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• O clima tropical úmido é caracterizado por altas temperatura
e umidade relativa do ar, o que pode gerar desconforto
térmico nos animais.

• A troca de calor por contracorrente é um dos principais
mecanismos de termorregulação testicular e pode ser
avaliado com auxílio de ultrassonografia Doppler.

• Não há relatos do uso da ultrassonografia Doppler como
recurso diagnóstico para ovinos mantidos a campo sob
condições de clima tropical úmido.

A HVFR foi superior (P<0.05) na estação chuvosa, o que sugere

que nesta estação há uma maior demanda de irrigação

testicular, podendo ser causada por um aumento no

metabolismo celular testicular ou alteração da conformação

dos vasos por mecanismos termorregulatórios.

A taxa de fluxo em alta velocidade testicular foi superior na estação chuvosa, caracterizada por maior umidade relativa e menores

temperatura do ar e THI-Índice de Temperatura e Umidade em relação a estação menos chuvosa.

Variável
Estação
chuvosa

Estação

menos chuvosa

Temperatura do ar (°C) 28.0±0.3b 30.9±0.3a

Umidade relativa (%) 84.1±0.9a 69.9±0.9b

THI 80.0±0.5b 82.5±0.7a

HVFR (%) 71.0±1.0a 61.0±1.0b

Tabela 1. Variáveis climáticas e taxa de fluxo em alta velocidade
(HVFR) dos vasos sanguíneos dos cordões espermáticos
(média±erro-padrão) de carneiros Santa Inês adultos
registrados nas estações chuvosa e menos chuvosa, em região
de clima tropical úmido.

ab Diferentes letras minúsculas indicam diferenças significativas
entre estações climáticas (P<0.05).

Fig. 1. Representação esquemática do delineamento
experimental do estudo para avaliar o efeito de variáveis
climáticas nas respostas termorregulatórias sistêmica e
testicular e na hemodinâmica testicular de carneiros Santa Inês
sob clima tropical úmido.

Fig. 2. Imagens da avaliação da taxa de fluxo em alta
velocidade de vasos sanguíneos dos cordões espermáticos.
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OBJETIVO

Avaliar o efeito das variações microclimáticas durante distintas

estações climáticas sobre a taxa de fluxo em alta velocidade dos

vasos sanguíneos dos cordões espermáticos de reprodutores

ovinos deslanados criados em clima tropical úmido.


