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O estudo demonstrou que a biometria testicular de garanhões da raça
Mangalarga Marchador se encontra dentro dos parâmetros descritos para

outras raças de mesmo porte, além de existir influência da idade na

avaliação das medidas biométricas dos testículos e das glândulas

acessórias na raça estudada.

As médias do diâmetro escrotal total de G1 (88,7 mm) foram inferiores a

G2 (94,5 mm). As médias de G2 inferiores a de G3 (104,1 mm) e G4
(108,6 mm), que foram iguais (P<0,05). Foi observado efeito de idade
para as mensurações de algumas glândulas acessórias, como bulbo

uretrais, largura do lobo prostático e altura de ampola do ducto deferente

(P<0,05) dentre as faixas etárias analisadas.

O experimento foi conduzido entre os meses de Janeiro de 2012 a

Julho de 2013 nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Para

realização das mensurações testiculares os animais foram contidos em

troncos. Com auxílio de paquímetro, as seguintes medidas foram

determinadas: comprimento testicular (avaliação realizada entre as

inserções da cabeça da cauda do epidídimo); largura testicular (maior

diâmetro lateral de cada testículo); altura testicular (avaliação entre o

corpo do epidídimo e sua extremidade contra lateral na região de maior

diâmetro); largura escrotal total (maior diâmetro escrotal latero-lateral,

abrangendo os dois testículos posicionados ventralmente no escroto);

consistência (1- flácido, 2-ligeiramente flácido, 3- normal, 4- ligeiramente

rígido, 5- rígido). Para avaliação das glândulas acessórias, das ampolas
dos ductos deferentes e do parênquima testicular, utilizou-se o aparelho
de ultrassom DP-2200 (Mindray®) na frequência de 5 MHz. Nas
mensurações das glândulas acessórias foram utilizadas as regiões de
maior diâmetro ao longo das secções realizadas.

Por representar um bom parâmetro para predição do potencial

reprodutivo de machos nas espécies domésticas, a biometria testicular

tem sido objeto de estudo. Em machos equinos adultos, a produção

espermática pode ser presumida a partir da avaliação das características

testiculares, que abrangem o volume e simetria desse órgão. Outras

estruturas importantes a serem avaliadas são as glândulas acessórias e

as ampolas dos ductos deferentes. Tendo como objetivo, este estudo

descreve as medidas biométricas dos testículos, das glândulas

acessórias e ampolas dos ductos deferentes de garanhões da raça

Mangalarga Marchador, demonstrando que a biometria testicular destes
se encontra dentro dos parâmetros descritos para outras raças de mesmo
porte, além de existir influência da idade na avaliação das medidas no
caso dos testículos e das glândulas acessórias.

Considering that testicular size represent a good parameter for

prediction of reproductive potential on various males of domestic

animals, the testis size has been studied. In adult horses males, sperm

production can also be presumed from the evaluation of testicular

characteristics, covering the volume and symmetry of that organ. Other

important structures to be evaluated are the accessory glands and the

ampoules. Having as goal this study, describes biometric

measurements of the testicles, of the accessory glands and of the

ampoules of vas deferens of stallions of the Mangalarga Marchador,

showing that testis size is within the parameters described for other

same-sized breeds, and that age influenced measurements of the

testes and accessory glands.

Na Equideocultura, a reprodução é uma das bases que conduzem o

desenvolvimento genético, sendo que, neste âmbito, o garanhão se
apresenta como peça chave. Em prol da eficiência na produção de
animais com qualidade, torna-se fundamental uma boa saúde

reprodutiva, cujas etapas avaliadas são o comportamento, os órgãos

reprodutivos e alguns aspectos seminais, todas influenciadas pela raça,
idade, tamanho, estado reprodutivo do garanhão e estação do ano. Aferir

a biometria testicular tem sido objeto de estudo por representar um bom

parâmetro para a previsão do potencial reprodutivo de machos em
diversas espécies domésticas. Em machos equinos adultos, a produção

espermática pode ser estimada a partir da análise das características

testiculares, são elas o volume e a simetria desse órgão, além de

identificar possíveis alterações patológicas. Outras estruturas

importantes a serem aferidas são as glândulas acessórias, comumente
um par de glândulas vesiculares (Figura 2), uma próstata bilobulada

(Figura 3), um par de glândulas bulbo uretrais (Figura 1), além de um par

de ampolas no ducto deferente, nas quais funcionam aumentando o
volume de fluidos, enzimas, aminoácidos e tampões no ejaculado. O

desenvolvimento das biotecnologias reprodutivas, dentre elas a

inseminação artificial, a transferência de embriões, o resfriamento e o

congelamento de sêmen, aumentam o interesse em melhorar a

produtividade dos garanhões. Sendo assim, os aspectos seminais são
analisados com a finalidade de dimensionar a fertilidade de um garanhão

e/ou amostras de sêmen, sejam elas refrigeradas ou congeladas

Foram utilizados 101 garanhões da raça Mangalarga Marchador

agrupados em quatro diferentes faixas etárias: 2-3 anos (G1), 4-6 anos
(G2), 7-15 anos (G3) e mais de 15 anos (G4).


