesmos autores citam que mais pesquisas 
necessitam ser desenvolvidas para se estabelecer a 
segurança e irreversibilidade a longo prazo. 
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Foto 1 – Etapas da esterilização química com a droga Testoblock: Aferição do diâmetro testicular; Aplicação da droga Testoblock 
intratesticular na porção cranial; Análise macroscópica do testículo pós-aplicação do medicamento.




