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Resumo  

O touro tem um papel importante na fertilidade do efetivo e a avaliação do seu 

potencial reprodutivo deve ser executada antes da introdução do animal à reprodução. O 

exame andrológico ou Breeding Soundness Evaluation avalia este mesmo potencial 

reprodutivo através de um exame físico e anatómico e da qualidade do espermograma. Este 

exame já é utilizado corriqueiramente há muito tempo a nível mundial para avaliar este 

potencial do touro, contudo em Portugal só nos últimos 9 a 10 anos este exame tem sido 

implementado de uma forma mais alargada. 

A região sul de Portugal é onde temos um maior número de bovinos de carne e as 

explorações de maiores dimensões, sendo esta produção de bovinos de carne em extensivo 

uma importante fonte económica para o país. 

O objetivo deste trabalho é a revisão bibliográfica do sistema reprodutor masculino 

do touro e o seu funcionamento bem como o entendimento dos procedimentos realizados 

durante o exame andrológico e as vantagens que este exame acarreta.  

Este trabalho foi efetuado durante o tempo de estágio na zona sul de Portugal, com a 

recolha de dados do exame andrológico de 75 animais de 8 raças de carne. Os animais 

tinham várias idades e provinham de 15 explorações em regime extensivo. O exame foi 

realizado em vários contextos durante a prática clinica e quando solicitado pelo produtor. 

Depois de efetuado o exame físico e foi recolhido ejaculado com recurso a eletroejaculador 

e foram avaliadas as características do espermograma (motilidade, morfologia e 

concentração). Foram estudadas algumas relações de correlação existentes entre os 

parâmetros do exame de acordo como que já tinha sido descrito em estudos anteriores.  

Dos 75 animais analisados 25% foram reprovados havendo uma taxa de aprovação 

de 75 %. A maioria dos animais foi reprovada devido a oligospermia. As características do 

espermograma mostraram-se importantes para a aprovação ou reprovação do animal, ao 

contrário da concentração e volume que não mostraram ter qualquer associação com a 

aprovação ou reprovação dos animais. O maior número de animais reprovados deu-se nos 

meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, pertencendo 37% dos animais reprovados à raça 

limousine e somente 5% à raça Mirandesa. A idade e a circunferência escrotal não tiveram 

qualquer associação, nem tiveram qualquer relação com a reprovação ou aprovação dos 

animais no exame andrológico.  

A reprovação de um touro deve ser uma decisão baseada em critérios específicos, 

existindo vários fatores que influenciam os resultados de cada um dos parâmetros do exame 

andrológico e a subsequente aprovação ou reprovação do animal. A reprovação de touros 

subférteis tem um impacto positivo na fertilidade do efetivo, não devendo ser descorado o 

papel do touro nesta mesma fertilidade. 
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Abstract 

The bull has an important role in the fertility of the herd and the evaluation of its 

reproductive potential must be determined before the introduction of the animal into 

reproduction. The Breeding Soundness Exam evaluates this reproductive potential through a 

physical and anatomical examination and the quality of the spermogram. This exam is 

already commonly used worldwide to address this potential of the bull but in Portugal only in 

the last 9 to 10 years this exam has been implemented in a broader way. 

The southern region of Portugal is where we have a larger stock of beef cattle and 

larger farms, being this beef cattle production in free range an important economic source for 

the country. 

The objective of this work is the bibliographic review of the male reproductive system 

of the bull and its functioning, as well as the understanding of the procedures performed 

during the andrological exam and the advantages that this examination brings. 

This work was carried out during the probationary externship period in the southern 

part of Portugal, with the collection of data from the andrological exam of 75 animals from 

different breeds of meat. The animals were of various ages and came from 15 extensive 

farms. The exam was performed in several contests during clinical practice and when 

requested by the producer. After the physical and anatomical examination, ejaculate was 

collected using electroejaculator and the characteristics of the spermogram (motility, 

morphology and concentration) were evaluated. Some correlations between the parameters 

of the examination were studied according to what had already been described in previous 

studies.  

Of the 75 animals analyzed, 25% were rejected, with an approval rate of 75%. Most 

of the animals were rejected due to oligospermia. The characteristics of the sperm revealed 

to be important for an approval or rejection of the animal, as opposed to concentration and 

volume that did not demonstrated any association with approval or rejection of the animals. 

The largest number of animals rejected occurred in December, January and February, with 

37% of the animals failing the limousine breed and only 5% of the Mirandesa breed. Age and 

scrotal circumference had no association, neither had they any relation to a rejection or 

approval of the animals in andrological examination. 

Failure of a bull should be a decision made with specific criteria, there are several 

factors that influence the results of each of the parameters of the examination and a 

subsequent approval or disapproval of the animal. Rejection of subfertile bulls has a positive 
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impact in the fertility of the herd, and the bull's role in the same fertility should not be 

uncovered. 

 

Keywords: BSE; cattle; Portugal; spermogram 
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Introdução 

 A fertilidade dos touros é uma das mais importantes considerações económicas do 

produtor de bovinos de carne. Outros fatores como a genética e a nutrição do efetivo tornam 

–se secundários na importância económica quando considerado que a saúde, o bom 

maneio, e a infertilidade do touro pode resultar numa diminuição dos partos e uma perda do 

lucro (Magee, 2005). 

. O exame andrológico é uma importante ferramenta no maneio dos bovinos de carne. 

O exame andrológico inclui um exame físico com inspecção do sistema reprodutivo onde se 

inclui a medição da circunferência escrotal. A evidência de lesão ou doença pode influenciar 

a capacidade reprodutiva no momento do exame ou com a longevidade do animal. O 

espermograma é avaliado em relação à motilidade e à morfologia. Um touro pode ser 

classificado como apto ou não apto para reprodução. Também podemos classificar o animal 

questionável no caso de ser necessária uma reavaliação ou ter um problema transitório que 

não afete a sua fertilidade (Ayars, 2006).  

O exame andrológico tem sido refinado ao longo dos anos e estandardizado, 

simultaneamente com a pesquisa necessária para validar a sua precisão. É importante que 

cada um dos passos do exame andrológico seja realizado. Também é importante ter em 

mente que o exame andrológico tem validade para o momento em que é feito e que uma 

lesão ou doença subsequente pode mudar a classificação e fertilidade do touro. Dai ser 

importante a realização de um exame andrológico no inico e final da época reprodutiva, e 

sempre que se justificar (Bagley & Capman, 2005). 

Neste trabalho procurou-se realçar a importância do exame andrológico em bovinos 

reprodutores e as correlações que podem existir entre os vários parâmetros do exame com 

fatores externos como (nutrição, ambiente, maneio), através da realização de exames 

andrológico em campo no contexto da prática clinica. Procurou-se também destacar a 

importância do touro na fertilidade do efetivo.  

 Este trabalho foi dividido em dois capítulos. No primeiro capitulo é realizada uma 

revisão bibliográfica da anatomia do sistema reprodutor do touro, bem como da 

espermatogénese e o seu controlo, assim como uma descrição do exame andrológico, os 

procedimentos e métodos que utilizados no mesmo exame. Na segunda parte deste 

trabalho são descritos os vários exames andrológicos realizados no período de estágio, a 

metodologia adotada para a realização dos mesmos,  e a discussão dos vários resultados 

obtidos neste trabalho, confrontando-os com o que está descrito em estudos anteriores
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1. Revisão Bibliográfica 

1.1- Anatomia normal do macho  

O sistema reprodutor masculino e feminino têm a mesma origem embrionária. Os 

ovários e os testículos surgem de uma origem comum da região do rim em 

desenvolvimento. Começam a ser reconhecidos às 7-8 semanas de gestação. A genitália 

tubular é formada de dois conjuntos de tubos longitudinais que se desenvolvem em 

simultâneo no embrião. No macho, os ductos de Wolffian eventualmente diferenciam se nos 

ductos eferentes, epidídimo e vasa deferentia. A genitália, tanto masculina como feminina, 

está sobre o controlo de algumas estruturas como o hipotálamos e a glândula pituitária (Ball 

& Peters, 2004). 

No sistema reprodutor dos bovinos machos pode ser dividido funcionalmente nos 

seguintes componentes: produção, transporte e transferência de espermatozoides (Nabors 

& Linford, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1- Trato Reprodutivo do Touro (adaptado de Ball & Peters, 2004) 

 

1.1.1 - Produção  

O parênquima testicular é responsável pela espermatogénese e produção de 

esteroides. O parênquima está arranjado em lóbulos indistintos com túbulos contorcidos 

chamado de túbulos seminíferos. Estes contêm espermatogónias, a partir das quais as 

células espermáticas maturas se desenvolvem (Nabors & Linford, 2015). No lúmen dos 

túbulos seminíferos podemos encontrar as células de Sertoli que têm uma função nutritiva, 

protectora e de suporte para as células espermatogénicas (Wrobel KH, 1998). 
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As células de Leydig encontram se no espaço intersticial entre os túbulos seminíferos 

e são responsáveis pela produção de testosterona (E. S. . Hafez, 2000). 

1.1.1.1- Testículos  

A função testicular é iniciada na fase de vida fetal, sendo responsável pelo 

desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e supressão do desenvolvimento do 

sistema reprodutor feminino (Nabors & Linford, 2015; Simões, 2015) 

Os testículos são os órgãos reprodutivos primários responsáveis pela produção de 

espermatozoides e androgénios para a manutenção da saúde reprodutiva (Nath Adhikary & 

al, 2015). Estes encontram- se alojados no escroto, que está suspenso entre os membros 

posteriores na região inguinal (Nabors & Linford, 2015). Nos bovinos, a produção de 

espermatozoides requer uma temperatura abaixo da temperatura corporal, dai a evolução 

do sistema reprodutor ter mantido os testículos no interior do escroto, fora da cavidade 

corporal (Hafez, 2000). 

O escroto é constituído por duas camadas, uma interna e outra externa. A camada 

externa e constituída pela pele, túnica de dartos, fáscia superficial perineal, fáscia 

espermática externa, fáscia cremastérica, fáscia espermática interna e túnica vaginal 

parietal (Nabors & Linford, 2015). O escroto encontra se alinhado internamente por músculo, 

a túnica dartos, que pode contrair puxando o escroto aproximando-o do corpo quando a 

temperatura é baixa e, vise versa, com a temperatura mais alta (Ball & Peters, 2004). 

A pele do escroto e a túnica de dartos estão intimamente ligados enquanto as 

camadas de fáscia são facilmente separadas da pele e túnica vaginal parietal. A base do 

testículo está ancorada no escroto pelo ligamento escrotal. Os testículos encontram-se na 

posição vertical no escroto com o epidídimo encontrando-se próximo da face posterior (Ball 

& Peters, 2004). 

A túnica vaginal que recobre o testículo é uma continuação do peritoneu e é 

constituída por duas camadas de membrana fibrosa (Ball & Peters, 2004). A túnica vaginal 

visceral é a camada mais íntima desta túnica, uma evaginação do peritoneu abdominal que 

passa pelo canal inguinal para o escroto. O espaço entre a túnica parietal e visceral é a 

cavidade vaginal. A túnica albugínea é uma capsula fibrosa espessa que cobre o testículo e 

mantém o conteúdo testicular sobre pressão (Nabors & Linford, 2015).  

O interior do testículo encontra-se dividido internamente em lóbulos indistintos 

(Nabors & Linford, 2015) por membranas resistentes ou septos de tecido conectivo. Cada 

lóbulo é constituído de até quatro túbulos seminíferos penetrados em tecido estromal 

consistindo em vasos sanguíneos, nervos e células de Leydig. Cada túbulo é muito 

contorcido e tem 30- 70 cm de comprimento e 0.2 mm de diâmetro. Os túbulos encontram 
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se alinhados pelas células seminíferas que são de dois tipos: as células espermatogónicas 

que dá origem aos espermatozoides; e as células de Sertoli que fornece nutrientes para as 

espermatogónias. A função dos testículos são: secreção de testosterona e outras hormonas 

esteroides pelas células de Leydig, e a produção de espermatozoides (Ball & Peters, 2004). 

1.1.1.2 - Cordão espermático 

Cada testículo encontra se suspenso pelo cordão espermático que contém o 

fornecimento sanguíneo (artéria testicular) e a drenagem venosa (veia espermática) na 

porção anterior e os vasos deferentes na porção posterior (Ball & Peters, 2004). 

O cordão espermático inclui os ductos deferentes, vasculatura, vasos linfáticos e 

nervos do testículo e epidídimo. O cordão espermático consiste em todo o tecido dentro da 

túnica vaginal e por isso estende-se desde o anel vaginal dentro da cavidade abdominal ao 

testículo (Nabors & Linford, 2015). Este entra na cavidade abdominal pelo canal inguinal, um 

anel formado pelo osso pélvico e os músculos abdominais (Ball & Peters, 2004). 

 

1.1.2 - Transporte 

Os espermatozoides, depois de formados, são transportados do testículo através de 

um sistema de túbulos constituído pelos túbulos seminíferos enrolados, túbulos seminíferos 

retos, rete testis, ductos eferentes, epidídimo, ductos deferentes e uretra (Nabors & Linford, 

2015). Este transporte é feito de uma forma lenta por contrações peristálticas dos músculos 

através do epidídimo (Amann & Schanbacher, 1983). 

O sistema tubular permite a maturação e armazenamento dos espermatozoides e 

promove fluido para facilitar o movimento dos mesmos (Nabors & Linford, 2015). 

1.1.2.1 - Sistema tubular de transporte 

A espermatogénese ocorre dentro da parede túbulos seminíferos enrolados. Regiões 

específicas dos túbulos são responsáveis por etapas particulares da espermatogénese. 

Após o fim da espermatogénese, os espermatozoides são libertados no lúmen dos túbulos 

seminíferos enrolados para começar a transitar pelos túbulos seminíferos retos. Os túbulos 

seminíferos retos são a conexão entre os túbulos seminíferos enrolados e a rete testis 

(Nabors & Linford, 2015). 

A rete testis é uma rede espacial de labirintos irregulares e túbulos interconectados. 

Esta localiza-se dentro do mediastino, conectando os túbulos seminíferos aos ductos 

eferentes que existem no testículo na extremidade da cabeça. O sistema de tubos eferentes 

continua-se como epidídimo na superfície externa do testículo (Nabors & Linford, 2015). O 

epidídimo pode ser dividido em três porções: cabeça, corpo (localizado na superfície média) 

e cauda (localizada na extremidade distal caudada) (Hafez, 2000). 
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Na cabeça do epidídimo podemos encontrar um número variável de ductos eferentes 

(13 a 20) que se juntam com o ducto do epidídimo, formando uma estrutura achatada num 

dos pólos do testículo. O corpo do epidídimo termina no polo oposto, na cauda do epidídimo. 

A região da cabeça, e corpo do epidídimo são responsáveis pela maturação espermática 

enquanto a cauda do epidídimo é responsável pelo armazenamento de esperma (Hafez, 

2000). Podemos encontrar 30-35% dos espermatozoides na cabeça e corpo do epidídimo, 

50-55 % na cauda e 10-15% nos ductos deferentes (Ball & Peters, 2004). 

A frequência de ejaculação influencia o tempo de trânsito do esperma pela cauda do 

epidídimo mas não pela cabeça e corpo. O tempo médio de trânsito pelo corpo e cabeça do 

epidídimo é de 2 a 3 dias e, pela cauda, de 3 a 5 dias (Amann & Schanbacher, 1983). 

O processo de maturação espermática no epidídimo inclui mudanças na morfologia e 

metabolismo e um aumento na motilidade (Ball & Peters, 2004).  

 

1.1.2.2- Ducto deferente 

O ducto deferente é uma continuação da cauda do epidídimo e está ligado ao lado 

medial do testículo pelo mesoduto. Este entra na cavidade abdominal pelo canal inguinal, 

atravessa o ligamento lateral da bexiga, e antes do fim no colículo seminal na uretra alarga 

se para dentro da ampola (Nabors & Linford, 2015). A ampola do ducto deferente é 

constituída por glândulas tubulares ramificadas. O ducto ejaculatório entra na uretra. A 

absorção do fluido e a espermiofagia ocorre no epitélio do ducto ejaculatório (Hafez, 2000).  

 

1.1.3 - Transferência 

A transferência de espermatozoides desde o macho até à fêmea é alcançada pelo 

processo de intromissão, que requer ereção do pénis e ejaculação (Hafez, 2000). 

1.1.3.1- Pénis 

O pénis dos bovinos é fibroelástico (Rabelo et al., 2012) e pode ser dividido em raiz, 

corpo e glande. A raiz pode definir se como a origem do tecido eréctil que compreende o 

pénis e também a origem da musculatura do pénis (Nabors & Linford, 2015). A raiz do pênis 

está inserida nas partes laterais do arco isquiático por dois pilares, que convergem e se 

unem abaixo do arco. Possuem na sua origem, dois músculos largos, o bulboesponjoso e o 

isquiocavernoso, cobrindo a sua raiz (Konig & Leibich, 2004; Rabelo et al., 2012). 

O corpo cavernoso corresponde ao tecido eréctil responsável pela ereção do pénis. 

Este possui dois ramos que se originam separadamente de cada lado do arco isquiático 

medial na tuberosidade isquiática. A estes dois ramos dá-se o nome de crura do pénis. A 

crura passa ventralmente juntando-se para formar o corpo do pénis. O corpo esponjoso é o 
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tecido eréctil que rodeia a uretra (Nabors & Linford, 2015). A origem do corpo esponjoso, 

chamado de bulbo do pénis, origina se entre a crura e a linha média do arco isquiático. 

Assim sendo, a raiz é composta pela crura (corpo cavernoso) e o bulbo (corpo esponjoso). A 

túnica albugínea é a densa cobertura que junta os corpos cavernosos e consiste numa 

camada circular interior e outra camada longitudinal de fibras (Hafez, 2000). 

Caudalmente à raiz do pénis podemos encontrar os músculos do pénis: o 

isquiocavernoso, o bulboespinhoso, o musculo retrator do pénis. A estimulação sexual 

provoca a dilatação das artérias que irrigam os corpos cavernosos do pénis, especialmente 

a crura (Ball & Peters, 2004). Durante a ereção o isquiocavernoso contrai, puxando sangue 

do espaço cavernoso da crura para o corpo do pénis, provocando a ereção do pénis. O 

músculo bulboespinhoso corre transversalmente pelo bulbo do pénis e a contração deste 

músculo resulta na propulsão do ejaculado pela uretra. O músculo retrator do pénis relaxa 

durante a ereção permitindo o pénis estender se do prepúcio e contrai durante a 

quiescência, retraindo o pénis na bainha (Nabors & Linford, 2015). 

O corpo do pénis começa onde a crura se junta distalmente ao arco isquiático e 

estende-se cranialmente ao longo da parede ventral do corpo para se tornar no abdómen 

médio ventral a parte livre do pénis (Nabors & Linford, 2015). O corpo do pénis começa com 

uma forma em “S” chamada flexura sigmoide (Rabelo et al., 2012). A dobra proximal da 

flexura sigmoide abre caudalmente e localiza se próximo do escroto. A dobra distal abre 

cranialmente e o ligamento suspensório curto do pénis liga o pénis na superfície ventral do 

arco isquiático (Nabors & Linford, 2015). 

A glande do pénis é uma região pequena (8 cm) e restrita na ponta da parte livre do 

pénis. A parte livre do pénis é a extensão distal desde a ligação da lâmina interna do 

prepúcio à glande do pénis. A parte final livre do pénis é pequena e uma região restrita na 

ponta da parte livre do pénis. A parte final livre do pénis é torcida no sentido anti horário 

quando visto do lado direito, ilustrado pela direção obliqua da rafe da prepúcio que se 

continua como rafe do pénis para o processo uretral (Ball & Peters, 2004). 

A torção da parte livre final do pénis deve-se à ligação ao ligamento apical. Este é 

formado pelas fibras longitudinais da túnica albugínea deixando o corpo do pénis distal à 

flexura sigmoide e religando se perto do ápex do pénis (Nabors & Linford, 2015). 

O prepúcio do pénis é composto por uma lâmina externa e interna (Rabelo et al., 

2012). A lâmina externa está coberta por pêlo e a interna por pele, ligando se ao abdómen 

ventral. A pele que possui pêlo termina no orifício prepucial onde a lâmina externa vira se 

para dentro da linha da cavidade prepucial como lamina interna. A lâmina interna serve para 

ligar a lâmina externa ao epitélio peniano (Nabors & Linford, 2015). Quando o pénis está em 

protusão o prepúcio encontra se invertido e esticado sobre si mesmo (Hafez, 2000). 
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Durante a ejaculação o músculo bulboesponjoso comprime o bulbo do pénis e 

bombeia sangue do bulbo do pénis para o corpo esponjoso. Ao contrário do corpo 

cavernoso, que é drenado por veias distais, o pico de pressão registado durante a 

ejaculação é muito menor do que aquele no corpus cavernosus do pénis. A onda de pressão 

ao passar abaixo da uretra peniana pode ajudar a transportar o ejaculado. A mudança de 

pressão no corpo esponjoso durante a ejaculação é transmitida ao corpo esponjoso na 

glande (Hafez, 2000). 

 

1.1.4 - Irrigação sanguínea 

Os testículos têm necessidades metabólicas elevadas, necessitando de uma boa 

irrigação sanguínea para uma correta produção de espermatozoides e produção de 

esteroides. Os testículos são irrigados pela artéria testicular um ramo direto da aorta 

abdominal (ou aorta dorsal), surgindo caudalmente às artérias renais. A artéria renal passa 

na parede lateral do abdómen e depois passa ventralmente para o canal inguinal (Nabors & 

Linford, 2015). 

 A drenagem venosa é composta pelo plexo pampiniforme na base do cordão 

espermático, uma rede complexa de veias à volta da artéria testicular (ou artéria 

espermática interna) (Ball & Peters, 2004) que resulta do espiralamento da mesma com a 

veia testicular ao se aproximar dos testículos formando um cone vascular (Nabors & Linford, 

2015). Esta rede tem como função o arrefecimento dos testículos, tendo assim um papel na 

termorregulação (Ball & Peters, 2004). 

A artéria pudenda interna que é continuação direta da aorta abdominal (Nabors & 

Linford, 2015) irriga os órgãos da zona pélvica e os seus ramos saem da pélvis no arco 

isquiático para irrigar o pénis (Hafez, 2000). A irrigação do pénis e dos músculos é 

importante para uma correta ereção ejaculação e manutenção do tecido (Ball & Peters, 

2004). 

A artéria umbilical (ramo da artéria ilíaca interna) irriga os ductos deferentes e a 

bexiga. A artéria prostática, que é ramo da artéria ilíaca interna irriga a próstata, glândulas 

vesiculares, ductos deferentes, ureter e uretra. À medida que a ilíaca interna continua pela 

cavidade pélvica divide se nas artérias glútea caudal e pudenda interna. A artéria pudenda 

interna irá dar a artéria perineal ventral, artéria uretral e continua como artéria peniana. A 

artéria peniana irá dar origem à artéria do bulbo do pénis, que irá irrigar o músculo 

bulboesponjoso e o espaço cavernoso do corpo esponjoso. A artéria profunda do pénis irá 

dar  um outro ramo da artéria penina que entra na crus do pénis e irriga o tecido eréctil, o 

corpo cavernoso. Depois dos ramos profundos da artéria divergirem, a artéria peniana 

continua como artéria dorsal do pénis que passa ao longo do aspeto dorsal do pénis para a 
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glande do pénis e prepúcio. É responsável por manter o tecido peniano durante a 

quiescência (Nabors & Linford, 2015). A artéria pudenda externa deixa a cavidade 

abdominal pelo canal inguinal para fornecer sangue ao pénis, escroto e prepúcio (Hafez, 

2000). 

A linfa dos testículos e epidídimo é drenada para os nódulos linfáticos lombares 

aórticos. A linfa das glândulas acessórias, uretra, e pénis passa para o linfonodo sacral e 

ilíaco medial. A linfa do escroto, prepúcio e tecidos peripeniais drenam para o linfonodo 

superficial inguinal (Hafez, 2000). 

 

1.1.5 - Enervação  

Os nervos aferentes e eferentes acompanham a artéria testicular para os testículos. 

Os nervos sacrais fornecem fibras motoras para o músculo estriado do pénis e fibras 

sensoriais para a porção livre do pénis. As fibras aferentes do escroto e do prepúcio seguem 

maioritariamente no nervo genitofemoral (Hafez, 2000). O plexo pélvico fornece fibras 

autossómicas (simpáticas e parassimpáticas) para a genitália pélvica e músculo liso do 

pénis (Nabors & Linford, 2015). 

A enervação da genitália externa do bulbo do pénis é feita pelo nervo pudendo e os 

seus ramos. O nervo pudendo possui fibras motoras, nervosas, sensoriais e 

parassimpáticas. O nervo passa pela cavidade pélvica, medialmente ao ligamento 

sacrociático, e divide se à medida que se aproxima da incisura isquiática menor da pélvis 

para os ramos cutâneos proximais e distais enervando à pele da porção caudal do flanco e 

da coxa (Nabors & Linford, 2015).  

O nervo pudendo continua pela fossa isquioretal, terminando num ramo prepucial, 

um ramo escrotal, e no nervo dorsal do pénis. O nervo pélvico fornece inervação 

parassimpática do plexo sacral. O nervo hipogástrico contribui com fibras do plexo caudal 

mesentérico para o sistema genital (Nabors & Linford, 2015). 

 

1.1.6 - Glândulas acessórias 

As glândulas genitais acessórias são a vesícula seminal ou glândula vesicular, a 

próstata, as glândulas bulbouretrais, e a ampola do ducto deferente e as suas secreções 

regulam o processo ejaculatório (Adhikary & al 2015) como se pode observar na imagem 2. 

Estas secreções contribuem para a maioria do volume do ejaculado (Ashdown & Hafez, 

1995). 

A glândula vesicular é bilateral sendo a maior glândula acessória no touro, com 10-

12 cm de comprimento e 5cm de largura (Ball & Peters, 2004). É responsável pelo grande 

volume de ejaculado e é uma glândula lobulada e de consistência firme/compacta. Situa se 
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dorsalmente à bexiga e lateralmente à parte terminal dos ductos deferentes. O corpo da 

próstata fica dorsalmente à uretra entre e caudalmente à glândula vesicular (Hafez, 2000). 

A glândula vesicular tem um papel importante na produção da secreção viscosa 

amarelada contendo substâncias ativadoras de espermatozoides tais como a frutose, citrato, 

inositol, prostaglandinas e outras proteínas que funcionam como fontes de energia para a 

motilidade dos espermatozoides (Nath Adhikary & al, 2015). 

A próstata é lobulada (Ball & Peters, 2004), o seu corpo fica dorsalmente à uretra 

entre esta e caudalmente à glândula vesicular. A parte disseminada da próstata encontra se 

na parede da uretra, está coberta pelo músculo uretral e estende-se caudalmente até ao 

ducto da glândula bulbouretral (Nabors & Linford, 2015). Desde a fase pré-púbere à adulta 

ou pós-púbere o aumento de tamanho e a lobulação desta torna se mais evidente (Nath 

Adhikary & al 2015). 

A ampola, glândula vesicular e próstata lançam o seu conteúdo na uretra pelos 

canalículos seminais. A glândula bulbouretral mede 2,5 cm de comprimento e 1 cm de 

largura (Ball & Peters, 2004). É bilateral e situa se de cada lado do plano medial dorsal da 

uretra (Nabors & Linford, 2015), perto da terminação da porção pélvica (Hafez, 2000), e 

encontra se maioritariamente coberto pelo músculo bulboespinhoso. O seu ducto abre para 

o recesso uretral sendo este uma bolsa cega que existe dorsalmente na uretra peniana ao 

nível do arco isquiático (Nabors & Linford, 2015). 

A próstata e a glândula bulbouretral libertam as suas secreções para a uretra. No 

momento da ejaculação estas juntam-se com a suspensão de fluido do esperma e com as 

secreções da ampola do ducto deferente. Os espermatozoides da cauda do epidídimo são 

capazes de fertilizar aquando da inseminação mesmo sem as secreções das glândulas 

acessórias (Hafez, 2000).  

Imagem 2- Sistema reprodutor do Touro (Glândulas acessórias e músculos)(Ball & Peters, 2004)  
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1.2 - Espermatogénese  

A espermatogénese é o processo de proliferação das células germinativas e 

diferenciação que ocorre nos túbulos seminíferos dos testículos, resultando nos 

espermatozoides (Parks etal., 2003; Scholant, 2015) . Este processo é cíclico. Nele, os 

gonócitos (primeiras células germinativas a habitarem os túbulos seminíferos), multiplicam-

se e diferenciam-se em espermatogónias (Aguiar et al., 2006). Nesta diferenciação mantem 

se o número de espermatogónias (Amann & Schanbacher, 1983). A espermatogénese pode 

ser dividida numa série de associações celulares baseada na aparência geral de secções 

dos túbulos seminíferos (Amann & Schanbacher, 1983), sendo a avaliação histológica útil 

para quantificar a espermatogénese (Horn et al., 2003).  

O ciclo espermatogénico para se completar necessita que uma série de associações 

celulares completa apareça num ponto do túbulo e isto é determinado pela duração de um 

ciclo do epitélio seminífero. Este tempo é uniforme entre as espécies e não se conhecem 

fatores que o influenciem. No touro este tempo é de 61 dias (Rahman et al., 2011) ou 4.3 a 

4.5 ciclos de epitélio seminífero (Amann & Schanbacher, 1983). A fase de proliferação dura 

21 dias, a fase de meiose dura 23 dias e a fase de espermiogénese dura 17 dias (Johnson 

et al., 2000). 

Em 1978, Setchell, baseando- se nas mudanças na morfologia do acrossoma em 

espermátides em desenvolvimento descreveu mais de 12 diferentes associações celulares, 

em que cada associação celular contem 4 ou 5 tipos de células germinativas associadas 

num arranjo específico em camada (Amann & Schanbacher, 1983). Cada camada 

representa uma agregação celular encontrando se a mais diferenciada junto do lúmen do 

túbulo (Mruk & Cheng, 2004). Mais tarde, em 1970, Amann descreveu oito associações 

celulares (Johnson et al., 2000).   

 A divisão do ciclo espermático em muito estádios apenas traz benefícios para uma 

pesquisa de extremo detalhe e em circunstâncias especiais. Pode ser prudente agrupar ou 

selecionar apenas alguns estádios, visando facilitar as análises (Horn et al., 2003). 

Sendo assim o ciclo espermático pode ser basicamente dividido em 3 fases:  

1. a fase proliferativa na qual as espermatogónias por mitose dão origem aos 

espermatócitos;  

2. a fase meiótica (ou de espermatidogénese) que inclui as divisões reducionais;  

3. a fase espermiogénica (ou de diferenciação que é caracterizada pela diferenciação 

das espermátides em espermatozoides) (Horn et al., 2003; Rahman et al., 2011)  

Os túbulos seminíferos desenvolvem se dos cordões testiculares primários e são 

compostos por um epitélio de células de Sertoli com múltiplas gerações de células 
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espermatogénicas dispostas ao longo da superfície apical das células de Sertoli (Parkset al,. 

2003) 

Durante a formação dos túbulos seminíferos as células germinativas primordiais 

tornam-se gonócitos e sofrem divisões mitóticas até ao nascimento. A seguir ao nascimento, 

os gonócitos retomam a mitose, migram para a membrana basal e diferenciam-se para 

espermatogónias A. Os túbulos seminíferos de um neonato caracterizam-se por uma 

distribuição de escassas células de Sertoli e por gonócitos localizados centralmente (Parks 

et al., 2003).  

Existem junções especializadas entre as células de Sertoli, que separam os túbulos 

seminíferos em compartimento basal e compartimento luminal (Parks et al., 2003), 

separando o sangue e o testículo (barreira hematotesticular) (Johnson et al., 2008). Esta 

separação cria um ambiente separado para as espermatogónias, incluindo as células tronco 

espermatogónicas sendo mais vantajoso para as células espermatogénicas 

(espermatócitos, espermátides redondas e alongadas). O compartimento intersticial é 

separado por uma membrana composta pelas células peritubulares e a lâmina própria 

(Parks et al., 2003). 

Os touros não têm perda de células germinativas durante a espermatogénese, mas 

têm uma eficiência mais baixa na espermatogénese do que na maioria das espécies 

animais, mas maior do que, por exemplo, os humanos. O número de células de Sertoli é 

importante para determinar a produção de esperma diário nos touros. (Johnson et al., 2000). 
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Imagem 3- Citologia dos testículos mostrando as associações entre o compartimento intersticial, 

basal e luminal. (Citado em Parks et al., 2003 de Amann, 1983) 

 1.2.1 - Fase proliferativa  

As espermatogónias surgem das células germinativas e no início da puberdade 

sofrem uma série de divisões mitóticas formando as diferentes gerações de espermatogónia 

(A1 a A4, I e B) (Ryan, 2015). As espermatogónias A têm as células tronco do testículo, 

tendo o potencial para sofrer mitoses no comportamento basal ou produzir outro tipo de 

células (Barth, 2007; Johnson et al., 2000; Rodrigues et al,. 2017). As espermatogónias 

avançam no compartimento basal do epitélio do túbulo seminífero e cada espermatogónia 

sofre 4 divisões mitóticas para formar 16 espermatócitos primários (Barth, 2007). Durante 

este processo um conjunto de células germinativas (espermatogónias A1 e A2 (SPG-A)) não 

se diferenciam em espermatócitos primários, fornecendo novas gerações de 

espermatogónias (Rodrigues et al,. 2017). Esta reserva de espermatogónias permite a 

produção de espermatozoides durante a vida adulta (Ryan, 2015). 

A eficiência com que as espermatogónias A1 são produzidas pode determinar o 

número de células haploides nos testículos, sugerindo que esse atributo nos testículos 

jovens relaciona se com a capacidade de produção de esperma em machos adultos (Moura 

et al., 2011). 
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1.2.2 - Fase meiótica 

As espermatogónias B (SPG-B) diferenciam-se para produzir espermatócitos 

primários. Os espermatócitos primários (4n; SPC-I) sofrem meiose resultando da primeira 

divisão meiótica, os espermatócitos secundários (2n; SPC-II), a segunda meiose resulta na 

formação das espermátides haploides (n; SPD) (Johnson et al., 2000; Kudryavtsev t al., 

2003) que passam pela barreira hemato testicular, e vão continuar o seu desenvolvimento 

no compartimento luminal que é imunologicamente protegido (Barth, 2007). Cada SPG-B 

produz 4 espermátides haploides com o total de 64 espermátides emergindo de uma única 

espermatogónia (Ryan, 2015). 

 

1.2.3 - Fase de espermiogénese 

As espermátides esféricas diferenciam-se em espermátides maduras que são 

libertadas no lúmen dos túbulos seminíferos como espermatozoides (Johnson et al., 2000; 

Parks et al., 2003). Durante a espermiogénese, as espermátides diferenciam-se de células 

com núcleo esférico para células germinativas maduras com a forma do espermatozoide 

(Johnson et al., 2000; Palmer, 2016). 

A diferenciação da espermátide em espermatozoide é constituída por 4 fases: fase 

de Golgi (que consiste na formação do flagelo), fase de Coifa (na qual o núcleo começa a 

ficar fusiforme), fase do Acrossoma (em que a célula ganha polaridade) e fase de Maturação 

(onde temos reorganização do material nuclear) (Ryan, 2015). 

O flagelo desenvolve-se na cauda, enquanto a cabeça do espermatozoide é 

composta por um núcleo comprimido fonte do genoma do macho, e o acrossoma com as 

enzimas necessárias para penetrar as camadas do oócito (Johnson et al., 2000) 

A espermiação corresponde à última etapa do desenvolvimento e corresponde à 

libertação do espermatozóide no lúmen do túbulo seminífero (Ryan, 2015). 

A espermatogénese envolve grandes mudanças dentro do núcleo da espermátide 

para formar a cabeça por rearranjo da estrutura da cromatina e forte condensamento do 

DNA para um volume mais pequeno para caber na cabeça do espermatozóide. A seguir à 

espermiogénese o espermatozóide é libertado no lúmen do tubo seminífero e transportado 

pelo epidídimo para uma maturação fisiológica e morfológica, para o espermatozóide 

adquirir capacidade de penetração e ativação do oócito e aí contribuir para o 

desenvolvimento do embrião. (Ryan, 2015; Kaya & Memili, 2016). Esta maturação inclui a 

ganho de capacidade de motilidade progressiva, a condensação final do núcleo, e 

modificações no acrossoma. A maturação espermática no epidídimo dura cerca de 8 a 11 

dias. (Palmer, 2016).  
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Os espermatozoides libertados têm três gotas na junção da cabeça com a peça 

intermédia. Estas gotas resultam do excesso de citoplasma que é retido no espermatozoide 

após a separação das hastes citoplasmáticas. Apesar do espermatozoide no epidídimo 

possuir gota citoplasmática anexada a eles, a qual migra para a junção entre a peça 

principal e peça intermédia na cauda. O espermatozoide maturo, aquando da ejaculação 

não tem estas gotas ou perde as logo depois da ejaculação (Barth, 2007). 

 

1.3 - Controlo endócrino da função reprodutiva  

Podemos dividir o desenvolvimento sexual em três períodos de acordo com as 

mudanças nas gonadotrofinas (LH e FSH) e testosterona: período infantil, período pré-

púbere e puberdade (Thundathil et al., 2016).As hormonas reprodutivas no macho derivam 

de quatro sistemas ou órgão: hipotálamo, hipófise anterior, hipófise posterior e testículo 

(Hafez et al., 2000). 

O hipotálamo e a hipófise têm um importante papel na regulação neuroendócrina do 

testículo. Em resposta à GnRH (produzida pelo hipotálamo) as gonadotropinas (LH e FSH) 

são produzidas e libertadas para a hipófise e estimulam a libertação de testosterona pelas 

células de Leydig e a proliferação das células de Sertoli (Parks et al., 2003). Isto é 

necessário para se estabelecer a estrutura e condição bioquímica para o avanço da 

espermatogénese até à produção de espermatozoides nos túbulos seminíferos (Moura,et 

al., 2011). 

A FSH atua nas células germinativas e é responsável pela espermatogénese até ao 

estado de espermatócitos secundários; mais tarde os androgénios (testosterona) produzidos 

nos testículos suportam as fases finais da espermatogénese. A LH atua nas células de 

Leydig estimulando a produção de androgénios (testosterona) (Hafez et al., 2000). 

 

1.3.1 - Período infantil  

Durante o período infantil que se estende desde o nascimento até aos 2 meses a 

secreção de gonadotropinas e testosterona é baixa (MacDonald et al., 1990) e existem 

poucas alterações na composição celular do testículo. Isto acontece devido à reduzida 

secreção pulsátil de GnRH, que por sua vez deve-se à elevada sensibilidade do hipotálamo 

ao feedback negativo dos esteroides sexuais (Brito, 2015).  

As secreções pulsáteis de GnRH aumentam linearmente a partir das 2 semanas até 

às 12 semanas. Os pulsos de GnRH não são acompanhados de secreção de LH até às 8 a 

12 semanas, idade na qual todos os pulsos de GnRh resultam em pulsos de LH. Quando 

animal atinge primeiro mês de vida as células de Leydig constituem 6% das células 
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intertubulares e encontram-se em avançado estado de degeneração. A degeneração fetal e 

a formação de novas células de Leydig coexiste até a um 1 mês de vida, mas só as células 

formadas pós natal se observam depois disso (Brito, 2015).  

As células de Sertoli indiferenciadas são as células intertubulares predominantes 

desde o nascimento até aos 4 meses de vida, este número permanece constante até ao fim 

do primeiro mês de vida. A multiplicação destas células é máxima entre o primeiro e 

segundo mês de vida e diminui até aos 4 meses de vida (Brito, 2015). 

Os recetores das gonadotrofinas são restritos às células de Sertoli e de Leydig 

enquanto os recetores da testosterona existem nas células de Sertoli, Leydig e 

peritubulares. As células germinativas não possuem recetores para as gonadotropinas e 

androgénios, sabendo-se agora que o efeito endócrino na espermatogénese é indireto pela 

ação destas nas células de Sertoli (Parks et al., 2003) 

 A população de células germinativas é composta só por gonócitos ao nascimento, a 

proliferação destas células é retomada lentamente entre o primeiro e segundo mês de vida 

(Brito, 2015).  

 

1.3.2 - Período pré-púbere 

Este período caracteriza-se por um aumento temporário precoce da secreção de 

gonadotrofinas (Brito, 2015). Existem igualmente alterações na composição das células 

testiculares. Inicialmente existe um aumento da testosterona (MacDonald et al., 1990), que 

desencadeia a puberdade (Bagu et al., 2006), mas este aumento não é duradouro. Nos 

efeitos do crescimento dos testículos e produção de esperma este período vai desde os 2 

meses até aos 6 meses (Brito, 2015).  

Este aumento das gonadotrofinas deve-se ao aumento da secreção pulsátil de GnRH 

e leva a um aumento na frequência da secreção pulsátil de LH (Brito, 2015). As secreções 

pulsáteis de LH são necessárias para a proliferação e diferenciação das células de Leydig e 

para estas se manterem completamente diferenciadas na sua estrutura e função (Bagu et 

al., 2006). Estas células aumentam em número e isto faz a massa testicular desde o 

primeiro mês até aos 7 meses de vida. A mitose depois desta idade é rara. O facto de a 

secreção de GnRH ser feita de uma forma pulsátil é importante para a produção de 

testosterona, pois uma continua exposição das células de Leydig à LH resulta numa 

diminuição da síntese de esteroides devido à resposta dos recetores de LH, que é 

desregulada (Brito, 2015). 

Eventos relacionados com a secreção de testosterona e diferenciação das células de 

Leydig numa fase inicial da vida são indicadores potenciais para o crescimento testicular em 

idades mais avançadas (Moura et al., 2011). O início da produção de esteroides pelas 
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células de Leydig é caracterizado pelo aumento da produção de androgénios (Hafez et al., 

2000), que diminui à medida que termina a maturação e começa a secreção de 

testosterona. Durante os primeiros 3-4 meses de vida a concentração de testosterona é 

baixa e a secreção não é acompanhada necessariamente por pulsos de LH. Depois desta 

idade os pulsos de LH são seguidos de pulsos de testosterona, o que significa que a 

concentração de testosterona aumenta (Brito, 2015). 

A secreção de LH padronizada durante o período pré- púbere é associada com a 

idade à puberdade (Kastelic, 2014; Brito, 2015), sugerindo que este é o mecanismo 

fisiológico pelo qual a genética afeta o desenvolvimento sexual (Madgwick et al., 2008).  

A nutrição durante o período pré-púbere afeta o padrão de secreção de LH, idade à 

puberdade e desenvolvimento testicular (Madgwick et al., 2008; Majić Balić et al., 2012). A 

redução da frequência dos pulsos de LH durante a fase pré-púbere resulta num atraso na 

idade à puberdade em touros que receberam nutrição deficiente. Em animais que 

receberam uma boa nutrição está associado coma produção acelerada de testosterona e 

um maior peso testicular aos 16 meses de vida quando comparado com touros que 

receberam uma baixa ou média nutrição (Brito et al., 2007; Byrne et al., 2017). 

Durante o período pré-púbere há um aumento progressivo no parênquima testicular 

que é ocupado pelos túbulos seminíferos, e o diâmetro deste aumenta aos 6 meses de 

idade (Brito, 2015).  

Os recetores de FSH podem-se observar nos túbulos seminíferos ao nascimento e 

aos 4 meses de vida. A FSH estimula a proliferação das SPG, enquanto a testosterona 

promove a adesão das SPD às células de Sertoli e portanto a espermiogénese. As duas 

promovem a sobrevivência das células germinativas pela supressão da apoptose (Parks et 

al., 2003). A FSH é essencial para o funcionamento normal das células de Sertoli. O período 

de diferenciação das células de Sertoli coincide com o início da secreção de testosterona 

pelas células de Leydig, indicando que a testosterona pode estar envolvida na maturação 

das células de Sertoli (Brito, 2015).  

Entre o nascimento e a puberdade as Células de Sertoli sofrem uma proliferação, 

que irá determinar o tamanho dos testículos e o potencial espermatogénico (Parks et al., 

2003). As células de Sertoli têm como função dar suporte estrutural e nutricional para o 

desenvolvimento das células germinativas, fagocitose e degeneração das células 

germinativas e corpos residuais, libertação das espermátides (Johnson et al., 2008). 

A capacidade das células de Sertoli de regular a espermatogénese é dependente da 

função e número destas mesmas células (Johnson et al., 2008).  

O número destas células pensa-se que se encontrava estabelecido em adulto, sem 

ocorrer proliferação uma vez atingida a idade adulta. Contudo novos estudos vêm 
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demonstrar que em cavalos adultos há proliferação de células de Sertoli sob certas 

condições experimentais. Estas células ao regular a espermatogénese alteram as taxas de 

produção de espermatozoides (Johnson et al., 2008). A diferenciação e degeneração resulta 

no desaparecimento completo dos gonócitos aos 6 meses (Brito, 2015) . 

A espermatogénese e degeneração das células germinativas podem ser 

quantificadas a partir do número de células germinativas em vários passos de 

desenvolvimento ao longo da espermatogénese. A degeneração das células germinativas 

ocorre ao longo da espermatogénese; contudo o maior impacto ocorre durante a 

espermatogénese e meiose. (Johnson et al., 2000). 

 

1.3.3 - Puberdade 

O evento fisiológico que caracteriza a puberdade é o fato da espermatogénese 

atingir o nível de eficiência que resulta na produção de um número suficiente de 

espermatozoides para estes aparecerem no ejaculado (Brito, 2015). A puberdade é assim 

definida como o período a partir do qual o ejaculado tem pelo menos 5.0×107 de 

espermatozoides e estes apresentam mais de 10% de motilidade progressiva (Wolf et 

al.,1965; Thundathil et al., 2016). Nesta fase podemos encontrar redução da secreção das 

gonadotrofinas, aumento da secreção de testosterona, início da espermatogénese (Bagu et 

al., 2006; Brito et al., 2007; O’Shaughnessy, 2014), e aparecimento de espermatozoides no 

ejaculado. Nesta fase também temos o crescimento rápido dos testículos que se estende 

dos 6 aos 12 meses (Brito, 2015).  

O rápido aumento da testosterona aumenta a sensibilidade do hipotálamo à 

retroação negativa dos androgénios que são responsáveis pela diminuição da secreção de 

LH durante o período da puberdade. Enquanto a inibição produzida pelas células de Sertoli 

atua nas gonadotrofinas para limitar a secreção de FSH, na puberdade temos um aumento 

marcado da FSH (Kastelic, 2014; Brito, 2015). A amplitude do pulso de secreção da 

testosterona aumenta durante a puberdade com o aumento dos níveis de testosterona até 

aos 12 meses de vida, estes níveis elevados são essenciais para o início da 

espermatogénese (O’Shaughnessy, 2014; Brito, 2015). Há um aumento do diâmetro e 

comprimento dos túbulos seminíferos e as células de Sertoli completam a sua diferenciação 

morfológica e atingem a estrutura adulta aos 6-7 meses de idade. O esperma maturo 

aparece nos túbulos seminíferos aos 8-10 meses de vida (Brito, 2015). 

A eficiência da espermatogénese é medida pelo número de espermatozoides 

produzidos por grama de parênquima testicular e não é influenciada por diferenças 

individuais de tamanho testicular. A produção diária de esperma por grama de parênquima 

testicular é uma medida da eficiência da espermatogénese, e é útil em comparação entre 
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espécies. Embora não sazonal o touro tem uma perda significativa do potencial de produção 

de esperma entre a espermatocitogénese e a meiose (Johnson et al., 2000).  

Para além do controlo endócrino a espermatogénese é regulada por uma múltipla e 

complexa conjunto de interações celulares envolvendo muitas citoquinas, fatores de 

crescimento, transporte de proteínas, adesão de moléculas e outros fatores reguladores. No 

entanto o mecanismo destas interações in vivo permanece por explicar (Parks et al., 2003). 

 

1.4- Características do sémen  

O sémen é uma suspensão celular que contem espermatozoides (os gametas 

masculinos) e as secreções das glândulas acessórias do trato reprodutivo masculino. A 

porção fluida desta suspensão, a qual é formada na ejaculação, é conhecida como plasma 

seminal (Hafez & Hafez, 2000). 

 

Tabela 1- Resumo das características do sémen (adaptado de Hafez & Hafez, 2000 e Mocé & 
Graham, 2008) 

Característica Variação 

Volume de ejaculado (ml) 5 – 8 

Concentração (milhões por mililitro) 800 – 2000 

pH 6.4 - 7.8 

Motilidade dos espermatozoides (%) 40 – 75 

Espermatozoide morfologicamente normais (%) 65 – 95 

Cor Perto do branco 

 

 

1.4.1 - Espermatozoide 

O espermatozoide é constituído por uma cabeça achatada, peça intermédia, e cauda 

(com a peça principal e peça final) como se pode observar na imagem 4 (Chenoweth & 

Kastelic, 2007). 
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Imagem 4- Porções principais do espermatozoide (cabeça, peça intermédia, cauda) (adaptado de 

Garner & Hafeze, 2000)  

 

A cabeça do espermatozoide possui cromatina condensada contendo o DNA 

(Waldner et al., 2010) rodeado por uma membrana nuclear formando o núcleo do 

espermatozoide (Chenoweth & Kastelic, 2007). O acrossoma é uma estrutura com paredes 

duplas situada entre a membrana plasmática e a porção anterior da cabeça dos 

espermatozoides (Garner & Hafeze, 2000). Um acrossoma íntegro é um pré requisito 

fundamental para a fertilização pois é o local de capacitação do espermatozoide e recção do 

acrossoma (Chenoweth & Kastelic, 2007) e possui enzima necessárias para a fertilização 

(acrosina, hialuronidase) (Ball & Peters, 2004b). A integridade molecular e celular do 

espermatozoide não é só importante para a fertilização mas também para a 

desenvolvimento do embrião (Govindaraju et al., 2012) . 

A cauda pode ser dividida nas seguintes porções: pescoço (ou peça de ligação), 

peça intermédia, peça principal e peça terminal (Ball & Peters, 2004).  

O pescoço forma uma placa basal que se ajusta numa depressão na porção 

posterior do núcleo. Esta placa continua posteriormente com outras nove fibras que se 

projetam ao longo da maioria da cauda (Garner & Hafeze, 2000).  

A região da cauda entre o pescoço e o annulus é a peça intermédia. O núcleo central 

da peça intermédia com o comprimento inteiro da cauda compreende o axonema. O 

axonema e as fibras densas associadas da peça intermédia são recobertos perifericamente 

por inúmeras mitocôndrias. A mitocôndria tem um arranjo helicoidal à volta das fibras 
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longitudinais da cauda e são a fonte da energia necessária para a motilidade do 

espermatozoide (Garner & Hafez, 2000). 

A peça principal é composta centralmente pelo axonema e as suas lâminas fibrosas 

associadas. Uma bainha fibrosa fornece estabilidade para os elementos contrateis da cauda 

(Garner & Hafez, 2000).  

A peça terminal contém somente um axonema central por uma membrana 

plasmática. Os pares externos de microtúbulos do padrão 9 + 2 geram as ondas de dobra da 

cauda através de um movimento deslizante entre pares adjacente (Garner & Hafez, 2000).  

 

1.4.2 - Defeitos nos espermatozoides 

Touros com baixa fertilidade necessitam mais espermatozoides do que touros com 

elevada fertilidade para atingir o seu máximo de fertilidade (Saacke, 2008). A necessidade 

de um maior número de espermatozoides pelos touros subférteis deve-se à presença de 

espermatozoides morfologicamente anormais incapazes de ultrapassar as barreias do trato 

reprodutor feminino, impedindo o acesso ao local de fertilização (Mocé & Graham, 2008). 

Os defeitos morfológicos podem ser adquiridos durante a espermatogénese no 

testículo ou durante a maturação e armazenamento no epidídimo (Schrag & Larson, 2016). 

Existem pelo menos 25 defeitos morfológicos descritos (Palmer, 2016). 

É normal encontrar alguns defeitos morfológicos nos espermatozoides sem que 

estes tenham efeitos na fertilidade do touro. Grandes proporções de espermatozoides 

anormais são sugestivos de um problema generalizado afetando extensas áreas do epitélio 

seminíferos (Al-Makhzoomi et al., 2008). 

Existem vários sistemas de classificação de defeitos nos espermatozoides mas o 

utilizado pela “Society for Theriogenology” é o sistema primário/secundário que baseia se na 

origem dos defeitos espermáticos (Chenoweth et al., 1996). Defeitos primários são aqueles 

que originam no epitélio seminífero durante a espermatogénese; defeitos secundários são 

aqueles que se originam distalmente ao epitélio seminífero nas vias intra e extratesticulares 

durante o armazenamento e a ejaculação (Freneau, 2011). 

A fertilidade diminui com mais de 30% dos espermatozoides anormais ou mais de 

20% de defeitos da cabeça (Kastelic & Thundathil, 2008). Os defeitos morfológicos mais 

encontrados são defeitos na peça intermédia ( Hancock et al., 2016).
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Tabela 2- Defeitos espermáticos conforme categorizados pela Society for Theriogenology (adaptado 

de Hopper & King, 2015)  

 

1.5 Exame andrológico 

O termo breeding soundness refere-se à capacidade do touro conseguir cobrir as 

vacas e fazer com que estas fiquem gestantes (Kastelic & Thundathil, 2008). O breeding 

soundness evaluation (BSE; exame andrológico) tem como objetivo a avaliação da aptidão 

do touro procurar, montar e cobrir fêmeas em estro, e subsequentemente estas ficarem 

gestantes (Hancock et al., 2016). Este identifica assim os touros subférteis (Alexander, 

2008; Chapwanya et al., 2008). Existem pelo menos mais 5% de probabilidades de uma 

vaca ficar gestante quando coberta por um touro que tenha sido considerado apto no exame 

andrológico (Schrag & Larson, 2016; Moraes et al., 1998).  

O exame andrológico pode ser realizado nas seguintes situações: 

 Na avaliação do reprodutor antes da época reprodutiva; 

 No ato de compra de um macho reprodutor; 

 Na ocorrência de falhas reprodutivas na manada; 

 Para determinação da puberdade; 

 Para diagnóstico de problemas de fertilidade; 

 Para admissão nos centros de inseminação, com vista à recolha de sémen 

para a inseminação artificial (Taveira et al., 2005);   

Defeitos primários Defeitos secundários 

Subdesenvolvidos 

Forma dupla 

Defeito no acrossoma 

Cabeça estreita 

Cratera/ Diadema 

Forma de pera 

Contorno anormal 

Cabeça pequena anormal 

Cabeça livre anormal 

Gota proximal 

Cauda dobrada ou enrolada 

Cauda acessória 

Cabeça pequena normal 

Cabeça gigante ou pequena ampla 

Cabeças livres normais 

Sem membrana do acrossoma, destacada ou guardada 

Implantação abaxial 

Gota distal 

Cauda simples curvada 

Cauda terminal enrolada 
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O exame andrológico inclui um exame físico, medição da circunferência escrotal, 

avaliação das características macroscópicas do sémen, avaliação laboratorial da morfologia 

dos espermatozoides, avaliação da libido (Barth & Waldner, 2002; Barth et al., 2004). 

O exame andrológico traz um retorno económico de curto prazo para o produtor 

(Nöthling & Irons, 2008), por cada dólar (1 $ = 0,84 €) gasto no exame o produtor de carne 

tem um retorno máximo de 19 $ (15,99 €) (Menegassi et al., 2011) enquanto o produtor de 

leite tem um retorno de 9$ (7,57 €) (Dwyer, 2013). 

 

1.5.1 - Anamnese e identificação do animal 

O proprietário deve indicar qual a razão para a realização do exame e informação 

revelante acerca do animal como história de doença passada (Chacón et al., 1999; Palmer, 

2016). Devemos recolher informação do proprietário do animal como nome, endereço, 

contacto telefónico ou outra forma de contacto (ex., email) e empresa. Em relação à 

informação do animal devemos recolher a raça, data de nascimento, nome se for o caso e 

número de identificação (Chacón et al., 1999). Alguns produtores para além do número do 

SNIRA (sistema nacional de identificação e registo animal) têm uma tatuagem ou marca de 

casa, essas identificações também devem ser registadas (Taveira et al., 2005; Schrag & 

Larson, 2016). 

A libido não é de forma rotineira examinada pelo veterinário, mas não podemos 

pressupor que touros que sejam aprovados nos outros parâmetros do exame andrológico 

tenham uma boa libido (Parkinson, 2004; Menegassi et al., 2011). No caso de os animais 

serem jovens estes ainda não adquiriram por completo os instintos reprodutivos, sendo 

assim de extrema importância a observação da libido pelos proprietários (Schrag & Larson, 

2016).  

 

1.5.2 - Exame físico geral 

Devemos realizar um exame físico sistemático e qualquer anormalidade detetada 

que seja provável afetar a capacidade reprodutiva deve ser registada (Hancock et al., 2016). 

Uma inspeção geral e sistemática deve ser feita para determinar a condição corporal, avaliar 

a visão do animal e inspecionar os membros anteriores e posteriores. Os defeitos 

congénitos são mais comuns de ser encontrados em animais jovens, contudo alguns 

defeitos como má conformação dos membros, e alterações nos cascos devido a laminites 

podem não ser evidentes até ao animal atingir os 3 anos (Palmer, 2016). 

 

1.5.3 - Condição corporal 
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Os touros devem ter uma condição corporal de 6 a 7 (escala 1-9) no início da época 

reprodutiva. Animais demasiado pesados estão mais propensos a lesões nos membros 

anteriores e posteriores; animais demasiado leves não têm condição corporal suficiente para 

sustentar a época reprodutiva. Os touros normalmente perdem condição corporal durante a 

época reprodutiva, mas a perda excessiva de peso deve ser evitada. É normal que os touros 

com uma condição corporal mais alta (7 na escala de 1-9) percam até 2 cm de 

circunferência escrotal entre o início da época reprodutiva e o fim da mesma. (Palmer, 

2016). 

O sistema US. System score avalia a condição corporal numa escala de 9 categorias 

através da visualização das estruturas ósseas, das massas musculares e da deposição de 

gordura a seguinte tabela resume as categorias deste sistema: 
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Tabela 3- Sistema de classificação da condição corporal (escala de 1 - 9) (Adaptado de Stewart & 

Dyer, 2000; Gomes, 2010). 

Grupo CC Descrição 

Condição de magreza 

1 
Emaciado – Sem gordura subcutânea, músculos muito 

atrofiados, todo o esqueleto com visível debilidade. 

2 

Muito magro – Praticamente sem gordura subcutânea, 

músculos atrofiados no terço posterior. Apófises espinhosas 

em serra. 

3 

Magro – Costelas visíveis mas com alguma cobertura. 

Apófises espinhosas localizáveis à vista, mas pouco 

destacadas. 

Condição limite 4 

Ligeiramente magro – Só 12ª e/ou 13ª costelas visíveis. 

Apófises espinhosas localizáveis pela palpação com leve 

pressão, arredondadas. Alguma gordura nas pontas das 

ancas, pontas da nádega e lombo. Perfis dos quartos traseiros 

rectos. 

Condição moderada 

a óptima 

5 

Moderado – Costelas não visíveis, cobertas de gordura 

esponjosa ao tacto. Apófises transversas palpáveis 

carregando com força. Fossa subcaudal rasa, com gordura 

palpável. 

6 

Moderada alta – Costelas bem cobertas. Quartos traseiros 

redondos e cheios. Gordura esponjosa sobre as costelas 

anteriores e na fossa subcaudal. Apófises transversas 

palpáveis carregando com força. 

7 

Ótimo – Extremidades das apófises espinhosas palpáveis 

carregando com muita força; espaços intermédios mal se 

sentem. Pregas de gordura na fossa subcaudal 

Condição de excesso 

de peso 

8 

Gordo – Corpo grosso e roliço estrutura óssea não se vê. 

Gordura subcutânea espessa e esponjosa, com dobras. 

Quase impossível palpar apófises espinhosas. 

9 

Extremamente gordo – Ossos mal se conseguem palpar. Base 

da cauda afogada em gordura, Possível dificuldade de 

movimentos. 
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1.5.4 - Aparelho Locomotor 

As lesões ósseas estão associadas a história de fraco desempenho reprodutivo e 

existe uma relação direta entre fraca performance e lesões de osteoartrite no membro 

posterior (Persson et al., 2007; Hancock et al., 2016).  

Os touros devem ser capazes de se mover até ao local do exame, detetar as fêmeas 

e fazer a monta das mesmas para completar o processo de cópula. Os animais devem ser 

visualizados em andamento à medida que se deslocam para a zona do exame (Palmer, 

2016). Animais que são criados em camas com chão de cimento e palha são mais 

propensos a ter lesões do que aqueles criados em chão de terra (Schrag & Larson, 2016). 

As manifestações de dor são importantes causadores da perda de fertilidade, caso surja 

alguma alteração devem ser tomadas medidas (Taveira et al., 2005). 

 

1.5.5 - Visão 

A visão tem um papel importante na deteção de um grupo de fêmeas sexualmente 

ativo e por conseguinte é importante para uma boa eficiência reprodutiva (Taveira et al., 

2005).  

É difícil prever se uma cicatriz no olho deve-se a queratoconjuntivite infeciosa bovina 

que vai interferir com as capacidades do animal e se esta cicatriz vai mudar com o tempo. 

No entanto qualquer lesão ocular deve ser registada, independentemente de como este 

animal é classificado no exame andrológico (Schrag & Larson, 2016; Hopkins & Spitzer, 

1997) .  

 

1.5.6 - Exame dos órgãos reprodutores 

1.5.6.1- Escroto e testículos e pénis 

No escroto devemos avaliar a espessura da pele, sensibilidade, temperatura, 

presença de ectoparasitas, aderências e possíveis lesões na pele (Taveira et al., 2005) 

como cicatrizes, espessamentos e feridas (Palmer, 2016). A inspeção do escroto e dos 

testículos é feita atrás do animal (Palmer, 2016). 

Os testículos devem ser tracionados dentro da bolsa escrotal e examinados quanto à 

presença, forma, simetria, consistência, motilidade do escroto, posição, sensibilidade e 

tamanho (Taveira et al., 2005). Os testículos devem ser simétricos, ter uma forma ovoide, 

consistência firme, e devem mover se livremente dentro do escroto (Palmer, 2016). 

O epidídimo encontra-se intimamente ligado aos testículos e devemos avaliar a 

cabeça, corpo e cauda (Taveira et al., 2005). Este deve ser facilmente papável e firme. A 

cauda localizada na base do testículo deve ser firme, sem inchaço ou protuberâncias. A 
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epididimite quer primária quer secundária à orquite pode causar dor, inchaço ou 

descoloração do tecido afetado. As causas comuns da epididimite e orquite são traumas ou 

doenças bacterianas. A cauda do epidídimo é o principal local de armazenamento dos 

espermatozoides maturos. Um ducto mais pequeno à palpação pode ser a causa da 

acumulação do sémen produzido ou obstrução da porção de epidídimo anterior à cauda. A 

oclusão completa do epidídimo resulta na acumulação do sémen, a formação de 

espermatocele (quisto no epidídimo) e tendo em conta esta oclusão temos como 

consequência final a rutura do epitélio com extravasão do sémen para o tecido circundante. 

O sémen é reconhecido como corpo estranho pelo sistema imunitário havendo a eventual 

formação de um granuloma que se encontra normalmente no ápex do testículo na cabeça 

do epidídimo (Palmer, 2016).  

O pénis deve ser examinado em repouso e após a ereção, se a protusão não for 

possível após a manipulação da flexura sigmoide devemos analisar o pénis após a ereção 

com o eletroejaculador durante a colheita de sémen (Taveira et al., 2005; Hancock et al., 

2016). Alterações suaves do pénis como balanopostite suave (inflamação da glande e do 

prepúcio) ou fibropapilomas pequenos com outras complicações secundárias, 

provavelmente não irão afetar a capacidade do touro fazer a monta mas devem ser 

monitorizados porque poderá provocar deterioração do animal (Hancock et al., 2016).   

Alguns defeitos que podemos encontram no aparelho reprodutor podem ser 

hereditários e têm vários efeitos na fertilidade (Schrag & Larson, 2016) a tabela seguinte 

resume os mais importantes. 
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Tabela 4- Defeitos anatómicos mais comuns (adaptado de Schrag & Larson, 2016) 

 

Localização Defeito  Descrição 

Testículos 

Hiperplasia testicular 

Normalmente associado a hipoplasia do testículo 

contra lateral; normalmente qualidade do ejaculado 

satisfatório. 

Hipoplasia testicular 
Difícil de distinguir de degeneração; Pode ser 

hereditário. 

Criptorquismo 

Hereditário; animal estéril se bilateral; Desaconselhado 

o uso de animais com criptorquismo unilateral devido à 

heritabilidade. 

Anéis 

inguinais 
Hérnia escrotal 

Interfere com a termorregulação dos testículos; 

hereditário. 

Escroto 

Escroto curto Usualmente não problemáticos a não ser que interfiram 

na termorregulação. 

Se a termorregulação for afetada, temos fraca 

qualidade do ejaculado. 

Frénulo caudal do escroto 

proeminente 

Escroto rodado 

Ductos 

Final cego do ductos 

eferentes 

Relativamente comum afeta a fertilidade em diferentes 

graus; os touros no início podem ser férteis, depois há 

uma baixa na fertilidade porque um granuloma faz a 

obstrução completa dos ductos. 

Epidídimo 

Aplasia 

Hereditário, mas os touros mais velhos podem adquirir 

este defeito por lesão e subsequente formação do 

granuloma.  

Apêndice quístico do 

epidídimo 

Desenvolve-se lentamente e não afeta o movimento do 

ejaculado; a qualidade do ejaculado não é afetada. 

Pénis 

Hipospadia Congénito ou devido a trauma. 

Frénulo persistente 
Comum, a fertilidade não é afetada se o frénulo for 

tracionado; hereditário.  
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1.5.7 - Circunferência escrotal 

A circunferência escrotal é facilmente medida, altamente hereditária e associada à 

fertilidade, característica que é correlacionada com a produção de espermatozoides 

(Palmer, 2016; Schrag & Larson, 2016).  

Podemos obter a medição agarrando o escroto à volta do pescoço deste com o polegar 

e o dedo indicador posicionado lateralmente. Em seguida deslizando a mão para baixo do 

pescoço do escroto e apertando firmemente. Os testículos devem ser forçados mas não 

espremidos, ventralmente para o escroto. A escala deve ser colocada no ponto mais amplo 

dos testículos e puxada para ficar com uma tensão moderada para obter a circunferência 

escrotal como podemos observar na imagem 5 (Hopkins & Spitzer, 1997; Palmer, 2016; 

Barth t al., 2008). 

 

Imagem 5- Método correto para a medição da circunferência escrotal (adaptado de Bull, 2011)  

 

A circunferência escrotal tem uma correlação positiva com motilidade progressiva dos 

espermatozoides, a reserva de ejaculado no epidídimo e produção espermática, e uma 

correlação negativa com os defeitos espermáticos e a idade à puberdade (Kastelicet al., 

2001; Taveira et al., 2005; Sylla et al.,2007).  

Vacas que foram cobertas por touros com uma circunferência escrotal menor 

necessitam mais tempo para ficarem prenhas. Isto deve-se a diminuição do número de 

espermatozoides normais e diminuição de espermatozoides no ejaculado (Waldnere al., 

2010).  
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Existem diferenças na circunferência escrotal média entre as diferentes raças, devido 

ao facto de a circunferência escrotal ser hereditária é preciso ter isto em conta quando de 

selecionam os animais para reprodução. (Guerra et al., 2013), os valores da circunferência 

escrotal também variam com a idade (Taveira  et al., 2005). 

 

 

Tabela 5- Circunferência escrotal por raça (adaptado de Guerra et al., 2013) 

 

 
 
 Tabela 6- Circunferência escrotal por idade (adaptado de Alexander, 2008;  Hopkins & Spitzer, 1997) 

 

1.5.8 - Glândulas anexas 

As glândulas anexas são avaliadas por palpação transretal (Barszcz et al., 2011). A 

vesicula seminal é a glândula anexa que tem maior probabilidade de ser afetada e devemos 

na palpação avaliar a textura e o tamanho (8 a 15 cm). Conseguimos identifica-la facilmente 

por uma estrutura lobulada que diverge lateralmente do extremo anterior da uretra pélvica. 

Podemos encontrar alterações como assimetria, abcessos, adesões, fibroses, e evidência 

de dor (Palmer, 2016).  

Raça Média circunferência escrota (cm)l 

Angus 34.62 

Charolais 34.55 

Limousin 31.52 

Salers 31.84 

Simmental 36.06 

Blonde d’Aquitaine 31.24 

Idade ( meses) Média Circunferência Escrotal (cm) 

˂ 15 30 

˃15 ≤18 31 

˃18 ≤21 32 

˃21 ≤24 33 

˃24 34 
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A ampola deve localizar-se entre a vesicula seminal (Hopkins & Spitzer, 1997), nem 

sempre podemos identificar por palpação, raramente encontram se alterações e deve ter 10 

a 15 cm de comprimento e 5 a 8 mm de diâmetro. A ampola é muito importante quando 

realizamos a massagem rectal para facilitar a recolha de ejaculado (Palmer, 2016) 

diminuindo o tempo necessário para recolha e aumentando o sucesso da mesma (Schrag & 

Larson, 2016). 

Os anéis inguinais devem ser palpados e se o examinador conseguir inserir 3 ou mais 

dedos o animal tem uma predisposição para hérnias inguinais (Palmer, 2016).  

 

1.5.9 - Recolha do ejaculado 

O ejaculado pode ser recolhido por massagem transrectal da ampola, uretra pélvica e 

próstata, pelo uso de uma vagina artificial ou por electroejaculação (Sylla et al., 2015).  

O uso de uma vagina artificial requer animais treinados, instalações adequadas, mais 

pessoas, eventualmente animais para monta. Por vezes é necessário mais tempo para obter 

o ejaculado, a amostra tem uma maior concentração, existe uma menor probabilidade de 

protusão do pénis, a amostra tem maior motilidade e maior percentagem de 

espermatozoides anormais (Palmer, 2005;.Palmer et al., 2005). 

 A electroejaculação é o método mais usado (Hopkins & Spitzer, 1997), tendo como 

vantagem a obtenção de um ejaculado mais representativo num período de tempo mais 

curto, contudo o volume e a concentração da amostra variam com a técnica aplicada ( Barth 

et al., 2004; Palmer., 2005; Palmer et al., 2005). A estimulação elétrica é fornecida pelo 

eletroejaculador. Deve-se colocar corretamente no reto do animal com elétrodos 

posicionados ventralmente, adjacentes às glândulas anexas e uretra pélvica (Palmer, 2005). 

A seguir ao exame da genitália interna o examinador deve fazer uma ligeira massagem 

(para a frente e para trás) para provocar a excitação ao animal e diminuir o número de 

estímulos elétricos necessários para a recolha de ejaculado (Sylla et al., 2015). 

Depois de três tentativas falhadas com o eletroejaculador na obtenção de uma recolha 

devemos adiar o exame andrológico, contudo a aspermia (falta de ejaculado) pode ser uma 

hipótese, sendo no entanto muito rara (Schrag & Larson, 2016).  

A recolha de ejaculado é feita para um dos sistemas de colheita comercializados 

(Palmer, 2016). O tubo de colheita deve ser mantido quente até ao momento da colheita a 

uma temperatura de 37º C (Kennedy et al,. 2002). O fluido pré seminal não deve ser 

recolhido pois este vai diluir a amostra e tem efeito negativo na motilidade. Quando o 

ejaculado se torna esbranquiçado é o momento indicado para colocar o tubo de recolha sob 

o animal e efetuar a mesma (Palmer, 2016) 
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1.5.10 - Análise do ejaculado 

A fertilidade espermática depende de vários fatores e não pode ser prevista por uma 

única característica da avaliação espermática em isolado (Morrell et al., 2017). Após a 

obtenção da amostra de sémen esta deve ser imediatamente avaliada. (Taveira et al., 

2005). Todos os procedimentos devem se efetuados por uma única pessoa com experiência 

(Beggs et al.,2013). As características avaliadas são as seguintes: a concentração do 

ejaculado, a motilidade e a morfologia. Estes são aspetos determinantes para a fertilidade 

do touro (Foote, 2003).  

Um laboratório apropriado deve ser montado na propriedade, o local deve ser limpo e 

protegido das condições climatéricas. O volume de ejaculado deve ser registado em 

mililitros diretamente do tubo de recolha. Este valor é relativo, depende do método de 

colheita e não existe valor mínimo ou máximo estabelecido (Taveira et al., 2005). 

A concentração do ejaculado deve ser registada, mas só o valor real é indicativo da 

capacidade do touro produzir ejaculado de elevada qualidade. A electroejaculação não é o 

método mais indicado para avaliar a capacidade de produção de espermatozoides porque o 

volume e a densidade do ejaculado variam com a técnica de recolha. Como alternativa 

mede-se a circunferência escrotal (Palmer, 2016). Podemos obter a concentração pelo 

características macroscópicas do ejaculado ou através da contagem de células na camara 

de Neubauer (Taveira et al., 2005). 

Em touros adultos e saudáveis o ejaculado deve ter uma coloração esbranquiçada; 

quanto mais concentrada a amostra mais aspeto de granulado possui. A coloração amarelo- 

margarina é comum devido à presença de riboflavina (Palmer, 2016); a contaminação com 

urina também tem uma coloração amarela contudo a urina tem um efeito diluidor; 

dependendo da quantidade o sangue podemos ter diferentes colorações desde vários tons 

de rosa até vermelho sangue (Barszcz et al., 2011). 

A motilidade espermática é avaliada por duas abordagens: 

 Motilidade massal ou de onda: colocamos uma gota de ejaculado na lâmina 

aquecida no microscópio e visualizamos o campo microscópico a uma ampliação 

de 10 × (Hoflack et al., 2006). Devemos observar 1 a 2 campos microscópicos 

antes de classificar o ejaculado relativamente a esta característica. O efeito visual 

de onda não representa só a motilidade espermática. Resulta da combinação da 

concentração espermática e motilidade progressiva (Palmer, 2016). 

 Motilidade individual ou progressiva: colocamos uma gota de ejaculado na 

lâmina e uma gota de solução salina e cobrimos esta com uma lamela (Hoflack et 

al., 2006). Devemos visualizar ao microscópio a uma ampliação de 40× (Beggs et 

al., 2013). A motilidade individual é estimada pela observação da proporção de 
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espermatozoides a mover-se em comparação com aqueles que estão imoveis ou 

parcialmente imoveis. Devemos avaliar vários campos microscópicos (Foote, 2003). 

 

Tabela 7- Graus de motilidade massal. Adaptado de (Irons, Nöthling, & Bertschinger, 2007) 

 

Grau Descrição 

0 Não há motilidade 

1 Pouca motilidade dos espermatozoides, ˂ 10 % vivo 

2 Muita motilidade, mas não há movimento de onda 

3 Movimentos de onda lentos 

4 Bem definidos, ondas forte com voltas arredondadas, alcançando a periferia 

5 Ondas como no grau quatro, mas com o efeito de chicotes 

 

A motilidade espermática pode ser afetada pelo calor, contaminação com urina, 

outros fluidos ou sabões (Palmer, 2016; Balić et al.,2012).   

A avaliação da morfologia espermática e defeitos espermáticos, assim como do 

número de espermatozoides vivos, faz-se através de um esfregaço do ejaculado corado 

com eosina-negrosina, observado ao microscópio a 100× sob óleo de imersão (Chenoweth 

& McPherson, 2016; Hoflack et al., 2006; Kastelic & Thundathil, 2008) . A eosina (corante 

vital) penetra nas membranas danificadas dos espermatozoides e irá corar os 

espermatozoides mortos ou não viáveis de rosa (Kastelic & Thundathil, 2008). A negrosina 

fornece um fundo roxo escuro realçando os espermatozoides vivos e mortos. Os 

espermatozoides vivos não são corados e aparecem brancos. Aqueles espermatozoides 

que aparecem parcialmente corados (não são viáveis) estão protegidos pelo acrossoma na 

porção anterior, mas a eosina consegue penetrar na porção distal da região equatorial 

(Palmer, 2016).  

Na contagem de defeitos espermáticos devemos contar 100 células para ter uma 

amostra representativa (Hancock et al., 2016). Caso sejam observados dois ou mais 

defeitos na mesma célula, deve ser registrado em ordem de prioridade, o defeito maior em 

relação ao menor e, se observados dois defeitos com a mesma classificação, regista-se 

apenas o de maior importância (Arruda et al., 2015).  

 

1.5.11- Sanidade e maneio 

Existem doenças infeciosas que afetam a fertilidade da manada, por isso quando 

falamos de fertilidade devemos também ter em conta o plano vacinal implementado na 

exploração (Palmer, 2016). 
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Em animais adultos a revacinação anual ou bianual contra a Clostridiose deve ser 

considerada. A Campilobacteriose e Tricomonose devem ser consideradas nos planos 

vacinais em algumas manadas e regiões geográficas. Os touros adultos são capazes de 

transportar o agente causador no prepúcio e permanecer infetados por anos. Nem a bactéria 

Campilobacter fetus subspecies veneralis nem o protozoário Tritrichomonas foetus 

subspecies venerealis causam doença nos touros mas estão associados a baixa fertilidade 

nas vacas infetadas (Palmer, 2016). 

A diarreia viral bovina (BVD) pode ser transmitida via sémen em animais 

persistentemente infetados (PI) e afetar os touros. O touro pode ser intermitentemente 

afetado e libertar o vírus no sémen por mais de 28 dias (Newcomer & Givens, 2016). 

Está recomendado, para touros de 2 ou mais anos, um rácio de 1 touro para 25 a 30 

vacas (Palmer, 2016). Para animais com idade inferior a 2 anos recomenda-se um rácio de 

1 touro por 15 a 25 vacas (Hoflack et al., 2006). Rácios maiores irão aumentar o risco de 

lesões devido a agressões entre os touros (Fordyce et al., 2002). O touro deve ter períodos 

de descanso depois da época reprodutivas para recuperar uma condição corporal excelente, 

sendo que assim a época reprodutiva deve durar 6 a 8 semanas (InCalf, 2008). 

 

1.5.12- Emissão de certificado 

Após o exame andrológico e quando na posse dos resultados de todos os exames 

realizados, o médico veterinário deve classificar o touro como apto, inapto ou questionável e 

emitir um certificado que o prove (Chenoweth et al., 1996; Fordyce et al., 2006).  

Um touro para ser considerado apto deve ter o mínimo de circunferência escrotal, mais 

de 70% de espermatozoides normais, com uma motilidade progressiva superior a 30% 

(Soren, 2008; Carson & Wenzel, 1997; Chenoweth & McPherson, 2016) e não apresentar 

qualquer característica física anormal ou que possa comprometer o seu desempenho 

reprodutivo (Taveira et al,. 2005; ). 

 Na categoria não apto temos os touros que não atingem o limite mínimo recomendado 

em uma ou mais características e para as quais é improvável que haja uma melhor 

classificação (Soren, 2008; Carson & Wenzel, 1997). Na categoria dos questionáveis 

podemos incluir touros que devem aguardar novos exames, animais que sejam imaturos ou 

que sofram de um problema transitório que impede a classificação de apto, mas que indique 

que o animal pode melhorar com a idade ou o período de repouso. Também podemos incluir 

animais em que ocorreram problemas na recolha do ejaculado e que possuem 

características seminais abaixo ou próximas dos limites mínimos e que podem melhorar nas 

avaliações futuras (Taveira et al,. 2005; Soren, 2008; Carson & Wenzel, 1997).
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2 - Componente exprimental 

2.1 - Objetivos do trabalho 

A realização desde trabalho prático teve como objetivo aferir acerca do potencial 

reprodutivo de 75 animais de 15 explorações diferentes localizadas todas elas na Região 

Sul de Portugal, de modo a comparar os resultados obtidos nos vários parâmetros do exame 

andrológicos dos animais com a classificação final dada no exame e com os próprios 

parâmetros analisados entre si durante a realização do exame. 

Pretende - se também demonstrar a importância da realização deste exame para o 

sucesso reprodutivo da exploração e o seu retorno económico. 

Os parâmetros analisado, sobre os quais este trabalho se incidiu foram a data do 

exame, idade do animal, raça, condição corporal, alterações no exame físico, circunferência 

escrotal, motilidade massal, motilidade individual, percentagem de espermatozoides vivos, 

percentagem de espermatozoides normais, percentagem de anomalias primárias, 

percentagem de anomalias secundárias, concentração do ejaculado, volume de ejaculado e 

resultado final do exame andrológico (aprovado/ reprovado). 

O objetivo principal ao analisar todos estes parâmetros, era identificar quais os 

parâmetros que tinham uma maior influência na aprovação do animal no exame andrológico. 

Os resultados do teste serão debatidos à luz da bibliografia disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





    

  

37 
 

2.2 - Material e métodos 

Os dados deste trabalho foram recolhidos durante o estágio curricular com o Dr. 

Dário Guerreiro na zona sul do país, em explorações de bovinos de carne. A realização dos 

exames andrológicos foi feita no contexto de trabalho de campo, e somente quando 

solicitada pelos proprietários dos animais. Aquando do exame foi preenchido um relatório 

com as várias componentes do exame que depois serviria para atestar a capacidade 

reprodutiva do animal. Nenhum dos animais analisados tinha sido sujeito anteriormente a 

um exame andrológico. 

Os dados recolhidos durante o exame foram registados em formato de papel (anexo 

1). Posteriormente ao exame, com todos os dados recolhidos e depois da decisão de 

aprovação ou reprovação do animal no exame, foi emitido um certificado em formato digital 

para facilitar a uniformidade da informação, arquivamento dos resultados e a comunicação 

dos mesmos resultados aos proprietários. 

Os dados recolhidos no exame foram: 

 Número de SIA dos animais; 

 Nome do animal quando aplicável; 

 Idade do animal; 

 Condição Corporal;  

 Alterações no exame físico; 

 Circunferência escrotal; 

 Motilidade massal; 

 Motilidade individual; 

 Percentagem de espermatozoides vivos; 

 Percentagem de espermatozoides normais; 

 Percentagem de anomalias primárias 

 Percentagem de anomalias secundárias; 

 Concentração do ejaculado; 

 Volume do ejaculado; 

 Resultado do exame andrológico. 

Os exames foram realizados a 75 animais que pertenciam a 15 explorações 

diferentes na zona sul do país. Os animais tinham uma idade entre os 17 aos 132 meses e 

são criados em regime de extensivo. 
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2.2.1 - Material Utilizado 

Para a realização do exame andrológico, utilizou-se o seguinte material: 

 Tesoura (para cortar os pelos em redor do prepúcio); 

 Fita métrica (para medição da circunferência escrotal); 

 Eletroejaculador Profissional Automático - AUTOJAC V2 

 Lâminas e lamelas; 

 Tubos para recolha do ejaculado; 

 Corante eosina-nigrosina; 

 Microscópico ótico de campo claro, com placa aquecida. 

 Mesa aquecida (para aquecimento dos rubos de recolha durante e antes da 

análise); 

 Micropipetas e ponteiras; 

 Câmara de Neubauer. 

 

2.2.2 - Realização do exame andrológico 

Os animais foram observados durante a deslocação até ao tronco de maneio onde 

foi realizado o exame, sendo observada a sua marcha para detetar algum problema podal 

ou musculo- esquelético, assim como a atitude durante a aproximação ao tronco.  

A condição corporal foi classificada numa escala de 1-9, referenciada na revisão 

bibliográfica que pode ser consultada na tabela 3.  

Depois de animal contido no tronco foi realizado um exame físico de forma detalhada 

e metódica em que foram registados quais os sistemas afetados e quais as alterações 

registadas. Dando-se especial atenção à inspeção dos olhos, cabeça e membros 

posteriores.  

 

Realizou-se a palpação dos testículos e do prepúcio com intuito de encontrar 

alterações. A circunferência escrotal foi medida em cm com recurso a uma fita métrica 

convencional e foi aplicada para efeitos de rejeição as medidas mínimas por idade que se 

podem consultar na tabela 6. Em seguida realizou-se a palpação transrectal com o 

esvaziamento do reto para o exame das glândulas anexas; durante a palpação foi realizada 

uma suave massagem nas glândulas para estimular o touro sendo a recolha de ejaculado 

mais facilitada.  
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Depois observou-se a exteriorização do pénis e procedeu-se com o recurso à 

tesoura do corte dos pelos na zona do prepúcio para a recolha de ejaculado ter uma menor 

contaminação. 

2.2.3 - Recolha do ejaculado 

Depois da palpação das glândulas anexas e corte dos pelos no prepúcio, o 

eletroejaculador foi colocado no reto do animal com os elétrodos da sonda colocados na 

posição ventral. O sistema de recolha do ejaculado foi colocado debaixo do pénis de modo a 

quando o animal ejaculasse esse ejaculado fosse recolhido.  

O tubo de recolha foi mantido em cima da mesa aquecida até ao momento da 

recolha de modo a ter uma temperatura de 37 º C. A avaliação do ejaculado foi realizada o 

mais rápido possível para evitar a alteração por fatores externos, como a temperatura 

ambiente ou a luz solar. Se depois de 2 ciclos de 35 estímulos o animal não ejacula-se, este 

era colocado num parque de espera procedendo- se ao exame dos restantes animais e a 

repetição desse animal no final dos restantes exames. 

Imagem 6- Contenção do animal no tronco 
de maneiro e esvaziamento do reto  

 

Imagem 7- Exemplo de um tronco de maneio utilizado 
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2.2.4 - Espermograma 

A amostra foi mistura com suaves movimentos circulatórios. A concentração da 

amostra foi aferida pela contagem de células na câmara de Neubauer como o esquema 

seguinte mostra. A concentração deve ser sempre o último parâmetro a ser avaliado pois é 

o que se irá manter e a viabilidade dos espermatozoides não influência a contagem das 

células para posterior aferição da concentração. 

Imagem 10- Esquema para contagem de células na câmara de Neubauer adaptado de (Silva et al., 
1993) 

Em primeiro lugar avaliou-se a motilidade massal dos espermatozoides. Colocou-se 

numa lâmina aquecida a 37 º C uma gota de ejaculado e observou-se ao microscópio, na 

Imagem 8- Colocação do eletroejaculador no recto 

do animal 
Imagem 9- Sistema de recolha do ejaculado e sonda 
do eletroejaculador 
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objetiva de 10×, a motilidade massal (ou de onda) dos espermatozoides. Na tabela 7 pode-

se consultar as várias categorias de classificação utilizadas neste trabalho tendo em conta o 

movimento em onda dos espermatozoides. 

Em seguida avaliou-se a motilidade individual (motilidade progressiva dos 

espermatozoides). Colocou-se uma gota de sémen com a micropipeta e uma gota de 

solução salina, cobrindo a amostra em seguida com uma lamela. A lâmina foi observada o 

mais rápido possível ao microscópio na objetiva de 40×, pois a mudança de temperatura 

afeta a motilidade dos espermatozoides. A motilidade individual por motivos práticos foi 

classificada segundo a seguinte tabela.  

 
Tabela 8 – Classificação de graus de motilidade individual  

Grau Descrição 

0 Todos os espermatozoides estão imóveis 

1 1 a 20% dos espermatozoides com motilidade progressiva 

2 20 a 40% dos espermatozoides com motilidade progressiva 

3 40 a 60% dos espermatozoides com motilidade progressiva 

4 60 a 80% dos espermatozoides com motilidade progressiva 

5 Quase todos os espermatozoides movem-se (80 a 100%) 

A morfologia dos espermatozoides foi avaliada com recurso a um esfregaço do 

ejaculado corado com eosina-negrosina. O esfregaço realizou-se do seguinte modo: 

colocou-se uma gota de corante numa das extremidades da lâmina, juntando-se 

posteriormente uma gota do ejaculado, as duas foram misturadas com a ponteira da 

micropipeta e a lâmina foi seca à temperatura ambiente. Depois de pronto o esfregaço 

avaliou-se a morfologia (defeitos primários e secundárias) e prosedeu-se à contagem dos 

espermatozoides vivos/ mortos, sob a objetiva 100×, num total de 100 espermatozoides. 

Após a realização das várias componentes do exame e com todos os resultados dos 

mesmos exames foram aprovados/ reprovados os animais tendo em conta a tabela 

seguinte: 
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Tabela 9- Condições para aprovação e reprovação do touro 

Aprovado Reprovado 

Sem alterações no exame físico que possam 

comprometer a fertilidade; 

Possui a circunferência mínima para a idade 

(tabela 6); 

≥ 70% espermatozoides normais; 

Motilidade massal ≥ a 2; 

Motilidade individual ≥ a 2. 

Com alterações no exame físico que possam 

comprometer a fertilidade; 

Não possui a circunferência mínima para a idade 

(tabela 6); 

˂ 70% espermatozoides normais; 

Motilidade massal ˂ a 2; 

Motilidade individual ˂ a 2. 

  

Os animais que necessitavam de aguardar por um novo exame, quer por ser 

imaturos, ou por ter tido um prolema transitório que impedia a sua aprovação mas que tinha 

indicação de que poderia melhorar com tempo ou repouso eram classificados como 

questionáveis. Nesta categoria podiam-se incluir animais com problemas na recolha do 

ejaculado e que possuíam características seminais abaixo ou próximas dos limites mínimos 

e que podiam melhorar nos exames futuros. 

 

2.2.5 - Análise estatística  

Para a organização e tratamento dos dados recorreu-se ao programa Excel do 

Microsoft Office 2013 para o Windows 10 (Microsoft Corporation, USA). A análise estatística 

dos dados foi efetuada com o programa informático IBM SPSS Statitics 20 (IBM, USA). 

As associações entre todas as variáveis foram calculadas por análise univariável de 

variância, com teste post-hoc de Bonferroni. A associação entre os parâmetros estudados 

era considerada estatisticamente significativa quando p <0,05. 
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2.3. - Resultados e discussão 

 

 

Gráfico 1- Percentagem de animais submetidos ao exame 

Dos 75 animais analisados a maioria (76%) pertenciam à raça Limousine, 15% à 

raça Aberdeen Angus, 13% à raça Charolês, 13 % dos animais não pertenciam a nenhuma 

raça específica resultando de cruzamento entre raças que denominou –se animais sem raça 

e 4% da raça Blonde d’Aquitaine As raças autóctones representaram uma percentagem 

pequena da amostra com 4% de animais da raça Mertolenga e 4% de animais da raça 

Mirandesa. A raça menos analisada foi raça Saler com apenas 1% de animais na amostra.  
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Gráfico 2- Percentagem de animais aptos e não aptos Gráfico 3- Percentagem de animais não aptos por 
raça 
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Dos 75 animais analisados foram considerados aptos para reprodução 75%, 

enquanto 25% foram considerados não aptos para reprodução e aconselhado o refugo dos 

mesmos. Nenhum dos animais foi classificado como questionável. A taxa de aprovação 

encontrava-se dentro do normal em comparação com outros estudos semelhantes (Barth & 

Waldner, 2002). Podemos obter taxas mais altas de aprovação quando analisamos animais 

que já foram selecionados para reprodução tendo em conta os exames andrológicos da 

época reprodutiva anterior (Waldner et al., 2010). Neste caso todos os animais analisados 

nunca tinham sido sujeitos a um exame andrológico, pelo não existiam dados de épocas 

anteriores, nem foi possível analisar se o animal tinha um melhor desempenho no exame 

presente em relação ao da época reprodutiva anterior. Contudo, variações na taxa de 

animais aprovados é normal de existirem porque o número de animais, a distribuição de 

idades, as raças e os procedimentos de análise podem ser diferentes de estudo para 

estudo. 

A classificação de aprovado ou reprovado, atribuída aos animais teve uma 

associação altamente significativa (p˂ 0,001) com a motilidade massal, motilidade individual, 

% de espermatozoides normais, anomalias primárias e anomalias secundárias, reforçando a 

ideia que a realização do espermograma é de elevada importância quando queremos avaliar 

a capacidade reprodutiva de um animal.  

A concentração, o volume, a condição corporal e as alterações no exame físico não 

tiveram qualquer associação (p˃0.05) com a classificação aprovado ou reprovado atribuída. 

Estes resultados parecem ir contra o que está descrito na bibliografia (Barth & Waldner, 

2002). Tal pode dever-se ao facto de nenhum dos animais reprovado ter tido um volume de 

ejaculado baixo (abaixo de 7 ml). Em relação à concentração, a maioria dos animais que 

foram reprovados tinham oligospermia (poucos espermatozoides). Contudo o método de 

recolha por electroejaculação influencia o volume e a concentração da amostra recolhido, 

não devendo ser dado grande importância a este resultado. Em relação ao exame físico 

este não teve uma correlação com a classificação apto/não apto. Somente um animal foi 

reprovado por alterações no exame físico, diminuindo assim a probabilidade de ocorrer esta 

correlação. 

Dos animais classificados como não aptos, 37% pertenciam à raça Limousine, 26% à 

raça Charolês, 21% à raça Aberdeen Angus, 11% a animais sem raça e 5% à raça 

Mirandesa. Não foram classificados como não aptos animais da raça Saler, da raça 

Mertolenga e da raça Blonde d’Aquitaine, no entanto estas também eram as raças que 

tinham menos animais em estudo. Não houve uma correlação significativa entre a raça dos 

animais e a classificação aprovado/ reprovado (p= 0.474). Isto vem de encontro com o 

demonstrado por Barth, em 2002. Apesar de a maioria dos animais reprovados serem da 
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raça Limousine, provavelmente o resultado não foi determinado pela raça a que pertenciam 

mas sim ao facto de esta raça ser a mais representativa na amostra, com 46% dos animais. 

Como não existia tinha um número igual de animais de cada raça e houve uma grande 

discrepância entre o número de animais de cada uma das raças utilizado neste estudo, 

podemos justificar esta falta de correlação também devido a este facto. 

 

Os exames andrológicos realizaram-se entre os meses de Agosto de 2016 e 

Fevereiro de 2017. A maioria dos exames foram realizados nos meses de Dezembro (32%), 

Janeiro (40%) e Fevereiro (11%), correspondendo este meses aos de menor temperatura, 

menor fotoperíodo e menor qualidade e disponibilidade alimentar. Sabendo que a 

temperatura influencia a espermatogénese e motilidade dos espermatozoides, ao serem 

realizados a maioria dos exames neste período temos uma maior probabilidade de haver 

rejeição devido a este facto. O fotoperíodo influencia a libertação de LH e testosterona e, 

uma vez que estas hormonas têm um papel na espermatogénese, a sua fraca produção 

devido a um fotoperíodo curto irá influenciar a espermatogénese (Barth & Waldner, 2002). 

Como se pode comprovar no gráfico 5, os meses onde houve uma maior taxa de reprovação 

foram Dezembro (37%), Janeiro (47%) e Fevereiro (11%) corroborando a ideia que à 

medida que os meses vão aquecendo o número de animais rejeitados diminui, pois temos 

um maior fotoperíodo, temperaturas mais altas e maior disponibilidade e melhor qualidade 

alimentar (Barth & Waldner, 2002).  
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Tabela 10 - Quadro com resumo estatistico dos dados analisados 

 N Mínimo Máximo Média ± 

Desvio 

Padrão 

Moda Desvio 

médio 

padrão 

Idade (meses) 21 17 132 60,9 ± 32,3 48a 7,054 

Condição corporal 

(1/9) 

75 4 9 7,69 ± 1,28 8 0,148 

Circunferência 

escrotal (cm) 

75 33 42 37,1 ± 2,11 37 0,243 

Motilidade massal 

(0-5) 

63 1 5 3,59 ± 1,03 3a 0,129 

Motilidade 

individual (0-5) 

63 1 5 3,59 ± 

0,978 

3 0,123 

% spz vivos 63 2 95 70,8 ± 17,3 73a 2,18 

% spz normais 63 22 97 86,0 ± 13,6 89 1,72 

% anomalias 

primárias 

63 1 65 5,46 ± 8,96 3 1,13 

% anomalias 

secundárias 

63 1 49 8,40 ± 7,33 8 0,923 

Concentração 

(Milhões por mm) 

63 0 9 303 ± 208 208a 0,264 

Volume Ejaculado 

(ml) 

69 6 8,19 8,14 ± 3,97 7 0,478 

a Quando existia mais do que um valor de moda, foi apresentado o mais baixo 

Não foi possível obter a idade de todos os animais. Dos 21 animais em que haviam 

dados acerca da idade, a média destes foi de 60,3 ± 32,3 meses. A utilização de animais 

com mais de 7 anos para monta natural é desaconselhada, pois animais com esta idade têm 

uma maior incidência de lesões como fibrose testicular e calcificação testicular, patologias 

que irão levar à diminuição da produção de espermatozoides. Os animais mais velhos 

também são mais dominantes na manada e o risco de endogamia e transmissão de 

doenças veneras é maior quando utilizados animais mais velhos para monta natural 
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(Chacón et al., 1999). De notar que todas as explorações em estudo utilizavam somente a 

monta natural para reprodução do efetivo. Dos animais que temos dados acerca da idade 

nenhum incumpria esta recomendação do refugo de animais com mais de 7 anos, havendo 

assim uma menor probabilidade de ocorrem os problemas anteriormente referidos. 

A circunferência escrotal média foi de 37,1 ± 2,11 cm. Apresentado o animal com 

maior circunferência escrotal 42 cm e o menor 33 cm. Tendo em conta que idade média foi 

de 60,3 meses a circunferência mínima exigida para um animal com esta idade é de 34 cm 

estando a circunferência média da população acima dos limites mínimos necessários para a 

aprovação. A circunferência escrotal pode ser também utilizada para determinar se o touro 

já atingiu a puberdade ou não; sabe-se que um touro com circunferência escrotal entre os 

25 e os 27 cm já atingiu a puberdade (Chenoweth & Kastelic, 2007). Como a média da 

amostra é superior a este valor e nenhum animal analisado tinha uma circunferência inferior 

a 33 cm podemos considerar que, baseado neste parâmetro, todos os animais analisados já 

tinham atingido a puberdade. Por outro lado também sabemos que o aumento da 

circunferência escrotal está associado a uma maior taxa de fêmeas gestantes e diminuição 

de intervalo entre parto (Waldner et al., 2010).  

Existem variações na circunferência escrotal e percentagem de espermatozoides 

normais em animais que ainda não atingiram a puberdade (Waldner et al., 2010), mas como 

já explicado este facto não é aplicável ao estudo em causa. Em estudos anteriores foi 

comprovado que a circunferência escrotal em animais jovens é altamente correlacionada 

com a produção diária de espermatozoides e animais com mais de 15 meses com uma 

maior circunferência escrotal têm maiores reservas de espermatozoides no epidídimo 

(Arteaga et al., 2001; Perumal et al., 2017). 

A circunferência escrotal pode ser influenciada pela condição corporal, uma vez que 

a nutrição pode levar a atrasos na maturidade sexual e causar degenerescência testicular, 

provavelmente devido a alterações endócrinas (Chacón et al., 1999). Neste estudo não 

foram recolhidos dados acerca da alimentação e nutrição dos animais e o único animal que 

tinha circunferência escrotal abaixo do esperado (34 cm) tinha uma condição corporal acima 

do recomendado (7 na escala de 1-9). 

Animais que têm uma circunferência escrotal abaixo da média têm menos 

espermatozoides normais, menos espermatozoides vivos e uma motilidade reduzida, uma 

vez que têm uma maior frequência de túbulos seminíferos anormais ou então podem ser 

animais pré- púberes e não capazes de produzir um espermograma maturo (Barth & 

Waldner, 2002). No entanto, como a circunferência escrotal média da amostra estava acima 

da circunferência média esperada, estes valores não têm qualquer correlação na amostra 

em estudo. Um estudo realizado por Beggs, em 1914, concluiu que animais com uma 
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circunferência escrotal entre os 31 a 44 cm têm uma maior probabilidade de ter um 

espermograma normal (Chenoweth & McPherson, 2016).  

A circunferência escrotal também não teve uma correlação (p= 0,711) com a 

classificação de aprovado ou reprovado. Podemos justificar este facto por nenhum dos 

animais reprovados ter tido uma circunferência escrotal abaixo do esperado para a idade. 

Ao contrário do que seria de esperar (Higdon et al., 2000; Barth & Waldner, 2002) a idade e 

a circunferência escrotal não estavam associados (p= 0,267). Sabemos que a circunferência 

escrotal varia com a idade dos animais, no entanto podemos justificar este resultado 

sabendo que os animais têm a sua circunferência escrotal definida aos 20 meses 

(Chenoweth & Kastelic, 2007). Como a média de idade da nossa população era de 60,9± 

32,3 meses, a maioria dos animais da amostra já tem a sua circunferência escrotal 

estabelecida, considerando ainda que só tínhamos informação da idade de 21 animais 

tornando o universo de comparações mais pequeno. 

A idade também não teve uma correlação com a classificação aprovado ou 

reprovado (p=0,176). Neste ponto está descrito na bibliografia que animais mais velhos têm 

menor probabilidade de serem reprovados no exame andrológico, uma vez que já atingiram 

a sua maturidade sexual, sendo a falta de maturidade sexual a maior causa de rejeição nos 

animais jovens (Kennedy et al., 2002). Mais uma vez este resultado pode- se explicar pela 

média da idade da população em estudo ser elevada (60,9± 32,3) e existirem poucos 

animais que tenham uma baixa idade onde poderiam ter imaturidade sexual (Hoflack et al., 

2006; Barth & Waldner, 2002). Existe uma correlação entre a idade e o efeito da 

temperatura mais baixa, animais mais velhos são mais suscetíveis aos efeitos desta 

alteração de temperatura (Barth & Waldner, 2002), contudo esta associação não foi alvo de 

estudo neste trabalho. 

A motilidade massal média foi de 3,59 ±1,03, podendo esta variar numa escala de 0 

a 5. A motilidade individual média foi de 3,59 ±0,978, podendo esta variar numa escala 

também de 0 a 5. No caso da motilidade individual o mínimo requerido para aprovação foi 

de 30% que na escala utilizado corresponde à categoria 2, estando assim este parâmetro de 

acordo com o necessário para aprovação. A motilidade massal também se encontrava 

acima do mínimo requerido, que era 2. No entanto o nosso mínimo quer de motilidade 

massal e individual foi de 1 o que significa que houve animais na amostra com uma baixa 

motilidade individual e massal. 

A motilidade dos espermatozoides pode ser difícil de avaliar em campo, pois pode 

ser influenciada pela temperatura ou pelo elevado intervalo de tempo entre a recolha e a 

análise (Waldneret al., 2010). Idealmente a amostra não deve ser exposta a uma 

temperatura baixa ou equipamentos frios e a motilidade deve ser avaliada logo após a 
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colheita, contudo em alguns casos não é possível especialmente em dias com temperaturas 

mais baixas (Waldner et al., 2010). 

Como seria de esperar, a motilidade massal atribuída aos animais teve uma 

associação altamente significativa (p˂0.001) com a motilidade individual, espermatozoides 

vivos, espermatozoides normais, anomalias primárias, anomalias secundárias, e aprovado/ 

reprovado e uma associação significativa (p˂ 0.05) com a concentração. A motilidade 

massal é reflexo da concentração de espermatozoides e da motilidade individual, se não 

houver motilidade massal na amostra, não é necessário outro exame (Barth, 2000), daí não 

existirem dados para todos os animais acerca dos parâmetros seguintes do exame 

andrológico. 

A motilidade individual teve uma associação altamente significativa (p˂0.001) com os 

seguintes parâmetros do exame: motilidade massal, espermatozoides vivos, 

espermatozoides normais, anomalias primárias, anomalias secundárias, e aprovado/ 

reprovado. 

A motilidade massal e individual não variam com a idade (Waldner et al., 2010). No 

entanto devido ao facto de existirem poucos animais com o registo da idade, esta 

associação não foi determinada. 

Cerca de um quarto dos touros, 24% (18/75) apresentavam anomalias ao exame 

físico. Somente um animal foi reprovado devido a alterações no exame físico pois tinha 

criptorquismo unilateral. As restantes alterações no exame físico não levaram à reprovação 

do animal pois eram problemas transitórios e não afetavam a fertilidade do touro. Não houve 

assim uma correlação entre a presença de alterações no exame físico e a aprovação ou 

reprovação do animal. 

A percentagem média de espermatozoides vivos foi de 70,8% ± 13.3 e, ao contrário 

do que seria de esperar (Barth & Waldner, 2002), a percentagem de espermatozoides vivos 

não se correlacionou com a percentagem de espermatozoides normais (p=0,764). A técnica 

de contagem de células foi manual e sujeita a erros do operador. Esta pode ter sido uma 

das causas para este resultado. Para reduzir a subjetividade inerente ao operador tem sido 

discutido o recurso a métodos mais sofisticados e precisos mas a sua utilização rotineira nas 

explorações depende do custo e da facilidade de utilização, tal como é o caso dos sistemas 

computorizados de análise de sémen (CASA) (Romão et al., 2013).  

A percentagem média de espermatozoides normais foi de 86,0% ± 13.6, estando 

acima do mínimo requerido (70%) para a aprovação dos animais neste parâmetro. Sabe-se 

que a percentagem de espermatozoides normais é menor em animais jovens (porque ainda 

não atingiram a maturidade sexual) e em animais com mais de 5 anos (porque já 

ultrapassaram o seu pico sexual) (Waldner et al., 2010). A morfologia dos espermatozoides 
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reflete a saúde dos túbulos seminíferos e em algum grau a saúde do epidídimo, pois aqui 

vão sofrer uma maturação final (Freneau et al., 2010). 

A percentagem média de anomalias primárias foi de 5,46% ± 8,96 e a de anomalias 

secundárias foi de 8,40% ± 7.33, dando um total médio de espermatozoides anormais de 

14,42%. Este resultado está bastante abaixo do máximo estabelecido de 30% de 

espermatozoides anormais a partir do qual diminui a fertilidade. Os espermatozoides 

ejaculados são libertados pelos túbulos seminíferos até 2 semanas antes do período de 

ejaculação, tendo a espermatogénese uma duração de 60 dias pelo que estas anomalias 

podem refletir distúrbios na função testicular que ocorreram algum tempo antes (Freneau et 

al., 2010).  

A concentração média obtida foi de 303 ± 208 milhões de espermatozoides por ml 

sendo o esperado 800 a 2000 milhões de espermatozoides por ml(Hafez et al., 2000; Mocé 

& Graham, 2008). E por fim o volume de ejaculado médio foi de 8,14± 3,97 ml. Para este 

parâmetro não está descrito valor de referência mínimo para a aprovação. Contudo o 

esperado no caso do touro é de 7 ml o que está abaixo do valor médio obtido no estudo. 

Como o método utilizado para recolha para foi o eletroejaculador como já referido 

anteriormente este método de recolha influencia o volume e concentração não sendo este o 

melhor método para avaliar estes dois parâmetros. 

 

 

Gráfico 6- Circunferência média por raça 

 

A raça que obteve uma circunferência escrotal maior foi a raça Mirandesa com uma 

média de 40 cm. Na raça Mertolenga a média foi de 36.3 cm. Para estas duas raças não 

existe descrita uma circunferência escrotal característica da raça. Mas tendo em conta a 

tabela de circunferência escrotal por idade (tabela 6), em qualquer uma das idades descritas 
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estas raças possuem uma circunferência escrotal superior. No caso destas duas raças o 

baixo número de animais utilizados no estudo podem ter sido um das causas destes 

resultados pois para ambas as raças o desvio padrão é elevado como se pode observar no 

gráfico 6. 

Os touros da raça Blonde d’Aquitaine foram os segundos a obter uma circunferência 

escrotal maior, com 39 cm. Quando comparamos este valor com os valores de referência da 

espécie (31,24 cm), podemos observar que se encontra bastante acima. Esta raça é 

conhecida por ter massas musculares desenvolvidas, mas sistemas de órgãos de 

dimensões mais pequenos, incluindo a circunferência testicular (Hoflack et al., 2006). Nesta 

amostra este valor está acima do descrito na bibliografia muito possivelmente devido aos 

poucos animais que foram analisados. 

Na raça Aberdeen Angus os touros tiveram uma circunferência escrotal de 38,2 cm, 

sendo a média descrita na bibliografia de 34,42 cm. Na raça Charolês a circunferência 

escrotal foi de 36,9 cm, estando acima do que está descrito na bibliografia que é de 34,55 

cm (Guerra et al., 2013). Na raça Limousine a média da circunferência escrotal foi de 36.8 

cm estando acima da média descrita de 31,52 cm. Na raça Salers a circunferência escrotal 

foi de 36 cm sendo a média para a raça de 31,84 cm.(Guerra et al., 2013) Ao observar estes 

resultados pode-se observar que para qualquer uma destas raças a circunferência escrotal 

média deste estudo foi sempre superior à descrita na bibliografia. Tal pode dever-se ao facto 

de se ter utilizado uma fita métrica convencional, não sendo esta a mais apropriada para a 

obtenção desta medida. No entanto só seria de considerar esta influência no resultado se, 

em vez de haver um aumento na circunferência média houve-se uma diminuição pois 

significaria uma menor produção espermática.  
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Dos 19 animais reprovados, a maior causa de classificação de não apto e 

consequente rejeição do animal para reprodução foi oligospermia (48%). Muitas vezes o 

ejaculado não tinha a cor esbranquiçada que o caracteriza, sendo demasiado claro e 

maioritariamente constituído por fluido pré-seminal, tendo por isso o animal poucos 

espermatozoides visto que estas secreções têm uma característica diluidora da amostra. A 

segunda maior causa de reprovação foi a fraca motilidade dos espermatozoides 

(estenozooespermia) (21%), sendo inferior à categoria 2 quer na motilidade individual quer 

na massal ou em pelo menos numa delas. 

Seguiu-se, como causa de rejeição, a inadequada morfologia dos espermatozoides 

(teratozooespermia) (16%). Nesta categoria tínhamos animais com demasiados defeitos nos 

espermatozoides (superior a 30%), ou então animais que não tinham pelo menos 70% dos 

espermatozoides normais. 

Um dois animais (5%) a que não se conseguiu fazer a recolha esteve sujeito a algum 

stresse durante o processo de recolha e depois de 2 tentativas de recolha do ejaculado 

nenhuma das tentativas se mostrou produtiva e a pouca amostra que se conseguiu recolher, 

depois de corada, mostrou a inexistência de espermatozoides vivos ou mortos. Este animal 

pertencia à raça Mirandesa, tinha 48 meses, uma condição corporal de 7 (0-9), a ideal para 

a reprodução. O animal não exteriorizou o pénis durante o exame.  

Um animal (5%) foi reprovado devido ao ejaculado conter sangue, este animal 

pertencia à categoria dos animais sem raça determinada e para além do sangue no 

ejaculado, durante o exame dos órgãos reprodutores detetou-se uma massa no testículo 

direito. Realizou-se a ecografia ao testículo e observou-se uma estrutura com locas 

contendo líquido anecogénico. 

Gráfico 7- Causas de reprovação no exame 
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Um animal (5%) da raça Aberdeen Angus foi reprovado devido ao criptorquismo 

unilateral do testículo. Visto que o criptorquismo é hereditário e se for bilateral o animal é 

estéril o problema poderá se manter pelas gerações seguintes se o animal não for refugado. 

Em estudos anteriores maior causa de rejeição de animais foi a inadequada 

morfologia dos espermatozoides e a baixa circunferência escrotal (Kennedy et al., 2002). 

Neste estudo, a inadequada morfologia dos espermatozoides foi a terceira causa mais 

comum para rejeição e não houve nenhum animal rejeitado por baixa circunferência 

escrotal. Podemos justificar este valor pois a baixa circunferência escrotal acontece na 

maior parte dos casos em animais com imaturidade sexual e, neste estudo, não houve 

animais com esta característica. 

Após a interpretação destes dados podemos aferir que um dos dados mais 

importantes recolhidos durante o exame andrológico é a medição da circunferência escrotal. 

Através da obtenção desta medição podemos saber se o animal já atingiu a puberdade. 

Visto que a idade à puberdade varia com muitos fatores, a utilização desta medida torna-se 

mais fiável. A circunferência escrotal vai influenciar a taxa de fêmeas gestantes e o intervalo 

entre partos e pode ser influenciada pela nutrição do animal. Através desta medição também 

podemos aferir taxa diária de produção de espermatozoides. 

A classificação apto/não apto neste estudo comprovou ser muito dependente das 

características do espermograma, sendo revelante a sua correta execução e interpretação 

para uma correta emissão da classificação apto/ não apto. A utilização do eletroejaculador 

torna o processo de recolha mais fácil e rápido mas influencia alguns parâmetros do exame 

como o volume e concentração da amostra. Por outro, lado os animais estão sujeitos a um 

maior stresse e este irá ter um efeito negativo no espermograma. Para contornar estes 

problemas podemos optar por outro método de recolha ou tentar diminuir o stresse do 

animal ao mínimo possível. O stresse também causado pela utilização do eletroejaculador 

pode levar a subsequentes reprovações do animal devido a variações na qualidade do 

ejaculado. Neste estudo, a libido e a capacidade de cópula dos animais não foram tidas em 

conta. No caso de se ter optado pelo método da vagina artificial estes parâmetros são mais 

fáceis de avaliar (Cruz et al., 2011). 

A motilidade dos espermatozoides, como referido anteriormente, é influenciada por 

uma temperatura baixa e pelo intervalo de tempo entre a recolha e análise da amostra. Para 

além disto, esta avaliação foi feita por um operador que classifica em classes e esta 

classificação é subjetiva e pode ser influenciada pelo operador para diminuir este problema 

podem utilizar programas informáticos para a avaliação dos espermatozoides (CASA). No 

entanto, este programa é dispendioso e nem sempre é possível ter este encargo monetário. 

A uniformização da avaliação subjetiva da motilidade dos espermatozoides é difícil sem 
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parâmetros de referência e a precisão requer experiência considerável. A determinação da 

motilidade também é influenciada pela ótica microscópica, ampliação, temperatura, 

preparação da amostra, número de campos avaliados e concentração espermática (Brito, 

2016) . 

Como método para obtenção da concentração da amostra, utilizou-se a contagem de 

espermatozoides na câmara de Neubauer. Este método é simples e menos subjetivo de que 

o método baseado na observação da amostra (Brito et al., 2016). Mas quando comparado 

com métodos de contagem de células como o CASA é menos preciso. A concentração da 

amostra é afetada pela precisão da preparação das diluições das amostras e pelos 

componentes da câmara de contagem (fissuras e arranhões), lamela incorreta (tipo de 

lamela incorreta ou má colocação da mesma), enchimento da câmara incorreto (colocação 

de pouco conteúdo ou em demasia, presença de bolhas de ar), técnica de contagem 

deficiente, erros na fórmula de cálculo ou número insuficiente de espermatozoides contados 

(Brito, 2016). 

A população no presente estudo não era uniforme. Os animais pertenciam a 

diferentes raças e tinham idades diferentes. Provinham de explorações diferentes, onde o 

maneio era realizado de diferentes formas, tal como a nutrição e os programas de controlo 

de doenças, tendo estes fatores influência na fertilidade do touro. Não havia informações 

acerca destes parâmetros. 

Os animais foram considerados individualmente e não divididos por grupos, tendo 

em conta a exploração proveniente, podendo isto ter influência nos resultados obtidos. Não 

havia o mesmo número de animais por raça, havendo raças que estavam 

consideravelmente sobre-representadas na amostra, também influenciado os resultados. 

Não sendo de estranhar, por exemplo, a obtenção de circunferências testiculares maiores 

em animais com menos representatividade. 

O exame andrológico tem vindo a ser constantemente refinado à medida que foi 

provado ser um procedimento economicamente vantajoso. A avaliação eficaz e efetiva do 

touro oferece muitos benefícios, incluindo a redução de risco, o uso eficiente do touro, 

melhor fertilidade da vacada e benefícios genéticos para a descendência (Chenoweth, 

2011). O exame andrológico necessita ser simples, repetível e não ambíguo (Fordyce et al., 

2006  Chenowethet al., 1996). 

Não é possível desenvolver um exame ao ejaculado ou ao touro que produza 

consistentemente uma taxa de partos de 100%. Isto porque a pesquisa de resultados tem 

indicado que o contributo máximo da avaliação do sémen para as vacas não prenhas é de 

60%. Outras causas para a taxa de parto não ser de 100% inclui os efeitos da condição 
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física do trato reprodutivo da vaca, a dieta, o ambiente, parto tardio, doença e similares 

(Neville et al., 1988). 

 O método utilizado para estudar a morfologia dos espermatozoides foi a observação 

de um esfregaço da amostra corado com eosina- negrosina num microscópio de campo 

claro tendo este uma maior sensibilidade para alterações menores, contudo existe um outro 

método em que o esgarço é observado num microscópio de contraste de fase e este método 

tem uma maior sensibilidade para a deteção de alterações maiores (Freneau et al., 2010). 

Podendo o resultado das anomalias dos espermatozoides ter sido influenciada pela técnica 

utilizada. 

A identificação dos problemas de fertilidade em bovinos de carne e leite requer 

técnicas de diagnóstico precisas para os touros subférteis para diminuir as baixas taxas de 

fertilidade e facilitar o refugo dos touros subférteis dos programas de reprodução 

(Chapwanya et al., 2008). 
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2.4. - Conclusões 

Este estudo foi importante para avaliar o papel do touro no contexto reprodutivo do 

efetivo bovino de carne em Portugal. Apesar de muitas vezes subestimado o papel do 

macho em comparação com o papel da fêmea, o seu papel na fertilidade do efetivo não 

deve ser descurado. Neste trabalho demonstrou-se a importância dos parâmetros do 

espermograma para a determinação do potencial reprodutivo do touro. 

O impacto do refugo de um touro é maior do que o de uma fêmea pois existe um 

menor número de macho por efetivo em comparação com as fêmeas e o seu refugo implica 

ou a inexistência de um touro no efetivo ou um aumento do rácio touro/ vaca no caso de 

existir mais do que um touro no efetivo. 

O exame andrológico tem um papel importante na fertilidade, diagnosticando os 

touros subférteis através de um exame físico e anatómico e análise da qualidade do 

ejaculado, levando ao refugo de animais que não satisfaçam os requisitos mínimos nos 

parâmetros referidos. Mostrou-se assim a importância da realização de um exame 

andrológico a todos os machos reprodutores do efetivo idealmente no início e fim de época 

reprodutiva ou quando assim se justificar. A reprovação de um touro deve ser um a decisão 

baseada em critérios específicos e não ambíguos. Como já foi referido existem vários 

fatores que influenciam os resultados de cada um dos parâmetros do exame andrológico e a 

subsequente aprovação ou reprovação do animal. O médico veterinário aquando da 

realização do exame andrológico deve ter estas influências em causa e ter um espirito 

crítico em relação aos resultados obtidos. 

Neste estudo demonstrou-se que as características do espermograma são 

importantes para a aprovação ou reprovação do animal no exame andrológico, ao contrário 

da concentração e volume que não mostraram ter qualquer associação com a aprovação ou 

reprovação dos animais. O maior número de animais reprovados ocorreu nos meses de 

Dezembro, Janeiro e Fevereiro que correspondem aos meses mais frios e com menos 

fotoperíodo, pertencendo 37% dos animais reprovados à raça limousine e somente 5% à 

raça Mirandesa. Ao contrário do que seria de esperar a idade e a circunferência escrotal não 

tiveram qualquer associação, nem tiveram qualquer relação com a reprovação ou aprovação 

dos animais no exame andrológico. A motilidade massal mostrou ter uma correlação com a 

motilidade individual, % de espermatozoides vivos, anomalias secundárias, anomalias 

primárias e com a concentração da amostra. A motilidade individual teve uma correlação 

com a motilidade massal, % espermatozoides vivos, % espermatozoides normais, anomalias 

primárias, anomalias secundárias. A circunferência escrotal dos animias em qualquer uma 

das raças analisadas esteve sempre acima do que está descrito na bibliografia. 



 

 

 

 

 



    

  

59 
 

 

Referência Bibliográficas 

1. Aguiar, G. V., Araújo, A. A., & Moura, A. D. A. A. (2006). Desenvolvimento testicular, 

espermatogênese e concentraç ões hormonais em touros Angus. Revista Brasileira 

de Zootecnia, 35(4 SUPPL.), 1629–1638. 

2. Al-Makhzoomi, A., Lundeheim, N., Håård, M., & Rodríguez-Martínez, H. (2008). 

Sperm morphology and fertility of progeny-tested AI dairy bulls in Sweden. 

Theriogenology, 70(4), 682–691. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2008.04.049 

3. Alexander, J. H. (2008). Bull breeding soundness evaluation: A practitioner’s 

perspective. Theriogenology, 70(3), 469–472. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2008.05.030 

4. Amann, R. P., & Schanbacher, B. D. (1983). Physiology of male reproduction. Journal 

of animal science, 57 Suppl 2, 380–403. https://doi.org/10.1016/0022-4731(81)90068-

6 

5. Arruda, R. ., Celeghini, E. C. C., Garcia, A. R., Santos, G. C., Leite, T. G., Oliveira, L. 

Z., … Rodrigues, M. . (2015). Morfologia espermática de touros: interpretação e 

impacto na fertilidade. Rev. Bras. Reprod. Anim., 39(1), 47–60. 

6. Arteaga, A., Baracaldo, M., & Barth, A. D. (2001). The proportion of beef bulls in 

western Canada with mature spermiograms at 11 to 15 months of age. Canadian 

Veterinary Journal, 42(10), 783–787. 

7. Ashdown, R. R., & Hafez, E. S. E. (1995). Anatomia da Reprodução Masculina. Em E. 

S. E. Hafez (Ed.), Reprodução Animal (6.a ed., pp. 3–20). São Paulo, Manole : (s.n.). 

8. Ayars, W. H. (2006). Breeding soundness: beef bulls. Em Applied Reproductive 

Strategies in Beef Cattle (pp. 293–295). 

9. Bagley, C., & Capman, C. Ki. (2005). Breeding soundness evaluation of yearling bulls. 

10. Bagu, E. T., Cook, S., Gratton, C. L., & Rawlings, N. C. (2006). Postnatal changes in 

testicular gonadotropin receptors, serum gonadotropin, and testosterone 

concentrations and functional development of the testes in bulls. Reproduction, 

132(3), 403–411. https://doi.org/10.1530/rep.1.00768 

11. Ball, P. J. ., & Peters, A. R. (2004). Anatomy. Em Reproduction in cattle (3 th editi, pp. 

13–27). Oxford : Blackwell. 

12. Ball, P. J. ., & Peters, A. R. (2004). Bull fertility. Em Reproduction in Cattle (3.a ed., pp. 

28–29). Oxford : Blackwell. 

13. Barszcz, K., Wiesetek, D., Wasowicz, M., & Kupczynska, M. (2011). Bull Semen 

Collection and Analysis for Artificial Insemination. Journal of Agricultural Science, 4(3), 



60 
 

1–10. 

14. Barth, A. D. (2000). Bull breeding soundness evaluation (2.a ed.). (S.l.) : The Western 

Canadian Association of Bovine Practitioners. 

15. Barth, A. D. (2007). Sperm accumulation in the ampullae and cauda epididymides of 

bulls. Animal Reproduction Science, 102(3–4), 238–246. 

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2006.11.005 

16. Barth, A. D., Arteaga, A. A., Brito, L. F. C., & Palmer, C. W. (2004). Use of internal 

artificial vaginas for breeding soundness evaluation in range bulls: An alternative for 

electroejaculation allowing observation of sex drive and mating ability. Animal 

Reproduction Science, 84(3–4), 315–325. 

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2004.02.010 

17. Barth, A. D., Brito, L. F. C., & Kastelic, J. P. (2008). The effect of nutrition on sexual 

development of bulls. Theriogenology, 70(3), 485–494. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2008.05.031 

18. Barth, A., & Waldner, C. (2002). Factors affecting breeding soundness classification 

Veterinary Medicine. Can Vet Journal, 43(April), 274–284. 

19. Beggs, D. S., Bertram, J. D., Chenoweth, P. J., Entwistle, K. W., Fordyce, G., 

Johnston, H., … Perry, V. E. A. (2013). Veterinary bull breeding soundness 

evaluation. Queensland Australian Cattle Veterinarians. 

20. Brito, L. F. C. (2015). Endocrine Control of Testicular Development and Initiation of 

Spermatogenesis in Bulls. Em Bovine Reproduction (1.a ed., pp. 30–38). (S.l.) : walley. 

21. Brito, L. F. C. (2016). A multilaboratory study on the variability of bovine semen 

analysis. Theriogenology, 85(2), 254–266. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2015.05.027 

22. Brito, L. F. C., Althouse, G. C., Aurich, C., Chenoweth, P. J., Eilts, B. E., Love, C. C., 

… Waberski, D. (2016). Andrology laboratory review: Evaluation of sperm 

concentration. Theriogenology, 85(9), 1507–1527. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.01.002 

23. Brito, L. F. C., Barth, A. D., Rawlings, N. C., Wilde, R. E., Crews, D. H., Mir, P. S., & 

Kastelic, J. P. (2007). Effect of improved nutrition during calfhood on serum metabolic 

hormones, gonadotropins, and testosterone concentrations, and on testicular 

development in bulls. Domestic Animal Endocrinology, 33(4), 460–469. 

https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2006.09.004 

24. Carson, R. L., & Wenzel, J. G. W. (1997). Observations Using the New Bull-Breeding 

Soundness Evaluation Forms in Adult and Young Bulls. Veterinary Clinics of North 

America: Food Animal Practice, 13(2), 305–311. https://doi.org/10.1016/S0749-



61 
 

0720(15)30343-1 

25. Chacón, J., Pérez, E., Müller, E., Söderquist, L., & Rodríguez-Martínez, H. (1999). 

Breeding soundness evaluation of extensively managed bulls in Costa Rica. 

Theriogenology, 52(2), 221–231. https://doi.org/10.1016/S0093-691X(99)00124-7 

26. Chapwanya,  a, Callanan, J., Larkin, H., Keenan, L., & Vaughan, L. (2008). Breeding 

soundness evaluation of bulls by semen analysis, testicular fine needle aspiration 

cytology and trans-scrotal ultrasonography. Irish veterinary journal, 61(5), 315–318. 

https://doi.org/10.1186/2046-0481-61-5-315 

27. Chenoweth, P., Chase, C. J., Thatcher, M.-J. D., Wilcox, C. ., & Larsen, R. . (1996). 

BREED AND OTHER EFFECTS ON REPRODUCTIVE TRAITS AND BREEDING 

SOUNDNESS CATEGORIZATION IN YOUNG BEEF BULLS IN FLORIDA. 

Theriogenology, 46(406), 1159–1170. 

28. Chenoweth, P. J. (2011). Reproductive selection of males : current and future 

perspectives. Revista Brasileira de Reprodução Animal, 35(2), 133–138. 

29. CHENOWETH, P. J., & KASTELIC, J. P. (2007). Clinical Reproductive Physiology and 

Endocrinology of Bulls. Em Current Therapy in Large Animal Theriogenology (second 

edi, pp. 221–258). Missouri : Saunders Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-7216-

9323-1.50060-X 

30. Chenoweth, P. J., & McPherson, F. J. (2016). Bull breeding soundness, semen 

evaluation and cattle productivity. Animal Reproduction Science, 169, 32–36. 

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2016.03.001 

31. Cruz, F. B., Lohn, L., Marinho, L. S. R., Mezzalira, J. C., Neto, S. G., Martins, L. T., … 

Mezzalira, A. (2011). Internal artificial vagina (IAV) to assess breeding behavior of 

young Bos taurus and Bos indicus bulls. Animal Reproduction Science, 126(3–4), 

157–161. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2011.06.003 

32. Dwyer, C. (2013). Results of an investigation into dairy herd bull breeding soundness 

and management in Tasmania. Em Australia Cattle Veterinarians Conference (pp. 

132–126). Darwin, Australia. 

33. Foote, R. H. (2003). Fertility estimation: A review of past experience and future 

prospects. Animal Reproduction Science, 75(1–2), 119–139. 

https://doi.org/10.1016/S0378-4320(02)00233-6 

34. Fordyce, G., Entwistle, K., Norman, S., Perry, V., Gardiner, B., & Fordyce, P. (2006). 

Standardising bull breeding soundness evaluations and reporting in Australia. 

Theriogenology, 66(5), 1140–1148. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2006.03.009 

35. Fordyce, G., Fitzpatrick, L. A., Cooper, N. J., Doogan, V. J., De Faveri, J., & Holroyd, 



62 
 

R. G. (2002). Bull selection and use in northern Australia 5. Social behaviour and 

management. Animal Reproduction Science, 71(1–2), 81–99. 

https://doi.org/10.1016/S0378-4320(02)00027-1 

36. Freneau, G. E. (2011). Aspectos da morfologia espermática em touros. Revista 

Brasileira de Reprodução Animal, 35(2), 160–170. 

37. Freneau, G. E., Chenoweth, P. J., Ellis, R., & Rupp, G. (2010). Sperm morphology of 

beef bulls evaluated by two different methods. Animal Reproduction Science, 118(2–

4), 176–181. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2009.08.015 

38. GARNER, D. L., & HAFEZE, .S.E. (2000). Spermatozoa and Seminal Plasma. Em 

Reproduction in Farm Animals (pp. 96–109). (S.l.) : (s.n.). 

39. Gomes, A. L. (2010). A classificação da condição corporal em vacas aleitantes. 

40. Govindaraju, A., Uzun, A., Robertson, L., Atli, M. O., Kaya, A., Topper, E., … Memili, 

E. (2012). Dynamics of microRNAs in bull spermatozoa. Reproductive Biology and 

Endocrinology, 10(1), 82. https://doi.org/10.1186/1477-7827-10-82 

41. Guerra, Á. G., Hendrick, S., & Barth, A. D. (2013). Increase in average testis size of 

Canadian beef bulls. Canadian Veterinary Journal, 54(5), 485–490. 

42. Hafez, B., & Hafez, E. S. . (2000). Reproduction in Farm Animals. Em D. Balado, K. 

Gulliver, A. Smith, & P. Williams (Eds.), Reproduction in Farm Animals (7 th editi, pp. 

3–12). (S.l.) : Lippincott Williams & Wilkins. 

43. Hafez, E. S. . (2000). Anatomy of male reproduction. Em Reproduction in Farm 

Animals (pp. 3–12). (S.l.) : Williams and Wilkins. 

44. HAFEZ, E. S. E., JAINUDEEN, M. R., & ROSNINA, Y. (2000). Hormones, Growth 

Factors, and Reproduction. Em Reproduction in Farm Animals (3.a ed., pp. 33–54). 

(S.l.) : (s.n.). 

45. Hancock, A. S., Younis, P. J., Beggs, D. S., Mansell, P. D., Stevenson, M. A., & 

Pyman, M. F. (2016). An assessment of dairy herd bulls in southern Australia: 1. 

Management practices and bull breeding soundness evaluations. Journal of Dairy 

Science, 99(12), 9983–9997. https://doi.org/10.3168/jds.2015-10493 

46. Higdon, H. L., Spitzer, J. C., Hopkins, F. M., & Bridges, W. C. (2000). Outcomes of 

breeding soundness evaluation of 2898 yearling bulls subjected to different 

classification systems. Theriogenology, 53(6), 1321–1332. 

https://doi.org/10.1016/S0093-691X(00)00275-2 

47. Hoflack, G., Van Soom, A., Maes, D., de Kruif, A., Opsomer, G., & Duchateau, L. 

(2006). Breeding soundness and libido examination of Belgian Blue and Holstein 

Friesian artificial insemination bulls in Belgium and The Netherlands. Theriogenology, 

66(2), 207–216. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.11.003 



63 
 

48. Hopkins, F. M., & Spitzer, J. C. (1997). The New Society for Theriogenology Breeding 

Soundness Evaluation System. Veterinary Clinics of North America: Food Animal 

Practice, 13(2), 283–293. https://doi.org/10.1016/S0749-0720(15)30341-8 

49. Hopper, R., & King, H. E. (2015). Evaluation of Breeding soundeness: Basic 

examination of the semen. Em Bovine Reproduction (1.a ed., pp. 68–78). (S.l.) : Wiley 

Blackwell. 

50. Horn, M. M., Moraes, J. Ca. F., & Edelweiss, M. I. A. (2003). Quantificação dos 

estádios do ciclo espermatogênico em touros de raças sintéticas com e sem alteração 

na qualidade seminal. Ciência Rural, (DECEMBER), 5. https://doi.org/10.1590/S0103-

84782003000600017 

51. InCalf. (2008). Bulls power up! Adviser Handbook. 

52. Irons, P. C., Nöthling, J. O., & Bertschinger, H. J. (2007). Bull breeding soundness 

evaluation in Southern Africa. Theriogenology, 68(6), 842–847. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2007.06.013 

53. Johnson, L., Varner, D. D., Roberts, M. E., Smith, T. L., Keillor, G. E., & Scrutchfield, 

W. L. (2000). Efficiency of spermatogenesis: A comparative approach. Animal 

Reproduction Science, 60–61, 471–480. https://doi.org/10.1016/S0378-

4320(00)00108-1 

54. Kastelic, J. P. (2014). Understanding and evaluating bovine testes. Theriogenology, 

81(1), 18–23. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2013.09.001 

55. Kastelic, J. P., Cook, R. B., Pierson, R. A., & Coulter, G. H. (2001). Relationships 

among scrotal and testicular characteristics, sperm production, and seminal quality in 

129 beef bulls. Canadian journal of veterinary research = Revue canadienne de 

recherche veterinaire, 65(2), 111–115. 

56. Kastelic, J. P., & Thundathil, J. C. (2008). Breeding Soundness Evaluation and Semen 

Analysis for Predicting Bull Fertility. Reproduction in Domestic Animals, 43(SUPPL.2), 

368–373. https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2008.01186.x 

57. Kennedy, S. P., Spitzer, J. C., Hopkins, F. M., Higdon, H. L., & Bridges, W. C. (2002). 

Breeding soundness evaluations of 3648 yearling beef bulls using the 1993 Society for 

Theriogenology guidelines. Theriogenology, 58(5), 947–961. 

https://doi.org/10.1016/S0093-691X(02)00911-1 

58. KONIG, H. E., & LEIBICH, H. G. (2004). Anatomia dos animais domésticos (2.a ed.). 

(S.l.) : Porto Alegre Artmed. 

59. Kudryavtsev, I. V., Safronova, L. D., & Kudryavtsev, P. I. (2003). Genetic Control of 

Spermatogenesis and Sex Determination in Mammals. Russian Journal of 

Developmental Biology, 34(6), 337–346. Obtido de 



64 
 

http://link.springer.com/10.1023/B:RUDO.0000007888.44166.cb 

60. MacDonald, R. D., Peters, J. L., & Deaver, D. R. (1990). Effect of naloxone on the 

secretion of LH in infantile and prepubertal Holstein bull calves. J.Reprod.Fertil., 89, 

51–57. 

61. Madgwick, S., Bagu, E. T., Duggavathi, R., Bartlewski, P. M., Beard, A. P., & 

Rawlings, N. C. (2008). Effects of treatment with GnRH from 4 to 8 weeks of age on 

the attainment of sexual maturity in bull calves, 104, 177–188. 

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2007.02.013 

62. Magee, D. (2005). Breeding soundness evaluation of bulls. Em Proceedings, Applied 

Reproductive Strategies in Beef Cattle (Vol. 13, pp. 295–304). 

63. Majić Balić, I., Milinković-Tur, S., Samardžija, M., & Vince, S. (2012). Effect of age and 

environmental factors on semen quality, glutathione peroxidase activity and oxidative 

parameters in simmental bulls. Theriogenology, 78(2), 423–431. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2012.02.022 

64. Menegassi, S. R. O., Barcellos, J. O. J., Peripolli, V., Camargo, C. M., Angus, A., & 

Angus, R. (2011). Behavioral assessment during breeding soundness evaluation of 

beef bulls in Rio Grande do Sul, 77–80. 

65. Mocé, E., & Graham, J. K. (2008). In vitro evaluation of sperm quality. Animal 

Reproduction Science, 105(1–2), 104–118. 

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2007.11.016 

66. Moraes, J. C. F., Horn, M. M., & Rosado Jr., A. G. (1998). Exame andrológico em 

touros: qualidade dos indicadores da aptidão reprodutiva em distintos grupos raciais. 

Ciência Rural. https://doi.org/10.1590/S0103-84781998000400018 

67. Morrell, J. M., Nongbua, T., Valeanu, S., Lima Verde, I., Lundstedt-Enkel, K., Edman, 

A., & Johannisson, A. (2017). Sperm quality variables as indicators of bull fertility may 

be breed dependent. Animal Reproduction Science, 185, 42–52. Obtido de 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378432017301999 

68. Moura, A. A., Souza, C. E. A., & Erickson, B. H. (2011). Early prepubertal testis 

criteria, seminiferous epithelium and hormone concentrations as related to testicular 

development in beef bulls. Animal Reproduction Science, 124(1–2), 39–47. 

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2011.01.016 

69. Mruk, D. D., & Cheng, C. Y. (2004). Sertoli-sertoli and sertoli-germ cell interactions 

and their significance in germ cell movement in the seminiferous epithelium during 

spermatogenesis. Endocrine Reviews, 25(5), 747–806. 

70. Nabors, B., & Linford, R. (2015). Anatomy of the reproductive system of the bull. Em 

R. (Mississipi S. U. Hopper (Ed.), Bovine Reproduction (1.a ed., pp. 5–10). Starkville : 



65 
 

Wiley Blackwell. 

71. Nath Adhikary, G., Ismat Ara Begum, M., Nazrul Islam, M., Mehetazul Islam, K., & Md 

Abdur Rauf, S. (2015). Morpho-Histometric Evaluations of Pre-Pubertal, Pubertal and 

Post-Pubertal Vesicular Gland of Indigenous Bulls of Bangladesh Evaluaciones 

Morfohistométricas de la Glándula Vesicular Prepuberal, Púberal y Postpuberal de 

Bovinos Nativos de Bangladesh. Int. J. Morphol, 33(1), 187–193. 

https://doi.org/10.4067/S0717-95022015000100030 

72. Neville, W. E., Williams, D. J., Richardson, K. L., & Utley, P. R. (1988). Relationship of 

breeding soundness evaluation score and its components with reproductive 

performance of beef bulls. Theriogenology, 30(3), 429–436. 

https://doi.org/10.1016/0093-691X(88)90191-4 

73. Newcomer, B. W., & Givens, D. (2016). Diagnosis and Control of Viral Diseases of 

Reproductive Importance: Infectious Bovine Rhinotracheitis and Bovine Viral Diarrhea. 

Veterinary Clinics of North America - Food Animal Practice, 32(2), 425–441. 

74. Nöthling, J. O., & Irons, P. C. (2008). A simple multidimensional system for the 

recording and interpretation of sperm morphology in bulls. Theriogenology, 69(5), 

603–611. 

75. O’Shaughnessy, P. J. (2014). Hormonal control of germ cell development and 

spermatogenesis. Seminars in Cell & Developmental Biology, 29, 55–65. 

https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2014.02.010 

76. Palmer, C. W. (2005). Welfare aspects of theriogenology: Investigating alternatives to 

electroejaculation of bulls. Theriogenology, 64(3), 469–479. 

77. Palmer, C. W. (2016). Management and Breeding Soundness of Mature Bulls. 

Veterinary Clinics of North America - Food Animal Practice, 32(2), 479–495. 

https://doi.org/10.1016/j.cvfa.2016.01.014 

78. Palmer, C. W., Brito, L. F. C., Arteaga, A. A., Söderquist, L., Persson, Y., & Barth, A. 

D. (2005). Comparison of electroejaculation and transrectal massage for semen 

collection in range and yearling feedlot beef bulls. Animal Reproduction Science, 

87(1–2), 25–31. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2004.09.004 

79. Parkinson, T. J. (2004). Evaluation of fertility and infertility in natural service bulls. 

Veterinary Journal, 168(3), 215–229. 

80. Parks, J. E., Lee, D. R., Huang, S., & Kaproth, M. T. (2003). Prospects for 

spermatogenesis in vitro. Theriogenology, 59(1), 73–86. 

https://doi.org/10.1016/S0093-691X(02)01275-X 

81. Persson, Y., Söderquist, L., & Ekman, S. (2007). Joint disorder; a contributory cause 

to reproductive failure in beef bulls? Acta veterinaria Scandinavica, 49, 31. 



66 
 

82. Perumal, P., Savino, N., Sangma, C. T. R., Chang, S., Sangtam, T. Z. T., Khan, M. H., 

… Srivastava, N. (2017). Effect of season and age on scrotal circumference, testicular 

parameters and endocrinological profiles in mithun bulls. Theriogenology, 98, 23–29. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2017.04.049 

83. Rabelo, R. E., Scalla, V. V. A., Cardoso, L. D., Dutras, H. T., Helrigel, P. A., & 

Vincentin, F. R. (2012). Aspectos Anatômicos E Sua Relação Com As Enfermidades 

Do Prepúcio E Pênis No Touro Anatomical Aspects and Its Relation With the Disease 

of the Penis and Foreskin of the Bull. Revistica Científica de Medicina Veterinária, 18. 

84. Rahman, M. B., Vandaele, L., Rijsselaere, T., Maes, D., Hoogewijs, M., Frijters, A., … 

Van Soom, A. (2011). Scrotal insulation and its relationship to abnormal morphology, 

chromatin protamination and nuclear shape of spermatozoa in Holstein-Friesian and 

Belgian Blue bulls. Theriogenology, 76(7), 1246–1257. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2011.05.031 

85. Rodrigues, M. da S., Siqueira-Silva, D. H. de, Quirino, P. P., Ninhaus-Silveira, A., & 

Veríssimo-Silveira, R. (2017). The efficiency of spermatogenesis and the support 

capacity of Sertoli cells in Characiformes. Theriogenology, 103, 149–152. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2017.07.025 

86. Romão, R., Cagaleiro, K., MArtelo, R., PAralta, D., CArolina, N., & Bettencourt, E. 

(2013). Breeding soundness evaluation of beef cattle in the region of Alentejo, 

Portugal Romão. Em Comunicação nas I Jornadas Multidisciplinares AEMV 

Universidade de Évora 6 Abril 2013. 

87. Ryan, P. (2015). Endocrine and exocrine function of the bovine testes. Em Bovine 

Reproduction (pp. 11–25). (S.l.) : walley. 

88. Saacke, R. G. (2008). Sperm morphology: Its relevance to compensable and 

uncompensable traits in semen. Theriogenology, 70(3), 473–478. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2008.04.012 

89. Schrag, N., & Larson, R. L. (2016). Yearling Bull Breeding Soundness Examination: 

Special Considerations. Veterinary Clinics of North America - Food Animal Practice, 

32(2), 465–478. https://doi.org/10.1016/j.cvfa.2016.01.013 

90. Silva, A. E. D. F., Dode, M. A. N., & Unanian, M. M. (1993). CAPACIDADE 

REPRODUTIVA DO TOURO DE CORTE: FUNÇÕES, ANORMALIDADES E 

OUTROS FATORES QUE A INFLUENCIAM. Obtido de 

http://old.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc51/08anexo89.html 

91. Simões, M. (2015). Ultrassonografia Como Diagnóstico Da Integridade Testicular De 

Bovinos. Revista científica rural, 17, 1–21. 

92. Soren, P. R. (2008). Understanding Bull Breeding Soundness Evaluations. Veterinary 



67 
 

Agri-Health Services. Obtido de http://vahs.net/wp-content/uploads/Breeding-

Soundness-Exam-Summary.pdf 

93. Stewart, L., & Dyer, T. (2000). Body condictions scoring beff cows. 

94. Sylla, L., Palombi, C., Stradaioli, G., Vagniluca, A., & Monaci, M. (2015). Effect of 

semen collection by transrectal massage of accessory sexual glands or artificial 

vagina on the outcome of breeding soundness examinations of Italian yearling beef 

bulls. Theriogenology, 83(5), 779–785. Obtido de 

http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2014.11.011 

95. Sylla, L., Stradaioli, G., Borgami, S., & Monaci, M. (2007). Breeding soundness 

examination of Chianina, Marchigiana, and Romagnola yearling bulls in performance 

tests over a 10-year period. Theriogenology, 67(8), 1351–1358. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2007.02.007 

96. Taveira, R., Machado, R., & Bergamaschio, M. (2005). A importância do exame 

andrológico em bovinos. São Paulo. 

97. Thundathil, J. C., Dance, A. L., & Kastelic, J. P. (2016). Fertility management of bulls 

to improve beef cattle productivity. Theriogenology, 86(1), 397–405. 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.04.054 

98. Waldner, C. L., Kennedy, R. I., & Palmer, C. W. (2010). A description of the findings 

from bull breeding soundness evaluations and their association with pregnancy 

outcomes in a study of western Canadian beef herds. Theriogenology, 74(5), 871–

883. Obtido de http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2010.04.012 

99. Wolf, F., Almquist, J., & Hale, E. (1965). Pubertal behaviour and pubertal 

characteristics of beef bulls on high nutrition allowance. Journal of Animal Science, 24, 

761–765. 

100. Wrobel KH, S. F. (1998). Identification and temporospatial distribution of bovine 

primordial germ cells prior to gonadal sexual differentiation. Em Anat. Embryol (pp. 

51–67). (S.l.) : (s.n.). 

 

 

  



    

  

 
 

 

  



69 
 

Anexo 1- Certificado do Exame andrológico 



    

  

 
 

 


