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oryâporal ee freqüência
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A temperatura
temperatura corporal
corporal dos
dos caprinos
caprinos pode
pode apresentar
apresentar valor
valor médio
mAdiodede
39.30C SARDÁ
SARDA (1961),
(1961), 39,50C
39,50C KOLB
KOLB(1976),
(1976).ou
o ude
de39,90C
39,90CDUKES
DUKES(1973),
(1973),podenpoden39,30C
do variar de
de 38,5
38.5 aa40,5OC,
40,50C, conforme
conforme DUKES
DUKES(1973).
(1973).AAvariação
variaçãodadatemperatura
temperatura
SARDÁ
corporal
corporal de
de caprinos
caprinos saoios
sadios pode
podeestar
estar na
nadependência
dependênciado
d osexo,
sexo,idade
idadeSARDÁ
(1961). BR
BRAZ
(1971), DUKES
DUKES(1973)
(1973)eeKOLB
KOLB(1976),
(1976).exercício
exercícioSARDÁ
SARDA(1961),
(1961).DUOU(1961),
AZ (1971),
KES
KES (1973)
(1973) ee KÒLB(1976),
~ Ò ~ ~ ( 1 9 7raça,
raça,
6 ) , BRAZ
BRAZ (1971),
(1971),hora
horado
dodia
diaBRAZ
BRAZ(1971)
(1971)e eKOLB
KOLB
(1976),
(1976), estação
estação do
d o ano
ano DUKES
DUKES(1973),
(19731,alimentação,
alimentação,estado
estadonutricional
nutricionale etrabalho
trabalho
SARDÁ (1961),
(1961), BRAZ
BRAZ (1972),
(1972).eeKOLB
KOLB(1976),
(1976).cio
cioe eparto
paitoBRAZ
BRAZ(1971),
(19711,
digestivo
digestivo SARDÁ
gestação
gestação BRAZ
BRAZ (1971)
(1971) ee KOLB
KOLB (1976)
(1976),
temperatura ambiente
ambienteSARDÁ
SARDÁ(1961),
(1961).
; temperatura
BRAZ
(1971), DUKES
DUKES(1973)
(1973)eeSVENDSÜN
SVENDSON(1976).
(1976).
BRAZ (1971),
A freqüência
frequência normal
normal do
do pulso
pulsoem
emcaprinos
caprinossegundo
segundoKELLY
KE LLY(1976)
(1976)e eBLOBLOOD,
00, HENDERSON,
HENDERSON, RADOSTITS
RADOSTITS (1983)
(1983)éA de
de70
70aa90
90p.p.m.,
p.p.m., conforme
conformeMAREK,
MAREK,
MOCSY
de 70
70 aa 80
80 p.p.m.,
p.p.m., entretanto
entretantopara
paraJARDIM
JARDIM(1982)
(1982)nonocaprino
caprino
MOCSY (1973)
(1973) éA de
jovem essa
de 85
85 p.p.m.,
p.p.m., eeno
nocaprino
caprinoadulto,
adulto,dede5050a a8080p.p.m.,
p.p.m., enenessa variação
variação éA de
p.p.m..
quanto
quanto que
que BRAZ
BRAZ (1972)
(1972)relata
relatapara
paracaprinos
caprinosjovens
jovensvalores
valoresde
de6060a a9090p.p.m..
KELLY
KELLY (1976)
(1976)afirma
afirma que
que aaingestão
ingestãode
degrandes
grandesquantidades
quantidadesdedealimentos
alimentos
causa
causa aumento
aumento considerável
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nafreqüência
frequênciado
dopulso
pulsoeeque
queruminação
ruminaçãoeleva
elevaem
em
3%
BLOOD,HENDERSON, RADOSTITS
RADOSTITS(1983),
(1983),coco3% essa
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frequência, no
noentanto
entanto BLOOD,HENDERSON,
menta que
que aa freqüência
frequência do
do pulso
pulsodepende
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docoração,
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nãosendo
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d osistema
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periférico,podendo
podendoouounão
não
coincidir
cardfaca.
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p.p.m.,
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w m ovalor
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5 5 0aa83
83 ±+■ 7,04
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p.p.m..
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variação de
de77
77 ±+. '5,50
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~emi-Áridas.obriga
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de
de resultados
resultados de
de outros
outros autores
autoresonde,
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namaioria
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vezes,asascondições
condiçõesamambientais
daquetasobservadas
observadasno
noBrasil.
Brasil.Desta
Destaforforbientais ee alimentares,
alimentares, são
sãodiferentes
diferentesdaquelas
ma, busca-se
busca-se com
com este
estetrabalho,
trabalho, contribuir
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nopreenchimento
preenchimentodesta
destalacuna
lacunananali-literatura
teratura nacional,
nacional, estudando
estudando aainfluência
influênciadas
dascondições
condiçõesambientais,
ambentais,período
períodododo
dia
pubo.
dia ee sexo
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sobreaatemperatura
temperaturacorporal
corporaleefreqüência
frequênciado
dopulso.
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Durante oo estudo
estudo realizado
realizadono
nomunicípio
municfpiode
dePatos-PB,
Patos-PB, no
noperloúQ
perlodqdedemarmarDurante
1983.foram
foram examinados
examinados24
24caprinos
caprinosconsiderados
dinicamente
sadios
ço a maio
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considerados clinicamente
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da raça
raça Moxotó,
Moxotb, de
de ambos
ambos os
os sexos,
sexos, com
com idade
idade variando
variando entre
entre 1b
15 aa 18
18 meses,
meses,
da
todos nascidos
nascidos no
n o local
local da
da pesquisa.
pesquisa. Os
Os animais
animais foram
foram submetidos
submetidos as
as mesmas
mesmas
todos
condições
condições de
de manejo
manejo ee regime
regime de
de criação
criação semi-intensivo,
semi-intensivo, sendo
sendo soltos
soltos no
no pasto
pasto
tarde.
pela manhã
manhã ee recolhidos
recolhidos àà tarde.
pela
0 s animais
animais foram
foram divididos
divididos em
em dois
dois grupos,
grupos, sendo
sendo oo grupo
grupo IIconstituído
constituido
Os
por doze
doze machos.
machos. Continham-se
Continham-se os
os caprinos
caprinos indiindipor doze
doze fêmeas
fêmeas ee oo grupo
grupo IIII por
por
trinta minutos
minutos antes
antes das
das tomadas
tomadas de
de temperatura
temperatura corporal
corporal ee frefrevidualmente, trinta
quência do
do pulso
pulso procurando
procurando evitar
evitar oo "stress"
"stress" dos
dos mesmos.
mesmos. As
As variáveis
variáveis eram
eram
qüência
tarde. ObtiObtitomadas
tomadas uma
uma vez
vez por
por semana,
semana, duas
duas vezes
vezes ao
ao dia,
dia, pela
pela manhã
manhã ee àà tarde.
nha-se aa freqüência
frequência do
do pulso
pulso por
por palpação
palpação digital
digital na
na artéria
artériafemural,
femural, durante
durante um
um
nha-se
ap6s aa obtenção
obtenção desta,
desta, media-se
media-se aa temperatura
temperatura corporal
corporal utilizanutilizanLogo após
minuto. Logo
do-se termômetro
termômetro clínico, via
via retal,
retal, durante
durante três
três minutos.
minutos. Verificou-se
Verificou-se aatempetempedo-se
ratura ambiente
ambiente através
através de
de um
u m termômetro
termômetro de
de máxima
máxima ee mínima,
mínima, que
que era
era colocoloratura
sombra, durante
durante aa tomada
tomada da
da temperatura.
temperatura.
cado àà sombra,
cado

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante aa fase
fase experimental
experimental observou-se
observou-se que
que aa temperatura
temperatura concernente
concernente
Durante
o
0
ao período
periodo da
da manhã
manhã variou
variou de
de 27.0 aa 29,0
29,OoC
com uma
uma média
média de
de 27,6
27,60C
no
ao
C com
C ee no
o
periodo
da
tarde
oscilou
de
28.0
a
30,OoC
com
média
de
29,20C.
Os
resultados
período da tarde oscilou de 28,0 a 30,0 C com média de 29,20C. Os resultados
obtidos para
para temperatura corporal
corporal nos
nos períodos
períodos da
da manhã
manhã ee da
da tarde
tarde no
no sexo
sexo
obtidos
o
38.40C ee 39,0
39,OoC.
respectivamente, ee no
no sexo
sexo masculino
masculino de
de
feminino foi
foi de
de 38,40C
feminino
C, respectivamente,
0
o
37,90C
39,0oC,
demonstrou ocorrer
ocorrer influência
influência altamente
altamente significativa
significativa
37,9
C ee 39,0
C, demonstrou
(P ^
< 0,01)
0.01) da
da temperatura
temperatura ambiente
ambiente sobre
sobre aa temperatura
temperatura corporal,
corporal, concorconcor(P
dando portanto
portanto com
com APPLEMAN,
APPLEMAN,DELOUCHE/
(1958), SARDÁ
SARDÁ (1961),
(19611, RAO,
RAO,
dando
DELOUCHE | (1958),
(1965), BRAZ
BRAZ (1971),
(1971), DUKES
DUKES (1973),
(1973), KOLB
KOLB (1976,e
(1976,e KELLY
KELLY (1976)
(1976)conconMULLICK (1965),
dados contidos
contidos na
na tabela
tabela 1.
1.
forme dados
que no
no período
periodo da
da manhã,
manhã, aa temperatura
temperatura corporal
corporal do
do sexo
sexo
Verificou-se que
superjor ao
ao sexo
sexo masculino,
masculino, resultados
resultados que
que confirmam
confirmam as
as citações
citações
feminino éé superior
por SARDÁ
SARDA (1961),
(1961), BRAZ
BRAZ (1971),
(1971), DUKES
DUKES (1973)
(1973) ee KOLB
KOLB (1976)
(1976) quando
quando
feitas por
afirmam
afirmam que
que o fator
fator sexo
sexo interfere
interfere na
na temperatura
temperatura corporal.
corporal. No
N o período
período da
datarde
tarde
obtiveram-se valores médios
médios idênticos
idênticos nos
nos dois
dois sexos,
sexos, achados
achados observados
observados
também por LIMA
LIMA (1983).
(1983).
também
0
38,60C,
para caprinos
caprinos uma
uma temperatura
temperatura corporal
corporal média
média de
de 38,6
Encontrou-se para
C,
ao observado
observado por
por APPLEMAN,
APPLEMAN, DELOUCHE
DELOUCHE (1958),
(12581, em
em temtemvalor este, superior ao
o
peratura ambiente de
de 23,0
23,0oC,
as que
que SARDÁ
SARDA (1961),
(1961). DUKES
DUKES (1973)
(1973)ee
peratura
C, inferior as
(1976) obtiveram
obtiveram em
em diferentes
diferentes condições
condições de
de clima,
clima, manejo
manejo ee de
de raça
raça ee
KELLY (1976)
as citadas
citadas por DUKES, SWENSON
SWENSON (1970)
(1970)ee BRAZ
BRAZ (1971).
(1971).
aproximada as

Obteve-se para
para os
os caprinos
caprinos do
do sexo
sexo feminino, uma
uma freqüência
frequência do
d o pulso
pulso
Obteve-se
mbdia no
n o período
período da
da manhã, de
de 75,3
7 5 3 p.p.m.,
p.p.m., ee para
para oo período
periodo da
da tarde,
tarde, 79,8
79,8
média
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p.p.m.. Nos
Nos caprinos
caprinos do
do sexo
sexo masculino
masculinoencontrou-se
encontrou-seuma
umafreqüência
frequênciamédia
médiado
do
p.p.m..
72.5 p.p.m.'
p.p.m.' ee no
no período
períododa
datarde
tardede
de78,3
78.3p.p.m.,
p.p.m.,
pulso
pulso no
no período
periodo da
da manhã
manhã72,5
observou-se diferença
observou-se
diferença significativa
significativa (P
(P <
C 0,01)
0.01) entre
entreos
osperíodos
períodosdo
dodia
diapara
para
dois sexos
sexos ee entre
entre os
ossexos,
sexos, revelou
reveloudiferença
diferençasignificativa
significativano
noperíodo
períododa
damamaos dois
enquanto que
que na
na parte
parteda
datarde
tarde não
nãofoi
foisignificativa
significativaaavariação
variaçãoocorrida.
ocorrida.ReRenhã, enquanto
sultados
SARDA(1961),
(1961).
sultados estes
estes que
que se
se justificam
justificam com
com base
base nas
nasafirmações
afirmaçõesde
deSARDÁ
BRAZ
BRAZ (1971),
(1971), DUKES
DUKES (1973)
(1973)ee LIMA
LIMA (1983)
(1983)(tabela
(tabela1).
1).
76,5
O
O valor médio
médio obtido
obtido para
para aa freqüência
frequência do
do pulso
pulso de
decaprinos
caprinosde
de76,5
p.p.m., foi
p.p.m.,
foi inferior
inferior ao
ao que
que RAO,
RAO, MULLICK
MULLICK (1965)
(1965)obtiveram
obtiveramem
emcaprinos
caprinosjovens,
jovens,
estes autores
estes
autores afirmam
afirmam haver
haver influência
influência do
do fator
fator etário.
etário. Encontra-se
Encontra-sedentro
dentrodos
dos
MOCSY(1973),
(1973),KELLY
KELLY(1976)
(1976)ee
limites determinados
determinados por
por BRAZ
BRAZ (1972),
(1972). MAREK,
MAREK, MOCSY
CALDAS (1978).
CALDAS
Demonstrou-se que
que aa temperatura
temperatura corporal
corporal influi
influi significativamente
significativamente
Demonstrou-se
0,011 sobre
sobre aa freqüência
frequência do
do pulso
pulso nos
noscaprinos
caprinosdo
dosexo
sexofeminino
femininoeemasmas(P
(P ^ 0,01)
culino, apresentando
apresentando portanto
portantouma
umacorrelação
correlaçãolinear.
linear.

<
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Tabela
Tabela 11 - Valores
Valores rrédios
m6dio.sencontrados
emnirados para
paraterr
temperatura
peratura corporal
corporaleefreqüência
frequclnciado
dopulso
pulsodedecaprinos
caprinos
por períodos
períodoseesexos
sexos

GRUPOS
GRUPOS

Pt
RÍODOS
PER~ODOS

F~MEAS
IIFÊMEAS

Manhá
Manhã
Tarde
Tarde
Manhá
Manhã
Tarde

IIIIMACHOS

TEMPERATURA
TEMPERATURA
OORPORAL(OC)
CORPORAL(OC)

Média

FREQÜÊNCIA DO
FREQUÊNCIA
DO
PULSO (p.p.m.)
PULSO
(p.p.m.)

38,4
39,0
37,9
39,0

rs, 3
1r9,8
r2,5
irs,3

38,6

r6,5

ABSTRACT
ABSTRACT
The body
body temprra^ire,
temperature, the
thefrequem
frequency
thepulse
pulseofofgoats
goatsand
andtheir
theirrelatíon
relationofofthe
theenvironmental
environmental
y ofofthe
temperature
were sludied.
studied. Twenty
Twenty four
four normal
normalcapnnes
caprinesofofMoxotó
Moxotbbreed
breedofofboth
bothsex
sexofoffifteen
fifteentoto
irimperature were
eighteen months
eighteen
district,
months of
of age
age were
were used.
used. The
The research
researchwas
wasdeveloped
developedininPatos
Patos
district,state
stateofofParaíba.
Paraiba
o
During the
C, relative
the experiment
experiment itit was
was observed
observedan
anaverage
averagelocal
localtemperatura
temperatureofof29,0
29,OoC.
relativehum.dity
humidityofofairair
During
62.3% and
and pluvial
pluvialprecipitafion
precipitationof
of96,7mm.
96,7rnrn. The
Theanimals_were
animakwereexamined
exarninedone
oneday
dayper
perweek,
week,twice
twicea tl
of 62,3%
o
was verified
C and
day. ItI
verified an
an average
averageof
of38,6
38,6 ±i)0,66
10,660C
and76,51
76.5; ± |7,49
/7,49pulsations
pulsationsper
perminute
minute(p.p.m.),
(p.p.m.),
respectivelyto
tothe
the body
bodytemperature
temperatureand
andpulse
pulsefrequency.
frequency.ItItwas
wascorroborated
corroborated
theaverage
averagetemperature
temperature
respectívely
the
i( 0,5200
0,520C to
to the
thefemale
femalesex
se?and
and38,4
38,4 ± /0,7600
p,760Ctotothe
themale
malesex.
sex.The
Theaverage
averagefrequency
frequencyofof
of 38,7
38.7 ±|
the
Fylse In
in the
ihe female
female was
was 77,6
77,6 ±
i(7,8
17.8 p.p.m.,
p.p.m. and
andininthe
themale
mate75,4
75,4 ±216,88
16.88p.p.m..
p.p.m. Statlstically
Statistically
the pulse
significant (P
significant
(P < 0,01)
0.01) mfluences
influencesot
of factors,
factors, penod
periodofofday
dayand
andsex,
sex,on
onlhe
thebody
bodytemnerature
temperatureand
and
the pulse
pulsewere
wereconfirmed.
confirmed.
frequency
frequency of the
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