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RESUMO

A superpopulação de cães e gatos errantes gera prejuízos a saúde pública, biodiversidade e aos
próprios animais que sobrevivem sem condições de bem-estar. Para o controle reprodutivo, o
método mais comumente empregado é a esterilização, sendo as opções cirúrgicas (orquiectomia
e ovariohisterectomia) as mais aplicadas. Porém, o método é ineficiente para o controle
populacional em massa de animais errantes. Assim, métodos alternativos, menos invasivos vêm
sendo estudados. Nesse interim, a esterilização química demonstra-se como alternativa
promissora, mas com limitação de ter uso praticamente exclusivo em machos. Sabe-se que para
o controle populacional eficaz, os métodos devem ser úteis em ambos os sexos. Neste contexto,
o composto químico 4-vinilciclohexeno diepóxido (4-VCD), vem sendo utilizado em roedoras
para induzir a perda de folículos ovarianos e mimetizar a menopausa humana. O composto
apresenta ovotoxicidade seletiva, acelerando o processo de atresia em folículos primordiais e
primários, culminando em falha ovariana prematura. Para tal, o composto é utilizado pela via
intraperitoneal, considerada invasiva e passível de complicações. Vislumbrando a utilização do
4-VCD para o controle populacional de fêmeas errantes (cadelas e gatas) é necessário o estudo
de uma via menos invasiva e eficaz. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito
do 4-VCD sobre os ovários e seu potencial quimioesterilizante, por meio de inoculação de gel
intravaginal em modelos experimentais. Para tal, foram utilizadas 20 ratas Wistar, adultas, igual
e aleatoriamente divididas em dois grupos, de acordo com o tratamento recebido: controle e
tratadas com gel contendo 4-vinilciclohexeno diepóxido. O grupo controle recebeu 0,2mL de
gel à base de quitosana e o grupo tratamento recebeu o mesmo gel, contendo 4-vinilciclohexeno
diepóxido na dose de 160 mg/kg. As inoculações foram diárias por 15 dias consecutivos. As
ratas foram avaliadas diariamente por citologia vaginal até a eutanásia. Os animais foram
submetidos à eutanásia em dois momentos distintos (metade do grupo em cada): após 16 dias
do início do tratamento (M1) ou após 30 dias (M2). Os ovários foram colhidos, preparados e
avaliado à luz da microscopia óptica para contagem de folículos primordiais e primários e sua
classificação em atrésicos ou saudáveis. Irregularidades no ciclo estral das ratas foram notadas
no grupo tratado, com prolongamento nas fases de diestro em M1 e M2; em M2, observou-se
ainda prolongamento da fase de estro. No grupo tratado com 4-VCD houve diminuição no
número de ciclos estrais em relação ao controle. A avaliação folicular revelou aumento na
proporção de folículos primordiais atrésicos no grupo tratado em comparação ao grupo controle
nos dois momentos de avaliação. Em contrapartida, no grupo controle notou-se maior proporção

de folículos primordiais saudáveis, quando comparado ao grupo tratamento, nos dois
momentos. Na contagem global de folículos em M2, o grupo tratado apresentou maior média
de folículos primordiais atrésicos comparado ao grupo controle. Deste modo, foi possível
observar ação ovotóxica do 4-VCD pela via intravaginal em meio gel de quitosana. Contudo, o
tratamento por 15 dias com gel intravaginal composto por 4-VCD na dose de 160 mg/kg não
promoveu falha ovariana durante o período de experimento. Estudos futuros devem ser
realizados com intuito de determinar tempo de exposição e dose ideal, suficiente para promover
infertilidade em ratas.
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ABSTRACT

The overpopulation of stray dogs and cats damages public health, biodiversity, and the animals
themselves that survive without conditions of well-being. For reproductive control, the most
commonly used method is sterilization, with surgical options (orchiectomy and
ovariohysterectomy) being the most applied. However, the method is inefficient for mass
population control of stray animals. Thus, alternative and less invasive methods have been
studied. Therefore, chemical sterilization shows it self as a promising alternative, but with the
limitation of having practically exclusive use in males. It is known that for effective population
control, the methods must be useful in both sexes. In this context, the chemical compound 4vinylcyclohexene diepoxide (4-VCD), has been used in rodents to induce loss of ovarian
follicles and mimic human menopause. The compound shows selective ovotoxicity,
accelerating the atresia process in primordial and primary follicles, culminating in premature
ovarian failure. For this, the compound is used by the intraperitoneal route, considered invasive
and prone to complications. In order to use the 4-VCD for the population control of wandering
females (bitches and cats) it is necessary to study a less invasive and effective route. Thus, the
objective of the present study was to evaluate the effect of 4-VCD on the ovaries and their
chemosterilizing potential, through inoculation of intravaginal gel in experimental models. For
this purpose, 20 adult Wistar rats were used, equally and randomly divided into two groups,
according to the treatment received: control and treated with gel containing 4-VCD. The control
group received 0.2 mL of chitosan-based gel and the treatment group received the same gel,
containing 4-VCD at a dose of 160 mg/kg. The inoculations were daily for 15 consecutive days.
The rats were evaluated daily by vaginal cytology until euthanasia. The animals were
euthanized at two different times (half of the group each): 16 days after the start of treatment
(M1) or after 30 days (M2). The ovaries were collected, prepared, and assessed under light
microscopy to count primordial and primary follicles and their classification into healthy or
atretic. Irregularities in the estrous cycle of rats were noted in the treated group, with
prolongation in the diestrus phases in M1 and M2; in M2, prolongation of the estrus phase was
also observed. In the group treated with 4-VCD, there was a decrease in the number of estrous
cycles compared to the control. The follicular evaluation revealed an increase in the proportion
of primordial atresia follicles in the treated group compared to the control group at both times
of evaluation. In contrast, in the control group, there was a higher proportion of healthy
primordial follicles, when compared to the treatment group, at both times. In the global follicle

count in M2, the treated group had a higher mean of primordial atretic follicles compared to the
control group. Thus, it was possible to observe the ovotoxic action of 4-VCD through the
intravaginal route in chitosan gel. However, treatment for 15 days with intravaginal gel
composed of 4-VCD at a dose of 160 mg/kg did not promote ovarian failure during the
experiment period. Future studies should be carried out in order to determine the exposure time
and ideal dose, sufficient to promote infertility in rats.
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