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 Dentre os critérios utilizados na seleção de touros, o perímetro escrotal tem relevante 

importância, havendo forte relação entre o tamanho escrotal e a fertilidade. Esse trabalho 

objetivou caracterizar mudanças nas concentrações séricas de hormônios metabólicos vinte 

semanas pré-puberdade há vinte semanas pós-puberdade em touros, além de determinar a sua 

relação com o desenvolvimento testicular. Foram utilizados vinte e três touros da raça Angus e 

Angus X Charolês, com 26 semanas de idade. A puberdade foi definida como a primeira vez em 

que o ejaculado apresentou ≥ 50 milhões de espermatozóides, com motilidade espermática ≥ 

10%. Neste experimento foi observado que o período próximo a puberdade é caracterizado pelo 

aumento das concentrações circulantes de Leptina, Insulina e IGF-I, e diminuição da 

concentração de GH. Também foi observada moderada correlação destes hormônios metabólicos 

com o peso corporal, gordura dorsal, circunferência escrotal e volume testicular. Ainda, a 

variação nos níveis séricos destes hormônios não teve relação com os níveis de gonadotrofinas, 

indicando que leptina, insulina e IGF-I provavelmente estão envolvidos em um mecanismo 

independente dos níveis de GnRH, regulando o desenvolvimento testicular em touros no período 

próximo a puberdade. 
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