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AVALIAÇÃO ANDROLÓGICA EM TOUROS DE ALTO VALOR 

ZOOTÉCNICO 

 

Resumo 

  Com o presente trabalho objetivou-se mostrar o procedimento 

correto e eficaz de um exame andrológico em touros de alto valor zootécnico, 

com foco nos procedimentos por etapa, seus significados, impactos e relevância 

na pecuária mundial. Foi feita uma ampla abordagem sobre a temática, mas com 

foco direto na avaliação conduzida por profissionais capacitados 

intelectualmente e com adequada execução dos procedimentos. Para uma 

correta análise e conclusão dos resultados obtidos.  

Palavras-chave: Exame andrológico, sêmen, touros, reprodução animal. 
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ANDROLOGICAL EVALUATION IN BULLS OF HIGH ZOOTECHNICAL 

VALUE 

 

Abstract 

The present work aimed to show the correct and effective procedure of a 

breeding soundness exam in a bull of high zootechnical value, focused in the step 

by step of the procedures, their meanings, impacts and relevance in livestock 

worldwide. A broad approach was taken on the subject, however, with a direct 

focus on the evaluation conducted by intellectually qualified professionals and 

with correct execution of the actions. For a correct analysis and conclusion of the 

obtained results. 

Keywords: Breeding soundness exam, semen, bulls, animal breeding. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acesso a informação de qualidade vem sendo cada vez mais 

disseminado no meio agropecuário, e isso impacta em grandes mudanças na 

gestão das fazendas, seja na produção de grãos ou animais para consumo 

humano. Junto com a informação vem a tecnificação da produção, tornando os 

negócios muito mais produtivos. Na pecuária de gado de corte e leiteiro se faz 

cada vez mais o uso das descobertas tecnológicas e cientificas que melhoram o 

desempenho dos animais, impactando na lucratividade do produtor, sanidade e 

bem-estar animal, além do melhoramento genético. Este último ponto faz-se 

essencial nos dias de hoje, pois através desses animais melhorados se obtém 

números que podem resultar em um diferencial competitivo para os produtores 

no mercado.  

Um dos principais responsáveis por disseminar um bom material genético 

é o touro já previamente melhorado geneticamente, devido seus ótimos índices 

genotípicos e fenotípicos. Esse touro passará seu material genético para o 

rebanho geralmente por duas formas, seja pela monta natural ou através de seu 

sêmen utilizado por meio da inseminação artificial. Mas para que esse touro seja 

reconhecido como um bom reprodutor ele deve passar por uma bateria de 

exames, tanto para controle sanitário como determinação de qualidade seminal. 

Essa determinação da aptidão do touro para reprodução se dá pelo exame 

andrológico. Mesmo sendo muito importante para um sucesso produtivo da 

fazenda, muitos proprietários não têm informação alguma a respeito de seus 

reprodutores, fazendo com que em muitas circunstâncias isso traga um déficit 

no plantel e consequentemente prejuízos ao produtor, por mais esse motivo faz-

se necessário o exame andrológico nos touros.  

Para os touros de alto valor zootécnico são exigidos parâmetros mais 

criteriosos para avaliação andrológica, como maior número de exames em 

menor período de tempo, com constante reavaliação dos resultados obtidos pelo 

animal. Isto se faz necessário, pois são utilizados de maneira mais intensiva e 

poderão ser o futuro de rebanhos de uma região ou país. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Touros de alto valor zootécnico são utilizados principalmente por centrais 

de coleta e envase de sêmen, para a comercialização em larga escala do seu 

material genético. Mas para a entrada desses touros na central de reprodução, 

os mesmos devem possuir alguns pré-requisitos como o registro do animal no 

ministério e a certificação do animal na associação da raça, com atestado de 

pureza e índices zootécnicos, além do diagnóstico negativo para brucelose e 

tuberculose. Na central a avaliação da aptidão reprodutiva do touro irá ser 

fundamentada na inspeção da saúde geral, saúde do sistema genital, saúde 

genética, na análise da potentia coeundi e potentia generandi. 

Após regularizado e autorizada a entrada dos animais com potencial 

genético para a reprodução na central, estes devem passar por uma bateria de 

exames na quarentena até sua liberação para os piquetes e consequentemente 

coleta. No primeiro dia de chegada à quarentena é realizado o exame 

andrológico completo e coleta de material para diagnóstico de 

campilobacteriose, tricomonose, brucelose, diarreia viral bovina (BVD), leucose 

e rinotraqueíte infecciosa dos bovinos (IBR) (Menegassi, 2015). 

 

2.1. EXAME ANDROLÓGICO 

 

2.1.1. Identificação e anamnese: Deve-se ter para o registro as 

informações do animal e do proprietário. Como exemplo nome do proprietário, 

endereço, telefone para contato, se possuir mais de um proprietário relatar quais. 

Em relação ao animal o nome, raça, espécie, número de registro, brinco, 

tatuagem, data de nascimento, filiação, qualquer demarcação no exterior do 

animal que possa caracteriza-lo, peso, é recomendado colocar uma foto do 

animal. É importante também saber o histórico do animal se o mesmo teve 

alguma enfermidade, a quanto tempo apresentou a enfermidade (caso tenha 

sofrido de alguma), como foi o tratamento, procura-se saber como era a dieta 

desse animal, o regime de atividade sexual, se já participou de estação de 

monta, índice de prenhez (CBRA, 2013).  
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      2.1.2 Exame clínico geral: É realizada a avaliação dos sistemas 

locomotor, digestivo, circulatório, respiratório e nervoso. Defeitos nesses 

sistemas, ou enfermidades podem acarretar em prejuízo posteriormente, como 

exemplo problemas de casco ou aprumos podem trazer malefícios na hora da 

monta, dificultando ou impossibilitando a coleta por uso de vagina artificial. 

Algumas deformidades são de origem genética, por isso esses animais não 

podem ser considerados aptos para a reprodução, sendo removidos da função 

de reprodutor ou disseminador genético. Avalia-se também o escore de condição 

corporal (ECC), sendo avaliado entre 1 e 5, sendo 1 o animal muito magro e 5 o 

animal obeso. Touros que não tenham o ECC adequado para sua idade podem 

resultar em problemas reprodutivos, tanto de impotência coeundi como de 

impotência generandi. Vejamos o caso onde o sobrepeso pode interferir 

diretamente em ambas as impotências, o excesso de peso pode acarretar em 

artrite e artrose crônica nos animais, devido ao alto grau de dificuldade para se 

locomover e realizar a monta, com o desenvolvimento dessas enfermidades 

articulares o animal consequentemente irá apresentar dor, pode apresentar 

hipertermia e passará a sofrer alteração negativa na produção espermática. 

Dependendo do grau da lesão esse touro não conseguirá realizar a monta, isso 

levaria a uma perda econômica e produtiva por uma impotência coeundi. Se 

tratando de impotência generandi o sobrepeso traria fortes consequências na 

termorregulação escrotal, devido ao armazenamento de grande quantidade de 

gordura na região subcutânea do escroto, resultando em defeitos na produção 

espermática pelos testículos devido a dificuldade de termorregulação. Já o sub 

peso pode acarretar em uma deficiência hormonal, como exemplo, o macho 

necessita de gordura para produção de testosterona. Lembrando que os 

testículos devem apresentar temperatura em torno de 4 graus abaixo da 

corpórea (CBRA, 2013). 

      2.1.3. Exame clínico do aparelho reprodutor: O exame dos órgãos 

reprodutivos é feito pela avaliação externa e interna (transretal), com o animal 

em estação, por meio da palpação ou com auxílio do ultrassom. O exame interno 

realizado por meio da palpação retal onde são examinadas as glândulas sexuais 

acessórias do macho: ampolas dos ductos deferentes, glândulas vesiculares, 

próstata e bulbouretrais, estas últimas normalmente não são palpáveis. É 

avaliado o tamanho, consistência, simetria, sensibilidade e mobilidade. Já com 
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o auxílio do ultrassom é possível observar se a vesícula seminal apresenta algum 

tipo de alteração (fibrose, presença de líquido em excesso) que pode ser 

indicativo de uma enfermidade em curso ou previamente estabelecida, por 

exemplo, uma vesiculite (Menegassi, 2015).  

No exame externo, é avaliado a bolsa escrotal, verificando presença de 

lesões, a temperatura, elasticidade da pele, ectoparasitas, espessura, 

sensibilidade e mobilidade. Posteriormente são avaliados os testículos. Para 

correta avaliação, o examinador deve se postar caudalmente ao animal, 

tracionando a bolsa escrotal levemente mantendo os testículos distendidos.  

Após posicionados avalia-se a forma dos testículos (ovalada, esférico, 

piriforme...), se estão simétricos, consistência (fibroelástica, firme, flácida...), 

mobilidade (o testículo não deve apresentar resistência ao se mover dentro do 

saco escrotal, como em sinal de aderência), sensibilidade dolorosa ( deve-se ter 

cuidado para não confundir com algum desconforto por estresse, ou cócegas), 

biometria testicular (medição do perímetro escrotal, feita com fita métrica 

posicionada no ponto maior da região mediana, e medir comprimento e largura 

com o auxílio de paquímetro) (Menegassi, 2015). 

Cada raça de touro tem suas particularidades, é necessário levar em 

conta a idade do animal, sistema de criação, nutrição, ECC, esses pontos devem 

ser levados em consideração para o laudo final. A avaliação dos testículos é de 

extrema importância já que além de órgão responsável pela produção de 

espermatozoides, é um fator de alta herdabilidade. Dando procedência ao 

exame, examina-se também os epidídimos, estes são compostos por cabeça, 

corpo e cauda, verifica-se sua integridade e se há alguma alteração morfológica, 

de temperatura e de volume, alterações no epidídimo podem ocorrer por traumas 

ou infecções locais ou sistêmicas. Cordões espermáticos são avaliados por seu 

volume, sensibilidade e torções. Um aumento de volume pode indicar a 

existência de cistos, hérnias, inflamação, varicocele (CBRA, 2013). 

Tratando-se de touros de alto valor zootécnico, a avaliação do prepúcio é 

de extrema importância e deve ser avaliada segundo o padrão da raça pela 

associação de criadores da raça em questão. Esta avaliação é realizada com o 

examinador ficando lateralmente ao touro. É examinada a integridade da pele, 

mucosa e tecido subcutâneo, presença de feridas, ectoparasitas, e 

principalmente cicatrizes, pois estas podem ser indicativos de que o animal 
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passou por alguma cirurgia previamente, podendo ser até para alguma correção 

morfológica. Considera-se o tamanho e o formato do prepúcio e largura do óstio 

prepucial (CBRA, 2013). 

Para avaliação do pênis, considera-se ele exposto e retraído, analisando 

mucosa, integridade, presença de secreções, deformidades e livre passagem 

pelo prepúcio. 

     2.1.4. Avaliação do comportamento sexual:  Em complemento aos 

testes já realizados, é realizado o teste de libido, o touro necessita passar por 

alguns processos antes de realizar a monta, seja o  de olfação, reflexo de 

flehmen, onde o touro em contato com a fêmea (principalmente quando esta, se 

encontra em cio) o touro ao erguer a cabeça e o lábio superior, consegue por 

meio do olfato e do órgão vomeronasal detectar feromônios que irão conduzir 

informações e impulsos nervosos pelo organismo do animal, atuando então nas 

funções hormonais, reprodutivas e principalmente no comportamento sexual do 

animal. O reprodutor também demonstra interesse na fêmea, lambendo a vulva, 

dorso e região lombar lateralmente. Outro indicativo por parte do touro é a 

liberação de liquido seminal, até finalizar com a monta propriamente dita 

(Galvani, 1998). O exame consiste em colocar o touro juntamente com fêmeas 

não necessitando todas estarem no cio, e então é observada a taxa de serviço 

realizada pelo touro, como observado na tabela 1, ou seja, quantas montas 

completas ele consegue realizar, levando em consideração todos os movimentos 

de corte e o local, espaço em que se está realizando a avaliação. 
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Tabela 1. Teste de libido, segundo Osborne (1971), modificado por 

Chenoweth (1974). 

Pontuação   Atitude (s) 

0 Macho não mostrou interesse sexual 

1 Identificação da fêmea em estro e interesse sexual mostrado 

somente uma vez (olfação com reflexo de Flehmen) 

2 Positivo interesse sexual pela fêmea, em mais de uma ocasião 

3 Ativa perseguição da fêmea, com persistente interesse sexual, 

mas sem tentativa de monta 

4  Uma monta ou tentativa de monta, mas nenhum serviço 

5 Duas montas ou tentativas de monta, mas nenhum serviço 

6 Mais do que duas montas ou tentativas de monta, mas nenhum 

serviço 

7 Um serviço, seguido por nenhum interesse sexual 

8 Um serviço, seguido por interesse sexual, incluindo montas ou 

tentativas de monta 

9 Dois serviços, seguidos por nenhum interesse sexual 

10 Dois serviços, seguidos por interesse sexual, incluindo montas, 

tentativas de monta ou serviços 
  

Fonte: Barbosa et al., 2005 
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2.2. COLETA E AVALIAÇÃO SEMINAL 

 Existem várias formas de se obter a amostra de sêmen, mas para 

avaliação do touro com alto valor zootécnico, se utiliza apenas duas, coleta com 

vagina artificial e coleta por eletroejaculador. Deve-se atentar a diferenças nos 

ejaculados apresentados por cada método. Ejaculado obtido por meio de 

eletroejaculador possui em sua maioria aparência mais translucida, indicando 

menor concentração e maior volume, quando comparado ao sêmen obtido por 

vagina artificial. Lembrando que para todos os parâmetros avaliados o método 

de coleta com vagina artificial se aproxima mais do fisiológico. O ejaculado é 

avaliado quanto a cor, aspecto, volume, concentração, motilidade, vigor, 

morfologia.  

2.2.1. Cor e aspecto: O sêmen deve apresentar cor entre branca e 

amarelo-marfim, qualquer alteração de cor pode ser indicativo de problemas no 

ejaculado, como exemplo cores achocolatadas/avermelhadas, amarelo vivo 

representam células inflamatórias, sangue, pus (podendo ser decorrente de 

hematomas, lesões na mucosa peniana, comprometimento das glândulas 

anexas) e urina respectivamente. O aspecto está diretamente correlacionado a 

concentração espermática sendo classificado em cremoso (>1000x106/mm3), 

leitoso (500 – 1000x106/mm3), seroso (300 – 500x106/mm3) ou aquoso 

(<300x106/mm3), (SRB,2008). Deve-se atentar também a presença de sujidades 

e contaminantes como areia, pelos e pus no ejaculado.  

2.2.2. Concentração: A concentração pode ser medida através da 

contagem pela câmara de Neubauer, mas essa é uma técnica não muito utilizada 

em centrais de coleta de sêmen. Nas centrais a concentração espermática é 

medida adicionando 50 microlitros de sêmen em 7ml de solução salina com 1% 

de formol, então com o auxílio do aparelho eletrônico espectrofotômetro ocorrerá 

a medição de intensidade de comprimento de onda absorvido na cubeta pela 

transmitância. A concentração mínima deve ser de 350x106/ml (CBRA, 2013). 

2.2.3. Motilidade e Vigor: A motilidade pode ser avaliada pelo método 

computadorizado (CASA) ou com o auxílio de um microscópio óptico ou de 

contraste de fase. A motilidade nada mais é do que a porcentagem de 

espermatozoides vivos realizando movimento progressivo. Para o exame utiliza-

se uma gota de sêmen diluído em 40 microlitros de diluente entre lâmina e 
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lamínula, nesse processo todo o material deve ser previamente aquecido a 37ºC, 

como lâmina, lamínula e ponteiras, lembrando que o valor mínimo para a 

primeira avaliação é de 60%, e após congelamento é de 30%. O vigor é uma 

avaliação subjetiva que é analisada no mesmo momento em que se avalia a 

motilidade, e julga-se a intensidade do movimento realizado pelo 

espermatozoide, e ele é classificado de 0 – 5, na qual 0 é quando todos os 

espermatozoides estão parados, 1 ele está praticamente inerte, 2 está lento, 3 

apresenta movimento intermediário, 4 significa movimento progressivo retilíneo 

rápido, e 5 progressivo retilíneo muito rápido. Para liberação do sêmen este deve 

passar no teste de termo resistência, onde o sêmen já congelado vai ser 

descongelado e mantido a uma temperatura de 36ºC por 3 horas, então este 

deverá apresentar um mínimo de 20% de motilidade e 2 de vigor (CBRA, 2013).  

2.2.4. Avaliação morfológica: A avaliação morfológica consiste em 

analisar os espermatozoides de acordo com a sua estrutura morfológica e 

quantificar os defeitos apresentados em uma amostra de sêmen daquele 

determinado touro, o resultado será dado em porcentagem. A análise pode ser 

feita pelo método de preparação úmida, com o uso de microscopia de 

interferência diferencial ou contraste de fase, como também por esfregaços 

corados e avaliados em microscópio óptico. Em ambos os métodos é importante 

ser criterioso para identificar as patologias espermáticas. Estas são classificadas 

em defeitos maiores ou menores. Quando do exame de touros comerciais, ou 

seja, de alto valor zootécnico, é necessária precisão nessa avaliação, pois 

determinadas patologias resultam em baixas taxas de concepção e de prenhez. 

Por exemplo, sêmen que apresente muitos defeitos do tipo pouch 

formation, que é um defeito maior, pode até apresentar alta taxa de fecundação, 

mas este defeito está correlacionado com alta taxa de reabsorção embrionária, 

resultando em baixa taxa de concepção (Barth,1989). Sêmen que apresente 

altos níveis de espermatozoides com cauda fortemente dobrada (defeito maior) 

terão baixa taxa de prenhez, devido a incapacidade de o espermatozoide fazer 

seu movimento correto e completo, para se locomover pelo trato reprodutor 

feminino até o encontro do ovócito para então ocorrer a fecundação do mesmo.  

São considerados defeitos maiores: defeitos estruturais de acrossoma; 

gota citoplasmática proximal; cabeça isolada patológica; estreito na base; 

piriforme; pequeno anormal; macro ou microcefalia; crateras; pouch formation; 
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defeitos de peça intermediária; teratológicos e fortemente dobrada ou enrolada 

(Barth,1989).   

Defeitos menores: acrossoma desprendido; cabeça isolada normal; 

defeito de inserção; cauda dobrada ou enrolada; dobrada com gota 

citoplasmática distal e gota citoplasmática distal (Barth,1989).  

Para a aprovação do sêmen o mesmo deve apresentar resultado menor 

ou igual a 10% de defeitos maiores e 30% de defeitos totais. E para liberação do 

sêmen congelado ele deve passar no teste de termo resistência e não podem 

apresentar valores superiores aos citados anteriormente. Caso o sêmen for 

requisitado para sexagem, o mesmo deve apresentar valores menores ou iguais 

a 10% de defeitos maiores e 20% de defeitos totais (CBRA, 2013). 

As características e os valores mínimos aceitáveis do ejaculado de touros 

em centrais de inseminação artificial estão listadas nos quadros 1 e 2.  

2.2.5. Espermocultura: a espermocultura é realizada em caso de 

suspeita clínica acometendo o trato reprodutor do touro, ou devido ao aspecto 

fora do padrão do ejaculado, como presença de pus. Rotineiramente a 

espermocultura pode ser feita a cada 60 dias caso o touro seja utilizado com 

frequência. 

3. EXAME SANITÁRIO 

 

Sêmen de touros de alto valor zootécnico é utilizado em inseminações 

artificiais e fecundação in vitro, mas para uma boa taxa de fecundação e prenhez 

o sêmen deve estar livre de infecções. Bactérias, vírus e protozoários podem 

resultar em altos índices de perda embrionária, entre as principais causas de 

morte embrionária precoces estão a tricomonose genital bovina, a 

campilobacteriose genital bovina, as micoplasmoses genital bovina, diarreia viral 

bovina (BVD) e a rinotraqueíte infecciosa bovina. Para se atestar que o animal 

se encontra livre dessas enfermidades, deve-se realizar coleta de material para 

análise laboratorial, para identificação do Campylobacter spp, faz-se coleta de 

conteúdo prepucial com o auxílio do swab para cultivo em laboratório, também 

existe outras formas para diagnóstico dessa bactéria como por exame 

microscópico direto, imunofluorescência e ELISA. O Tritrichomonas foetus, é um 

protozoário com aparência piriforme, e seu diagnóstico laboratorial é feito pela 
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coleta do lavado prepucial para cultivo em laboratório, onde consiste de 

incubação da amostra por 72 horas a 37ºC em meio específico para isolamento, 

o diagnóstico também pode ser realizado por meio de PCR. Além disso, são 

coletados sangue e soro dos animais em avaliação, para diagnóstico de BVD e 

brucelose respectivamente. Também se realiza teste diagnóstico para 

tuberculose. Para continuidade do manejo sanitário preconiza-se realização de 

vacinas contra clostridiose, raiva e leptospirose. Para liberação desse animal 

seja para monta, ou coleta de sêmen, ele deve apresentar resultados negativos 

em todas análises laboratoriais quanto a essas doenças listadas acima, caso 

apresente algum resultado positivo o animal fica invalidado para reprodução, 

dependendo da doença o animal deve ser descartado, ou reavaliado futuramente 

(Menegassi, 2015). 

4. DIAGNÓSTICO E LAUDO FINAL 

 

Após toda a bateria de exames, o médico veterinário deve elaborar uma 

ficha diagnóstico para cada animal examinado. Nesta, deve conter todos os 

resultados obtidos na avalição e o laudo final. O animal pode ser classificado 

como apto, questionável ou inapto para a reprodução. Animais considerados 

inaptos podem ser reavaliados dependendo da condição que o classificou como 

tal, caso esse tenha problemas graves como de hereditariedade este animal 

deve ser excluído da reprodução. Animais classificados como questionáveis 

deve-se refazer seu exame após 60 dias para laudo mais conclusivo, podendo 

este se tornar apto ou inapto para reprodução. Lembrando que na espécie bovina 

os animais levam em média de 60 dias para a espermatogênese (produção e 

maturação do sêmen), por isso deve-se respeitar esse tempo mínimo para uma 

reavaliação, e o laudo dado pelo médico veterinário tem validade de 60 dias 

corridos, podendo ser usado tanto para campo, centrais de reprodução, leilões 

e pistas de exposição (Menegassi, 2015). 
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5. CONCLUSÃO  

 

Em resumo, a bovinocultura vem sofrendo um grande avanço tecnológico, 

estrutural, econômico e genético, este se faz devido ao constante estudo na área 

de melhoramento genético. Touros com potencial genético melhorado tem maior 

possibilidade de passar fenotipicamente esse material genético para sua prole, 

e isso pode ser feito por monta natural ou com a utilização do sêmen congelado, 

mas para que tudo ocorra perfeitamente deve-se ter a avaliação dos parâmetros 

clínicos gerais e do sistema reprodutivo dos touros, e claro imposição dos 

aspectos nutricionais e sanitários para os mesmos. Por isso, o exame 

andrológico rigoroso e detalhado em touros de alto valor zootécnico é de extrema 

importância para determinar o sucesso da pecuária mundial.  

 

Quadro 1 – Características e valores mínimos aceitáveis do ejaculado de 

touros em central de IA 

Características   Valores 

Cor Branca ou amarelo-marfim 

Aspecto Livre de sujidades  

Doses 100 

Concentração espermática  350x106 /ml 

Motilidade espermática  60% 

Vigor 3 

Contaminantes 500 unidades formadoras de 

colônia por ml 

Defeitos maiores 10 

Defeitos totais 30 

Defeitos individuais maiores 5 

Defeitos individuais menores 10 

Fonte: (CBRA, 2013). 
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Quadro 2 – Características e valores mínimos aceitáveis do sêmen pós-

congelamento em central de IA 

Características   Valores 

Motilidade espermática 30 

Vigor 3 

Nº espermatozoides por 

palheta 

10x106 

Defeitos maiores 10 

Defeitos totais 30 

Defeitos individuais maiores 5 

Defeitos individuais menores 10 

Fonte: (CBRA, 2013). 
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7. RELATÓRIO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

O estágio obrigatório supervisionado, é uma disciplina presente no 

currículo dos alunos graduandos em Medicina Veterinária da Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária na Universidade de Brasília. O estágio deve 

ser realizado no último período de graduação, sobre consentimento da 

coordenação e de um professor orientador. 

O estágio foi realizado na empresa de coleta e comercialização de sêmen 

bovino denominada Alta Genetics do Brasil LTDA, e consistiu de 296 horas, no 

período de 6 de março de 2017 até 5 de maio de 2017, sobre a supervisão do 

Dr. Neimar Severo. Também foi realizado 184 horas de estágio a campo sobre 

supervisão do médico veterinário autônomo Emanuel Doroteu. 

 

FIGURA 01: Visão aérea da central Alta Genetics do Brasil LTDA. Fonte: 

http://www.altagenetics.com.br/Sobre/AltaBrasil/. 

7.1  Planos de Atividades 

 - Acompanhamento clínico dos animais; 

          - Coleta de material para exames clínicos; 

- Exames andrológicos; 

          - Acompanhamento nos processos de produção de sêmen; 

- Coleta; 

 - Avaliação da qualidade do sêmen; 

 - Processamento e envase de sêmen bovino. 
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Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na Alta Genetics do Brasil LTDA 

Atividades desenvolvidas   Número 

Coleta com vagina artificial 698 touros 

Coleta com eletroejaculador 198 touros 

Avalição de controle e qualidade 

seminal 

2.990 palhetas 

Formulação de diluente 208 litros 

Exames andrológicos  27 touros 

Coleta de material para exames 

diagnóstico. 

149 animais 

Casqueamento  62 animais 

Doses de sêmen produzidas 311.710 

Vacinação  149 animais 

Procedimento cirúrgico 4 

Manejo dos touros e manequins * 

Tratamento de animais doentes * 

Higiene dos materiais * 

*Realizados diariamente 

7.2  Atividades Desenvolvidas 

 As atividades desenvolvidas seguiam uma rotina semanal, salvo 

exceções por problemas clínicos, eventos realizados na central ou outra 

adversidade. A coleta de sêmen dos touros é feita todos os dias, de início tem-

se a seleção dos touros a serem coletados no dia, estes são trazidos de seus 

piquetes para a área de higienização, onde é lavada a região prepucial externa 

e a parte interna do prepúcio com posterior secagem. A coleta pode ser feita de 

duas formas, seja por eletro ejaculador ou por uso de vagina artificial com monta 

em manequim artificial ou vivo. As vacas utilizadas como manequins também 

são higienizadas a fim de se evitar qualquer tipo de contaminação no ejaculado. 

As vaginas artificiais são preparadas na sala de vagina por um operador 

específico, este então entrega a vagina aos coletadores. 
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FIGURA  02: Vagina artificial. Autor: arquivo pessoal. 

7.2.1 Coleta, avaliação da qualidade do sêmen, envase e congelamento. 

Os touros eram colocados junto aos manequins para eles poderem 

reproduzir seu comportamento sexual mais próximo ao fisiológico, como por 

exemplo reflexo de Flehmen, exposição do pênis... então se faz a coleta do 

ejaculado desses touros, e esse ejaculado é levado ao laboratório para análise 

qualitativa e quantitativa. Ao receber o sêmen é adicionado 20ul de solução de 

antibiótico para cada ml de sêmen. A solução antibiótica é composta por 

gentamicina (3ml), solução de 1ml de tilosina mais 9ml de água destilada (2ml) 

e lincospectin (2ml). Em seguida é medido o volume por uma balança de 

precisão, e feita a medição da concentração com o auxílio de um 

espectrofotômetro, e realizada a primeira análise do vigor e motilidade no 

microscópio, onde necessita ser de no mínimo 60% de motilidade e 3 de vigor 

(em uma escala de 0-5) para que possa dar continuidade no processo de 

avaliação desse ejaculado, para posterior envase e congelamento. Todo esse 

processo é feito com materiais e soluções aquecidos à 37ºC.  

Ejaculados que apresentarem pus, sangue ou sujidades passam pelo 

California Mastite Test (CMT) onde irá verificar presença de agentes 

inflamatórios no sêmen. Independentemente do resultado o ejaculado será 

descartado.  

 É coletada uma amostra do sêmen para análise morfológica, onde os 

espermatozoides serão analisados em sua conformação, sendo observados 
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defeitos maiores e menores ao microscópio, para controle de qualidade. Serão 

aprovados para envase do sêmen, aqueles que apresentarem até no máximo 

20% de defeitos maiores e total de defeitos inferior à 30%. Antes de envasar, o 

sêmen também passa por um teste de pré congelamento, é feito uma simulação 

de congelamento de palhetas e em seguida ocorre o descongelamento 

simulando o descongelamento para sua utilização comercial em inseminação 

artificial. Será aprovado nesse teste o ejaculado que possuir motilidade igual ou 

superior à 35% e vigor 3.  

Após passar por essas avaliações citadas anteriormente, o sêmen será 

envasado, mas este precisa passar por duas diluições e consequente 

resfriamento. A primeira diluição com o diluente à temperatura de 37º C (diluente 

composto por gema de ovo 250ml, água destilada 750ml e triladyl a base de 

glicerol 250ml). Após diluído o sêmen é levado ao balcão de resfriamento e fica 

ali por duas horas a uma temperatura de 4º C, depois de duas horas tem-se a 

segunda diluição com o mesmo diluente citado acima, mas agora este estará a 

temperatura de 4ºC, a quantidade de diluente adicionado nas duas diluições é 

de acordo com o cálculo do programa para calcular a quantidade de doses que 

serão produzidas. 

Depois de ser realizada a diluição final, são impressas as palhetas 

contendo as informações do touro e a data, e então o sêmen é envasado nas 

palhetas pela máquina IMV IS4 a 4ºC. As palhetas serão contabilizadas e 

examinadas, removendo as que apresentarem algum problema de envase. Em 

seguida ocorrerá o congelamento das mesmas que é feito com o auxílio da 

máquina de congelamento, na qual começa a uma temperatura de 4ºC e 

decresce até -140ºC através de vapor de nitrogênio por sete minutos. Essas 

palhetas serão congeladas e armazenadas em botijões com nitrogênio líquido. 

Algumas amostras de cada lote de sêmen congelado de determinado touro, 

serão separadas para uma análise no dia seguinte, onde será determinado se 

esse lote irá ser comercializado ou reprovado para comercialização.  
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FIGURA  03: Coleta de touro curraleiro pé-duro com vagina artificial. Autor: arquivo pessoal. 

7.2.2 Coleta de sêmen para sexagem 

Os touros que vão ser coletados para sexagem de espermatozoides, são 

os primeiros a serem separados para coleta, e este sêmen passa pelos mesmo 

processo de avaliação citado previamente, só que com a diferença no critério de 

avaliação morfológica, onde este tem que apresentar até no máximo 10% de 

defeitos maiores e 20% de totais. O equipamento CASA pode ser usado como 

método de diagnóstico de morfologia, vigor e motilidade. O sêmen após 

aprovado é encaminhado para um laboratório parceiro da Alta onde ele será 

sexado de acordo com a prioridade para macho, fêmea ou ambos.   

7.2.3  Exame andrológico, e controle sanitário.  

Os exames andrológicos são realizados na entrada do animal a central, 

ainda na quarentena, ou quando se tem necessidade do exame para alguma 

determinação clínica, ou controle. É feito anamnese do animal, histórico, exame 

físico geral, exame físico do sistema reprodutor externo e interno (por meio da 

palpação retal). Na quarentena são coletadas amostras para diagnóstico de 

campilobacteriose, tricomonose, brucelose, BVD, leucose e IBR. Também é 

realizado teste diagnóstico para tuberculose bovina. Faz-se vacinação de raiva, 

excell 10, dectomidina, e aplicação de antibiótico preventivo para leptospirose. 

Além do mais, é coletado amostras de DNA para teste de genealogia. Os exames 

de campilobacteriose e tricomonose são repetidos por 4 semanas seguidas, e o 
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animal só é liberado caso apresente negativo em todas as baterias. Os demais 

são feitos apenas uma vez nesse período de quarentena. Espermocultura é 

apenas realizado quando o animal já está há algum tempo na central, para 

verificar contaminação após tempo de serviço.  

Esses exames são realizados semanalmente às segundas-feiras, de 

acordo com o rodizio dos touros. E também são realizados nas vacas que são 

utilizadas como manequins.  

 

FIGURA 04: Aplicação de vacina. Autor: arquivo pessoal. 

7.2.4  Avaliação e tratamento de casco 

Sabe-se que casco é de extrema importância para um bom desempenho 

animal, seja para ganho de peso, ou desempenho reprodutivo. Na Alta Genetics 

os touros são divididos em lotes para serem avaliados e casqueados. A cada 20 

dias um lote é avaliado e casqueado, e se necessário feito algum tipo de 

tratamento nos cascos, seja para úlcera de sola ou dermatite digital. Em caso de 

demartite digital o tratamento consiste de limpeza dos cascos, casqueamento, e 

uso de antibiótico tópico. Para úlcera de sola, além da limpeza, casqueamento, 

uso de cicatrizante, pode-se fazer também o uso de taco de madeira, com a 

intenção de aliviar a região afetada.  

Animais que no dia a dia forem observados claudicando, ou com resposta 

dolorosa no membro são examinados no tronco tombador no mesmo dia, e 

realizado tratamento assim que diagnosticado o problema causador dos sinais 

clínicos. 
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FIGURA 05: Casqueamento preventivo em tronco tombador. Autor: arquivo pessoal. 

7.2.5 Higiene dos materiais, equipamentos e laboratório 

Diariamente é realizada a higiene dos materiais reutilizáveis, como 

exemplo: tubos falcon; tubos de ensaio; pipetas... A limpeza é feita com o uso de 

detergente laboratorial alcalino, enxaguados em água corrente e posterior água 

destilada, em seguida os materiais são autoclavados e colocados em estufa de 

secagem.  

Os equipamentos e o restante do laboratório são higienizados 

diariamente, fazendo sempre a manutenção e revisão dos equipamentos quando 

necessários.  

7.2.6  Coleta com Eletroejaculador  

A coleta com eletroejaculador é realizada preferencialmente as quartas-

feiras e em dias que se faz necessidade pela logística da semana em relação a 

número de touros coletados. O uso de eletroejaculador é importante, pois 

possibilita a coleta de touros que estariam inviáveis a coleta por monta, seja por 

problemas musculares, de articulação, casco, libido, ou touros que ainda não se 

adaptaram a coleta com vagina artificial. Existem 5 pontos de coleta com 

eletroejaculador espalhados pela central, facilitando assim o manejo dos touros. 

No momento da coleta, os touros são colocados junto as manequins para 

estímulos hormonais e comportamentais, higienizados, e feita a massagem das 

vesículas seminais antes da introdução do eletroejaculador. Quando introduzido 

começa a realização da coleta por meio de impulsos elétricos na região das 



21 
 

vesículas seminais do animal, os primeiros líquidos excretados pelo animal são 

descartados por se tratar de praticamente liquido seminal com pouca presença 

de espermatozoides. Quando o ejaculado começa a apresentar maior 

concentração espermática através da análise de cor e consistência, faz-se então 

a coleta desse ejaculado e então é encaminhado ao laboratório para análises e 

sequência do processo de envase e congelamento. 

A emissão do sêmen das ampolas e ductos deferentes na uretra pélvica 

é uma resposta simpática, efetuada pela contração da musculatura lisa em 

resposta a estimulação dos nervos simpáticos lombares os quais formam o nervo 

hipogástrio. No touro, estes nervos terminam na região da ampola e vesículas 

seminais. A ereção e ejaculação são controladas pelos nervos parassimpáticos 

sacrais os quais formam os nervos pudendos pélvicos e internos, localizados ao 

nível da uretra pélvica e do corpo da próstata. A técnica de coleta consiste na 

aplicação de estímulos preparatórios para excitação, seguido por estímulos para 

desencadear a ejaculação. 

É importante, antes da eletroejaculação, fazer uma massagem nas 

glândulas anexas com a finalidade de melhorar o processo. 

Ejaculado que apresente concentração muito baixa é centrifugado e 

desprezado o sobrenadante. 

7.2.7  Tratamento de enfermidades  

Diariamente no período da tarde era feita a vistoria dos animais enfermos, 

e realizados os protocolos pré-determinados para cada animal. Seja aplicação 

de antibióticos, anti-inflamatórios, cura de feridas com soluções tópicas. O 

tratamento pode ser realizado nos piquetes ou em troncos de contenção, isso irá 

depender da condição do animal e temperamento do mesmo. O animal que 

estiver recebendo tratamento será acompanhado e avaliado a eficácia do 

tratamento, caso seja necessário deve-se alterar o protocolo visando um melhor 

prognóstico.  

Touros que estiverem apresentando queda no rendimento espermático, 

são avaliados e caso julgue necessário é feito tratamento, seja com repouso de 

coleta, aditivos na ração, ou minerais via injetável.  
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             FIGURA 06: Ferida aberta em cupim antes e depois do tratamento. Autor: arquivo pessoal. 

7.2.8 Pesquisas 

 

Na central também, são realizados projetos de pesquisa, utilizando touros 

da central na amostragem, com o intuito de melhorar a produtividade, qualidade 

do sêmen e bem-estar dos animais. 

             

FIGURA 07: Formulação de diluente.               FIGURA 08: Coleta de sangue para                                                                

Autor: arquivo pessoal.                                                    análise clínica. Autor: arquivo pessoal 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  

 

Sabe-se que o uso de sêmen bovino congelado nas biotecnologias da 

reprodução é algo imprescindível e extremamente difundido por todo o mundo. 

Por isso o correto manejo, o uso de tecnologias de nova geração, e o 

conhecimento profundo sobre coleta, avaliação, envase e congelamento de 

sêmen bovino são importantes para o avanço da pecuária mundial.  

O período de estágio supervisionado na central Alta Genetics do Brasil 

LTDA, foi muito importante e muito bem aproveitado por minha pessoa para 

aumentar o conhecimento pertinente a área temática abordada e vivenciada na 

empresa, e possibilitou o desenvolvimento prático nessa área relevante da 

reprodução animal de atuação em medicina veterinária. Condicionando a busca 

por maiores informações e atuação dentro desses temas. 


