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RESUMO 

A orquiectomia é utilizada em pequenos ruminantes como 
protocolo de manejo para aprimoramento da qualidade da 
carcaça e diminuição da agressividade. Dentre as diferentes 
técnicas, a cirúrgica é a mais utilizada e a que produz maiores 
efeitos colaterais, promovendo aumento nos valores de 
fibrinogênio plasmático e leucocitários, dor, irritação, edema de 
bolsa escrotal e exsudação na região da ferida cirúrgica. O 
objetivo do presente trabalho foi verificar a intensidade do 
processo inflamatório, através da determinação dos valores de 
fibrinogênio plasmático, contagem total de leucócitos e 
alterações no exame físico, em ovinos da raça Santa Inês 
submetidos ás técnicas aberta e fechada de orquiectomia, 
realizadas por incisões laterais longitudinais na bolsa escrotal e 
remoção do ápice escrotal. Os resultados obtidos até o momento 
foram dos animais castrados pelas técnicas aberta e fechada de 
castração, por remoção do ápice escrotal. Com relação ao exame 
físico, houve a presença de dor, calor e sinal de Godet com o 
avançar dos dias após a cirurgia, nos dois grupos avaliados, 
sendo este último parâmetro mais intenso nos animais do G2. 
Foram encontradas diferenças estatísticas nos valores de 
fibrinogênio plasmático para os animais do G4, 24 após a 
realização da cirurgia. Os valores de leucócitos sanguíneos 
apresentaram diferenças entre os tempos nos G2 e G4, porém, a 
neutrofilia apareceu primeiro no G4. De acordo com os 
resultados pode-se concluir que ambas as técnicas promovem 
alterações inflamatórias nos ovinos, porém, a técnica fechada de 
castração foi a responsável por promover alterações 
circulatórias mais intensas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ovinocultura de corte vem ganhando um lugar de destaque no mercado nacional e 

estrangeiro nos últimos anos, em virtude dos avanços tecnológicos e genéticos, que 

garantem uma melhor qualidade de carcaça e aumento do valor comercial deste produto. 

Dentre as técnicas de aprimoramento da qualidade da carcaça, a orquiectomia promove 

uma rápida conversão alimentar, além de garantir uma maior maciez e entremeio de 

gordura na carne (CROUSE et al., 1981), reduzir problemas de agressividade e alterações 

comportamentais (EARLEY; CROWE, 2002). Quanto mais velho for o animal submetido á 

castração, maiores são as possibilidades de diminuição da maciez da carne e deposição de 

gordura adequada (FIGUEIRÓ; BENAVIDES, 1990). Em contrapartida, não há diferenças 

na produção de carne entre ovinos castrados e não castrados (OSORIO et al., 1999; 

RIBEIRO et al., 2001). 

A orquiectomia em ovinos pode ser realizada por diferentes técnicas, entre elas 

citam-se a técnica aberta e fechada. Na técnica de castração fechada, a túnica vaginal deve 

ser dissecada, porém a mesma não é incisada e o cordão espermático é transfixado 

juntamente com a túnica. Em virtude da túnica não ser incisada, ocorre pouco 

sangramento, mas ao mesmo tempo, diversas estruturas são cercadas durante o ato da 

transfixação, havendo chance de um vaso ser fixado impropriamente, sendo esta técnica 

indicada em animais que possuem testículos pequenos. Já na técnica aberta de castração, a 

túnica comum deve ser incisada após a incisão da pele. Nesta técnica, a túnica não é 

separada do tecido subcutâneo, podendo ocorrer rupturas de vasos localizados na 

superfície da túnica ou formação de hidrocele, por remoção inadequada da túnica 

(TURNER; McILWRAITH, 2002). 

Tanto a técnica de castração aberta quanto a fechada podem ser realizadas por 

incisão lateral longitudinal da bolsa escrotal ou remoção do tampão cutâneo. Na incisão 

por remoção do tampão cutâneo, uma porção do tecido escrotal é removido, ocasionando 

um maior ferimento e tempo de cicatrização, porém sua localização no ápice facilita a 

drenagem de exsudados formados após a cirurgia. A incisão lateral proporciona uma 

menor ferida, não remoção de tecido, porém sua localização dificulta a drenagem dos 

exsudados formados (SILVA et al., 2003). 

Meiches et al. (2007) compararam os efeitos da utilização do burdizo, elásticos e 

castração cirúrgica em ovinos acima de 10 meses de idade, e verificaram que o método de 

castração cirúrgica foi a técnica que promoveu maior dor e incômodo aos animais, 

provavelmente devido á intensidade do processo inflamatório instalado no local. Como 
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parâmetros dos efeitos negativos da castração têm-se a mensuração do cortisol 

plasmático, interferon-γ e proteínas de fase aguda, ingestão alimentar e taxa de 

crescimento corpóreo. 

Além das alterações circulatórias verificadas nos animais submetidos á 

orquiectomia, pode-se observar edema, miíases, presença de coágulo, hemorragia e 

granuloma (SILVA et al., 2003). 

Pang et al. (2006) verificaram que os níveis de cortisol, fibrinogênio e 

haptoglobulina plasmáticos aumentaram após a castração cirúrgica em touros. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Earley e Crowe (2002).  Segundo Fisher et al., (1996), a 

castração cirúrgica promove aumento nos níveis de cortisol sanguíneo em touros, quando 

comparada á técnica com burdizo, sendo esta técnica a mais fidedigna para se avaliar os 

efeitos estressantes da castração cirúrgica. 

O fibrinogênio é uma proteína de fase aguda, sintetizada pelo fígado e sua 

concentração plasmática não é aparentemente afetada pela idade, sexo, exercício, 

sangramentos repetidos ou hemorragias, mas podem alterar em estados inflamatórios 

moderados (JAIN, 1993). Seu aumento se dá nas primeiras 12 horas que se seguem ao 

início de um processo inflamatório (CARVALHO et al., 2008). 

O processo inflamatório é caracterizado pela presença de um agente provocador 

de lesão, que leva a um acúmulo de fluído e leucócitos nos tecidos extravasculares. A 

inflamação divide-se em fase aguda e crônica, que diferem entre si por eventos vasculares, 

celulares e mediadores químicos. A inflamação aguda tem duração relativamente curta, 

que varia de minutos até horas ou dias, e suas principais características são exsudato e 

migração de leucócitos, principalmente neutrófilos, que participam da resposta 

inflamatória por meio de quimiotaxia positiva ao tecido inflamado e fagocitose de 

microrganismos e outros materiais estranhos. A inflamação crônica tem duração mais 

longa e está associada à presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos 

sanguíneos, fibrose e necrose tecidual (COTRAN et al., 2000; THRAL, 2006). Portanto, a 

realização do leucograma sanguíneo e a determinação dos níveis de fibrinogênio 

plasmático são recursos utilizados para se avaliar os processos inflamatórios que 

acometem os animais (VECINA et al., 2006). 

Leucócitos de ruminantes costumam responder de forma diferente a inflamação, 

quando comparado com os das demais espécies (COLE et al., 1997; TAYLOR, 2000). 

Segundo Kantek e Navarro (2005), essa diferença deve-se ao fato desses animais 

possuírem um compartimento de reserva leucocitária limitado na medula óssea, fazendo 

com que os neutrófilos imaturos apareçam mais rapidamente nas inflamações agudas. 
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Conseqüentemente, pode-se instalar intensa neutropenia, que persiste por alguns dias. 

Depois disso, há liberação de nova população de neutrófilos ao sangue com desvio à 

esquerda à medida que aumenta a produção da medula. 

2. OBJETIVO  

O objetivo do presente trabalho foi verificar o perfil inflamatório e cicatricial após a 

realização das técnicas aberta e fechada de orquiectomia em ovinos da raça Santa Inês. 

3. METODOLOGIA 

Os animais utilizados eram provenientes de propriedades localizadas no município de 

Leme/SP, que foram examinados, sendo selecionados apenas animais sadios e divididos 

aleatoriamente em quatro grupos experimentais, de acordo com a técnica de castração 

adotada. Os parâmetros vitais e inflamatórios, assim como colheita de amostras de sangue 

foram realizadas diariamente a cada 24h após a cirurgia, durante sete dias consecutivos. 

Nas amostras de sangue mensurou-se a concentração de fibrinogênio plasmático e 

contagem total de leucócitos, conforme descritos por Birgel (1982) e Thral (2006). 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. Seleção dos Animais 

Foram utilizados 13 ovinos machos sadios, da raça Santa Inês, provenientes de 

propriedades localizadas no Município de Leme/SP. Os animais foram submetidos 

inicialmente ao exame físico, segundo os procedimentos descritos por Krause (1993) e 

selecionando para pesquisa apenas animais adultos e que não apresentaram qualquer 

alteração no exame físico geral e do aparelho geniturinário.  

Os animais foram encaminhados ao Hospital Veterinário e divididos 

aleatoriamente em quatro grupos experimentais, sendo que no Grupo 1 (G1), foi realizada 

a técnica de castração aberta com duas incisões laterais (Figuras 01 e 03), no Grupo 2 (G2), 

a técnica de castração aberta por remoção do ápice escrotal (Figuras 01 e 04), no Grupo 3 

(G3), a técnica de castração fechada com duas incisões laterais (Figuras 02 e 03) e no 

Grupo 4 (G4), a técnica de castração fechada por remoção do ápice escrotal (Figuras 02 e 

04).  
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Fonte: TURNER, McILWRAITH (2002). 

Figura 1 – Esquema representativo da técnica aberta de orquiectomia. 

 
Fonte: TURNER, McILWRAITH (2002). 

Figura 2 – Esquema representativo da técnica fechada de orquiectomia. 

 
Fonte: SILVA et al. (2003) 

Figura 3 – Esquema representativo da incisão lateral. 
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Fonte: SILVA et al. (2003) 

Figura 04 – Esquema representativo da remoção do ápice escrotal. 

No momento da cirurgia, os animais foram contidos em decúbito lateral, 

recebendo anestesia local (lidocaína 2%), tricotomia e rigorosa anti-sepsia no local da 

castração, a fim de se evitar a instalação de patógenos ambientais causadores de infecção.  

Após a realização das cirurgias, os animais foram mantidos em baias 

respeitando-se o espaço e biologia do animal até a completa recuperação e receberam 

antibioticoterapia - Penicilina G procaína (22.000 UI/Kg, por via intramuscular - IM), 

durante sete dias, já que possíveis infecções poderiam alterar os valores do leucograma e 

fibrinogênio plasmático. As feridas cirúrgicas foram desinfetadas diariamente com anti-

sépticos e pomadas repelentes, a fim de se evitar a presença de ectoparasitas. 

As avaliações físicas dos animais foram realizadas uma vez ao dia, antes da 

cirurgia (T0) e durante os seis primeiros dias que sucediam o procedimento cirúrgico (T1, 

T2, T3, T4, T5 e T6, respectivamente). Todos os animais dos grupos G1, G2, G3 e G4 foram 

examinados a cada 24h após a cirurgia, até a completa recuperação dos animais. 

Foram verificadas a freqüência cardíaca, freqüência respiratória, temperatura 

corpórea e movimentação ruminal. Coletaram-se os dados referentes á presença de dor, 

calor e presença de sinal de Godet, classificando-os de acordo com a intensidade em leve 

(1), moderada (2) e severa (3). 

Para as avaliações laboratoriais, as amostras de sangue foram obtidas através de 

punção da veia jugular, por sistema a vácuo, em tubo siliconizado com EDTA tripotássico 

na proporção de 1,5 mg/ml de sangue (capacidade para 5 ml de sangue) e agulha 

múltipla (25 mm X 8 mm) do sistema Vacutainer® (BIRGEL, 1982), sendo encaminhadas 

ao laboratório sob refrigeração, para posterior realização do leucograma e determinação 
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do valor de fibrinogênio plasmático, nos tempos T0, T1, T2, T3, T4, T5 e T6, 

respectivamente. 

4.2. Contagem total de leucócitos no sangue 

Após a homogeneização de cada amostra de sangue com EDTA, foi feita diluição a 1:20, 

em pipeta hematimétrica com líquido de Thoma, e a contagem celular foi realizada em 

câmara hematimétrica de Neubauer modificada, conforme descrito por BIRGEL (1982) e o 

resultado apresentado em milhares de células por mm3.  

4.3. Determinação do fibrinogênio pela precipitação pelo calor 

Para a determinação dos níveis de fibrinogênio através da técnica de precipitação pelo 

calor, uma alíquota do sangue total de cada animal foi colocada em quatro tubos capilares 

e centrifugados em centrífuga de microhematócrito, em rotação de 15.000 rotações por 

minuto (rpm) durante 5 minutos. Do plasma obtido após a centrifugação, dois dos quatro 

tubos capilares foram utilizados para a determinação das proteínas plasmáticas totais, 

através de refratômetro manual. Após a leitura das proteínas plasmáticas totais, os dois 

capilares restantes foram submetidos ao aquecimento em banho-maria, em temperatura 

de 56 a 58ºC durante 3 minutos. Este plasma então foi novamente centrifugado e realizou-

se nova determinação da proteína plasmática, em refratômetro manual. Esta amostra 

então, não continha fibrinogênio, que se precipitou após o tratamento térmico e 

centrifugação. A partir da leitura calculou-se a diferença entre os valores das proteínas 

plasmáticas obtidas antes e após da precipitação do fibrinogênio, obtendo-se o valor do 

mesmo em mg/dL (THRAL, 2006). 

5. RESULTADOS 

Dos 13 animais utilizados até o momento, dois pertenceram ao G1, cinco ao G2, um ao G3 

e cinco ao G4, respectivamente. Os grupos experimentais deveriam ser formados por 

cinco animais, porém, em virtude da dificuldade em se encontrar animais que se 

enquadrassem nos requisitos determinados para esta pesquisa, muito dos animais 

examinados foram eliminados, fato este que levou a um atraso na determinação dos 

animais em cada grupo experimental. Portanto, baseando-se nisto, os dados apresentados, 

assim como a análise estatística, referem-se aos grupos G2 e G4, respectivamente. 
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Os valores das avaliações físicas (freqüência cardíaca, freqüência respiratória, 

movimentos ruminais, temperatura corpórea, dor, calor e presença de sinal de Godet), nos 

grupos 2 e 4, de acordo com os tempos T0, T1, T2, T3, T4, T5 e T6, estão apresentados nas 

Tabelas 01 a 07, respectivamente. Não foram observadas diferenças estatísticas, em 

nenhum dos tempos analisados, nos grupos G2 e G4, nos valores da freqüência cardíaca, 

freqüência respiratória, movimentos ruminais e temperatura corpórea. A presença de dor 

e calor na região escrotal foi verificada nos dois grupos estudados, aparecendo nas 

primeiras 24 horas após a orquiectomia e diminuindo com o avançar dos dias, 

desaparecendo no T6, porém, sem diferença estatística entre o G2 e G4.  

De acordo com a avaliação da presença do sinal de Godet, foram observadas 

diferenças estatísticas entre os dois grupos avaliados, aparecendo com maior intensidade 

nos animais do G2, nos tempos T1 e T2, respectivamente. O sinal de Godet é um sinal 

clínico, caracterizado por um aumento de volume, que quando palpado forma uma 

depressão, sugerindo a presença de edema (COTRAN et al., 2000). No grupo G2 realizou-

se a técnica aberta de orquiectomia, onde a túnica não é separada do tecido subcutâneo, o 

que pode ter provocado a rupturas de vasos ou formação de hidrocele, levando ao 

aparecimento do sinal de Godet (TURNER; McILWRAITH, 2002). 

Estes resultados foram diferentes dos obtidos por Silva et al. (2003), que não 

encontraram complicações pós operatórias quando comparou-se as técnicas de 

orquiectomia com incisão lateral ou com remoção do ápice da bolsa testicular. Porém, este 

trabalho foi realizado com bovinos, que podem apresentar comportamentos diferentes 

dos ovinos, frente á estímulos inflamatórios.  

Com relação às avaliações laboratoriais (contagem de leucócitos totais, 

determinação das proteínas totais e do fibrinogênio plasmático), nos grupos G2 e G4, de 

acordo com os tempos T0, T1, T2, T3, T4, T5 e T6, os valores estão apresentados nas 

Tabelas 08 e 09, respectivamente. 

Foram observadas diferenças estatísticas nos valores dos leucócitos totais, de 

acordo com os tempos, obtendo-se os maiores valores, para os animais do grupo G2, no 

T2, e para os animais do grupo G4, no T1, respectivamente. Os valores mais baixos de 

leucócitos totais foram observados nos tempos 0 e 6, para ambos os grupos.  

Considera-se como valor de referência para ovinos, o número mínimo de 4.000 e 

o número máximo de 12.000 leucócitos/mm3 de sangue (JAIN, 1993). Como pôde-se 

verificar nos resultados encontrados, houve leucocitose, nos animais do grupo G2, nos 

tempos T2 e T3, e nos animais do grupo G4, nos tempos T1, T2 e T3. Em processos 

inflamatórios agudos, os leucócitos circulantes são recrutados para a realização da 
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fagocitose tecidual, promovendo um mecanismo compensatório, através da estimulação 

da medula óssea e liberação dos leucócitos presentes no compartimento marginal para o 

circulante, já que os leucócitos que compunham este compartimento migraram para o 

tecido, na tentativa de combater o processo inflamatório (JAIN, 1993). A intensidade do 

processo inflamatório foi maior nos animais do G4, caracterizada por uma neutrofilia 24 

horas após a realização do procedimento cirúrgico. 

Com relação aos valores do fibrinogênio plasmático, não houve diferença 

estatística entre os tempos estudados, para os animais do grupo G2. No grupo G4, foi 

observado um aumento nos valores de fibrinogênio plasmático, a partir do T1, e 

diminuição destes a partir do T5, respectivamente. Comportamento semelhante também 

foi observado por outros autores (PANG et al., 2006; EARLEY; CROWE, 2002). O valor de 

fibrinogênio plasmático pode aumentar a partir de 12 horas do início do processo 

inflamatório, e a técnica fechada de orquiectomia, por promover uma constrição de um 

maior número de estruturas, quando comparada á técnica aberta, promove uma resposta 

inflamatória mais intensa, gerando valores mais altos de fibrinogênio plasmáticos, como 

pôde ser observado nos animais do grupo G4 (CARVALHO et al., 2008; TURNER, 

McILWRAITH, 2002). Meiches et al. (2007) também encontraram alterações nos valores 

das proteínas plasmáticas de fase aguda em ovinos submetidos á castração cirúrgica.  

Tabela 1 – Valores médios e desvios padrão das freqüências cardíacas  
(número de batimentos cardíacos/minuto) em ovinos da raça Santa Inês,  

avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 90,2 
±11,1Aa 

96,0 
±19,8Aa 

86,2 
±20,3Aa 

87,8 
±17,0Aa 

85,4 
±15,8Aa 

88,8 
±29,1Aa 

81,8 
±14,1Aa p>0,944 

G4 (n=5) 91,8 
±8,50Aa 

86,2 
±19,0Aa 

92,8 
±5,22Aa 

102,4 
±15,1Aa 

96,8 
±12,8Aa 

84,8 
±10,4Aa 

94,4 
±27,4Aa p>0,615 

Significância p>0,805 p>0,451 p>0520 p>0,194 p>0,250 p>0,787 p>0,402  

Legenda: Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

 

Tabela 2 – Valores médios e desvios padrão das freqüências respiratórias 
(número de movimentos respiratórios/minuto) em ovinos da raça Santa Inês,  

avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 44,8 
±16,2Aa 

53,4 
±26,2Aa 

43,0 
±25,8Aa 

39,0 
±8,43Aa 

36,6 
±13,0Aa 

34,2 
±16,4Aa 

45,6 
±21,1Aa p>0,753 

G4 (n=5) 33,8 
±8,14Aa 

45,8 
±19,3Aa 

35,2 
±7,69Aa 

45,2 
±15,1Aa 

36,8 
±17,5Aa 

42,8 
±12,5Aa 

45,2 
±8,20Aa p>0,605 

Significância p>0,232 p>0,618 p>0,552 p>0,453 p>0,984 p>0,381 p>0,970  

Legenda: Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
 Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 
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Tabela 3 – Valores médios e desvios padrão dos movimentos ruminais  
(número de movimentos ruminais/minuto) em ovinos da raça Santa Inês,  

avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 1,2 
±0,4Aa 

1,6 
±0,9Aa 

1,8 
±0,9Aa 

1,6 
±0,5Aa 

1,6 
±0,5Aa 

1,4 
±0,5Aa 

1,6 
±0,5Aa p>0,848 

G4 (n=5) 1,2 
±0,4Aa 

1,4 
±0,5Aa 

1,2 
±0,4Aa 

1,2 
±0,4Aa 

1,4 
±0,5Aa 

1,4 
±0,5Aa 

1,4 
±0,5Aa p>0,966 

Significância p>1,000 p>0,685 p>0,207 p>0,246 p>0,580 p>1,000 p>0,580  

Legenda: Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

 

Tabela 4 – Valores médios e desvios padrão das temperaturas corpóreas (T° C) em ovinos da raça Santa Inês,  
avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 39,3 
±0,4Aa 

39,8 
±0,6Aa 

39,4 
±0,4Aa 

39,4 
±0,3Aa 

39,2 
±0,2Aa 

39,0 
±0,4Aa 

39,3 
±0,4Aa p>0,166 

G4 (n=5) 39,2 
±0,8Aa 

40,1 
±0,4Aa 

39,1 
±0,7Aa 

39,5 
±0,6Aa 

39,0 
±0,7Aa 

38,8 
±0,4Aa 

39,3 
±0,6Aa p>0,068 

Significância p>0,888 p>0,407 p>0,464 p>0,896 p>0,487 p>0,617 p>0,778  

Legenda: Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

 

Tabela 5 – Avaliação da dor em ovinos da raça Santa Inês,  
avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 0,0 
±0,0Ab 

2,4 
±0,5Aa 

2,4 
±0,5Aa 

1,6 
±0,9Aa 

0,8 
±0,8Aab 

0,4 
±0,5Ab 

0,0 
±0,0Ab p<0,000 

G4 (n=5) 0,0 
±0,0Ab 

1,8 
±0,4Aa 

1,8 
±0,4Aa 

1,8 
±0,4Aa 

1,0 
±1,0Aab 

0,4 
±0,5Ab 

0,0 
±0,0Ab p<0,000 

Significância  p>0,100 p>0,100 p>0,673 p>0,742 p>1,000   

Legenda: Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

 

Tabela 6 – Avaliação da presença de calor em região escrotal, em ovinos da raça Santa Inês,  
avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 0,0 
±0,0Ab 

1,2 
±0,4Aa 

0,6 
±0,5Ab 

0,4 
±0,5Ab 

0,2 
±0,4Ab 

0,2 
±0,4Ab 

0,0 
±0,0Ab p<0,001 

G4 (n=5) 0,0 
±0,0Ab 

1,2 
±0,8Aa 

1,0 
±1,0Aa 

1,0 
±0,7Ab 

0,4 
±0,5Ab 

0,2 
±0,4Ab 

0,0 
±0,0Ab p<0,029 

Significância  p>1,000 p>0,463 p>0,177 p>0,547 p>1,000   

Legenda: Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 
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Tabela 7 – Avaliação da presença de sinal de Godet em região escrotal, em ovinos da raça Santa Inês, 
avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 0,0 
±0,0Ab 

2,8 
±0,4Aa 

2,6 
±0,5Aa 

1,0 
±1,0Ab 

1,4 
±0,9Ab 

1,0 
±0,7Ab 

0,8 
±0,8Ab p<0,000 

G4 (n=5) 0,0 
±0,0Ab 

1,6 
±0,8Ba 

1,2 
±0,4Ba 

1,0 
±1,0Aa 

0,8 
±0,4Aa 

0,2 
±0,4Ab 

0,2 
±0,4Ab p<0,000 

Significância  p<0,044 p<0,003  p>0,237 p>0,076 p>0,207  

Legenda: Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

 

Tabela 8 – Valores de leucócitos sanguíneos (x 103/mm3 de sangue), em ovinos da raça Santa Inês,  
avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 6,6 
±2,1Ab 

11,8 
±2,5Aa 

13,9 
±5,1Aa 

13,0 
±2,6Aa 

10,8 
±1,9Ab 

9,5 
±1,0Ab 

9,5 
±1,9Ab p<0,005 

G4 (n=5) 8,7 
±1,5Ab 

15,7 
±3,0Aa 

13,7 
±3,1Aa 

12,5 
±4,0Aa 

9,6 
±2,6Ab 

9,5 
±1,2Ab 

8,9 
±0,8Ab p<0,001 

Significância p>0,123 p>0,059 p>0,949 p>0,812 p>0,450 p>0,906 p>0,539  

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

 

Tabela 9 – Valores de fibrinogênio plasmático (mg/dL), em ovinos da raça Santa Inês,  
avaliados antes (T0) e após a castração (T1 a T6), divididos em dois grupos experimentais. 

Grupos T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Significância 

G2 (n=5) 280,0 
±110,0Ab 

440,0 
±251,0Aa 

540,0 
±89,4Aa 

540,0 
±134,0Aa 

560,0 
±89,4Aa 

440,0 
±152,0Aa 

520,0 
±148,0Aa p>0,073 

G4 (n=5) 240,0 
±261,0Ab 

440,0 
±114,0Aa 

640,0 
±89,4Aa 

500,0 
±200,0Aa 

600,0 
±212,0Aa 

400,0 
±141,0Ab 

380,0 
±192,0Ab p<0,028 

Significância p>0,765 p>1,000 p>0,115 p>0,723 p>0,714 p>0,679 p>0,238  

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados encontrados, pôde-se concluir que tanto a técnica aberta 

quanto a fechada de castração, ambas com incisão no ápice escrotal, promovem alterações 

inflamatórias em ovinos submetidos á estas técnicas, verificadas pela presença de dor, 

calor e sinal de Godet nos animais estudados neste trabalho. Dentre as duas técnicas de 

orquiectomia, a fechada foi a responsável por promover alterações circulatórias mais 

intensas, verificadas através do aumento dos níveis de fibrinogênio plasmáticos com o 

avançar dos tempos estudados, o que não aconteceu nos animais que foram castrados 

através da técnica aberta de castração. Além destes valores, observou-se ainda aumento 

dos valores leucocitários, nos dois grupos estudados, porém, os animais pertencentes ao 
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grupo 4 apresentaram aumentos mais rápidos destas células após o procedimento 

cirúrgico, representando uma maior intensidade no processo inflamatório. 

O conhecimento dos efeitos inflamatórios, demonstrados nos animais após a 

realização de diferentes técnicas de castração e finalização dos grupos experimentais, 

poderá garantir aos produtores a escolha da melhor técnica de manejo que deverá ser 

adotada nas propriedades, evitando assim, gastos desnecessários com medicamentos ou 

promovendo prejuízos diretos aos animais, como perda de peso, desenvolvimento de 

processos inflamatórios locais e diminuição da produção de carne. 
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