
Reavaliação da segurança do tratamento com 
diflubenzuron em touros usando CASA

Reassessing the safety of diflubenzuron 
treatment in sires using CASA

Marcelo da Cunha Xavier1*, Rodrigo Martins de Moura2, Leticia Prates Martins2, Claudio Rodrigues 

Perilo Souza3, Maurício Antônio Silva Peixer 1, João Henrique Moreira Viana 2,4

1 Bio Biotecnologia da Reprodução Animal, Brasília, DF, 71735-505 Brazil, 2 Universidade de Brasília, Brasília, DF, 70910-900 Brazil, 3Champion 
Farmacoquímica LTDA, Anápolis, GO, Brazil 4 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF, 70770-901 Brazil

*e-mail: marcelo@biotecnologiaanimal.com.br

O diflubenzuron (1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)ureia, DFB) tem sido utilizado nas
últimas décadas para o controle de pragas, tanto em áreas urbanas quanto na agricultura. O DFB
é geralmente considerado seguro para uso em animais de produção, no entanto, estudos
toxicológicos em outras espécies, particularmente em roedores, permanecem controversos. A
segurança do DFB em touros foi avaliada apenas em poucos estudos no final da década de
1970, que não encontraram efeitos prejudiciais do DFB na produção ou qualidade do sêmen.
Contudo, o recente desenvolvimento de técnicas analíticas mais sensíveis para avaliação
espermática, como a análise de sêmen auxiliada por computador (CASA), abre a oportunidade
de se reavaliar a segurança da DFB em touros.

Objetivou-se nesse estudo avaliar potenciais efeitos negativos do DFB na produção e
qualidade do sêmen. Touros da raça Nelore (Bos taurus indicus, n=14) foram alocados
aleatoriamente nos grupos controle (GC, n=7) ou tratamento (DFB, n=7). Os touros foram
mantidos a pasto e receberam 100g/cabeça/dia de suplemento mineral contendo 1,2g de
diflubenzuron 3% (Difly, Champion, Brasil) (DFB) ou não (GC). A cada duas semanas, os touros
foram pesados e submetidos à coleta de sêmen e sangue, este último utilizado para análise de
parâmetros hematológicos e bioquímicos. O sêmen foi submetido à avaliação física e
morfológica, e amostras foram diluídas (Optixcell, IMV) e armazenadas para posterior análise. O
CASA (Sperm Vision, Minitube) foi utilizado em amostras frescas ou congeladas e
descongeladas, submetidas ou não ao teste de termorresistência (TRT) durante 4 h. Os
parâmetros cinéticos incluíram motilidade (MOT, %), distância curvilínear (DCL, µm), distância
média do trajeto (DAP, µm), distância em linha reta (DSL, µm), velocidade curvilínear (VCL,
µm/s), velocidade média do trajeto (VAP, µm/s), velocidade em linha reta (VSL, µm/s),
linearidade (LIN, %), retilinearidade (STR, %), coeficiente de oscilação (WOB, %), frequência
cruzada de batimento (BCF, Hz) e amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm).

Os dados foram analisados considerando os efeitos do tratamento, tempo e interação
tratamento x tempo, utilizando-se o Proc Glimmix do SAS. Não houve efeito do tratamento com
DFB no peso corporal médio (P=0,9831), hematócrito (P=0,2156), proteína plasmática
(P=0,1487), fosfatase alcalina (P=0,7244) ou creatinina (P=0,3294). Em ambos os grupos, todos
os parâmetros sanguíneos permaneceram dentro da faixa de variação fisiológica durante todo o
período experimental. O tratamento com DFB não teve efeito no volume (P=0,0634), motilidade
(P=0,4239), vigor (P=0,4205), turbilhonamento (P=0,6363), ou nos defeitos maiores (P=0,0569) e
menores (P=0,2866). Também não houve efeito do tratamento em nenhum parâmetro do CASA
(P>0,05). Como esperado, efeito do tempo foi observado em vários parâmetros, no entanto,
interações tempo x tratamento ocorreram apenas para DSL no sêmen fresco (GC 23,1±0,4 e DIB
24,5±0,9, P=0,0407) e para MOT (GC 28,3±2,9 e DIB 27,8±2,7, P=0,0132), DSL (GC 22,5±0,6 e
DFB 24,3±0,9, P=0,0281), VSL (GC 50,9±1,3 e DFB 55,7±1,7, P=0,0104) e ALH (GC 5,4±0,1 e
DFB 5,5±0,1, P=0,0077) em amostras congeladas.

Em conclusão, a administração oral de diflubenzuron, dentro da dose recomendada, não tem
efeitos negativos a curto prazo na produção ou qualidade do sêmen bovino.
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