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PERFIL TERMOGRAFICO DO ESCROTO E PARÂMETROS 

SEMINAIS DE GARANHÕES MANGALARGA MARCHADOR 

 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se descrever o perfil termográfico do escroto de garanhões da raça 

Mangalarga Marchador de diferentes idades, dentro da estação reprodutiva, com 

o uso da termografia digital por infravermelho. Foram avaliados 43 garanhões, 

com idade entre três e 18 anos que tiveram os perfis térmicos das zonas proximal, 

média e distal dos testículos e a temperatura superficial total registrados pela 

técnica de termografia digital por infravermelho. O sêmen dos 43 animais foi 

coletado após avaliação termográfica. Todos os garanhões foram avaliados para a 

temperatura retal e biometria testicular. Os ejaculados foram avaliados quanto ao 

volume, cor, odor, aspecto, motilidade total, motilidade progressiva, vigor, 

concentração, morfologia e integridade funcional da membrana dos 

espermatozoides. O perfil termográfico dos garanhões se caracterizou por 

temperatura testicular média de 34,0 °C na zona proximal (ZPT), 34,0 °C na zona 

média (ZMT), 34,1°C na zona distal (ZDT) e a temperatura superficial total dos 

testículos (TSTT) de 34,0 °C. Os parâmetros seminais e espermáticos estavam 

dentro da normalidade para a espécie. Foi observada correlação positiva e fraca 

entre a concentração espermática por mL e o volume testicular total (r=0,30; 

P=0,04), correlação negativa e fraca entre a concentração por mL e o volume do 

ejaculado (r= -0,30; P=0,02), registra-se também correlação positiva e fraca entre 

o percentual de gota citoplasmática proximal e a TSTT (r=0,35; P= 0,02). 

Concluiu-se que os garanhões Mangalarga Marchador mantiveram a temperatura 

testicular dentro das condições favoráveis para espermatogênese, demonstrando a 

eficiência dos mecanismos de termorregulação testicular. 

Palavras-chave: Equinos. Espermatogênese. Testículos. Termogramas. 
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THERMOGRAPHIC PROFILE OF SCROTUM AND SEMINAL 

PARAMETERS IN MANGALARGA MARCHADOR STALLIONS 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to describe the thermographic profile of the 

scrotum of Mangalarga Marchador stallions of different ages, within the 

reproductive season, using infrared digital thermography. Forty-three stallions, 

aged between three and 18 years, had their thermographic profiles from the 

proximal, middle and distal areas of the testicles and the total surface temperature 

recorded by infrared digital thermography. The semen of the 43 animals was 

collected after thermographic evaluation. All stallions were evaluated for rectal 

temperature and testicular biometry. The ejaculates were evaluated for volume, 

color, appearance, odor, total motility, progressive motility, vigor, concentration, 

sperm morphology and functional integrity of the spermatozoa membrane. The 

thermographic profile of the stallions was characterized by a testicular 

temperature mean of: 34 ° C in the proximal area, 34 °C in the middle zone, 34.1 

°C in the distal zone and 34 °C in testis total surface temperature. Seminal and 

spermatic parameters presented were within normality for the species. There was 

a positive and weak correlation between sperm concentration / mL and total 

testicular volume (r = 0.30, P = 0.04), negative and weak correlation between 

sperm concentration / mL and ejaculated volume (r = -0.30, P = 0.02), there was 

also a positive and weak correlation between the percentage of proximal 

cytoplasmic droplet and TSTT (r = 0.35, P = 0.02). It was concluded that 

Mangalarga Marchador stallions maintained the testicular temperature within 

favorable conditions to spermatogenesis due to the efficiency of 

thermoregulatory mechanisms.  

Keywords: Horse. Spermatogenesis. Testicles. Thermograms.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil foi ranqueado com o quarto maior rebanho equino do mundo 

segundo a última publicação da Food and Agriculture Organization of the United 

Nations – FAO (2013), sendo detentor de 5,58 milhões de cabeças de acordo com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2016). Dentre as raças 

equinas brasileiras, a Mangalarga Marchador é a que se destaca em número, 

possuindo um rebanho com mais de 500.000 animais registrados, segundo 

Associação Brasileira de Criadores de Mangalarga Marchador (ABCCMM) em 

2018. 

A fertilidade nos equinos é considerada baixa quando comparada com 

outras espécies domésticas, tendo em vista que sua seleção não incluiu 

parâmetros reprodutivos como um critério do melhoramento genético (HUGUES, 

1991). Dessa forma, alguns garanhões apresentam características reprodutivas 

não satisfatórias, sendo este um fator preocupante, principalmente quando um 

macho é usado para um número elevado de coberturas por estação reprodutiva ou 

tem seus ejaculados empregados em biotécnicas de reprodução assistida 

(HAMES et al., 1996). Uma seleção de reprodutores a partir do desempenho 

atlético, conformação e andamento, como vêm sendo empregada nos equinos, 

pode resultar em grandes prejuízos econômicos. 

Os equinos são alvos de um grande número de pesquisas e muitas destas 

estão voltadas para a área reprodutiva, buscando descobrir os entraves para os 

bons índices reprodutivos (OLIVEIRA et al., 2013). O exame andrológico vem 

sendo a ferramenta mais utilizada e com bons resultados na seleção de 

reprodutores aptos entre os animais de produção e domésticos, porém não é 

capaz de predizer por si só, com acurácia, determinadas alterações que possam 

estar correlacionadas com características reprodutivas não satisfatórias 

(SALVADOR et al., 2008), por isso, as vezes, se faz necessário o uso de outras 

avaliações complementares. 

Os distúrbios de termorregulação testicular vêm se mostrando como uma 

das causas que contribuem para a redução da capacidade reprodutiva dos machos 
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em diversas espécies (CUNHA et al., 2015). Causando alterações principalmente 

na espermatogênese, nas características do movimento espermático e na 

morfologia espermática, que são requisitos fundamentais para uma boa taxa de 

prenhez nos equinos (PEZZINI et al., 2006). 

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever o perfil termográfico do escroto dos equinos Mangalarga 

Machador e sua correlação com os parâmetros seminais e ambientais. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 EXAME ANDROLÓGICO NOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

A contribuição do macho para a eficiência reprodutiva é de suma 

importância, uma vez que, a partir de um único indivíduo é possível alta 

dispersão de sua genética para diversas fêmeas, além da possibilidade de aplicar 

uma pressão seletiva maior sobre os machos (SALVADOR et al., 2003). 

Portanto, os machos devem ser examinados e avaliados para permitir uma melhor 

seleção reprodutiva. 

Para a avaliação adequada da eficiência reprodutiva de um macho, é 

necessária a realização do exame andrológico, incluindo a identificação, histórico 

detalhado, cuidadoso exame clínico, exame especial dos órgãos reprodutivos, 

avaliação do sêmen, comportamento sexual e libido (CBRA, 2013). Sendo assim, 

este exame é uma importante ferramenta para o médico veterinário na detecção 

de problemas de infertilidade, pois permite determinar se as alterações são 

devidas a fatores intrínsecos ou extrínsecos ao macho (HAMMES et al., 1996). 

A identificação do animal é composta por vários itens, como raça, idade, 

pelagem, atividade reprodutiva, alimentação, vacinação, dentre outros itens que 

possam caracterizar o animal. Esses itens podem ser valiosos na identificação de 
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algumas patologias reprodutivas, pois algumas destas podem estar atreladas com 

determinadas raças e faixas etárias (JOHNSON, 2006). 

O histórico clínico e a anamnese são importantes fontes de investigação, 

pois permitem obter informações do estado de saúde do indivíduo e a 

possibilidade de doenças em outros sistemas que possam comprometer a potentia 

coeundi ou generandi. A ocorrência de doenças em outros sistemas pode 

influenciar diretamente na reprodução do macho, seja por uma alteração da 

liberação ou concentração circulante dos hormônios reprodutivos (DE ROSA et 

al., 2003), por uma alteração na condição física que cause dor e leve a redução da 

libido (OSTENSEN, 2004) ou até mesmo pelo uso de drogas exógenas, que pode 

causar sérios problemas reprodutivos no macho por influenciar na produção 

endógena dos hormônios que controlam a espermatogênese e funções 

reprodutivas do macho (SOUZA et al., 2005) 

O exame clínico geral realizado antes do exame andrológico permite a 

identificação de problemas pontuais ou sistêmicos que possam estar relacionados 

aos problemas reprodutivos. Deve ser conduzido de modo a inspecionar a 

presença ou não de anormalidades nos sistemas respiratório, circulatório, 

nervoso, digestório e locomotor. Temos como exemplo a redução da potência 

coeundi do macho por ocorrência de alterações articulares ou problemas de casco 

(OSTENSEN, 2004). 

O exame clínico específico do sistema reprodutor deve ser realizado de 

forma externa, por meio de inspeção e interna, por meio de palpação retal, 

ultrassonografia transretal e raio X, dependendo da espécie. São avaliadas 

estruturas como: o escroto, os testículos, os epidídimos, os cordões espermáticos, 

o prepúcio, o pênis e as glândulas anexas. O exame externo se baseia em 

inspecionar a integridade dessas estruturas pela observação de qualquer alteração 

anatômica. Por meio da palpação dos testículos, epidídimos e cordões 

espermáticos é possível identificar as características de consistência, simetria, 

mobilidade e sensibilidade. Qualquer alteração pode resultar em perda de função 

(CBRA, 2013). 
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O exame interno tem por finalidade examinar as glândulas anexas: as 

ampolas dos ductos deferentes, as glândulas vesiculares, a próstata e as 

bulbouretrais, variando a presença destas de acordo com cada espécie. A 

avaliação das glândulas anexas não é realizada de forma rotineira durante o 

exame andrológico, mas é de extrema importância para auxiliar no diagnóstico 

de patologias que comprometem a capacidade reprodutiva (WEBER; WOODS, 

1993). 

A biometria testicular não desempenha papel apenas como uma 

ferramenta de diagnóstico de patologias das gônadas, mas também como uma 

forma de seleção de reprodutores com maior volume testicular, tendo em vista 

que já foi comprovada uma correlação positiva entre a circunferência escrotal, 

avaliada em ruminantes e a largura escrotal total, avaliada em determinadas 

espécies que possuem testículos posicionados de forma horizontal ou oblíqua na 

região perineal ou inguinal, como por exemplo os roedores, suínos, caninos, 

felinos e  equinos, com a produção espermática diária e capacidade de serviço 

dos reprodutores (PICKETT et al., 1993; NISHIMURA et al., 2000; MOURA et 

al., 2006 e SEGUI et al., 2011, MONTEIRO et al., 2014). Além disso, as 

medidas biométricas auxiliam no diagnóstico de determinadas alterações como a 

hipoplasia testicular (IGBOKWE et al., 2011). 

O comportamento sexual é mais um parâmetro avaliado dentro do exame 

andrológico e a libido pode ser usada para predizer a eficiência da capacidade de 

monta (SALVADOR et al., 2003; AZEVÊDO et al., 2008). O comportamento 

sexual e a libido influenciam na capacidade do reprodutor em reconhecer fêmeas 

em estro, apresentar apetite sexual que resulte no sucesso da cobertura e, dentro 

de um sistema de monta natural, essas características podem resultar em maior 

número de proles nascidas (STELLFLUG et al., 2006; AZEVÊDO et al., 2008). 

Para avaliação do comportamento sexual e libido, devem ser consideradas 

as características individuais e as variações de cada espécie, já que existem 

alguns fatores que podem influenciar diretamente nos resultados como espécie, 

raça, idade (SNOWDER et al., 2002), estacionalidade reprodutiva, hierarquia 

social (PACHECO; QUIRINO, 2010), regime intensivo ou semi-intensivo de 
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atividades (Mc DONNELL et al., 2011), além de fatores hormonais (HULL et 

al., 2002). 

O espermograma, após a coleta do ejaculado total ou livre da fração gel, 

precisa avaliar as características físicas do sêmen e morfológicas dos 

espermatozoides. Dentre as avaliações macroscópicas, podemos pontuar: o 

volume, a cor, o odor e o aspecto do sêmen. Dentre as avaliações microscópicas 

podemos sinalar: o turbilhonamento que é mais comum de ser encontrada em 

ruminantes, a motilidade total e progressiva, o vigor e a concentração 

espermática. Já as características morfológicas dos espermatozoides podem ser 

avaliadas de acordo com diferentes critérios. Segundo Blom e Christensen 

(1951), os espermatozoides podem ser identificados como apresentando defeito 

primário, secundário ou terciário. As alterações espermáticas ainda podem ser 

agrupadas em defeitos maiores, menores e totais (BLOM, 1972), dependendo do 

grau de comprometimento do defeito espermático sobre o potencial fértil. 

Segundo Clement et al. (1992), uma outra forma de classificação bastante 

descritiva se baseia na identificação da patologia de acordo com seu local de 

ocorrência no espermatozoide: região da cabeça, na peça intermediária ou na 

cauda, envolvendo a peça principal e terminal. 

Vale ressaltar que existe uma correlação positiva entre a quantidade dos 

defeitos que aparecem na amostra de sêmen e a fertilidade (RODRIGUEZ- 

MARTINEZ, 2005). Defeitos de acrossoma, defeitos na região da cabeça como 

espermatozoide piriforme e delgado na base e com cauda fortemente enrolada ou 

dobrada podem comprometer seriamente uma amostra de sêmen para o processo 

de fertilização quando em elevado percentual na amostra avaliada (Barth; Oko, 

1989). 

O exame andrológico é um dos procedimentos mais utilizados para avaliar 

o possível potencial de fertilidade de um animal (Salvador et al., 2002). A 

avaliação da aptidão reprodutiva de um macho destinado à reprodução 

fundamenta-se na observação da saúde geral, saúde hereditária, saúde genital, 

potentia coeundi e potentia generandi (CBRA, 2013). Salviano; Souza (2008) 

mencionaram que todo reprodutor submetido a uma avaliação andrológica, com 
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vistas ao seu aproveitamento, deve ser classificado em apto, questionável ou 

inapto (temporário ou permanente). Dependendo da suspeita clínica de 

subfertilidade, faz-se necessária uma segunda e até uma terceira avaliação 

andrológica; para isso, é interessante conhecer o ciclo espermatogênico da 

espécie em dias (SWENSON; REECE, 1996; HAFEZ; HAFEZ, 2004). Para 

determinadas alterações, somente depois de exames andrológico seriados é 

possível a emissão de um laudo conclusivo de inaptidão reprodutiva. 

 

3.2 TERMORREGULAÇÃO TESTICULAR 
 

Os animais homeotérmicos apresentam a capacidade de manter sua 

temperatura corporal dentro de certos limites fisiológicos, independente da 

variação na temperatura ambiental (BRIDI, 2010). Em situações de estresse 

térmico, esses animais lançam mão de mecanismos compensatórios para atingir e 

manter a homeostase térmica (FONSECA et al., 2014). 

O controle térmico testicular se faz necessário, pois todos os processos 

que ocorrem no testículo para um funcionamento correto necessitam de uma 

faixa de temperatura ideal de 35 °C (ALVARENGA; PAPA, 2009). Proteínas e 

enzimas podem ser desnaturadas e as reações químicas e físicas ocorrem mais 

rapidamente ou lentamente em função do gradiente de temperatura existente no 

meio em que se encontram (RHOADES; TANNER, 2005). Com o aumento da 

temperatura corporal, pode haver uma maior produção das espécies reativas de 

oxigênio (YATOO et al., 2014) além de alterações hormonais (ALVES et al., 

2016). 

O sistema reprodutor do macho, mais especificamente os testículos, 

demanda de um controle eficiente da temperatura. Nos mamíferos domésticos, 

para que os testículos mantenham a produção de gametas e funções endocrinas, é 

necessário que a temperatura testicular seja inferior à temperatura corpórea 

(JUNQUEIRA; CARNEIRA, 2004). Já foi descrito que para uma 

espermatogênese eficiente nas diversas espécies de mamíferos domésticos, com 

produção de espermatozoides com capacidade fecundante, deve existir redução 
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da temperatura testicular entre 2 a 6 ºC abaixo da temperatura corpórea 

(KASTELIC, 2014). Isso só é possível devido uma gama de mecanismos 

fisiológicos complexos envolvendo o escroto, cone vascular testicular e os 

testículos (KASTELIC et al., 1996, 1997). 

O plexo pampiniforme, a túnica dartos, o músculo cremáster e as 

glândulas sudoríparas escrotais são fundamentais para o controle da 

termorregulação local. Essas estruturas funcionam de maneira integrada para 

garantir que a temperatura testicular fique abaixo da temperatura corporal 

(ALVES et al., 2016). 

O escroto em todas as espécies é caracterizado por uma fina camada de 

pele com a presença de pelos curtos e rarefeitos a depender da espécie e clima 

(TANIGUTI; BIRCK, 2015), pobre em gordura, com uma rica vascularização 

subcutânea que facilita a dissipação de calor por radiação (MIES FILHO, 1987). 

Associado à pele do escroto, temos as fibras musculares da túnica dartos, 

que mantem a temperatura dos testículos adequada por meio do relaxamento das 

fibras quando ocorre aumento da temperatura ambiental ou corporal. Esse 

mecanismo é importante, pois o relaxamento dessas fibras permite a dilatação 

dos vasos sanguíneos internos que vascularizam a região e, consequentemente, 

favorecem uma maior dissipação de calor. Já em situações de baixa temperatura, 

as fibras musculares contraem, ocorrendo uma redução da superfície de contato 

dos testículos com ambiente e ocorre também redução do aporte sanguíneo para a 

pele do escroto, reduzindo assim a perda de calor para o meio (GIBSON et al., 

2002). 

O músculo cremáster também está envolvido nesses mecanismos de 

controle da temperatura interna dos testículos, pois a partir de sua contração ou 

relaxamento pode causar aproximação ou distanciamento dos testículos em 

relação ao corpo, favorecendo o equilíbrio térmico exigido para uma adequada 

espermatogênese (FERRAZ et al., 2016). 

As glândulas sudoríparas estão distribuídas em grande número no escroto 

e constituem mais um mecanismo complementar para a eficiência do equilíbrio 
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térmico, pois por meio da sudorese ocorre a dissipação de calor em condições de 

aumento de temperatura testicular (DYCE et al., 2004). 

Outro mecanismo adotado para regulação da temperatura testicular ocorre 

a partir do cone vascular, localizado logo acima dos testículos, constituído pela 

artéria testicular estreitamente enrolada e enovelada pelo plexo pampiniforme, 

uma rede venosa altamente anastomosada (COOK et al., 1994), permitindo a 

troca por contracorrente de calor, a regulação do fluxo sanguíneo e a perda de 

calor por irradiação. O mecanismo de contracorrente favorece a transferência de 

calor do sangue arterial para o venoso e reduz a temperatura do sangue 

intratesticular (Figura 1) (BARROS et al., 2011). 

Cook et al. (1994) relataram que o comprimento arterial tem relação com a 

temperatura superficial escrotal. Isso porque quanto mais longa for a artéria 

testicular, maior é a capacidade de transferência de calor dentro do cone vascular, 

resultando em transferência de mais calor da artéria para o sistema venoso e 

menor temperatura para a superfície escrotal (BARROS et al., 2011). Além de 

resfriar o sangue arterial que chega para dentro do testículo. 

 

Figura 1. Fotografia lateral de modelo em vinil da vascularização arterial e venosa de testículo de jumento 

da raça Pêga, mostrando: a) artéria testicular (vermelho); b) veias testiculares do plexo venoso 

pampiniforme (azul). Adaptado de Noronha et al., (2001). 
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Todos esses mecanismos tem por finalidade uma termorregulação 

testicular eficiente, pois os danos causados pelo estresse térmico comprometem 

as células germinativas e possui efeito negativo na maturação espermática, o que 

implica diretamente no potencial reprodutivo do macho de algumas espécies 

(FERRAZET al., 2016). 

Esse efeito negativo do aumento da temperatura testicular sobre a 

espermatogênese foi descrita por Silva et al. (2005) que avaliaram o efeito de 

temperaturas ambientais elevadas sobre a função reprodutiva de caprinos. 

Também é possível verificar os efeitos do aumento da temperatura pela técnica 

de insulação. Moreira et al. (2001) submeteram o escroto de ovinos a esse 

procedimento e demostraram que a permanência em uma temperatura média de 

37, 2 °C por sete dias, resultou em decréscimo acentuado na motilidade e redução 

da concentração espermática, principalmente por danos aos espermatozoides na 

região epididimária, com posterior absorção das células morfologicamente 

anormais pelos ductos eferentes e epidídimo. Foi também observado quadro de 

azoospermia entre 33 e 50 dias de insulação testicular por comprometimento 

severo da espermatocitogênese. 

Quando os testículos ficam expostos a temperaturas acima de 35 °C por 

um longo periodo ocorrem danos nas etapas de formação dos espermatozoides e 

nas células que já se encontram em maturação durante o trânsito epididimário 

(MIES FILHO, 1975; PEZZINI et al., 2006). Os danos resultam em diminuição 

da produção de espermatozoides viáveis, menor concentração de 

espermatozoides no ejaculado e ocasionam também aumento das células com 

motilidade reduzida e com alterações morfológicas (HANSEN, 2009). 

As células germinativas testiculares apresentam diferentes graus de 

sensibilidade térmica, sendo as espermatogônias as células mais tolerantes da 

linhagem germinativa quando comparadas com as demais: espermatócito 

primário, espermatócito secundário, espermátide arredondada e alongada 

(JOHNSON et al, 1997). Cada tipo celular pode sofrer um tipo de dano, 

dependendo dos desafios térmicos e, consequentemente, diversas alterações 
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morfológicas podem estar presentes no ejaculado e resultarem em quadros de 

subfertilidade a infertilidade (PÉREZ-CRESPO et al., 2008). 

É difícil prever quais alterações irão ocorrer aos espermatozoides expostos 

ao calor naquele determinado momento, assim como não é possível visualizar os 

danos imediatamente após esta exposição, principalmente por não ser possível 

inferir quais as células da linhagem espermatogênica foram afetadas, tendo em 

vista que o processo espermatogênico dura aproximadamente 60 dias, com certa 

variação de duração entre as diferentes espécies de animais (JOHNSON et al, 

1997) e o ciclo do epitélio seminífero é dinâmico. Porém, é possível afirmar que 

o estresse térmico resulta em redução da capacidade fertilizante dos 

espermatozoides vivos (SETCHELL, 2006; YAERAM et al., 2006). 

O aumento da temperatura testicular resulta em sérios danos ao processo 

espermatogênico e alguns desses mecanismos já foram estabelecidos. Por 

exemplo, elevadas temperaturas acarretam apoptose das células de Leydig e 

provocam redução na concentração de testosterona circulante e indução de 

apoptose das células germinativas. Essa indução de apoptose das células 

germinativas pode ser desencadeada por ativação de caspase-3 e 9 após o estresse 

térmico (VERA et al., 2005). 

De acordo com Wagner e Claus (2008), o estresse térmico pode resultar 

em redução da produção de testosterona pelas células de Leydig, levando a 

distúrbios sobre o ciclo espermatogênico e na maturação celular. Cook et al. 

(1994) verificaram diminuição do percentual de defeitos espermáticos em touros 

de diferentes idades quando a temperatura média da superfície escrotal era 

reduzida.  

Kunavongkrit et al. (2005) verificaram que o estresse térmico durante os 

meses quentes do ano, desencadeou uma produção exacerbada de 

corticosteroides o qual gerou redução do volume do ejaculado e concentração 

espermática no sêmen de suínos. A produção de corticosteroides endógena é um 

fator que pode comprometer a espermatogênese.  

Não são bem esclarecidos os mecanismos pelos quais os glicocorticoides 

diminuem a produção de testosterona, mas é sabido que os mesmos inibem 
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diretamente a transcrição de genes que codificam enzimas biossintéticas de 

testosterona, como a enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol 

dependente do citocromo P450 (P450BCC), reduzindo assim a síntese de 

testosterona (HALES; PAYNE, 1989). 

Outro mecanismo que pode reduzir os níveis de testosterona pelo aumento 

dos glicocorticoides vem da sua capacidade da indução da apoptose das células 

de Leydig, reduzindo a população desta no parênquima testicular, principalmente 

pela presença de receptores dos glicocorticoides presente nesse tipo de célula 

(GAO et al., 2002). Essa redução dos níveis de testosterona por exposição aos 

glicocorticoides já foram relatados em humanos, ratos e ovinos sob uma 

variedade de condições estressantes (ORR; MANN, 1992; ALVES et al. 2016). 

Outro ponto importante de ser relatado é a falta de receptores de 

andrógenos nas células da linhagem germinativa do macho. Embora, a 

espermatogênese seja dependente de andrógeno para ocorrer adequadamente, 

estes hormônios atuam indiretamente, por meio das células de Sertoli, 

controlando todo o processo de divisão e diferenciação celular até a formação 

dos espermatozoides (GENDT et al., 2004). Isso é um dado importante, pois 

Chen et al. (2008) estudando in vitro as consequências do estresse térmico sobre 

as células de Sertoli de macacos, verificaram que a exposição das mesmas a 

temperatura de 43 °C por 30 minutos resultou em perda da expressão de 

receptores de andrógenos, podendo acarretar em expressiva mudança na função 

dessa célula para manutenção da espermatogênese. 

Chang et al. (2004) observaram ausência de espermatozoides nos 

epidídimos de ratos que apresentavam células de Sertoli sem expressão de 

receptores de andrógenos, indicando uma parada na espermatogênese. 

Corroborando com esses resultados, Gendt et al. (2004) observaram que ratos 

com receptores de andrógenos nas células de Sertoli inativados apresentaram 

parada da meiose e não formação de espermátides redondas, seguida por 

apoptose das células germinativas, reforçando assim, a dependência dos 

andrógenos para eficiência da espermatogênese. 
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As alterações bioquímicas do sêmen também ocorrem em quadros de 

estresse térmico testicular, refletindo na qualidade do ejaculado e sua capacidade 

fecundante. Uma espermatogênese sem equilíbrio térmico tem como produto 

final espermatozoides com baixa afinidade pelos glicosaminoglicanos (AX et 

al.,1987). Os glicosaminoglicanos, presentes no trato reprodutivo feminino, têm a 

capacidade de interagir com as proteínas do plasma seminal, que possuem 

afinidade pelos fosfolipídios da membrana plasmática e induzem a capacitação 

espermática (BERGERON et al., 2006). 

Kim et al. (2013) demostraram os efeitos positivos da exposição dos 

espermatozoides aos glicosaminoglicanos em estudos in vitro: melhoria  dos 

parâmetros cinéticos dos espermatozoides, melhor competência dos 

espermatozoides durante a fertilização, bem como o aumento das taxas de 

formação do segundo pró-núcleo, melhores taxas de clivagem, maiores taxas de 

desenvolvimento e qualidade de embriões formados in vitro. 

Como o estresse térmico testicular apresenta grande impacto sobre a 

reprodução dos machos, o diagnóstico precoce e preciso, associado a correções 

ou tratamento poderia evitar as perdas advindas do estresse, principalmente nas 

características do ejaculado, uma vez que os efeitos do aumento da temperatura 

testicular podem ser reversíveis, principalmente pela característica de 

termotolerância de algumas das células da linhagem germinativa (MOREIRA, 

2001). 

 

3.3 TERMOGRAFIA DIGITAL POR INFRAVERMELHO 

 

O princípio da termografia por infravermelho só foi possível graças às 

pesquisas de grandes pensadores como Platão, Aristóteles, Hipócrates e Galeno e 

o grande interesse destes para o esclarecimento do efeito do calor sobre o corpo 

humano (LOMAX, 1979).  

Hipócrates em sua rotina médica empregava avaliação térmica das áreas 

com suspeita de alteração patológica que era realizada com o dorso de suas mãos 

para sentir a irradiação térmica originada da região acometida. Para confirmar 
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sua suspeita de que uma área do corpo afetada emanava irradiação térmica, 

empregou uma fina camada de lama e observou a secagem e o endurecimento da 

mesma sob a influência da superfície comprometida, com aumento da 

temperatura em relação a outra área sadia (BRIOSCHI, 2003). Esse achado 

possibilitou o desenvolvimento da primeira técnica de diagnóstico por 

termografia. 

Porém, a primeira imagem termográfica é datada de 1800 e foi realizada 

por Willians Herschel. Após essa descoberta, novos avanços foram obtidos para 

o desenvolvimento da técnica de termografia, tendo o primeiro detector da 

radiação térmica confeccionado em 1977. Porém, foi Czerny em 1929 que 

desenvolveu o primeiro termógrafo, com fins na área militar e somado aos outros 

armamentos como forma de maior eficiência nas batalhas.  

Anos mais tarde, a termografia foi empregada em tanques usados na 

segunda guerra para detecção de inimigos a partir da capacidade de visão 

noturna. Essa tecnologia também foi inserida nos armamentos, como por 

exemplo, em mísseis com capacidade de detecção térmica. Os grandes avanços 

nas imagens termográficas ocorreram entre os anos de 1940 e 1970. Com a 

evolução da técnica e dos equipamentos, as imagens termográficas deixaram de 

apresentar um tempo de processamento e formação de horas para um tempo 

inferior a cinco minutos (VERATTI, 1992). 

A termografia é uma técnica não invasiva que permite uma representação 

visual da radiação térmica. A radiação térmica emitida pela pele de um animal é 

resultante do somatório da perfusão sanguínea e do seu metabolismo, podendo a 

partir disso ser mensurado pelos equipamentos termográficos (PAULRUD et al., 

2002; METZNER et al., 2014). Com isso, uma radiação térmica emitida por um 

corpo dá origem a uma imagem termográfica, seguida por conversão em imagem 

radiométrica e, só a partir desta, os valores de temperatura podem ser 

interpretados (Figura 2). Portanto, cada pixel na imagem radiométrica é de fato 

uma medida de temperatura (EDDY et al., 2001) . 
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Figura 2 - Imagem termográfica do testículo de equino Mangalarga Marchador; B - Desenho esquemático 

do testículo com sete pontos analisados em cada lado do escroto. Adaptado de Ramires Neto et al., 

(2013). 

 

Essa técnica apresenta grandes vantagens quando comparada com outras 

metodologias, tendo em vista sua acurácia na detecção da temperatura superficial 

depois da formação de imagens obtidas por método não invasivo, indolor e sem 

causar estresse aos animais. Além de apresentar o resultado de forma rápida, fácil 

de interpretar, colaborando imensamente com as pesquisas na área das patologias 

causadas por estresse térmico (BOUZIDA et al., 2009). 

Uma característica importante de um corpo ou objeto é o quanto esse pode 

emitir de radiação, ou seja, a sua emissividade (MALDAGUE et al., 2001). Um 

corpo negro tem 100% de emissividade, sendo classificado como 1. A pele, a 

madeira, a parede, o metal e os líquidos apresentam emissividade inferior a 1. 

Esta propriedade óptica da quantidade de energia emitida por um determinado 

corpo ou objeto é de extrema importância para a qualidade dos termogramas 

(MOROPOULOU et al., 2000). 

A capacidade da percepção da radiação eletromagnética pelo olho humano 

vai depender de qual região do espectro eletromagnético esta se encontra. É 

denominado de espectro eletromagnético todas as possíveis radiações 

eletromagnéticas de acordo com o seu comprimento de onda ou frequência de 

diferentes derivações de radiação (DUZGUN; OR, 2009). Como exemplo temos 

os raios gama mais curto para raios-X, luz ultravioleta, microondas, 
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infravermelho e as ondas longas como as de rádio. Dentre os diversos tipos de 

radiação, a grande maioria não é detectada pelo olho humano, sendo apenas 

possível a visualização da radiação eletromagnética, com comprimento de onda 

entre 400nm e 780nm, denominada faixa de luz visível (SCARINCI; 

MARINELI, 2014). 

A radiação infravermelha faz parte do grupo de radiação eletromagnética 

que tem sua origem a partir de vibrações térmicas de radiação com longos 

comprimentos de onda, estando localizada entre 750 nm e 1 mm, com frequência 

entre 300 GHz e 400 GHz (DUZGUN; OR, 2009). 

Os equipamentos termográficos apresentam a capacidade de converter a 

radiação infravermelha, emitida por um corpo, em sinais elétricos, devido a seus 

componentes que transformam sinais elétricos em sinal digital e originam como 

produto final uma imagem termográfica (SANCHES, 2009). Essa representação 

digital mostra ao usuário informações sobre as variações na temperatura, através 

de uma escala de cor da imagem (ROBERTO; SOUZA, 2014; TATTERSALL, 

2016). 

As imagens são geradas em branco e preto, podendo ser convertidas em 

imagens coloridas pela substituição da escala de cinza por uma escala de cores. 

Todo o registro das imagens térmicas geradas é digital, através de disquetes ou 

interfaces que permitam o acoplamento dos sistemas com microcomputadores 

para posterior processamento da informação (VERATTI, 2017). 

A capacidade de um equipamento de termografia por infravermelho de 

registrar a temperatura de um objeto com precisão depende do seu plano de 

fundo, ou seja, da existência de um contraste que permita a diferenciação da 

emissão da radiação emitida pelo objeto e seu contraste (VERATTI, 1992). 

Segundo Cortizo (2007), para uma boa representação térmica dos termogramas, 

deve-se garantir contraste térmico, sensibilidade e boa resolução térmica. Sendo 

assim, a termografia por infravermelho é uma técnica não invasiva que tem a 

capacidade de mensurar a temperatura superficial de um corpo, a partir da 

radiação térmica emitida de um corpo ou objeto que se encontre acima da 

temperatura do Zero Absoluto (0 K ou -273,15 ºC) (ROBERTO; SOUZA, 2014). 
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3.4 TERMOGRAFIA DIGITAL POR INFRAVERMELHO APLICADA 

NA REPRODUÇÃO DO MACHO 

 

A termografia digital por infravermelho é uma ferramenta com bom 

potencial de diagnóstico, pois consegue identificar mudança de temperatura na 

superfície escrotal/testicular que pode levar a um comprometimento da 

espermatogênese, conforme os estudos com equinos (RAMIRES NETO et al., 

2013), bovinos (KASTELIC, 2014; MENEGASSI et al., 2015; RUEDIGER et 

al., 2016), ovinos (CRUZ JÚNIOR et al., 2015) e bubalinos (BARROS et al., 

2016). 

Recentemente, foi descrita como uma ferramenta complementar ao exame 

andrológico (LLOYD-JONES et al., 2015, RUEDIGER et al., 2016), tendo em 

vista que é necessária a manutenção da temperatura testicular abaixo da 

temperatura corporal para a produção de espermatozoides com capacidade 

fecundante (RUEDIGER et al, 2014). Já foi constatado o efeito adverso dos picos 

elevados de temperatura testicular e sua correlação negativa na produção de 

espermatozoides, na qualidade e quantidade dessas células no ejaculado e na 

fertilidade (NICHI et al., 2006). Por isso, o monitoramento da temperatura 

escrotal/testicular tem contribuído para uma melhor compreensão e avaliação da 

função reprodutiva do macho. 

Ramires-Neto et al. (2013) com o uso da termografia em equinos de 

diferentes idades, buscaram determinar a existência de correlação entre o 

controle da temperatura da superfície do escroto e a qualidade do sêmen antes e 

após a exposição ao sol, com intuito de verificar a capacidade de termorregulação 

desses animais. Foi possível verificar através da termografia uma correlação 

positiva de média intensidade entre a temperatura da superfície do escroto e os 

defeitos considerados maiores (r = 0,32) e a temperatura da superfície do escroto 

e as alterações morfológicas na cabeça dos espermatozoides (r = 0,33). Os 

autores relataram correlação positiva e baixa entre a temperatura da superfície do 

escroto e a presença de gota citoplasmática (r = 0,29). Os resultados indicaram 
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que o aumento da temperatura influenciou negativamente a morfologia 

espermática, resultando em aumento de determinadas alterações morfológicas 

que comprometeram a fertilidade independe da idade do garanhão. 

Lloyd-Jones et al. (2015) observaram que equinos que apresentavam 

testículos com área isotérmica estreita, com ápice ou área de base ausente, ou 

bandas térmicas muito estreitas apresentavam a motilidade espermática 

prejudicada. Menegassi et al. (2015) também relataram que o gradiente térmico 

do testículo apresentou correlação positiva significativa com a motilidade e o 

vigor de 0,36 e 0,35, respectivamente, demonstrando que o controle térmico pode 

influenciar diretamente as característica do ejaculado na espécie bovina. 

Ruediger et al. (2014) verificaram pelos termogramas que o aumento na 

temperatura do escroto associado com o aumento da temperatura retal dos 

animais, resulta em alteração dos parâmetros do ejaculado: motilidade 

espermática, concentração, espermatozoides totais e espermatozoides viáveis 

totais do ejaculado. Em estudos mais recentes, Ruediger et al. (2016) 

demostraram a ocorrência de correlações positivas de baixa a média intensidade 

entre a temperatura dos pontos dos testículos com a motilidade, concentração, 

espermatozoides viáveis totais e espermatozoides totais e uma correlação 

negativa de média intensidade entre os parâmetros seminais e o dados 

bioclimáticos em bovinos. 

Ramires-Neto et al. (2013) verificaram um comportamento similar entre 

os termogramas de garanhões de diferentes idades em exposição ao sol ou não, 

indicando uma eficiência dos mecanismos de termorregulação em diferentes 

faixas etárias. Souza et al. (2017) constataram após avaliação dos termogramas 

de cordão espermático, terço dorsal, médio e ventral dos testículos e cauda dos 

epidídimos de touros adultos jovens e sexualmente maduros que esses possuem a 

temperatura da superfície do escroto semelhante. Porém, quando avaliaram a 

temperatura de superfície escrotal dentro do mesmo grupo, animais jovens ou 

maduros, perceberam uma variação significativa da temperatura entre pontos 

anatômicos mensurados. Entretanto, verificaram que esse perfil termográfico 

ocorreu independente da faixa etária. 
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Em estudo sobre a temperatura dos testículos dos bovinos, Kastelic et al. 

(2001) observaram correlação positiva e significativa entre a temperatura 

superficial e interna do testículo, quando ocorria aumento da temperatura 

superficial, ocorria também aumento da temperatura interna e vice versa. 

Os mecanismos de termorregulação testicular em animais hígidos tem 

grande capacidade de manter os testículos em uma condição térmica favorável à 

espermatogênese (SOUZA et al. 2017). Por isso, para estudar as consequências 

da exposição ao calor, Menegassi et al. (2017) submeteram os testículos de 

bovinos à insulação por um período de 72 horas e verificaram que a diferença de 

temperatura dorsal para a ventral dos testículos foi de 0,22 °C no dia da retirada 

da bolsa térmica. Este valor foi bem inferior aos encontrados antes da insulação 

de 3,75 °C. Os efeitos do estresse térmico testicular durante a fase experimental 

resultaram em redução da motilidade total, aumento dos defeitos morfológicos 

maiores, menores e totais. 

Corroborando com esses resultados, Cruz Júnior et al. (2015) monitoraram 

o perfil termográfico de ovinos de diferentes raças, após insulação testicular e, 

observaram que ocorreu rapidamente a diminuição da concentração espermática 

e da motilidade. Após três dias do Insulação, a motilidade chegou à zero com 

posterior quadro de azoospermia em todos os animais do estudo. Esses resultados 

confirmaram que o aumento da temperatura testicular tem efeito sobre as células 

germinativas em diferentes fases e mesmo após o reestabelecimento dos 

mecanismos de termorregulação, os danos perduram e refletem na qualidade do 

ejaculado por algum tempo. 

Lunstra e Coulter (1993) empregaram a termografia testicular como 

ferramenta de avaliação da capacidade fecundante de touros jovens. Os animais 

foram classificados pela eficiência de termorregulação testicular visualizada nos 

termogramas em: a) normal; b) e c) anormal, com base na avaliação do padrão 

térmico da superfície escrotal de cada touro e uniformidade do gradiente de 

temperatura. Diante disso, foi possível verificar que a taxa de prenhez das vacas 

cobertas por touros com termogramas normal e questionável não variou (83,4% 

vs. 85,3%, respectivamente). Porém, touros que apresentavam termogramas com 
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padrão anormal de temperatura da superfície do escroto resultaram em uma 

menor taxa de prenhez (68,3%) quando comparada com a taxa dos demais 

touros. 

Os fatores ambientais são determinantes para o estresse térmico. Animais 

não adaptados ou com problemas no mecanismo de termorregulação testicular 

podem apresentar alterações seminais frente a uma condição de temperatura ou 

umidade inadequada. Menegassi et al. (2015) observaram que o gradiente 

térmico (diferença entre a temperatura no ponto proximal e distal do testículo) 

testicular de touros mensurados a partir de imagens termográficas foi maior em 

todas as estações do ano, com exceção do verão. Quando correlacionaram o 

índice de temperatura e umidade (ITU) e o gradiente térmico testicular 

observaram uma correlação média, negativa e significativa (r=-0,44), 

demonstrando o efeito climático sobre a termorregulação. 

Por isso, a termografia digital por infravermelho desempenha papel 

importante no monitoramento da temperatura do corpo dos animais e de várias 

estruturas, colaborando principalmente no diagnóstico precoce de patologias, 

pois é dotada da capacidade de identificação de mínimas variações térmicas 

(CHACUR, 2017). Além disso, é uma técnica não invasiva e segura para os 

animais, com resultados imediatos no momento do exame. 
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RESUMO 27 

Objetivou-se avaliar o uso da termografia digital por infravermelho para descrever o 28 

perfil termográfico do escroto de garanhões da raça Mangalarga Marchador de 29 

diferentes idades, dentro da estação reprodutiva e sua relação com a qualidade seminal. 30 

Os garanhões (n = 43) tiveram a temperatura do escroto aferida por meio da termografia 31 

digital por infravermelho. Foram mapeados sete pontos em cada testículo que 32 

resultaram na temperatura das zonas testiculares: proximal, média e distal e temperatura 33 

superficial total dos testículos. Foram também obtidos dados da temperatura ambiental e 34 

umidade relativa ar no momento da coleta de sêmen. Dados ambientais como 35 

temperatura do ar e umidade foram coletados e calculados índices bioclimáticos de ITU 36 

e ITGU. Os parâmetros seminais e espermáticos avaliados foram: volume, cor, odor, 37 

aspecto, motilidade, vigor, concentração e morfologia espermática e o percentual de 38 

espermatozoides funcionalmente íntegros pelo HOST. A biometria testicular também 39 

foi mensurada. Não houve diferença no perfil termográfico dos garanhões estudados 40 

(P> 0,05). Correlações positivas foram identificadas entre as temperaturas escrotais e a 41 

concentração espermática por mL de sêmen e o número espermatozoides com gota 42 

citoplasmática proximal. A concentração espermática por mL de ejaculado também 43 

apresentou uma correlação positiva com o volume testicular total e negativa com o 44 

volume total do ejaculado. A termografia digital por infravermelho se mostrou uma 45 

técnica de extrema acurácia para mensuração da temperatura testicular de garanhões 46 

Mangalarga Marchador. Os garanhões Mangalarga Marchadores, independente da faixa 47 

etária e atividade reprodutiva, apresentam temperatura testicular em torno de 34º C, 48 

dentro das condições necessárias para espermatogênese. O ambiente não influenciou a 49 

capacidade de termorregulação dos garanhões Mangalarga Marchador e os parâmetros 50 

seminais. 51 
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Palavras-chave: Testículos, Termogramas, Semên, Espermatogênese, Equinos. 52 

1. Introdução 53 

A mais numerosa raça de equinos (Equus caballus) brasileira é a Mangalarga 54 

Marchador conferindo destaque dentre as demais raças criadas no Brasil, com 55 

distribuição em todo o território nacional, principalmente nos estados de Minas Gerais, 56 

Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia que détem 80% de todos os animais registrados na 57 

Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) 58 

(COSTA et al., 2004). Como forma de destaque a raça ganhou o título de raça Nacional 59 

por meio do sancionamento da Lei nº 12.975 em 2014, decorrente de sua grande 60 

importância no país e na cadeia do agronegócio (ABCCMM, 2016). 61 

As biotecnologias aplicadas ao sêmen equino, seja a refrigeração ou a congelação, 62 

são ferramentas amplamente difundidas por todo o mundo, porém apresentam 63 

resultados variados e muitas vezes não satisfatórios quando analisada a taxa de prenhez 64 

por ciclo, possivelmente, resultante das variações raciais (GOMES; GOMES, 2009) e 65 

individuais de resistência dos espermatozoides aos processos de criopreervação. Dentre 66 

essas, os garanhões Mangalarga Marchador são exemplos de garanhões que possuem 67 

espermatozoides menos resistentes aos processos de conservação do material genético 68 

em comparação com raças equinas que sofreram algum tipo de seleção reprodutiva, 69 

demostrando assim que o fator racial pode influenciar na escolha do protocolo de 70 

conservação dos espermtozoides usando a redução da temperatura (Alvarenga et al., 71 

1996). 72 

O controle da temperatura intratesticular entre 2 e 6 °C abaixo da temperatura 73 

corporal nos mamíferos domésticos é um dos pré-requisitos para uma espermatogênese 74 

eficiente e produção de espermatozoides potencialmente férteis (KASTELIC, 2014) e 75 

viáveis para serem utilizados em processos de refrigeração ou congelação.  76 
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A maioria dos problemas testiculares é oriunda de uma causa primária que tem 77 

ligação direta com mudanças na capacidade do indivíduo manter a homeostase da 78 

temperatura testicular dentro do fisiológico (ALVARENGA e PAPA, 2007). A 79 

incapacidade de manter a temperatura intratesticular em torno de 35º C é uma das 80 

causas de grande variação na qualidade espermática, já que o aumento transitório da 81 

temperatura resulta em danos nas diferentes células da linhagem germinativa ou até 82 

mesmo nos espermatozoides já em processo de maturação no epidídimo (PEZZINI et 83 

al., 2006) que reflete na aptidão reprodutiva dos garanhões. 84 

Nos últimos anos, têm-se investigado os benefícios do uso da termografia digital 85 

por infravermelho para monitorar a competência reprodutiva de garanhões, pois é uma 86 

técnica diagnóstica bidimensional não invasiva, que pode ser utilizada para medir a 87 

temperatura superficial do escroto e inferir, a partir desta, a temperatura intratesticular 88 

(COULTER ET AL., 1988). Esse mapeamento térmico pode facilitar a detecção de 89 

problemas subclínicos iniciais que resultam em alterações na termorregulação 90 

(LLOYD-JONES et al., 2015) e comprometem a qualidade espermática resultando em 91 

ejaculados com baixo poder fecundante. Neste contexto, o estudo foi realizado para 92 

caracterizar o perfil termográfico escrotal de equinos da raça Mangalarga Marchador de 93 

diferentes idades e verificar sua correlação com os parâmetros seminais e ambientais. 94 

 95 

2. Material e métodos 96 

2.1 Local 97 

O experimento foi conduzido em haras de criação de equinos nas cidades de 98 

Coaraci (Latitude: 14º 38' 27" S e Longitude: 39º 33' 04" W), Itabuna (Latitude: 14º 47' 99 

08" S e Longitude: 39º 16' 49" W), Itajuípe (Latitude: 14º 40' 41" S e Longitude: 39º 22' 100 

30" W) e Itapé (Latitude: 14º 53' 54" S e Longitude: 39º 25' 16" W), todas localizadas 101 
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no sul do estado da Bahia, Brasil, com clima tropical predominantemente quente e 102 

úmido, entre os meses de fevereiro e março de 2017. O experimento foi conduzido 103 

utilizando métodos apropriados para manter o bem-estar dos animais de acordo com os 104 

regulamentos aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais–CEUA da UESC 105 

(041/2016). 106 

 107 

2.2. Animais, delineamento experimental e alojamento 108 

O estudo incluiu o uso de 43 garanhões adultos da raça Mangalarga Machador, em 109 

atividade reprodutiva ou repouso sexual, com idades variando entre 3 e 18 anos, 110 

divididos por faixa etária em três grupos experimentais: 1) garanhões com até 6 anos 111 

(n=18), 2) garanhões de 7 a 11 anos (n=18) e 3) garanhões acima de 12 anos (n=7). Os 112 

animais eram mantidos em baias com tamanho mínimo 3 x 4 metros, recebendo uma 113 

dieta balanceada a base de concentrado, volumoso e água ad libitum. 114 

 115 

2.3. Obtenção e processamento das imagens termográficas 116 

Inicialmente cada garanhão foi retirado de sua baia no momento exato da captura 117 

dos termogramas (Figura 1). Para a determinação da temperatura superficial do escroto 118 

dos garanhões foi utilizado um aparelho de termografia digital por infravermelho - 119 

Termovisor FLIR E60bx®, sendo o foco emissor do aparelho direcionado para o 120 

escroto de cada garanhão e orientado, perpendicularmente, a 1m de distância e 121 

emissividade de 0,98. As temperaturas foram obtidas a partir dos termogramas pela 122 

mensuração de sete pontos distintos da superfície escrotal de ambos os testículos e 123 

analisadas pelo software FLIR Tools® (versão 5.12.17023.2001). Os pontos avaliados 124 

em cada testículo foram: 2 pontos na zona proximal, 3 pontos na zona média e 2 pontos 125 

na zona distal de cada testículo. O ejaculado foi coletado imediatamente após a 126 
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obtenção das imagens termográficas e como é um produto oriundo dos dois testículos, 127 

depois que a imagem gerava a temperatura testicular individual de cada zona: proximal, 128 

média e distal era calculada a média da temperatura dos dois testículos por zona e 129 

depois determinada a temperatura superficial total dos testículos. 130 

 131 

2.3. Avaliação física testicular e mensuração da temperatura retal 132 

A temperatura retal foi aferida por meio de termômetro digital clínico. Para as 133 

mensurações testiculares, os garanhões foram conduzidos individualmente para uma 134 

área aberta e plana e as medidas foram tomadas com o animal mantido em estação, de 135 

acordo com a metodologia de Cruz et al. (2009) com auxilio de um compasso e fita 136 

métrica. Os dados obtidos na biometria testicular foram utilizados para calcular o 137 

volume testicular de cada testículo e o volume testicular total, de acordo com a 138 

metodologia descrita por Chenier (2007). O volume testicular total (VTT) foi calculado 139 

pelo somatório do volume encontrado no testículo esquerdo e direito. A consistência 140 

testicular foi avaliada por meio de palpação e caracterizada como: 1- testículo flácido; 141 

2- ligeiramente flácido; 3- tensoelastíco; 4- ligeiramente rígido e 5- rígido (CBRA, 142 

2013). 143 

Volume testicular (mm3) = 0,5233 x L x C x A 144 

 Em que, 145 

 L – largura; C – comprimento; A – Altura. 146 

 147 

2.4. Coleta e avaliação de sêmen 148 

As coletas de sêmen foram realizadas utilizando vagina artificial apropriada, 149 

modelo Botucatu®, preenchida previamente com água aquecida garantindo temperatura 150 

interna em torno de 42º C, usando uma égua como manequin, em estro natural ou 151 
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induzida com Cipionato de estradiol, 5 mL/ IM. Após obtenção dos ejaculados, os 152 

mesmos foram avaliados quanto aos parâmetros macroscópicos e microscópicos, 153 

segundo o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal – CBRA (2013). Uma alíquota do 154 

sêmen foi diluída em citrato de sódio formolizado a 4% (1:20) para posterior 155 

determinação da concentração espermática em câmara de Neubauer e da morfologia 156 

espermática, pela técnica de preparação úmida e avaliação de 200 espermatozoides em 157 

microscopia de contraste de fase (Olympus CX31®) em aumento de 1000x.  158 

Para a avaliação da integridade funcional da membrana plasmática uma amostra 159 

de 100 μL de sêmen foi adicionada a 1000 μL de solução de sacarose a 100 mOsmol/L 160 

pré aquecida a 37º C. As amostras permaneceram incubadas a temperatura de 37º C por 161 

15 minutos. Depois da incubação, as amostras foram fixadas com 0,5 mL de citrato de 162 

sódio formolizado a 4%. Para a avaliação do percentual de espermatozoides reativos, foi 163 

confeccionada uma preparação úmida entre lâmina e lamínula e analisada 200 células 164 

em microscópio de contraste de fase (Olympus CX31®) em aumento de 1000x. Todos 165 

os espermatozoides apresentando dobramento ou enrolamento de cauda foram 166 

considerados reativos ao teste e descontados dos defeitos de cauda encontrados antes do 167 

mesmo, na análise da morfologia espermática. Foi empregada a fórmula de cálculo 168 

descrita por Melo e Henry (1999) para encontrar o percentual de espermatozoides 169 

funcionalmente íntegros. 170 

 171 

2.5. Dados bioclimáticos 172 

Os dados climáticos: temperatura ambiental, temperatura de globo negro, umidade 173 

e a temperatura de ponto de orvalho foram mensurados por meio de registrador de 174 

temperatura e umidade relativa U10-003 HOBO®. Para obtenção dos dados de 175 

velocidade do vento, foi utilizado um Termo-Higroanemômetro-Luxímetro Digital - 176 
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LM8000®. A partir desses dados, alguns índices foram calculados para a análise física 177 

do ambiente: 178 

Índice de temperatura e umidade (ITU) descrito por THOM (1959), 179 

 ITU = Ta +0,36 Tpo + 41,5 180 

Em que, 181 

Ta - temperatura do ar (°C) e 182 

Tpo - temperatura do ponto de orvalho (°C). 183 

Índice de umidade e temperatura do globo (ITGU), proposto por Buffington et 184 

al.(1981). 185 

ITGU = Tg + 0,36 Tpo + 41,5 186 

Em que, 187 

Tg – temperatura de globo negro (°C) e 188 

Tpo - temperatura do ponto de orvalho (°C). 189 

 190 

2.6. Análise estatística 191 

Os dados referentes às temperaturas nas zonas proximal, média e distal dos 192 

testículos bem como a temperatura superficial total fora avaliados quanto à normalidade 193 

pelo teste de Shapiro-Wilk. Foram realizadas análise de variância (ANOVA) para as 194 

temperaturas por zonas do testículo, assim como para comparar os parâmetros 195 

espermáticos. Foram realizadas correlações de Pearson entre as temperaturas por zonas 196 

e a temperatura superficial total dos testículos com os parâmetros seminais e 197 

espermáticos, volume testicular total, largura escrotal total, dados ambientais e índices 198 

bioclimáticos. O nível de significância de 5% foi utilizado para todas as análises 199 

estatísticas. A análise foi efetuada através da utilização do Statistical Package for the 200 

Social Sciences (SPSS), versão IBM SPSS Statistics 23 do Windows (2013). 201 
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3. Resultados 202 

Não foram encontradas diferenças entre as temperaturas das zonas testiculares: 203 

proximal, média e distal e a temperatura superficial total dos testículos nos garanhões 204 

com diferentes faixas etárias (P>0,05). Também não foi observada nenhuma diferença 205 

de temperatura entre as zonas testiculares estudadas e a temperatura superficial total dos 206 

testículos entre garanhões em atividade reprodutiva, realizando a cobertura de éguas ou 207 

em repouso sexual durante a estação reprodutiva (P>0,05). Nenhuma alteração de 208 

temperatura na superfície do escroto foi encontrada entre garanhões que apresentavam 209 

ejaculados com motilidade progressiva maior ou menor que 60% ou percentual de 210 

espermatozoides morfologicamente normais maior ou menor que 70% (P >0,05; Tabela 211 

1). 212 

O comportamento térmico dos testículos de todos os garanhões estudados, 213 

independente da idade, atividade sexual, percentual de espermatozoides 214 

progressivamente móveis e morfologicamente normais foi de 33,9±0,8 °C para região 215 

proximal (ZPT), 33,9±0,9 °C para região média (ZMT), 34,0±1,0 °C para região distal 216 

(ZDT) dos testículos e 33,9±0,9 °C para a temperatura superficial total dos testículos 217 

(TSTT). Atemperatura retal aferida foi de 37,8±0,4 °C, sendo maior em 3,9 °C que a 218 

temperatura da ZPT; 3,8 °C que a temperatura da ZMT; 3,9 °C que a temperatura da 219 

ZDT e 3,9 °C acima da TSTT. 220 

A biometria testicular dos garanhões estudados encontrava-se dentro do padrão 221 

esperado para Mangalarga Marchador, apresentando: 9,05±1,01 cm de comprimento; 222 

6,32±0,69 cm de largura e 6,91±0,64 cm de altura no testículo esquerdo; 8,97±1,04 cm 223 

de comprimento; 6,42±0,66 cm de largura e 6,85±0,61 cm de altura no testículo direito. 224 

A largura escrotal total foi de 12,67±1,17 cm. O volume testicular esquerdo e direito foi 225 
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de 210,78±56,30 cm3 e 209,81±53,93 cm3, respectivamente. Os testículos estavam com 226 

a consistência tensoelástica, considerada normal. 227 

Os ejaculados coletados apresentaram características macro e microscópicas 228 

fisiológicas para a espécie equina (Tabela 2). Foi possível avaliar as seguintes 229 

características morfológicas dos espermatozoides: 0,3%±0,6 de alterações de 230 

acrossoma; 1,5%±1,5 de alterações na cabeça; 4,5%±4,1 de gota citoplasmática 231 

proximal; 7,0%±6,9 de gota citoplasmática distal; 4,3%±4,4 de defeitos na região de 232 

peça intermediária; 3,0%±3,1 de defeitos na região de peça principal; 5,3%±3,0 de 233 

defeitos na regição de peça terminal; 1,9%±1,9 de defeitos na cauda envolvendo os três 234 

segmentos; 27,7%±11,6 de espermatozoides defeituosos totais e 72,3%±11,6 de 235 

espermatozoides morfologicamente normais. 236 

As variáveis ambientais e os índices bioclimáticos do local, onde a coleta de 237 

sêmen dos garanhões ocorreu, encontravam-se da seguinte forma: temperatura 238 

ambiental de 31,4 °C; umidade de 68,3 %; índice de temperatura e umidade (ITU) de 239 

81,8; índice de temperatura de globo e umidade (ITGU) de 82,6. 240 

Foram observadas as seguintes correlações entre a TSTT e ZPT, ZMT, ZDT de: 241 

0,92; 0,99; 0,97, respectivamente, ou seja, correlações positivas e quase perfeitas. Por 242 

isso, a temperatura superficial total dos testiculos foi utilizada para o estudo das 243 

correlações com a temperatura ambiental e os parâmetros seminais. 244 

Não foram identificadas correlações significativas entre a temperatura superficial 245 

total dos testículos e os parâmetros ambientais avaliados, entre os parâmetros 246 

ambientais e seminais e entre a temperatura superficial dos testículos e a morfologia 247 

espermática, exceto com a gota citoplasmática distal. Foram observadas algumas 248 

correlações significativas entre a concentração espermática por mL com as seguintes 249 

variáveis: volume testicular total e volume do ejaculado livre da fração gel(Tabela 3).  250 
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 251 

4. Discussão 252 

Todos os garanhões Mangalarga Marchador estudados, independente da faixa 253 

etária, de estar em atividade reprodutiva ou repouso sexual, apresentaram temperatura 254 

testicular média inferior em 3,8º C quando comparada a temperatura retal. É sabido que 255 

para a espermatogênese ocorrer de forma eficiente é necessário que a temperatura 256 

testicular esteja entre 2 a 6º C abaixo da temperatura corporal (KASTELIC, 2014). 257 

Como a temperatura estava dentro da normalidade, os resultados encontrados foram 258 

atribuídos aos mecanismos de termorregulação testiculares que estavam funcionando 259 

adequadamente e, por isso, mantiveram a temperatura dos testículos apropriada para o 260 

processo espermatogênico (RAMIRES-NETO et al., 2013). 261 

A semelhante capacidade de termorregulação entre animais de diferentes idades 262 

também foi demonstrada por Ramires-Neto et al. (2013) em um estudo com garanhões 263 

Quarto de Milha. Esses autores submeteram animais de diferentes faixas etárias a uma 264 

condição térmica considerada estressante por uma hora e verificaram que todos os 265 

garanhões mantiveram a temperatura testicular abaixo da temperatura corporal, sem 266 

variação entre as faixas etárias estudadas. Souza et al.(2017) também observaram um 267 

padrão semelhante quando compararam termogramas de touros adultos jovens com 268 

aqueles de touros adultos maduros. Nossos resultados corroboram com os achados da 269 

literatura consultada. 270 

A temperatura retal é um bom indicador do estresse causado pelo calor oriundo do 271 

ambiente térmico em qual o animal se encontra ou é exposto (DARAMOLA e 272 

ADELOYE, 2009). Diante disso, os testículos necessitam manter sua termorregulação 273 

adequada mesmo frente a um aumento de temperatura corporal. Mawyer et al. (2012) 274 

verificaram uma excelente eficiência na termorregulação testicular dos garanhões pônei 275 



45 
 

submetidos a diferentes intensidades de exercício que resultaram em aumento transitório 276 

da temperatura retal, temperatura do pescoço e do escroto durante o período de 277 

exercício. No entanto, após a atividade física esses valores retornaram ao patamar 278 

fisiológico e, mesmo frente ao desafio térmico transitório, os testículos tiveram aumento 279 

de temperatura que não excedeu os 35
o
 C, demonstrando a eficiência dos mecanismos 280 

envolvidos no processo de regulação da temperatura intratesticular. Kahwage et al. 281 

(2017) estudando ovinos das raças Santa Inês e Morada Nova submeteram os animais a 282 

um desafio térmico, com exposição ao sol entre 12h e 13h do dia, com temperatura 283 

ambiental de 29,8°C e não verificaram os efeitos do aumento da temperatura corporal 284 

sobre a qualidade seminal e integridade do parênquima testicular nessas raças. 285 

É possível extrapolar que os garanhões estudados, independente da faixa etária, 286 

raça, atividade física e exposição ao sol apresentam um excelente mecanismo de 287 

dissipação do calor, seja através do plexo pampiniforme (Setchell, 1991) ou associado 288 

ao relaxamento das fibras da túnica Dartos e do músculo Cremaster (FERRAZ et al., 289 

2016), pois não foi detectada correlação significativa entre a temperatura corporal  e 290 

ambiental , entre a temperatura ambiental e a temperatura superficial total dos testículos 291 

e, entre a temperatura ambiental e alguns parâmetros espermático. Isso pode ser 292 

justificado pelo trabalho ter sido desenvolvido com animais de raça nacional e 293 

adaptados as condições climáticas da região do estudo, principalmente por se tratar de 294 

uma região de mata atlântica onde a temperatura média máxima foi de 25,4° C no ano 295 

de 2017, no período da pesquisa . No entanto, é importante ressaltar que animais criados 296 

em condições tropicais e com exposição a altas temperaturas ambientais (FUERST-297 

WALTL et al., 2006) demandam um aumento do metabolismo testicular que pode levar 298 

a um quadro de hipóxia do parênquima, levando a diminuição da produção e qualidade 299 

espermática (KOIVISTO et al., 2008).Em nosso estudo, a temperatura superficial 300 
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testicular dos garanhões que apresentaram ejaculados com espermatozoides 301 

progressivamente móveis entre 30 e 90% e morfologicamente normais entre 44 e 90% 302 

foi de 34,0 °C. Segundo Alvarenga e Papa (2009) é necessária uma temperatura 303 

testicular de até 35º C para garantir uma espermatogênese adequada e ejaculação de 304 

espermatozoides viáveis no equino. É sabido que o estresse pelo aumento de 305 

temperatura testicular causa danos aos espermatozoides mediados principalmente pelo 306 

estresse oxidativo, este por sua vez, atua negativamente sobre o movimento espermático 307 

(HAMILTON et al., 2016). Além disso, o aumento da temperatura testicular pode 308 

resultar em aumento das alterações morfológicas (MENEGASSI et al.,2017). 309 

A ampla variação no percentual de espermatozoides progressivamente móveis e 310 

morfologicamente normais encontrados no presente estudo, demonstrado pelo desvio 311 

padrão da média, não apresenta relação com nenhum distúrbio de termorregulação 312 

testicular nesses garanhões. Registra-se que reprodutores em estado de repouso sexual 313 

apresentam espermatozoides armazenados por um tempo prolongado o que acarreta 314 

alterações nos parâmetros do movimento espermático e aumento de alterações 315 

morfológicas (JONES, 2004), principalmente na cauda. Além disso, os garanhões 316 

utilizados em nosso estudo eram semanalmente utilizados em cavalgadas de longas 317 

distâncias e, de acordo com Janett et al. (2006), exercícios vigorosos repetidos 318 

influenciam negativamente a qualidade espermática, resultando em redução de 319 

motilidade e aumento de defeitos maiores e também acarreta impacto negativo sobre a 320 

congelabilidade do sêmen. Por isso, atribuímos as variações de qualidade seminal aos 321 

diferentes manejos reprodutivos que os garanhões eram submetidos e a influência direta 322 

da atividade física exercida sobre os parâmetros seminais do movimento espermático e 323 

defeitos espermáticos maiores. 324 
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Os ejaculados avaliados estavam dentro dos valores médios recomendados para a 325 

espécie pelo CBRA (2013). Percebe-se que os ejaculados apresentaram um maior 326 

volume, isso pode ser facilmente explicado pelo aumento da produção de plasma 327 

seminal pelas glândulas anexas que ocorre durante a estação reprodutiva pela 328 

estimulação sexual dos garanhões (LOPATE et al., 2003). Esse aumento de produção de 329 

plasma seminal explica também a correlação negativa entre o volume do ejaculado e a 330 

concentração espermática encontrada. 331 

Não foi detectada correlação significativa entre a temperatura superficial total dos 332 

testículos  e  os parâmetros de movimento espermático dos ejaculados avaliados. 333 

Embora, vale salientar que o sêmen coletado no experimento tinha sido produzido 334 

aproximadamente 60 dias antes da data da coleta de sêmen e foi o reflexo da 335 

temperatura intratesticular deste período. A temperatura intratesticular estava ideal para 336 

o processo espermatogênico no momento que os termogramas foram obtidos, no 337 

entanto, esses dados iriam impactar no ejaculado futuro. As alterações de qualidade 338 

seminal ocorrem quando existe aumento transitório ou permanente da temperatura 339 

intratesticular acima do limite fisiológico (CRUZ JÚNIOR et al., 2015), como por 340 

exemplo em processo de insulação testicular em que o aumento da temperatura pode 341 

chegar até 37º C (MOREIRA et al., 2001) associado ou não com as falhas dos 342 

mecanismos de termorregulação testicular (KASTELIC et al. 2014) que não ocorreram 343 

no período do estudo. 344 

Os garanhões, independente da idade ou condição reprodutiva apresentaram suas 345 

medidas testiculares dentro do recomendado para a espécie (CBRA, 2013) e do 346 

encontrado em garanhões Mangalarga Marchador (CRUZ et al., 2009). Foi possível 347 

verificar que o garanhão que apresentou a menor medida de LET (9,80 cm) era um 348 

garanhão com 3 anos, isso é condizente com o descrito na literatura, já que Roser (2000) 349 
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descreve que os testículos apresentam seu desenvolvimento máximo próximo dos 5 350 

anos. Foi observado que o testículo esquerdo dos garanhões marchadores teve uma 351 

tendência a ser maior que o testículo direito, isso já havia sido descrito antes (RIBEIRO 352 

FILHO et al., 1997; CRUZ et al., 2009) e já foram levantadas algumas possibilidades 353 

para explicar tal fato (RIBEIRO FILHO et al., 1997; HAFEZ e HAFEZ, 2004). Kavak 354 

et al. (2003) também verificaram um maior volume testicular do esquerdo quando 355 

comparado ao direito como foi identificado nos garanhões marchadores. 356 

Houve uma correlação positiva e de leve a média intensidade entre a temperatura 357 

superficial total dos testículos e o percentual de gota citoplasmática proximal do 358 

ejaculado. Esse tipo de defeito normalmente é encontrado quando a gota não é liberda 359 

depois dos espermatozoides iniciarem o movimento da cauda, quando são ejaculados 360 

junto com o líquido seminal produzido pelas glândulas anexas (HAFEZ e HAFEZ, 361 

2004). Além disso, o percentual de defeitos de cauda compromete a liberação da gota, 362 

principalmente quando associado a enrolamento e dobramento nos diferentes segmentos 363 

da cauda dos espermatozoides . É importane ressaltar que o repouso sexual pode 364 

comprometer a motilidade e pode aumentar os defeitos espermáticos de cauda e gerar 365 

consequentemente aumento do percentual de gotas distais. Além disso, é sabido do 366 

efeito da atividade física vigorosa, repetida e prolongada sobre o aumento do percentual 367 

de defeitos espermáticos maiores no ejaculado dos equinos (JANETT et al., 2006). Ou 368 

seja, o aumento no percentual de gotas pode ser atribuído a atividade física exercida 369 

durante as cavalgadas e provas de marchas realizadas pelos animais aqui estudados.  370 

Não foi observada correlação significativa entre a temperatura superficial total dos 371 

testículos e o volume testicular total ou entre a temperatura superficial total dos 372 

testículos e a largura escrotal total. No entanto, Ramires Neto et al. (2013) verificaram 373 

uma correlação negativa e fraca entre a temperatura superficial e o volume testicular de 374 
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equinos antes da exposição ao sol, atribuíram que os testículos com menor volume 375 

testicular resultam em perda de calor de forma menos eficiente, principalmente pelas 376 

suas dimensões biométricas reduzidas, favorecendo a transferência de calor do abdome 377 

para o escroto. Porém, a perda de calor testicular é dependente de alguns mecanismos, 378 

como: relaxamento e contração da túnica dartos e do músculo cremáster, ação de 379 

glândulas sudoríparas presente no escroto e mecanismo de contracorrente entre o plexo 380 

pampiniforme e a artéria testicular (ALVES et al., 2016) que são os principais 381 

mecanismos de controle da temperatura intratesticular. 382 

Foi verificada uma correlação positiva e fraca entre o volume testicular total e a 383 

concentração espermática por mL de sêmen. Resultados semelhantes foram descrito por 384 

Silva et al. (2007) que verificaram que o volume testicular em cavalos da raça Lusitana 385 

apresentava correlação positiva com a produção total de espermatozoides em 386 

consequência do aumento da população das células Leyding, do número e aumento do 387 

tamanho das células de Sertoli, do número de espermátides e consequentemente reflete 388 

diretamente na concentração de espermatozoide produzidos e liberados no ejaculado. 389 

Deste modo, os dados de biometria testicular dos garanhões devem ser usados para 390 

predizer a capacidade dos testículos em produzir maior número de células por ejaculado 391 

(SQUIRES e PICKETT, 2011) e a termografia do escroto para garantir que esses 392 

espermatozoides tenham sido produzidos em temperatura apropriada para resultar em 393 

bons índices de prenhez nos sitemas de produção. 394 

Não foi verificada correlação significativa entre os parâmetros ambientais,  395 

temperatura do ar e umidade, assim como os índices bioclimáticos calculados e  a 396 

temperatura superficial total dos testículos. Na literatura consultada, existem estudos 397 

que relatam a influência dos fatores climáticos e dos índices bioclimáticos sobre a 398 

eficiência dos mecanismos de termorregulação testicular. Embora, esses efeitos 399 
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negativos sejam dependentes, principalmente do tempo de exposição e da intensidade 400 

sobre os testículos (MACHADO JÚNIOR et al. 2009). Ahirwar et al. (2018) 401 

verificaram que búfalos Murrah apresentavam um aumento da temperatura no polo 402 

proximal, médioe distal dos testículos quando ocorria aumento do índice de temperatura 403 

e umidade – ITU. Resultados semelhantes foram descritos por Silva et al. (2017) que 404 

relataram influência do ITU e índice de temperatura de globo úmido - ITGU sobre a 405 

temperatura do cordão espermático e epidídimo. Porém, vale ressaltar que no presente 406 

estudo, mesmo os valores dos índices bioclimáticos indicando uma condição de alerta e 407 

estresse para os animais, de acordo com o preconizado por Johnson e Vanjonack (1976), 408 

destacamos que os garanhões eram expostos a tais condições apenas por um curto 409 

período de tempo, aproximadamente 5 a 10 minutos durante o momento da coleta de 410 

sêmen. Esse tempo não foi suficiente para gerar uma condição de estresse que resultasse 411 

em influência negativa para temperatura intratesticular. 412 

 413 

5. Conclusões 414 

A termografia digital por infravermelho se mostrou uma técnica fácil, simples e 415 

eficaz para mensuração da temperatura testicular de garanhões Mangalarga Marchador e 416 

com potencial complementar ao exame andrológico. Os garanhões Mangalarga 417 

Marchadores da região de mata atlântica do sul da Bahia, com clima quente e úmido, 418 

independente da faixa etária e atividade reprodutiva, apresentaram temperatura 419 

testicular em torno de 34º C, indicando que os mecanismos de termorregulação 420 

testicular estavam eficientes e em condição fisiológica. 421 

 422 
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Figura 1 565 

Termograma do escroto de garanhão Mangalarga Marchador 566 

 567 

 568 

 569 

 570 

 571 
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Tabela 1 573 

Valores médios e desvios padrão da temperatura das zonas testiculares de garanhões 574 

Mangalarga Marchador com diferentes faixas etárias, condição sexual e diferentes 575 

características de ejaculado apresentando percentual de motilidade progressiva maior ou 576 

menorque 60% e espermatozoides morfologicamente normais superior ou inferior a 577 

70%. 578 

Faixa etária (anos) ZPT (°C) ZMT (°C) ZDT (°C) TSTT (°C) 

≤ 6 33,9±0,7 33,9±0,8 33,9±1,0 33,9±0,8 

7 a 11 33,8±0,8 34,0±0,8 33,9±0,8 33,9±0,8 

≥12 34,2±1,1 34,2±1,2 34,4±1,2 34,2±1,1 

Condição Sexual 

Atividade 33,7±0,8 33,8±0,8 33,9±0,7 33,8±0,7 

Repouso 34,0±0,8 34,1±0,91 34,0±1,1 34,0±0,9 

Características do ejaculado 

Motilidade ≤60 34,0±0,9 34,0±1,0 33,9±1,1 34,0±1,0 

Motilidade >60 33,8±0,7 34,0±0,7 34,0±0,7 34,0±0,7 

Normais ≤70 33,9±1,0 34,1±1,0 34,0±1,0 34,0±1,0 

Normais >70 33,9±0,7 33,9±0,8 33,9±0,9 33,9±0,7 

Zonas dos testículos: proximal (ZPT), média (ZMT), distal (ZDT) e temperatura 579 

superficial total dos testículos (TSTT) (P<0,01). 580 

 581 

 582 

 583 

 584 

 585 

 586 

 587 

 588 

 589 

 590 

 591 

 592 

 593 
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Tabela 2 594 

Características dos ejaculados de garanhões coletados por meio de vagina artificial (n = 595 

43). 596 

 597 

 598 

 599 

 600 

 601 

 602 

 603 

 604 

 605 

 606 

 607 

 608 

 609 

 610 

 611 

 612 

 613 

 614 

 Coleta de sêmen 

Variáveis e Parâmetros Média±DP 

Volume (mL) 55,3 ± 34,7 

Cor 
Branco acinzentado até branco marfim 

Odor 
Sui generis 

Aspecto 
Aquoso até leitoso 

Motilidade total (%) 65,6±14,7 

Motilidade progressiva (%) 59,2±15,2 

Vigor 3,3±0,4 

Concentração por mL (x 10
6
 /mL) 196,1±102,9 

Concentração total do ejaculado (x 10
9
) 9,7±5,9 

Funcionalmente íntegros (%) 61,9±13,2 
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Tabela 3 615 

Coeficiente de correlação de Pearson. 616 

Variáveis [ ]esptz/ mL GCD 

Volume testicular total 0,30 - 

Volume do ejaculado -0,30 - 

Temperatura superficial total dos testículos - 0,35 

P<0,05. 617 

[ ] esptz/mL = concentração espermática por mL; GCD = gota citoplasmática distal. 618 

 619 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação possuiu o objetivo central de apresentar e analisar o perfil 

termográfico de garanhões Mangalarga Machador em diferentes idades dentro da 

estação reprodutiva, por meio da termografia digital por infravermelho. Os 

resultados obtidos demostraram que sua aplicação é eficaz, validando sua 

utilização para determinar os padrões térmicos dos testículos e, 

consequentemente, se tornar uma técnica capaz de auxiliar na seleção de 

reprodutores com um perfil térmico favorável a espermatogênese e com melhores 

parâmetros seminais e espermáticos. 

Foi elaborada uma revisão bibliográfica consistente com o tema que me 

possibilitou adquirir novos conhecimentos, incluindo conceitos, mecanismos 

fisiológicos, principais causas que levam a prejuízos reprodutivos em garanhões 

e outras espécies, principalmente decorrentes do aumento da temperatura 

testicular por estresse térmico. É importante ressaltar que a partir desse 

levantamento bibliográfico foi possível encontrar as explicações para alcançar o 

objetivo central da dissertação e explicar nossos resultados. 

Ainda foi possível reafirmar a eficiência da termografia na detecção de 

variações térmicas mínimas nos testículos do equino, que podem comprometer a 

espermatogênese e a qualidade seminal e, por isso, sua importância como técnica 

complementar ao exame andrológico e seu uso de forma geral na Medicina 

Veterinária. 

O experimento desenvolvido foi importante para apresentar o perfil 

termográfico dos garanhões Mangalarga Marchador criados na região sul da 

Bahia no bioma mata atlântica e servir de base para novos estudos e 

desenvolvimento de biotécnicas de reprodução para garantir melhores resultados 

para essa raça de extrema importância no cenário nacional. 

A elaboração da dissertação foi de carácter desafiador e enriquecedor para 

minha formação, ampliou meus conhecimentos sobre a reprodução de garanhões, 

além de contribuir para apresentar o perfil termográfico dos animais criados 
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nessas condições de temperatura e umidade no bioma mata atlântica. O trabalho 

gerou minha dissertação acadêmica e vai gerar um artigo que será publicado em 

revista indexada na área de Medicina Veterinária para garantir a transferência 

desses resultados para a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALVARENGA, M. A.; PAPA, F. O. Principal reproductive problems observed in/ 

Brazilian stallions. Brazilian Journal of Equine Medicine, v. 14, p. 26–29, 2009. 

 

 

ALVES, M. B. R. et al. Recovery of normal testicular temperature after scrotal heat 

stress in rams assessed by infrared thermography and its effects on seminal 

characteristics and testosterone blood serum concentration, Theriogenology, v. 86, p. 

795-805, 2016. 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA 

MARCHADOR. Disponível em: <http://www.abccmm.org.br > Acessado em: 12 

dezembro 2017. 

 

 

AX, R. L. et al. Sperm in Poor Quality Semen from Bulls During Heat Stress Have a 

Lower Affinity for Binding Hydrogen-3 Heparin. Journal of Dairy Science, v. 70, p. 

195-200, 1987.  

 

 

AZEVÊDO, D. M. M. R. et al. Comportamento sexual de ovinos e caprinos machos: 

uma revisão. PUBVET, v. 2, p. 1-14, 2008. 

 

 

BARROS, C. M. Q. et al. Efeitos da diminuição do fluxo sanguíneo testicular nas 

temperaturas escrotal superficial, escrotal subcutânea, intratesticular e intravascular em 

touros. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 35, p. 49-54, 2011. 

 

 

BARROS, D. V. et al. Assessment of surface temperatures of buffalo bulls (Bubalus 

bubalis) raised under tropical conditions using infrared thermography. Arquivo 

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 68, p. 422-430, 2016. 

 

 

BARTH, A. D.; OKO, R. J. Abnormal morphology of bovine spermatozoa. Ames: 

Iowa State University Press, 1989. 285p. 

 

 

BERGERON, A.; MANJUNATH, P. New insights towards understanding the 

mechanisms of sperm protection by egg yolk and milk. Molecular Reproduction and 

Development, v. 73, p. 1338-1344, 2006. 

 

 

BLOM, E. Segmental aplasia of the wolffan duct in the bull. A congenitaland most 

probably hereditary defecter overlooked in the past. Scritti in onore de telesforo 

Banadonna. Edgricole, Bologna, 1972, p 57-63.BLOM, E.; Cristensen, N. O. 

Congenital absence of the epididymis, ductus deferens or glandula 



64 
 

vesiculares(aplasia segmentalis ductus wolfii) in the bull. Copenhagem:Royal 

veterinary and agricultural University, 1951. (Yearbook). 

BOUZIDA, N. et al. Visualization of body thermoregulation by infrared imaging. 

Journal Thermal Biology, v. 34, p. 120-126, 2009. 

 

 

BRIDI, A.M. Adaptação e aclimatação animal. Disponível em: 

http://www.uel.br/pessoal/ambridi/Bioclimatologia_arquivos/AdaptacaoeAclimatacaoA

nimal.pdf  Acesso em: 24/03/2018 

 

 

BRIOSCHI, M. L. et al Termografia cutânea: novos conceitos. Revista Vascular 

Brasileira, v. 2, p. 151-160, 2003. 

 

 

CHACUR, M. G. M. Termografia por infravermelho na reprodução de bubalinos. 

Revista. Brasileira de Reprodução Animal, v. 41, p. 180-187, 2017. 

 

 

CHANG, C. et al. Infertility with defective spermatogenesis and hypotestosteronemia in 

male mice lacking the androgen receptor in Sertoli cells. Proceedings of the National 

Academy of Science, v. 101, p. 6876–6881, 2004. 

 

 

CHEN, M. et al. Effect of Heat Stress on Expression of Junction-Associated Molecules 

and Upstream Factors Androgen Receptor and Wilms’ Tumor 1 in Monkey Sertoli 

Cells. Endocrinology, v. 149, p. 4871–4882, 2008. 

 

 

CLEMENT, F. et al. Estimation du pouvoir fecondant de l'etalon. Recueil de Médecine 

Vétérinaire, v. 168, p, 947-957, 1992. 

 

 

Colégio Brasileiro de Reprodução AnimaL - CBRA. Manual para exame andrológico 

e avaliação de sêmen animal. 3ed. 104p. Belo Horizonte: CBRA, 2013. 

 

 

COOK, R. B. et al. The testicular vascular cone, scrotal thermoregulation, and their 

relationship to sperm production and seminal quality in beef bulls. Theriogenology, v. 

41, p. 653-667, 1994. 

 

 

CORTIZO, E.C. Avaliação da tecnica de termografia infravermelha para 

identificação de estruturas ocultas e diagnostico de anomalias em edificações. 

ênfase em edificações do patrimonio histórico. 2007. 177 f. Tese (doutorado em 

Engenharia Mecânica) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. 

 

 



65 
 

CRUZ JÚNIOR, C. A. et al. Effects of testicle insulation on seminal traits in rams: 

Preliminary study. Small Ruminant Research, v. 130, p. 157-165, 2015. 

CUNHA, M. S. et al. Degeneração testicular em machos: dos animais ao homem. 

Investigação, v. 14, p. 54-61, 2015. 

 

 

DAHL, E. V.; HERRICK, J. F. A vascular mechanism for maintaining testicular 

temperature by counter-current exchange. Surgery, Gynecology & Obstetrics, v. 108, 

p. 697-705, 1959. 

 

 

DE ROSA, M. et al. Hyperprolactinemia in men: clinical and biochemical features and 

response to treatment. Endocrine, v. 20, p. 75-82, 2003. 

 

 

DUZGUN D.; Or ME. Application of thermal camera on the medicine and veterinary 

(Turkish). TUBAV Bilim Dergisi, v. 2, p. 468–475, 2009. 

 

 

DYCE, K. M. et al. Tratado de anatomia veterinária. Elsevier Brasil, São Paulo, 

2004, p. 813. 

 

 

EDDY A. L. et al. The Role of Thermographyin the Management of Equine Lameness. 

The Veterinary Journal, v. 162, p. 172-181, 2001. 

 

 

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Natios. FAOSTAT – 2013. 

Disponível em: http://faostat3.fao.org/home/index.html. Acesso em 04/12/2017. 

 

 

FERRAZ, H. T. et al. Morfologia testicular e qualidade seminal em touros: Revisão. 

PUBVET, v. 10, p. 715-720, 2016. 

 

 

FONSECA, W. L. F. et al. Características termorreguladoras de equinos submetidos a 

competições de Vaquejada. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology, v. 2, 

p. 43-46, 2014. 

 

 

FRANDSON, R. D. et al. Anatomia e fisiologia dos animais de fazenda. 6.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p.188. 

 

 

GAO, H. B. et al. Glucocorticoid induces apoptosis in rat leydig cells. Endocrinology, 

v. 143, p. 130-138, 2002. 

 

 



66 
 

GENDT, K. et al. A Sertoli cell-selective knockout of the androgen receptor causes 

spermatogenic arrest in meiosis. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 

101, p. 1327–1332, 2004. 

GIBSON, A. et al. Pharmacology and thermosensitivity of the dartos muscle isolated 

from rat scrotum. British Journal of Pharmacology, v. 136, p. 1194–1200, 2002. 

HAFEZ ESSE; HAFEZ B. Reprodução animal. 7.ed. São Paulo: Manole, 2004, p. 

514. 

 

 

HALES, D. B.; PAYNE, A. H. Repressão mediada por glucocorticóides de mRNA 

P450scc e síntese de novo em células Leydig cultivadas. Endocrinologia, v. 124, p. 

2099-2104, 1989. 

 

 

HAMMES, A. M. et al. Fertilidade em garanhões avaliada através do exame 

andrológico. Ciência Rural, v. 26, p. 277-283, 1996. 

 

 

HAMMES, A. M. et al. Fertilidade em garanhões avaliada através do exame 

andrológico. Ciência Rural, v. 26, p. 277-283, 1996. 

 

 

HANSEN, P. J. Effects of heat stress on mammalian reproduction. Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, v. 364, p. 3341-

3350, 2009. 

 

 

HOLST, G. C. Common Sense approach to thermal imaging. Winter Park (FL): JCD 

Publishing. 2000, p.391. 

 

 

HUGHES, J.P. Curso de Eqüinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

REPRODUÇÃO ANIMAL, 9, 1991, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte : CBRA, 

1991. 

 

 

HULL, E. M. et al. Male sexual behavior. Hormones and Behavior, v. 1, p. 3–137, 

2002. 

 

 

HULL, E. M. et al. Male sexual behavior. In: PfaffDW et al., editors. Hormones Brain 

and Behavior. San Diego-CA: Elsevier Science, p. 1-138, 2002. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção da Pecuária 

Municipal, 2016. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualização/periodicos/84/ppm_2016_v44_br.pdf.Acesso 

em: 12/11/2017.  

 

  

IGBOKWE, I. O. Bilateral testicular hypoplasia among mature Sahel bucks in Nigeria. 

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, v. 35, p. 111-115, 2011. 



67 
 

 

JOHNSON, C. A. Distúrbios do sistema reprodutivo. In: NELSON, R.W.; COUTO, 

C.G. Medicina interna de pequenos animais. 3 ed. Ed Roca; 2006, p. 811-911. 

JOHNSON, H. D.; VANJONACK, W. J. Effects of environmental and other stressors 

on blood hormone patterns in lactating animals. Journal of Dairy Science, v. 59, p. 

1603-1617, 1976. 

 

 

JOHNSON, L, et al. Factors affecting spermatogenesis in the stallion. Thericgenology, 

v. 48, p. 119-1216, 1997. 

 

 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. O sistema reprodutor masculino. In Histologia 

Básica, Texto e Atlas. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p. 414-430. 

 

 

KASTELIC, J. P. et al. Contribution of the scrotum and testes to scrotal and testicular 

thermoregulation in bulls and rams. Journal of Reproduction and Fertility, v. 108, p. 

81–85, 1996. 

 

 

KASTELIC, J. P. et al. Contribution of the scrotum, testes and testicular artery to 

scrotal/ testicular thermoregulation in bulls at two ambient temperatures. Animal 

Reproduction Science, v. 45, p. 255–261, 1997. 

 

 

KASTELIC, J. P. et al. Relationships among scrotal and testicular characteristics, sperm 

production, and seminal quality in 129 beef bulls. Canadian Journal of Veterinary 

Research, v. 65, p. 111-115, 2001. 

 

 

KASTELIC, J. P. Male involvement in fertility and factors affecting semen quality in 

bulls. Animal Frontiers - Feature Articles. v. 3, p. 20-25, 2014. 

 

 

KASTELIC, J. P. Understanding and evaluating bovine testes. Theriogenology. v. 81, 

p. 18-23, 2014. 

 

 

KIM, E. Y. et al. Effect of Glycosaminoglycans on In vitro Fertilizing Ability and In 

vitro Developmental Potential of Bovine Embryos. Asian-Australas Journal of 

Animal Science, v. 26, p. 178-188, 2013. 

 

 

KUNAVONGKRIT, A. et al. Management and sperm production of boars under 

differing environmental conditions. Theriogenology, v. 63, p. 657-667, 2005. 

 

 

LLOYD-JONES, J. L. et al. Use of thermography for functional evaluation of stallion 

scrotum and testes. Journal of Equine Veterinary Science, v. 35, p. 488-494, 2015. 



68 
 

 

 

LOMAX, E. Historical development of concepts of thermoregulation. In.: Body 

Temperature ñ Modern Pharmacology ñ Toxicology. New York, Marcel Dekker, 

1979, p. 1-23. 

 

 

LUNSTRA, D. D.; COULTER, G. H. Scrotal thermography as a tool for predicting 

semen quality and natural-mating fertility in young beef bulls. Animal Sciences 

Commons, v. 71, p. 86-89, 1993. 

 

 

MALDAGUE, X. P. V. et al. Manual não destrutivo, teste infravermelho e térmico. 

ASNT Press; Columbus, OH, EUA:. Fundamentos de testes infravermelhos e térmicos, 

2001, p. 718. 

 

 

MCDONNELL, S, M. Normal sexual behavior. In: McKinnon AO, Squires EL, Vaala 

WE, Varner DD, editors. Equine reproduction. 2nd ed. West Sussex, UK: 

WileyBlackwell; 2011, p. 1385-95. 

 

 

MENEGASSI, S. R. O. et al. Infrared thermography as a noninvasive method to assess 

scrotal insulation on sperm production in beef bulls. Andrologia, v. 50, p. 2-8, 2017. 

 

 

MENEGASSI, S. R. O. et al. Scrotal infrared digital thermography as a predictor of 

seasonal effects on sperm traits in Braford bulls. international Journal of 

Biometeorology, v. 59, p. 357-364, 2015. 

 

 

METZNER M. et al. Infrared thermography of the udder surface of dairy cattle: 

Characteristics, methods, and correlation with rectal temperature. The Veterinary 

Journal, v. 199 p. 57-62, 2014. 

 

 

MIES FILHO, A. Fisiologia do aparelho genital masculino: função espermatogênica 

e função endócrina do testículo. In: Mies Filho, A. Reprodução dos animais e 

inseminação artificial. 3.ed. Porto Alegre: Sulina, 1975, p.99-133. 

 

 

MIES FILHO, A. Reprodução dos animais domésticos e Inseminação Artificial. 6. 

ed. Porto Alegre: Sulina, 1987, p. 736. 

 

 

MONTEIRO, A.W.U. et al. Biometria Testículo-Epididimária e a Reserva Espermática 

Epididimária de Ovinos Sem Padrão Racial Definido. Revista Brasileira de Higiene e 

Sanidade Animal, v. 8, p. 81–98, 2014. 

 

 



69 
 

MOREIRA, E. P. et al. Efeitos da Insulação Escrotal sobre a Biometria Testicular e 

Parâmetros Seminais em Carneiros da Raça Santa Inês Criados no Estado do Ceará. 

Revista Brasileira de Zootecnia, v. 30, p. 1704-1711, 2001. 

 

 

MOROPOULOU, A. et al. “Determination of emissivity for building materials using 

infrared thermography”, Journal of Thermology International, v. 10, p. 115-118, 

2000. 

 

 

MOURA, C. S. et al. Avaliação histomorfométrica do parênquima testicular de ratos 

adultos tratados com diferentes doses de ivermectina. Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, v. 58, p. 799-808, 2006. 

 

 

NICHI, M. et al. Seasonal variation in semen quality in Bos indicus and Bos taurus 

bulls raised under tropical conditions. Theriogenology, v. 66, p. 822-828, 2006. 

NISHIMURA, S. et al. Testis developments and puberty in the male Tokara (Japanese 

native) goat. Animal Reproduction Science. v. 64, p. 127-131, 2000. 

 

 

NORONHA, P. B. et al. Aspectos morfológicos do funículo espermático de jumentos 

(Equus asinus - Linnaeus, 1758) da raça Pega. Brazilian Journal of Veterinary 

Research and Animal Science, v. 38, p. 209-213, 2001. 

 

 

OLIVEIRA, G.C. et al. Criopreservação do sêmen equino: uma revisão. Revista 

Brasileira de Reprodução Animal, v. 37, p. 23-28, 2013. 

 

 

ORR, T. E.; MANN, D. R. Role of glucocorticoid in the stress-induced suppression of 

testicular steroidogenesis in adult male rats. Hormones and Behavior, v. 26, p. 350-

363, 1992. 

 

 

OSTENSEN, M. New insights into sexual functioning and fertility in rheumatic 

diseases. Best Practice e Research Clinical Rheumatology, v. 18, p. 219-32, 2004. 

PACHECO, A.; QUIRINO, C. R. Comportamento sexual em ovinos. Revista 

Brasileira de Reprodução Animal, v. 34, p. 87-97, 2010. 

 

 

PAULRUD, C. O. et al. Infrared thermography to evaluate milking induced alterations 

in teat tissue fluid circulation. Journal of Dairy Science, v. 85, p. 84, 2002. 

 

 

PÉREZ-CRESPO, M. et al. Scrotal heat stress effects on sperm viability, sperm DNA 

integrity, and the offspring sex ratio in mice. Molecular Reproduction and 

Development, v. 75, p. 40–47, 2008. 



70 
 

PEZZINI, T. G. et al. Características seminais de touros Curraleiros e Holandeses 

submetidos à insulação escrotal. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 41, p. 863-868, 

2006. 

 

 

PICKETT, B. W. Reproductive evaluation of the stallion. In: MCKINNON A.O., VOSS 

J. L. (Eds.). Philadelphia: Lea & Febiger, p. 755-768, 1993. 

 

 

RAMIMRES NETO, C. et al. The relationships between scrotal surface temperature, 

age and sperm quality in stallions. Livestock Science, v. 157, p. 358-363, 2013. 

 

 

RHOADES, R. A.; TANNER, G. A. Fisiologia médica. 2. ed.. Rio de Janeiro, RJ: 

Guanabara Koogan, 2005, p. 754. 

 

 

ROBERTO, J.V.B.; SOUZA, B.B. Utilização da termografia de infravermelho na 

medicina veterinária e na produção animal. Journal of Animal Behaviour and 

Biometeorology, v. 2, p. 73-84, 2014. 

 

 

Rodriguez-Martinez, H. Methods for semen evaluation and their relationship to fertility. 

In: Congresso Brasileiro de Reprodução Animal, 16, 2005, Goiânia, GO. Anais… Belo 

Horizonte, MG: CBRA, 2005. 8p.CDROM. 2005. 

 

 

RUEDIGER, F. R. et al. Digital infrared thermography of the scrotum, semen quality, 

serum testosterone levels in Nellore bulls (Bos taurus indicus) and their correlation with 

climatic factors. Semina Agrárias, v. 37, p. 221-232, 2016. 

 

 

RUEDIGER, F. R. et al. Termografia digital por infravermelho do escroto e qualidade 

do sêmen em touros nelore (Bos taurus indicus). Colloquium Agrariae, v. 10, p.67-74, 

2014. 

 

 

SALVADOR, D. F. et al. Associação entre o perfil andrológico e a congelação de 

sêmen de touros da raça Nelore aos dois anos de idade, pré-selecionados pela 

classificação andrológica por pontos (CAP). Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, v. 60, p.587-593, 2008. 

 

 

SALVADOR, D. F. et al. Avaliação da libido de touros Nelore adultos em curral e sua 

associação com características andrológicas e desempenho reprodutivo a campo. 

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 55, p. 588-593, 2003. 

SANCHES, I. J. Sobreposição de Imagens de Termografia e Ressonância 

Magnética: Uma Nova Modalidade de Imagem Médica Tridimensional. 2009. 168f. 

Tese (Doutorado em Engenharia Biomédica) – Programa de Pós- Graduação em 



71 
 

Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Curitiba, 2009. 

 

 

SCARINCII, A. L.; MARINELI, F. O modelo ondulatório da luz como ferramenta para 

explicar as causas da cor. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 36, p. 1309.1- 

1309.14. 2014. 

 

 

SEGUI, M. S. et al. Correlação entre a biometria testicular, a idade e as características 

reprodutivas de touros da raça nelore. Archives of Veterinary Science, v. 16, p.1-6, 

2011. 

 

 

SETCHELL, B. P. The effects of heat on the testes of mammals. Animal 

Reproduction, v. 3, p. 81-91, 2006. 

 

 

SILVA, G. A. et al. Efeito das épocas do ano e de turno sobre os parâmetros 

fisiológicos e seminais de caprinos no semi-árido paraibano. Agropecuária Científica 

no Semi-Árido, v. 1, p. 7-14, 2005. 

 

 

SNOWDER, G. D. Heritability and repeatability of sexual performance scores of rams. 

Journal of Animal Science, v. 80, p. 1508-1511, 2002. 

 

 

SOUZA, C. D. et al. Temperatura por infravermelho do escroto e quadro seminal em 

touros adultos jovens e adultos maduros da raça nelore. Colloquium Agrariae, v. 13, p. 

66-70, 2017. 

 

 

SOUZA, P. C. et al. Efeito do exercício crônico voluntário e do sedentarismo, como e 

sem o uso do esteroides anaólico nandrolona, sobre os componentes do parênquima 

testicular de ratos adultos. Revista Ceres, v. 52, p. 305-316, 2005. 

 

 

STELLFLUG, J. N. et al. Relationship between sexual behavior classifications of rams 

and lambs sired in a competitive breeding environment. Journal of Animal Science, v. 

84, p. 463-468, 2006. 

 

 

SWENSON, M. J.; Reece WO. Dukes. Fisiologia dos animais domésticos. 11.ed. Rio 

de Janeiro:Guanabara Koogan, 1996, p.19-43. 

 

 

TANIGUTI, T.; BIRCK, A. Descenso testicular: revisão de literatura. Revista 

Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, v. 24, p. 1-15, 2015. 

 

 



72 
 

TATTERSALL, G. Infrared thermography: A non-invasive window into thermal 

physiology. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & 

Integrative Physiology, v.202, p. 78-98, 2016. 

 

 

VERA. Y. et al. Functional role of caspases in heat-induced testicular germ cell 

apoptosis. Biology of Reproduction. v. 72, p. 516-22, 2005. 

 

 

VERATTI, A. B. Sistema Básico de Inspeção Termográfica: Um novo patamar na 

relação custo benefício em Termografia. Icon tecnologia. Disponível em: Acesso em: 

13 novembro, 2017. 

 

 

VERATTI, A. B. Termografia: princípios, aplicações e qualidade. ICON Tecnologia 

São Paulo, 1992. 

 

 

WAGNER, A.; CLAUS, R. Aromatase and 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 

localisation in the testes of pigs from birth to puberty linked to changes of hormone 

pattern and testicular morphology. Reproduction, Fertility and Development, v. 20, p. 

505-512, 2008. 

 

 

WEBER, J. A.; WOODS, G. L. Transrectal ultrasonography for the evaluation of 

stallion accessory sex glands. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 

v. 8, p. 183-190, 1993. 

 

 

YAERAM, J. et al. Effect of heat stress on the fertility of male mice in vivo and in 

vitro. Reproduction, Fertility, and Development, v. 18, p. 647-653, 2006. 

 

 

YATOO, M. I. et al. Seasonal changes in certain blood antioxidants in cattle and 

buffaloes. Indian Journal of Animal Sciences, v. 84, p. 173-176, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

APÊNDICE e ANEXO 

 
 

LIVESTOCK SCIENCE 

An International Journal 

 

 AUTHOR INFORMATION PACK 

 

TABLE OF 

CONTENTS 
  

. . 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Livestock Science promotes the sound development of the 

livestock sector by publishing original, peer-reviewed 

research and review articles covering all aspects of this broad 

field. The journal welcomes submissions on the avant-garde 

areas of animal genetics, breeding, growth, reproduction, 

nutrition, physiology, and behaviour in addition to genetic 

resources, welfare, ethics, health, management and 

production systems. The high-quality content of this journal 

reflects the truly international nature of this broad area of 

research. 

 

2016: 1.377 © Clarivate Analytics Journal Citation Reports 

2017 ABSTRACTING AND INDEXING 

 

BIOSIS 

CAB Abstracts 

Current Contents Search SCISEARCH 

Agris AGRICOLA 

BioBusiness BIOBASE 

UnCover 

FSTA (Food Science and Technology Abstracts) Inside 

Conferences 

Foodline: Food Science and Technology Global Health 

http://ees.elsevier.com/livsci


74 
 

CSA Database Scopus EBSCOhost 

Science Citation Index Expanded Web of Science 

EDITORIAL BOARD. 
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Honorary Editor-in-Chief 

J.G. Boyazoglu, Menton, France 

Section Editors 

 

PREPARATION 

Peer review 

This journal operates a single blind review process. All contributions 

will be initially assessed by the editor for suitability for the journal. 

Papers deemed suitable are then typically sent to a minimum of two 

independent expert reviewers to assess the scientific quality of the 

paper. 

The Editor is responsible for the final decision regarding acceptance 

or rejection of articles. The Editor's decision is final. More 

information on types of peer review. 

Article structure 

Manuscripts should have numbered lines, with wide margins and 

double spacing throughout, 

i.e. also for abstracts, footnotes and references. Every page of the 

manuscript, including the title page, references, tables, etc., should be 

numbered. However, in the text no reference should be made to page 

numbers; if necessary, one may refer to sections. Avoid excessive 

usage of italics to emphasise part of the text. 

Manuscripts in general should be organised in the following order: 

Title should be clear, descriptive and not too long 

Abstract 

Keywords (indexing terms) Introduction 

Material studied, area descriptions, methods, techniques Results 

Discussion Conclusion 
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Acknowledgment and any additional information concerning research 

grants, and so on References 

Figure captions 

  

 

 

Figures (separate file(s))• Tables (separate file(s)) 

Pdf-files for text and tables cannot be used for production purposes. 

You are kindly requested to upload the text pages and references as a 

word processor file (Word, Wordperfect, Open Office, rtf). Line 

numbers are mandatory for the text file. The tables can be part of this 

file or can be uploaded as one or more separate files. Tables can also 

be uploaded as separate spreadsheet files. Line numbers are not 

needed on pages with tables or figures. 

Essential title page information 

Title. Concise and informative. Titles are often used in information-

retrieval systems. Avoid abbreviations and formulae where possible. 

Author names and affiliations. Please clearly indicate the given 

name(s) and family name(s) of each author and check that all names 

are accurately spelled. You can add your name between parentheses in 

your own script behind the English transliteration. Present the authors' 

affiliation addresses (where the actual work was done) below the 

names. Indicate all affiliations with a lowercase superscript letter 

immediately after the author's name and in front of the appropriate 

address. Provide the full postal address of each affiliation, including 

the country name and, if available, the e-mail address of each author. 

Corresponding author. Clearly indicate who will handle 

correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-

publication. This responsibility includes answering any future queries 

about Methodology and Materials. Ensure that the e-mail address is 

given and that contact details are kept up to date by the corresponding 

author. 

Present/permanent address. If an author has moved since the work 

described in the article was done, or was visiting at the time, a 'Present 

address' (or 'Permanent address') may be indicated as a footnote to that 

author's name. The address at which the author actually did the work 

must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic 

numerals are used for such footnotes. 

Abstract 
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A concise and factual abstract is required. The abstract should state 

briefly the purpose of the research, the principal results and major 

conclusions. An abstract is often presented separately from the article, 

so it must be able to stand alone. For this reason, References should be 

avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-

standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if 

essential they must be defined at their first mention in the abstract 

itself. 

The abstract should not be longer than 400 words. Graphical abstract 

Although a graphical abstract is optional, its use is encouraged as it 

draws more attention to the online article. The graphical abstract 

should summarize the contents of the article in a concise, pictorial 

form designed to capture the attention of a wide readership. Graphical 

abstracts should be submitted as a separate file in the online 

submission system. Image size: Please provide an image with a 

minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally more. The 

image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen 

resolution of 96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS 

Office files. You can view Example Graphical Abstracts on our 

information site. 

 Authors can make use of Elsevier's Illustration Services to ensure the 

best presentation of their images and in accordance with all technical 

requirements. 

Highlights 

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short 

collection of bullet points that convey the core findings of the article 

and should be submitted in a separate editable file in the online 

submission system. Please use 'Highlights' in the file name and 

include 3 to 5 bullet points (maximum 85 characters, including spaces, 

per bullet point). You can view example Highlights on our 

information site. 

Keywords 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, 

using American spelling and avoiding general and plural terms and 

multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing with 

abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may 

be eligible. These keywords will be used for indexing purposes. 

Formatting of funding sources 

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to 

funder's requirements: 
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Funding: This work was supported by the National Institutes of Health 

[grant numbers xxxx, yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, 

Seattle, WA [grant number zzzz]; and the United States Institutes of 

Peace [grant number aaaa]. 

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or 

type of grants and awards. When funding is from a block grant or 

other resources available to a university, college, or other research 

institution, submit the name of the institute or organization that 

provided the funding. 

If no funding has been provided for the research, please include the 

following sentence: 

This research did not receive any specific grant from funding agencies 

in the public, commercial, or not-for-profit sectors. 

Nomenclature and units 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the 

international system of units (SI). If other quantities are mentioned, 

give their equivalent in SI. You are urged to consult IUB: Biochemical 

Nomenclature and Related Documents for further information. 

Authors and Editors are, by general agreement, obliged to accept the 

rules governing biological nomenclature, as laid down in the 

International Code of Botanical Nomenclature, the International Code 

of Nomenclature of Bacteria, and the International Code of Zoological 

Nomenclature. 

All biotica (crops, plants, insects, birds, mammals, etc.) should be 

identified by their scientific names when the English term is first used, 

with the exception of common domestic animals. All biocides and 

other organic compounds must be identified by their Geneva names 

when first used in the text. Active ingredients of all formulations 

should be likewise identified. 

Math formulae 

  

 

 

Please submit math equations as editable text and not as images. 

Present simple formulae in line with normal text where possible and 

use the solidus (/) instead of a horizontal line for small fractional 

terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. 

Powers of e are often more conveniently denoted by exp. Number 
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consecutively any equations that have to be displayed separately from 

the text (if referred to explicitly in the text). 

Equations should be numbered serially at the right-hand side in 

parentheses. In general only equations explicitly referred to in the text 

need be numbered. 

The use of fractional powers instead of root signs is recommended. 

Powers of e are often more conveniently denoted by exp. 

* 

 

Levels of statistical significance which can be mentioned without 

further explanation are P< 

** *** 

0.05, P< 0.01 and P< 0.001. 

2+ ++ 

In chemical formulae, valence of ions should be given as, e.g. Ca , not 

as Ca . 

18 Isotope numbers should precede the symbols, e.g. O. 

The repeated writing of chemical formulae in the text is to be avoided 

where reasonably possible; instead, the name of the compound should 

be given in full. Exceptions may be made in the case of a very long 

name occurring very frequently or in the case of a compound being 

described as the end product of a gravimetric determination (e.g. 

phosphate as P2O5). 

Footnotes 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively 

throughout the article. Many word processors can build footnotes into 

the text, and this feature may be used. Otherwise, please indicate the 

position of footnotes in the text and list the footnotes themselves 

separately at the end of the article. Do not include footnotes in the 

Reference list. 

Artwork 

Electronic artwork General points 

Make sure you use uniform lettering and sizing of your original 

artwork. Embed the used fonts if the application provides that option. 
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Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, 

Times New Roman, Symbol, oruse fonts that look similar. 

Number the illustrations according to their sequence in the text. Use a 

logical naming convention for your artwork files. 

Provide captions to illustrations separately. 

Size the illustrations close to the desired dimensions of the published 

version. Submit each illustration as a separate file. 

  

 

 

A detailed guide on electronic artwork is available. 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed 

information are given here. 

Formats 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application 

(Word, PowerPoint, Excel) then please supply 'as is' in the native 

document format. 

Regardless of the application used other than Microsoft Office, when 

your electronic artwork is finalized, please 'Save as' or convert the 

images to one of the following formats (note the resolution 

requirements for line drawings, halftones, and line/halftone 

combinations given below): 

EPS (or PDF): Vector drawings, embed all used fonts. 

TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), keep to a 

minimum of 300 dpi. TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white 

pixels) line drawings, keep to a minimum of 

1000 dpi. TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped line/half-tone 

(color or grayscale), keep to a minimum of 500 dpi. 

Please do not: 

Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, 

WPG); these typically have alow number of pixels and limited set of 

colors; 

Supply files that are too low in resolution; 

Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Color artwork 
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Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF 

(or JPEG), EPS (or PDF), or MS Office files) and with the correct 

resolution. If, together with your accepted article, you submit usable 

color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that 

these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other 

sites) regardless of whether or not these illustrations are reproduced in 

color in the printed version. For color reproduction in print, you will 

receive information regarding the costs from Elsevier after receipt of 

your accepted article. Please indicate your preference for color: in 

print or online only. Further information on the preparation of 

electronic artwork. 

Tables 

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be 

placed either next to the relevant text in the article, or on separate 

page(s) at the end. Number tables consecutively in accordance with 

their appearance in the text and place any table notes below the table 

body. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented 

in them do not duplicate results described elsewhere in the article. 

Please avoid using vertical rules and shading in table cells. 

References 

References concerning unpublished data and "personal 

communications" should not be cited in the reference list but may be 

mentioned in the text. 

Data references 

  

 

 

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in 

your manuscript by citing them in your text and including a data 

reference in your Reference List. Data references should include the 

following elements: author name(s), dataset title, data repository, 

version (where available), year, and global persistent identifier. Add 

[dataset] immediately before the reference so we can properly identify 

it as a data reference. The [dataset] identifier will not appear in your 

published article. 

Reference management software 

Most Elsevier journals have their reference template available in many 

of the most popular reference management software products. These 

include all products that support Citation Style Language styles, such 
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as Mendeley and Zotero, as well as EndNote. Using the word 

processor plug-ins from these products, authors only need to select the 

appropriate journal template when preparing their article, after which 

citations and bibliographies will be automatically formatted in the 

journal's style. If no template is yet available for this journal, please 

follow the format of the sample references and citations as shown in 

this Guide. 

Users of Mendeley Desktop can easily install the reference style for 

this journal by clicking the following link: 

http://open.mendeley.com/use-citation-style/livestock-science 

When preparing your manuscript, you will then be able to select this 

style using the Mendeley plugins for Microsoft Word or LibreOffice. 

Reference style 

Text: All citations in the text should refer to: 

Single author: the author's name (without initials, unless there is 

ambiguity) and the year of publication; 

Two authors: both authors' names and the year of publication; 

Three or more authors: first author's name followed by 'et al.' and the 

year of publication. Citations may be made directly (or 

parenthetically). Groups of references should be listed first 

alphabetically, then chronologically. 

Examples: 'as demonstrated (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and 

Jones, 1999). Kramer et al. (2010) have recently shown ....' 

List: References should be arranged first alphabetically and then 

further sorted chronologically if necessary. More than one reference 

from the same author(s) in the same year must be identified by the 

letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication. 

Examples: 

Reference to a journal publication: 

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2010. The art of 

writing a scientific article. J. Sci. Commun. 163, 51–59. 

Reference to a book: 

Strunk Jr., W., White, E.B., 2000. The Elements of Style, fourth ed. 

Longman, New York. 
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Reference to a chapter in an edited book: 

Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare an electronic 

version of your article, in: Jones, B.S., Smith , R.Z. (Eds.), 

Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 

281–304. 

Reference to a website: 

Cancer Research UK, 1975. Cancer statistics reports for the UK. 

http://www.cancerresearchuk.org/ 

aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ (accessed 13 March 2003). 

Reference to a dataset: 

[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T., 2015. 

Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest 

compositions. Mendeley Data, v1. https://doi.org/10.17632/ 

xwj98nb39r.1. 

Journal abbreviations source 

Journal names should be abbreviated according to the List of Title 

Word Abbreviations. Video 

Elsevier accepts video material and animation sequences to support 

and enhance your scientific research. Authors who have video or 

animation files that they wish to submit with their article are strongly 

encouraged to include links to these within the body of the article. 

This can be done in the same way as a figure or table by referring to 

the video or animation content and noting in the body text where it 

should be placed. All submitted files should be properly labeled so 

that they directly relate to the video file's content. . In order to ensure 

that your video or animation material is directly usable, please provide 

the file in one of our recommended file formats with a preferred 

maximum size of 150 MB per file, 1 GB in total. 

Video and animation files supplied will be published online in the 

electronic version of your article in Elsevier Web products, including 

ScienceDirect. Please supply 'stills' with your files: you can choose 

any frame from the video or animation or make a separate image. 

These will be used instead of standard icons and will personalize the 

link to your video data. For more detailed instructions please visit our 

video instruction pages. Note: since video and animation cannot be 

embedded in the print version of the journal, please provide text for 
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both the electronic and the print version for the portions of the article 

that refer to this content. 

Supplementary material 

Supplementary material such as applications, images and sound clips, 

can be published with your article to enhance it. Submitted 

supplementary items are published exactly as they are received (Excel 

or PowerPoint files will appear as such online). Please submit your 

material together with the article and supply a concise, descriptive 

caption for each supplementary file. If you wish to make changes to 

supplementary material during any stage of the process, please make 

sure to provide an updated file. Do not annotate any corrections on a 

previous version. Please switch off the 'Track Changes' option in 

Microsoft Office files as these will appear in the published version. 

RESEARCH DATA 

 This journal encourages and enables you to share data that supports 

your research publication where appropriate, and enables you to 

interlink the data with your published articles. 

Research data refers to the results of observations or experimentation 

that validate research findings. To facilitate reproducibility and data 

reuse, this journal also encourages you to share your software, code, 

models, algorithms, protocols, methods and other useful materials 

related to the project. 

Below are a number of ways in which you can associate data with 

your article or make a statement about the availability of your data 

when submitting your manuscript. If you are sharing data in one of 

these ways, you are encouraged to cite the data in your manuscript and 

reference list. Please refer to the "References" section for more 

information about data citation. For more information on depositing, 

sharing and using research data and other relevant research materials, 

visit the research data page. 

Data linking 

If you have made your research data available in a data repository, you 

can link your article directly to the dataset. Elsevier collaborates with 

a number of repositories to link articles on ScienceDirect with relevant 

repositories, giving readers access to underlying data that gives them a 

better understanding of the research described. 

There are different ways to link your datasets to your article. When 

available, you can directly link your dataset to your article by 

providing the relevant information in the submission system. For more 

information, visit the database linking page. 
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For supported data repositories a repository banner will automatically 

appear next to your published article on ScienceDirect. 

In addition, you can link to relevant data or entities through identifiers 

within the text of your manuscript, using the following format: 

Database: xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 

1XFN). 

Mendeley Data 

This journal supports Mendeley Data, enabling you to deposit any 

research data (including raw and processed data, video, code, 

software, algorithms, protocols, and methods) associated with your 

manuscript in a free-to-use, open access repository. Before submitting 

your article, you can deposit the relevant datasets to Mendeley Data. 

Please include the DOI of the deposited dataset(s) in your main 

manuscript file. The datasets will be listed and directly accessible to 

readers next to your published article online. 

For more information, visit the Mendeley Data for journals page. Data 

statement 

To foster transparency, we encourage you to state the availability of 

your data in your submission. This may be a requirement of your 

funding body or institution. If your data is unavailable to access or 

unsuitable to post, you will have the opportunity to indicate why 

during the submission process, for example by stating that the research 

data is confidential. The statement will appear with your published 

article on ScienceDirect. For more information, visit the Data 

Statement page. 

AudioSlides 

  

 

 

The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation 

with their published article. AudioSlides are brief, webinar-style 

presentations that are shown next to the online article on 

ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize their 

research in their own words and to help readers understand what the 

paper is about. More information and examples are available. Authors 

of this journal will automatically receive an invitation e- mail to create 

an AudioSlides presentation after acceptance of their paper. 

Virtual Microscope 
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The journal encourages authors to supplement in-article microscopic 

images with corresponding high resolution versions for use with the 

Virtual Microscope viewer. The Virtual Microscope is a web based 

viewer that enables users to view microscopic images at the highest 

level of detail and provides features such as zoom and pan. This 

feature for the first time gives authors the opportunity to share true 

high resolution microscopic images with their readers. More 

information and examples. Authors of this journal will receive an 

invitation e- mail to create microscope images for use with the Virtual 

Microscope when their manuscript is first reviewed. If you opt to use 

the feature, please contact virtualmicroscope@elsevier.com for 

instructions on how to prepare and upload the required high resolution 

images. 

 

 

 

 


