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Ensaios sobre a produtividade de distintos sistemas produtivos
na bovinocultura de corte demonstram que a rentabilidade esta dire-
tamente associada as condiyoes reprodutivas do rebanho. Nesses
sistemas, em que a monta natural e usada como base do manejo
reprodutivo, a seleyao zootecnica e a avaliayao para aptidao
reprodutiva de touros jovens ou daque1es mais velhos que serao man-
tidos em atividade tornam-se fundamentais para obtenyao de indices
competitivos. De acordo com Trenkle & Willham (1977), a eficien-
cia reprodutiva de urn touro pode ser estimada em dez vezes mais
importante que a qualidade da carcaya e ci.oco vezes mais significa-
tiva que 0 ganho de peso de sua prole. Al6m disso, em urn periodo de
dez anos, a base paterna pode contribuir com ate 90% da compos i-
yao gcnetica do rebanho de cria (FOX, 1974).

o exame andro16gico visa, basicamente, maximizar a fertilida-
de do rcbanho ao proporcionar a elimin~ de touros inferteis e,
possivelmente, selecionar aque1es de maior eficiencia reprodutiva.
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Assim, as avalias;q~s clinicas e seminais tornam-se fundamentais para
dassificas;ao e prognostico da funs;ao reprodutiva. Diversos estudos
mostram urna expressiva frequencia de descarte de animais por al-
teras;oes clinico-gtlitais (VALE FILHO et aI., 1986; KENNEDY et
aI., 2002) e por caracteristicas seminais indesejaveis (FITZPATRICK
et aI., 2002; NOGUEIRA et aI., 2006). Esses aspectos tornam-se
relevantes em sistemas extensivos de crias;ao onde vlirios touros sao
introduzidos em grandes rebanhos de remeas por periodos relativa-
mente longos. Alem disso, tende-se a encontrar uma elevada relas;ao
touro/vaca em sistemas que buscam maior eficiencia reprodutiva,
resguardando caracteristieas de comportamento sexual e dominancia
(PINEDA et aI., 2000; SALVADOR et aI., 2003). Por outro lado,
touros de alta libido, ao cobrirem maior numero de tcmeas, podem
mascarar 0 efeito de touros de baixa qualidade seminal e, ao apre-
sentarem problemas clinicos ou seminais, podem reduzir drastiea-
mente os indices de fertilidade. Assim, torna-se fundamental que 0

veterinario de campo seja paciencioso, observador e minucioso, es-
pecialmente com anima is jovens, submetidos pela primeira vez ao
exame andrologico. Essa conduta reduz a chance de erros durante
esse processo e permite maior segurans;a no diagnostico.

Tendo em vista a avalias;ao da saude geral e reprodutiva dos
touros, os veterinarios dcvem conduir se os individuos silo aptos ou
satisfatorios, inaptos tcmporarios ou questionaveis e, por fim,
insatisfatorios ou inaptos a rcprodus;ao. Porem, nas condi~oes em
que ha urn sistema de criayao cxtensivo cuja fertilidade dos rcba-
nhos baseia-se na monta natural e os touros sao introduzidos em
grandes rebanhos de fcmcas, essc julgamento nem semprc c f'aeilde
ser feito, uma vez que esta na dependencia de varios fatores.

Aspectos associados ao rcbanho, ou especiticamente aos tou-
ros a serem avaliados, devcm ser anotados e investigados no scntido

de cstabelccer urn padriio comum aos animais. No gcral, inclucm-
se, nessa previa analise, dados referentes ao "stotus" sanitario do
rcbanho (vacinas, desverminas;oes, doenyas mais frcqucntes, etc.),
procedencia e aquisiyao dos animais, nivel nutricional do rebanho
(qualidadc da [qrrageira prcdominante, suplementayao mineral, ctc.)
e, especificamente, dos animais a serem examinados, como genotipo,
condiyoes de manejo, formas;ao de grupos contemporaneos na cpo-
ca de acasalamento e, ainda, criterios gerais que norteiam 0 manejo
reprodutivo da propriedade como epoca e condiyoes ofertadas a es-
tayao de monta.

Em sistemas mais tecnificados, com disponibilidade de dados
c rcgistros administrativos, e fundamental uma analise geral dos rc-
sultados, buscando a melhor eficiencia e 0 sucesso de urn program a
reprodutivo. Isto vai bem alem do simples ato de diagnosticar proble-
mas ligados aos machos e torna-se urn exercicio de interpretayao.
Tais dados estao associados ao conhecimento da propriedade, aos
indices reprodutivos e, do ponto de vista clinico, a observayao ou
historia de fatores ligados estritamente aos individuos. A analisc dc
diferentes indices reprodutivos permite reconhecer a realidade do
sistema produtivo. E preciso ressaltar, porem, que alguns dados ge-
ralmente nao estao disponiveis e deveriam ser estimulados por parte
dos tccnicos. Os ma'ts importantes seriam:

• relas;ao media touro/vaca;

• idade da primeira cria das novilhas incorporadas a reprodu-
s;ao, bem como a identific~ de seus genitores;

• periodo de serviyo estipulado na propriedade e intervalo en-
tre partos obtidos nos ultimos anos;

• percentual de retorno ao cio no inicio do periodo reprodutivo;

• taxa de prenhez;

• taxa de natalidade (confrontar com a taxa de prenhez).

Em uma analise mais minuciosa, podemos caracterizar urn
comprometimento na eficicncia reprodutiva do rebanho com base
nos seguintes resultados:
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• intervalo de partos exccdendo 400 dias·.!.. '

• intervalo parto/concep~ao excedendo 100 dias;

• indice de pari~ao na primeira cobertura inferior a 701Yo;

• numero medio de coberturas por concep~ao acima de 2,5;

• excessivo nfunero de coberturas/bezerro (repeti~ao de cio)
em, aproximadamente, 30% das remeas.

A Tabela 1 mostra alguns pariimetros de referencia na ava-
lia~ao da eficiencia reprodutiva em rebanhos de corte melhora-
dos.

Tabela 1 - Modelos preconizados tendo em vista 0 diagn6stico de situa-
980 em rebanhos de corte com base na monta natural!.

i
De aceitavel a Problemas de

Variavel
muitobom fertilidade a serem

diaanosticados
Idade a puberdade* ,

Bos taurus i 16 -18 meses > 19 meses
I 19 - 23 meses > 24 mesesBos indicus

Cio p6s-parto
35-50 > 70(dias)

Taxa de nao retorno ao cio
60- 85%ap6s a primeira cobricao <60%

Taxa de prenhez da primeira
70 - 90% <60%cobricao

Taxa de prenhez ao
final da esta~o 70-90% < 70%
Monta natural 60-85% <60%

Inseminacao artificial

EXAME CLiNICO GERAp·

o exame clinico geral visa, fundamentalmente, identificar al-
tera~oes clinicas relevantes que possam interferir na condi~ao sani-
taria does) individuo(s) e, por con sequencia, afetar a fun~ao
reprodutiva.

Um dos pontos mais importantes do exame clinico geral reside
no estabelecimento de uma rotina semiol6gica envolvendo a maioria
dos sistemas. Sem esse criterio, 0 veterimirio corre 0 risco de nao
identificar importantes alterayoes, que nem sempre saD facilmente
visualizadas, e que podem, sob certas circunstincias, limitar a capa-
cidade reprodutiva do touro. Esse exame deve incluir necessaria-
mente os seguintes pontos:

a) Resenha e identificayao do animal (idade e categoria - jo-
vem, adulto, velho);

b) lnspeyao geral (conformayao geral. estado de nutriyao
- I a 5);

c) Exame da cabeya (olhos e conjuntivas, presenya de secre-
~oes inflamat6rias, dentiyao, lesoes tl'aumaticas);

d) Exame do aparelho locomotor (confonDayao dos membros,
articulayoes, simetria da musculaturaeoxo-femural e cas-
cos);

e) Exame de outros sistemas, caso haja necessidade;

f) Exames complementares.

Os achados dessas avalias;oes devem ser descritos em fi-
chas de campo. Posteriormente, 0 clinico tera melhores condis;oes
de interpretar e concluir os resultados na ela~o do laudo andro-
16gico.

Com a introdUl;:aode touros de ras;as europeias, algumas situ-
a~oes frente ao exame clinico passaram a ser mais evidentes, ao
contrario de touros de ra~as zebuinas, como par exemplo, lesoes
oculares de carliter tumoral. Algumas linhageas de touros da ra~a
Hereford, Simental eAngus apresentam pauca piplenta¥iio palpebral,
permitindo uma agressao continua devido a luminosidade solar a
mucosa conjuntival. Dessa forma, toma-se mais comum 0 diagn6sti-
co de tumores de celulas escamosas, ulceras de c6mea, ceratocon-
juntivite infecciosa (Moraxel/a bovis) e, nos processos mais croni-
cos, as miiases. Ressalta-se ainda a possibilid8de de infecyoes cau-
sadas por agentes virais (LEMOS et aI., 1998).
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Altera~oes na conforma~ao do sistema locomotor (musculo-
esqueleticas), assint como altera~oes de cascos, membros, articu-
la~oes e ligamentos, podem afetar profundamente a capacidade do
touro de realizar a copula (ENTWISTLE et aI., 1995). Durante a
i~spe~ao geral,. e poffivel identific~r, a.traves de uma linha imagina-
na sobre a espmha dorsal, altera~oes Importantes de conformayao
e desvio, como a lordose, cifose e escoliose. As alterayoes do tipo
perna de frango (avanyado de tras) e jarrete ou curvilhao em foice
(Figura 1) exemplificam conformayoes indesejaveis que curs am
com disfun~ao muscular e induzem a quadro cronico acompanhado
de dor.

Figura 1 - Representa~ao de desvios dos membros posteriores em
touros; a, deformidade do tipo perna de frango (avan~ado de tras), e b,
deformidade do tipo jarrete em foice (debru~ado de tras). Fonte: MCV,
1995.

Processos patologicos articulares, como a luxayao da rotula
(deslizamento do ligamenta femur-tibio-rotuliano sobre 0 sulco
femural) e inflamatorios (tarsite, gonite e artrites), limitam drastica-
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mente a habilidade do touro em montar e comumente sao verificados
apos disputas pela dominancia do rebanho. Scudeller et al. (1996)
verificaram em uma pequena popul_ (n=35) que 63,6% dos diag-
nosticos de lesoes podais acometiam 06 membros posteriores. Fratu-
ras de costelas .ou osteofitos sao encontrados com frequencia em
touros com mais de 6 anos de idade e podem resultar em anquilose e
espondilose de vertebras tor<lcicas e lombares, levando ao descarte
do individuo (VAN CAMP, 1997). Outro grupo de alterayoes encon-
tradas refere-se aquelas de origem. geoetica, como a artrogripose,
um crescimento desorganizado das ~es dos ossos do carpo ca-
racterizada pelo enrijecimento da ~o (LEIPOLD & DENNIS,
1986).

A observayilo caudal da conf~iio dos membros tambem
deve ser realizada. A Figura 2 mostra duas alterayoes (letras a e b)
c~muns e que tambem predispoem os individuos a futuras lesoes
mais severas, especial mente na articu1~o tarsiana. Por fim, verifi-
ca-se a disposi~ilo dos cascos, presen~a de lesoes interdigitais
(fibromas) na sola e desvios nas unhas.

Figura 2 - Representa~ao de aiteray08S comuns na conforma~ao dos
membros posteriores. Vista caudo-cranial; a) normal; b) aberto de tras;
c) fechado de tras Qarretede vaca). Fonte:MCV. 1995.
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EXAME CLfNICO §~PECIAL

Entende-se po~e clinico especial os procedimentos
semiologicos voltados especificamente para 0 aparelho reprodutivo
do touro. Esse exame pode ser subdividido em exame extemo (fisi-
co) e exame interno e seus procedimentos consistem basicamente
na avalias;ao da integridade fisica dos orgaos que comp5em 0 apare-
lho reprodutivo: penis, prepucio e bainha prepucial, plexo pampiniforme
(cordao espermatico), saco escrotal, testiculos e epididimos, vesiculas
seminais e ampolas dos ductos deferentes.

Penis e prepucio,
I

i

A semiotecnica desse exame compreende a avalias;ao por ins-
pes;aoe palpas;ao do ostio ~mucosa prepucial do penis e deslizamento
deste sobre a bainha prepucial e, ainda, a identificas;ao de les5es,
aderencias ou fibromas que limitam a exposis;ao peniana. Por oca-
siao da exposis;ao do penis durante a colheita do semen, e possivel
examina-lo com mais detalhes, verificando possiveis lesoes na mucosa
(ulceras, pustulas, abcess~s, papilomas, etc.), assim como alteras;oes
congenitas como frenulo persistente e fimose. 0 penis dos bovinos c
longo e divide-se em uma pors;ao intrapelvica e outra extrapelvica.
Na pors;ao intrapelvica 0 penis esta intimamente ligado ao musculo
isquiocavernoso proveniente da tuberosidade isquiatica no arco
isquiatico. Associa-se ainda, ao musculo bulboespongoso 0 qual re-
veste intimamente toda a extensao da uretra. Ambos os musculos
respondem ao estimulo parassimpatico durante a eres;ao (FAYRER-
HOSKEN, 1997). Na pors;ao extrapelvica, 0 penis e circundado pela
tUnica albuginea que e mais densa dorsalmente, ligando-se ao liga-
mento apical do penis. Durante a eres;ao e ejaculas;ao, a tunica
albuginea se distende pela entrada de sangue para os corpos caver-
nosos do penis. Durante esse processo, a pressao sanguinea intra-
46

peniana e de 800 a 24.000 mmHg (ROBERTS, 1986). Assim, as
lesoes na tUnica albuginea sao importantes do ponto de vista clinico,
uma vez que podem desencadear urn processo de extravasamento
sanguineo por ruptura da vasculatura peniana (hematomas e fibromas
penianos). Essas lesoes podem ser encontradas em touros velhos
empregados em monta natural (VAN CAMP, 1997),.mas tambem
em touros jovens inexperientes utilizados com a finalidade de cobrir
urn grande n6mero de remeas jovens.

o prepucio constitui a principal pro~ do penis. E revestido
intemamente por uma mucosa fina altam_vascularizada pela arte-co,.,
ria pudenda externa. Isto confere urn nivel.oQllStantede lubrificas;ilo
mais intensa na sua portrilocaudal, mantendtlt'lun ambiente com baixa
oxigenas;ilo e rico em esmegma (secretrao caseosa rica em celulas
epiteliais), favorecendo a permanencia e crescimento de protozoanos
(Trichomonas foetus) e bacterias (Campylobacter fetus, subsp.
veneralis ). Ao exame clinico 0 veterinano deve atentar para a aber-
tura prepucial (ostio) sendo que estenilo deveni ter menos do que dois
dedos de largura (grossura minima estimada do penis ereto), ser flexi-
vel e livre de lesOes. A mucosa possui coloras:ilo rosea brilhante. E
comurn observarmos reatr5es inflamatorias que constituem urn quadro
de postite as quais podem evoluir para balanopostite (inflamas;ao do
prepucio e glande do peni~). Essas lesOestem sido encontradas em
animais submetidos a alimentas;ao rica em proteina, associada Ii per-
manencia do Corynebacterium renale no lftiPucio (RIET-CORREA
et aI., 1988). Urn outro aspecto a ser considerado e 0 tamanho do
prepucio. Nas ras;asde origem indiana (Nelore, Gir, Guzeni, lndubrasil)
e comum os touros apresentarem prepucio comprido. 0 ostio prepucial,
com abertura ventral, fica mais proximo a vegetas;ilo,possibilitando 0

contato com a mucosa e a formas;ilo de lesOes.

Cord6es espermaticos (ductos deferentes)

Apos 0 exame do prepucio e penis, devem-se examinar 0 cor-
duo espermatico, 0 escroto, os testiculos e epididimos.
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o cordao espt:inmitico e constituido pela arteria testicular, vei-
as testiculares que drrcundam a arteria, linfliticos que acompanham
as veias, nervos autonomos, que correm juntamente com a arteria,
ducto deferente, feixes de tecido muscular liso que circunda os va-
sos (antigo musculo cremaster itemo) e lamina visceral da tUnica
vaginal (FAYRER-HOSKEN, 1997). Esse seguimento do aparelho
reprodutivo varia de tamanho confonne a ra~a do touro. Verifica-se,
nos touros de origem europeia, urn cordao espennatico mais prolon-
gado em rela~ao aos touros de origem indiana. Isto confere uma
facilidade maior para palpa~ao e inspe~ao, notadamente em ambien-
tes de elevada temperatura e umidade.

A avalia~ao cHnica dos cordoes espennaticos, saco escrotal,
testiculos e epididimos, e feita basicamente por meio da palpa~ao. Para
isso, 0 veterinano se ~osiciona atras do animal, tracionando 0 escroto
levemente para baix~ entre os membros posteriores. Deve haver 0

maximo de cuidado Bor parte do veterinano para que 0 animal esteja
bem contido, diminuiItdo as chances de acidentes. 0 exame semiologico
deve incluir a compata~ao entre os dois cordoes, verificando-se a si-
metria no comprimento, espessura, a presen~a dos ductos deferentes
e sensibilidade atraves da palpa~ao. Embora nao seja comum 0 diag-
nostico de patologias importantes no cordao espennlitico, e importante
sua inclusao no ex~r cHnico, justamente pela sua fun~ao de auxilio
no mecanismo de te~e-regula~ao testicular. Porem, e possivel 0 apa-
recimento de altera~~s inflamatorias inespecificas denominadas de
funiculites, tor~oes o~ainda varicocele (MCENTEE, 1990).

!

o saco escrotal ou escroto constitui a principal prote9ao dos
testiculos em rela~ao ao meio extemo. Embora seja formado por
laminas delgadas, sua fun9ao e extremamente importante no proces-
so de tenno-regula~~'tCsticular, ja que algumas laminas sao alta-
mente vascularizadas. Em seguida ap6s a pele, encontra-se a tunica
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dardos, uma lamina fibro-elastica intimarnente ligada Ii tUnicavaginal
e ao ligamento escrotal. Essas estruturas estao associadas Ii movi-
menta~ao testicular (subida ou descida) a partir dos estimulos neurais
que chegam ao ligamento testicular presQ Ii cauda do epididimo. 0
aporte sanguine.o.do saco escrotal e feito pela arteria pudenda, en-
quanto a inerva~ao e mantida pelo prolongamento do nervo genital A
inerva~ao da musculatura lisa do escroto (pele) provem do plexo
pelvico e nao confere analgesia epidural no saco escrotal (FAYRER-
HOSKEN, 1997).

Em geral 0 escroto apresenta diversos fonnatos que nem sem-
pre estao associados a altera~oes ou comprometimento da fun~ao
testicular. Como, por exemplo, cita-se 0 escroto bi-partido, ou seja,
uma divisao acentuada formando urn sulco profundo entre 0 epididimo
direito e 0 esquerdo. Verifica-se ainda, a sensibilidade, espessura da
pete, temperatura e presen~a ou nao depontos aderentes. Em alguns
casos podera haver uma discreta tor~ para esquerda ou direita,
sem que afete a circula~ao do plexo pampinifonne. Registra-se ain-
da, 0 fonnato do escroto (definido pelos testiculos) que pode ser
classificado em ovalado, ovalado longo e esferico. As Figuras 3 e 4
representam exemplos de fonnato escrotal durante a inspe~ao .

Figura 3 - Formato do escroto comumente encontrado a~ exame clin~co
de touros Bos taurus. A. ovalado; B. oV8flldO longo (cordao espermatlco
mais longo) e C. esferico. Fonte: Larson't980.
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puros foi significativamente menor nos meses de verao. Martins
(1999), avaliando touros nos meses de julho a outubro no Mato Gros-
so do Sui, observou que 45% dos tOUI'06Gegen6tipo europeu (n=42)
apresentavam consistencia flAcidaa palpI~llo, indice muito superior
aos touros zebuinos (8,4%, n=213). Esses resultados sugerem urn
efeito ambiental sobre a funrrao testicular associado a origem gene-
tica de touros em regime extensivo na regillo de cerrado.

Figura 4 - RepresentaGao do formato do escroto em touros Bos indicus.
A. ovalado; B. esferico; C. discreta rotaGao do saco escrotal e D. ovalado
longo (notar a formaGao bipartida na porGao ventral). Fonte: Ott, 1986.

As alterarroes mais comuns ao exame cHnico rCferem-se a
lesoes na pete (cortes, miiases), presenrra de parasitas, cicatrizes,
com pontos de fibrose e as dermatites em menor frequencia. Segun-
do Silva et at (1993), a colorarrao da pele do escroto, assim como a
presen~a ou nllo de pelos, pode influenciar na sensibilidade frente a
ectoparasitos, intensidade solar e banhos carrapaticidas. Dependen-
do da intensidade do agente causador, poderA haver engrossamento
da pele e prejuizos na termo-regularrao testicular.

Testiculos e ep~dfdimos

Outra variAvel importante a ser registrada no exame cHnico
dos testiculos refere-se a biometria, geraJmente estimada atraves da
circunferencia ou perimetro escrotal (PE). HA uma tendencia por
parte dos produtores e tecnicos em supervalorizar 0 PE por ser urn
dado facil de ser colhido por ocasiao do exame e estar relacionado a
ganhos genetic os no rebanho. De fato, segundo Toelle & Robison
(1985), no gado Hereford, 0 PE esta favoravelmente associado a
idade ao primeiro servirro (r= -0,32) e 10 intervalo entre partos (r=-
0,21) das filhas de tOUf.QScom maior PE. No gado Nelore, Martins
Filho & Lobo (1991) estimaram uma ~larrao genetic a entre PE e
idade a primeira cria de -0,44. Porem, ~orme Bourdon & Brinks
(1986), fatores como ambiente, idade. ~ e tamanho corporal, ida-
de da mae ao primeiro parto, nivel nutri'lional e grupo contempora-
neo sao fatores que afetam 0 PE e devem ser considerados para que
seja possivcl a compararrao entre individuos no que diz respeito a
essa caracteristica.

o PE deve ser medido com 0 touro em estarrao, posicionando-
se 0 dedo polegar e 0 indicador na regiao superior (caberra do
epididimo), tracionando-se levemente para baixo. Os testiculos de-
vcrao estar im6veis no escroto durante a aferirrao. A fila metrica
dcvera ser colocada na porrrao central do escroto, onde 0 diametro
testicular e maior. A Figura 5 mostra a posirrao correta para medirrao
do PE.

o exame cH~ testiculos e epididimos e uma etapa im-
portante para a avaliarrlo da funrrao reprodutiva do macho. Altera-
rroesno parenquima testicular podem afetar a funrraoesteroidogenica
e gametogenica e, no epididimo, pode interferir nos processos de
maturarrao e armazenamento espermlitico. Quadros sistemicos de
toxemia, febre, calor ambicntal ou falta de adaptarrao ao meio ambi-
ente geralmente se expressam diminuindo a funrrao testicular
(SKINNER & LOUW, 1966) e podem, dependendo do grau, alterar
a consistencia testicular (VAN CAMP, 1997). Silva et al. (1993) ve-
rifiearam que a consistencia testicular de touros cruzados e zebuinos
50
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(R2=0,43, p<O,OOI) da variayao do perimetro escrotal e explicado
pela variayao do peso corporal. A relayao quadnitica e semelhante a
encontrada para touros europeus e sugere que, a partir de 600 kg de
peso corporal, ha tendencia de reduyao no crescimento testicular.

45,00

43,00

41,00

J9 39,000•..
u
CIl 31,00Ql

0•..
Qj 35,00
E.;:

33,00Ql
Q.

31,00

29,00

Figura 5 - Posicionamento testicular e afericao do perimetro escrotal.
Notar que os testiculos sao levemente tracionados.

PE = 10,885 + 0,07656 x peso-O,000548 x pe.so2

R2= 0,43, p<0,0001

.. -. ... ... "
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Do ponto de vista cHnico, 0 PE esta intimamente associado ao
peso testicular (R2=0,90, WILLETT & OHMS, 1957) e este com 0

peso corporal (R2=0,90; AMANN, 1970); entretanto, com a produ-
yao espermatica, a associayao e inferior (R2=0,53; WEISGOLD &
ALMQUIST, 1979). De acordo com estudos de Amann &
Schanbacher (1983), e possivel assumir que touros com testicuios
maiores tern mais chances de produzirem semen com maior concen-
trayao espermatica, quando contemporaneos, da mesma raya, e ain-
da, quando criados nas mesmas condiyoes de meio ambiente. Esses
estudos resurnem ~s importantes sobre a interpretayao do PE
e mostram que essa v,ariavel deve ser usada preferencialmente sob
condiyoes controlada$, 0 que nem sempre e possivel em condiyoes
de campo. Touros Brtmgus (3/8 Zebu) - aptos a reproduyao apos
exame andrologico e ~riados em fazendas no Brasil Central - mos-
tram que 0 crescimen~o do PE esta mais associado ao peso corporal
do que a idade (FERNANDES et aI., 2003).lsto ocorre pelo fato de
a seleyao genetica priorizar individuos com maior peso a desmama e
sobreano (DEPs posi~vas para essas variaveis). Na Figura 6, 43%

I

Figura 6 - Representacao grafica da relacao entre peso corporal e
perimetro escrotal em touros Brangus (318 Zebu) criados no estado de
Mato Grosso do SuI. P~=perimetro escrotal (FERNANDES et aI., 2003).

Em touros Nelore, a idade e urn fator importante para ajuste
do PE por ocasiao do exame androl6gico. Em animais criados exten-
sivamente, espera-se urn aumento do PE a medida que se tomam
mais velhos, mais pesados e, possivebnente, mais adaptados as con-
diyoes ambientais. A Figura 7 mostra a varia/yao do PE e respectivos
desvios em touros Nelore no estado do Mato Grosso do SuI (NO-
GUEIRA et al., 2006).

Alcm do PE, ha tendencia em se considerar 0 formato testicu-
lar como uma varia vel auxiliar no exame cHnico. Embora nao haja
associayao com altera/yoes clinicas, essa mensurayao fomece infor-
mayoes mais fidedignas quanto ao volume testicular. Na raya Nelore,
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ha mudanya significativa no formato e volume dos testiculos entre 12
e 18 meses com Jredominancia de formas mais alongadas
(UNANIAN et al. 2000).

ate 2 anos
(n=295)

2 -4 anos
(n=2030)

4-6anos
(441)

> de6 anos
(n=1050)

Figura 7 - Media e respectivos desvios para 0 perimetro escrotal em
3816 touros Nelore de acordo com a idade em fazendas do Mato Grosso
do SuI. - p<O,001. Fonte: Nogueira et aI., (2006)

!
I

EXAME CLiNICp INTERNO
I

Ampolos dos ductos
deferentes e vesiculas seminais

A constituiyao anatomica do aparelho reprodutivo interno dos
bovinos possibilita 0 exame c1inico por palpayao retal. Embora seja
constituido pelas glandulas bulbouretrais (pouco desenvolvidas), pros-
tata e vesiculas seminais e urn reservatorio na pon;ao final dos ductos
deferentes em forma de "ampolas", c1inicamente avalia-se a vesicula
seminal e as ampolas dos ductos deferentes. A prostata e as glandu-
las bulbouretrais raramente apresentam alteras;oes importantes, a nao
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ser que estejam associadas a processos intlamatorios difusos no apa-
relho reprodutivo interno e, portanto, nio silo consideradas como re-
levantes ao exame clinico (VAN CAMP, 1997).

A vesicula seminal nos bovinos e de camter lobuloso e dispoe-
se cranialmente !prostata. Compoe-se de duas p~ryoes, esquerda e
direita, cujo tamanho varia de 8 a 15 cm de comprimento e 2 a 4 cm
de largura (FAYRER-HOSKEN, 1997); silo simetricas, alongadas,
lobuladas e de consistencia firme ou tenso-ehistica. As ampolas dos
ductos deferentes variam de espessura conforme a idade do
reprodutor, geralmente oscilando entre 0,5 a 1 cm de diametro. Situ-
am-se entre as poryoes das vesiculas lJOJIlinaise mantem-se juntas,
sao simetricas, de consistencia tenso-e18stica e lisas. 0 estimul0
manual das vesiculas seminais e amPQW;dos ductos deferentes deve
ser feito no sentido cranio-caudal, verifWando-se a contrayao do cor-
dao espermatico. Esse procedimento pode ser utilizado para lubrifi-
car intemamente a uretra, facilitando a colheita do semen, quando
feita por eletroejaculayao.

Embora os percentuais de alte~s sejam pequenos, ha cer-
tas condiyoes que propiciam algumas patologias. Dieta rica em ener-
gia, animais jovens, com mais de 9 &nOS de idade, e reprodutores
positivos para Brucelo~, Tricomonose, Micoplasmose, Rinotraqueite
lnfecciosa dos Bovinos, entre outras, tern sido associados a vesiculite
seminal e ampolite (BLANCHARD, et at, 1994; CAVALIERI &
VAN CAMP, 1997).

As vesiculites seminais silo al~oes anatomicas e funcio-
nais das glandulas vesiculares, com ou sem a presenya de pus no
semen de touros (GALLOWAY, 1964). Sua incidencia e maior em
touros jovens de origem europeia e cursam com redus;aoda motilidade
espermatica em infecyoes agudas. De urn modo geral, sua prevalencia
oscila entre 1% e 5% em casos nao end!micos (ROBERTS, 1986).
Urn levantamento efetuado no Rio Grande do SuI, incluindo avalia-
ylio clinica e coleta asseptica de liquido seminal, evidenciou 13,7%
de afetados em 95 animais. Os resultados reiteraram a predominan-
cia em touros jovens da raya Hereford. com a caracteristica de surto
associado a infecyoes sistemicas previas (MORAES, 2006).
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EXAME DE SEM!N

Uma serie de criterios e padroes tern sido estipulados com 0

objetivo de facilitar e (!:oncluirsobre as caracteristicas seminais ob-
servadas no exame ankirologico. Em linhas gerais, a interpretayao
dos resultados inclui aspectos da fisiologia, patologia e semiologia do
aparelho reprodutivo ~ que, de certa forma, toma-se urn exercicio
complexo, necessitandb, frequentemente, de novas avaliayoes semi-
nais. Assim, observa-se que ha uma "preferencia" em classificar 0

touro com base em certos limites previamente identificados na litera-
tura por serem adversos it fertilidade, assumindo a interpretayao dos
achados seminais como se fosse uma variavel binomial, ou seja, born
ou ruim, acima ou abaixo, apto ou nao apto, etc. lndependente do
sistema adotado pa;;-'l~ierpretayao do quadro seminal, tais como
defeitos maiores, menores, primarios, secundarios, compensaveis ou
nao compensliveis, os resultados devem ser considerados com base
nos conhecimentos sobre espermatogenese, trans porte e
armazenamento epididimal para fins de diagnostico e prognostico da
funyao reprodutiva.

A definiyao dos padroes de qualidade seminal sustenta-se na
proporyao de celulas moveis (motilidade e vigor) e morfologia
espermatica (espermatozoides normais), embora tenham sido des-
critos ha mais de 70 anos no touro (LAGERLOF, 1934). Contudo, ha
uma tendencia, por parte de muitos tecnicos, em simplificar a avalia-
yao do espermograma a partir da prerrogativa de que 0 total de 30%
de fonnas anormais (defeitos morfologicos) resultaria na inviabilidade
da amostra e, portanto, no descarte do reprodutor. Assim, conclui-se
que essa avalia9ao se toma muito mais urn exercicio matemMico do
que propriamente uma interpreta9ao biologica, alem de penalizar com
o descarte touros geneticamente superiores.

Varia90es nos padroes seminais podem estar associados a fa-
tores nutricionais, raciais, ambientais, farmacologicos, sanitarios ou
de manejo, ocorrendo de forma transitoria ou permanente. Nessas
situa90es, geralmente ha indfcios de redu9ao na qualidade seminal,
porem, em outras, pequlmas varia90es podem ocorrer, necessitando
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de avalia90es continuadas. Urn exemplo desse aspecto pode ser vis-
to na avalia9ao seminal de touros em repouso sexual, apos longo
periodo do termino de uma esta9ao repro<lutiva. Em geral, alguns
animais apresentam hipostase espermatica (presen9a de
espermatozoides velhos na cauda do epidfdimo) e subsequente redu-
9ao de motilidade, vigor e aumento na prevalencia de defeitos de
cauda ou de cabe9a isolada normal. Porem, apos um ou dois
ejaculados, ha notadamente uma melhora no quadro seminal. Por-
tanto, as varia90es devem ser interpretadas it luz de varios fatores
minuciosamente observados por ocasiaodo exame andrologico. AMm
disso, e importante considerar que cadt~jaculado representa uma
infima fra9ao das reservas gonadais e exva-gonadais de espermato-
zoides produzidos por cada individuo. Assim, a morfologia espermatica
como urn indicador da fun9ao testicular deve ser considerada com
cautela. Sempre que alguma amostra apresentar urn resultado consi-
derado como insatisfatorio, e interessante a repeti9ao dos exames
para avaliayao da fun9ao de outras por~oos dos tlibulos seminiferos,
ja que a progressao dos espermatozoides produzidos se da por au-
mento de pressao no sistema tubular.

A vagina artificial C 0 metoda de colheita mais representa-
tivo do ejaculado. Porem, na maioria das vezes, sobretudo nas
ra9as zebuinas e cruzadas com zebuinos, devido ao comporta-
mento mais agressivo dos touros, toma-se impossivel utiliza-Ia de
maneira satisfatoria. Assim, consagrou-se 0 uso do
cletroejaculador. Embora haja certas diferen9as entre ambos, as
facilidades de manuseio, seguran9a e rapidez na obten9ao das
amostras sao fatores imprescindiveis para realiza9ao de urn born
exame. Outro metodo de escolha pode ser a massagem da genitalia
interna via retal, porem nem sempre e adequado para todos os
individuos e, frequentemente, resulta em amostras insatisfatorias
e tambem e possivel induzir lesoes vesiculares (vesiculites) por
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traumatismo. Esse ~etodo pode ser usado para animais que nao
ten ham respondido <10estimulo da eletroejaculas;ao, mas nao como
rotina na colheita do semen.

Diferens;as entre metodos devem ser levadas em considera-
s;ao de acordo com os objetivos da colheita. Por exemplo: prefere-se
a colheita com vagina artificial para 0 congelamento do semen, prin-
cipalmente pela pos!j;ibilidade de amostras mais fidedignas e mais
concentradas, resultando num maior numero de doses de semen por
ejaculado; prefere-se a eletroejaculas;ao para colheitas em touros de
campo (plantel), emt>ora tambem possa ser utilizada para conge la-
mento. Alguns profissionais preferem 0 uso da massagem nas ampo-
las e vesicula seminal em touros jovens, quando submetidos ao pri-
meiro exame clinico. Em outras situas;oes, a massagem po de ser
usada como urn pre-estimulo antes da colheita por eletroejaculas;ao.
Finalmente, recomenda-se que 0 metodo usado para colheita do se-
men seja indicado nolaudo andrologico. As diferens;as basicas entre
metodos originam-se'na forma de estimulas;ao para a colheita e po-

I

dem ser resurnidas na Tabela 2.

Exome imediqto

o exame ime~ato refere-se a avalias;ao das caracteristicas
obtidas logo apos a colheita do semen. Observa-se 0 volume, aspec-
to (a cor e opcional), e as variaveis cineticas: turbilhonamento,
motilidade e vigor. Na Tabela 3 e apresentada uma forma de repre-
sentas;ao para essas variaveis (DESCHAMPS & PIMENTEL, 1979).
Para 0 turbilhonamento, a estimativa devera ser feita atraves de uma
pequena gota de semen avaliada em lente (objetiva) de men or au-
mento, preferencialmente em 50 vezes (objetiva 5 x ocular 10). Essa
variavel representa a movimentas;ao de massa dos espermatozoides
em forma de ondas. Portanto, esta na dependencia direta do numero
de espermatozoides (concentras;ao), da motilidade e vigor da amos-
tra. Amostras mais diluidas, como frequentemente sao obtidas por
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ManeJo com 0
animal

Manejo com
equipamento

Volume e aspecto
seminal

Vagina

natural

possibilita
avaliac;:aoda
aproximac;Ao.

erec;:ao.monta.
procura. introd~o

e e'acul
necessita c»tun
animal (f~"*,ou

macho) con. em
tronco espec48i ou
manequim. a que
torna 0 m6todo
mais demoredo;
mais complexo.

necessita
preparac;:aoprevia

da vagina.
adequando

temperatura e
ressao da

treinamento pIiIMo;
maior risco.

acidente8;
adequada P8f8

poucos animais no
periodo de servic;:o;
permite amostras

Iimpidas;

pouca varia~: ao
redor de 5mL e

normalmente com
aspecto fidedtgno;

Eletroejaculador

artificial

nao possibilita
avaliac;:ao

comportamental;

contenc;:aoem tronco
comum para bovinos;

simples, deve haver
bom contato entre
sonda e glandulas

anexas; tacit
manutenc;:ao;

manuseioe
simplificado. pouco
risco de acidentes;
adequado para um
grande numero de

animais em um
periodo; maior

possibilidades de
contaminac;:ao
(sujidades) nas

amostras; pode haver
necessidade de

retazer 0 colheita em
al uns touros;

variavel dependendo
do estimulo;

concentrac;:ao
espermatica nao e

fidedi na;
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eletroejaculayao, apresentam turbilhonamento menor. A motilidade
devera ser estimadac-trm variayao de 10 pontos percentuais e e feita
utilizando-se urna gota de semen sob laminula, observando-se em
aumento de 100 ou 150 vezes. Nessa avaliayao, estima-se 0

percentual de movimentayao espermatica no campo observado. E
comum, no entant~~mostras mais concentradas sugiram maior
motilidade, 0 que ind~z a erro ja que esta variavel e estimada subjc-
tivamente. Para eVita~essa provavel variayao entre amostras, podc-
se diluir 0 semen na proporyao I: 1 com uma solU9ao isotonica, pa-
dronizando as observayoes. As solU90es mais comuns sao 0 citrato
de sodio 2,9%, soluyao fisiologica ou ainda solU9ao de ringer com
lactato. Esse metodo tambem facilita a estimativa do vigor, ou seja,
caracteristica da intensidade do movimento espermlitico. Em casos
em que se observa urn aspecto diferenciado, principalmente na colo-
rayao da amostra seminal, pode-se observar 0 pH (fita indicativa). A
eleva9ao pode indicar a presen9a de processo inflamatorio (vesiculite,
epididimite, orquite) ou urina.

Embora os resultados do exame imediato denotem aspectos
qualitativos para 0 semen, sao de carater subjetivo e, portanto, estao
sujeitos a variayoes em fun9ao dos criterios adotados, do operador e
sua experiencia na avalia9ao do semen. Segundo Amann (1983) tres
problemas podem influenciar essa estimativa: a) 0 controle da varia-
9ao termica comum em ambiente a campo; b) a visualiza9ao da ce-
lula individualmente e c) a propria natureza subjetiva do teste, poden-
do resultar variayoes importantes entre amostras do mesmo touro e
entre examinadores. Eimportante salientar que os altos percentuais
estimados para motilidade e vigor nao sao por si so indicativos segu-
ros de melhor qualidade seminal. Os componentes morfologicos que
favorecem 0 desenvolvimento da motilidade espermlitica SaDesta-
belecidos ao tango da espermatogenese, principalmente durante a
espermiogenese e, mais tarde, durante 0 tnlnsito epididimal. Dessa
forma, a estimativa do movimento (motilidade total, progressiva e
vigor) pode ser satisfatoria, no entanto, altera90es na integridade da
cromatina, no acrossomo e na morfologia da cabe9a cspcrmlitica
podem estar presentes; sendo essa avalia9ao imprcscindivel para
estabelecer 0 padrao de qualidade. Conforme os resultados expres-

Tabela 3 - Classificavao e representavao de diferentes variaveis no exa-
me imediato de touros·.

Aquoso

Opalescente

Leitoso

Cremoso

sos na Tabela 4, tanto a motilidade quanta a morfologia espermlitica
devem ser criteriosamente usadas para avalia9ao do semen. Se usas-
semos apenas a motilidade como criterio classificatorio, a chance de
sclecionarmos touros com problemas seminais seria elevada, ja que
18,5% (869/4687), embora apresentem 50% ou mais de motilidade,
nao atingem urn nUmero satisfatorio de espermatozoides morfologica-
mente norma is.
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Tabela 4 - Distribuh;:ao de touros Nelore de acordo com a avalia<;ao
da motilidade e esperrDatozoides morfologicamente normais.

Caracteristlcas seminals n %

< 50% de motilidade e ~ 70% de normais 271 5,8

~ 50% de motilidade e < 70% de normais 869 18,5

< 50% de motilidade e < 70% de normais 195 4,2

~ 50% de motilidade e ~ 70% de normais 3352 71,S

Fernandes (2007), dados nao publicados

Esse exame forneee elementos quantitativos e qualitativos
importantes para a avalialYaoda qualidade seminal. Quantitativamente,
estima-se a concentralYaode eelulas e, qualitativamente, a morfologia
espermatica. Ambas sao oriundas de amostras obtidas com 0 semen
"in natura" e mantidas em solulYaode formol-salina tamponada 1%.
Para eoneentralYao, op~a-se por uma diluilYao l/200, ou seja, uma
parte de semen para {99 de solulYao. Na pnitiea, utiliza-se uma
mieropipeta graduada para 20 ml em 4 mL da solulYaode formol-
salina tamponada I%. No laboratorio, essa amostra diluida sera uti-
lizada para contagem do numero de espermatozoides por mL, com 0

auxilio da camara de Neubauer, ou tambem, atraves de espeetro-
metria. Na Figura 8, e apresentado urn esquema para eontagem e
estimativa da concentralYaoespermatiea do semen bovino na cama-
ra de Neubauer. ·-t--

Conforme 0 esquema aeima, a eontagem do mimero de
espermatozoides e feita utilizando-se os quadrantes R, nas duas
porlYoesda camara (superior e inferior). Obtem-se a media entre
as duas, sendo que a diferenlYa na eontagem da porlYaosuperior
em relalYaoa inferior nao podera ultrapassar 10%. Nesse easo, 0

sistema devera ser montado novamente. Apos a eontagem, 0 va-

I
Figura 7 - Representa<;ao esquematica da cAmara de Neubauer utilizada
para contagem celular e estimativa da concentra<;ao espermatica no
semen.

lor obtido sera multiplieado por 10.000, referente a equalYao
abaixo: ••

N= media obtida x _ x 10 x 5 I
onde: N = numero de espermatozoides tetal em mm3

; 200, refere-se
a diluilYaofeita a campo, nesse easo 1/200; 10, refere-se ao volume
(mm3) da area em que eneontra-se os t»permatozoides eontados; e
5, refere-se ao n1imero de quadrados (I.na figura acima) usados na
eontagem. Assim, se a media de espermatozoides eontados na di-
mara foi de 53, 0 resultado (N) sera: N = 53 x 200 x 10 x 5; portanto,
N = 530.000 espermatozoideslmmJ• Como 1 mL possui 1.000 mm\
para saber 0 total de espermatozoides em 1 mL, multipliea-se 0 re-
sultado obtido por 1.000, assim teremos N=530.000 x 1.000; N ==
530.000.0000u 530 x 106/mL. Para saber 0 total ejaeulado, basta
multipliear 0 valor obtido por mL peto volume total. Se, nesse exem-
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pl~, 0 touro foi col~do com eletro-ejaculador e resultou em 8 mL,
tenamos: 530 x 10 ,x 8mL. 0 total de espermatozoides ejaculados
seria de 4.240.000.000, ou aproximadamente 4,2 x }O9 em 8 mL de
semen.

i
Conforme a l1abela 3, ha uma nitida relas;ao entre 0 aspecto e

a concentrayao espt~mllitica. Muitos autores consideram estimam a
concentrayao espenPatica pelo aspecto, quando 0 exame de semen
e realizado com ele~oejaculador. Isto se deve a ampla variayao de-
corrente desse metodo. Touros com semen opalescente ou ate mes-
mo aquoso apresentam men or concentrayao, porcm, isso pode estar
intimamente associ ado a execuyao da tecnica, nivel do estimulo dado
naquele individuo, fras;ao coletada, etc. Esses aspectos devem ser
considerados por ocasiao da interpretayao do exame de semen e
sempre descritos no laudo androl6gico.

Morfologia espermotica

A morfologia espermatica e componente essencial para 0 exa-
me de semen dando a estimativa do percentual de espermatozoides
normais ou integros estruturalmente, assim como a distribuiyao dos
diferentes defeitos morfol6gicos. Esse teste podera ser feito com
uma amostra previamente obtida no campo atraves da sua preserva-
S;3:0 em formol-salina tamponada 1% (algumas gotas em 2 mL de
soluyao). Essa soluyao, no entanto, devera ser isotonica, caso con-
trario, podera induzir alterayoes na cauda do espermatozoide (cauda
fortemente dobrada), como e 0 caso das soluyoes hipotonicas. Nos-
sa pratica mostra...9!lLllma soluyao de ringer lactato com I% de
formol comercial e tin diluente eficiente quanta a fixayao e manu-
tens;ao da integridade estrutural dos espermatozoides, alem de se
manter viavel por mn ana em refrigerayao. E possivel, ainda, que
seja feito urn esfregayo das amostras seminais, fixando-os em alcool
absoluto, alcool metilico ou soluyao de Carnoy (1 pors;ao de acido
acetico para 3 de alcpol metilico PA).

No laborat6rio, as amostras preservadas em solus;aode formol-
salina tamponada 1% poderao ser usadas em microscopia de con-
traste de fase ou, ainda, coradas com corantes especificos mediante
confecyao de esfrega(j:os. Os espermatozoides sac contados em
imersao (1000 x), anotando-se os seguintes percentuais: normais,
anonnalidades de cabes;a, anormalidades de peya intermediaria, anor-
malidades de acrossomo, vesiculas nucleares (pouch formation),
gota citoplasmaticas (proximal e distal), anormalidades de cauda,
cabe(j:a isolada normal e formas teratol6gicas. As frequencias des-
sas anormalidades encontradas no esperrniograma de touros Nelore
no Mato Grosso do SuI estao descritas na Tabela 5.

labela 5 - Frequencia de diferentes anormalidades semina is em 1521
espermiogramas em touros Nelore nofMto Grosso do SuI.

Para metros em
percentuals

Anormalldades % 1-10 11 - 30 > 30

Cabe9a 70,0 97,0 2,2 0,8

Acrossomo 68,7 93,2 5,9 0,9

Pe9a Intermediaria 30,S 99,7 0,3 0,1

Gota Citoplasmatica Proximal 45,9 97,7 1,8 0,5

Gota Citoplasmatica Distal 33,3 99,1 0,7 0,2

Cauda 96,6 61,2 33,5 5,3

Cabe9a Isolada Normal 66,1 95,6 3,8 0,7

Vacuolos nucleares 10,7 97,4 2,2 0,4

Fernandes & Martins (2003)

Conforme a tabela acima, fica claro que certas anonnalidades
ocorrem mais frequentemente que outras. E 0 caso da compara(j:aoen-
tre anormalidades de cauda e vacuolos nucleares, 96,6 e 10,7%, respec-
tivamente. Isto sugere que se pode esperar urna ampla varia(j:aona
espennatogenese com base na morfologia espermatica de touros
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coletados a campo, tom1!ndoessencial 0 estabelecimento dos aspectos
intimamente associados a essa varia9ao. Abaixo segue wn breve resu-
mo sobre alguns defeitos de importancia para avalia9ao seminal.

Defeitos de cobe~o

que muda a fonna esferica para alongada e a sUbstitui9ao gradativa
das histonas por protaminas - proteinas ricas em residuos de arginina
e cisteina. Nos bovinos a protarnina 1 (PI) representa entre 97 e
99% de todas as proteinas que comp0aa8 cromatina (BALHORN,
1982; MAZRIMAS et aI., 1986; FUENTES-MASCORRO et aI.,
2000). Defeitos de nucleo espennatico tais como [Jauchformation,
cratera, vacuolos ou vesiculas nucleares geralmente estao associa-
dos a anonnalidades na cromatina, embora ainda nao estejam carac-
terizadas como condensa9ao anormal da cromatina e por
consequencia do DNA ( BARTH & OlD, 1989). No entanto, essas
altera90es afetam diretamente a fertiJ.idlde do touro e devem ser
minuciosamente avaliadas por ocaaiio do exame de semen
(FERNANDES et aI., 2008).

Compreendem as altera90es de fonna, contomo e tamanho
da cabe9a espennatica. Os defeitos mais comuns sao os do tipo
delgado, delgado na base e piriforme, subdesenvolvido, microcefalico
e macrocefalico. Sua prevalencia nao deve ultrapassar de IS a 20%
do total de defeitos observados. Estao associ ados a altera90es tran-
sitorias ou pennanentes na espermiogenese decorrentes de lesoes
traumaticas testicularef"estresse calorico, febre, excesso de protei-
na na ra9iio (acima de 15% de proteina brutal, doen9as sistemicas,
uso prolongado de corticoides, nas hipoplasias mais graves e, ainda,
podem ser de origem genetica (CHENOWETH, 2005). E importan-
te ressaltar que defeitos de cabe9a estiio intima mente associados
com anonnalidades na condensa9iio da cromatina espermatica; par-
ticipam da redu9iio da ifrtilidade (subfertilidade) temporaria ou per-
manente e estiio associ~dos a baixa taxa de clivagem e desenvolvi-
mento embriomirio.

Diversos fatores tern side associados a presen9a de anormali-
dades na cromatina espermatica, em especial, ao efeito de agentes
toxicos e patogenicos, muta9ao genica e cromossomal e, mais fre-
quentemente, pela perda da termorregula9iio testicular, estresse
oxidativo e perda do equilibrio bioquirnico no ambiente epididimal
(KARABINUS et aI., 1997; SAAKAS et aI., 1999). Altera90es na
cromatina comprometem 0 processo de descondensa9ao da cabe9a
espermatica pos-fertiliza9iio, organ~io e estrutura9iio do pro-nu-
cleo masculino, resulta~do em falha do desenvolvimento embriona-
rio; porem, esses defeitos sac altamcQe. variaveis e nem sempre
estiio presentes apenas nos casos de deJllaera9iio testicular (BARTH
& OKO, 1989). Em 61 touros Nelore criados extensivamente, sem
indicios de altera9ao clinicas testiculares, 0 percentual de cromatina
anormal variou de 0 a 49,0% com predominancia de pequenos
vacuolos nucleares observados pela re~ao de Feulgen (CAMPOS
ct aI., 2007).

Cromatina e 0 complexo formado pela intera9ao de proteinas
de diferentes classes com 0 DNA nuclear nas celulas eucarioticas.
Nos espermatozoides, a cromatina possui organiza9iio complcxa e
bem diferente das celulas somaticas. Durante a espermiogenese, a
cromatina das espennatides sofre urn profunda rearranjo e 0 DNA
toma-se extremamente condensado. Isto ocorrc devido a dois pro-
cessos distintos: a remodela9iio da matriz nuclear das cspcnnatidcs
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Compreendem altera90es na constitui9iio da membrana
acrossomal, formada durante a espermiogenese na fase acrossomai.
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AS defeitos mais comlms sao os granulos acrossomais (knobbed),
acrossomo dobrado (ibId defect), destacado, ausente e vesiculoso.
Tambem esmo presentes nos process os degenerativos testiculares
por lesao traumatica, perda da termoregula~ao, doen~as sistemicas.
Geralmente apresentarp baixa prevalencia, mas nao devem ultra pas-
sar 20 a 25% no espermiograma. Acrossomos destacados podem
ser encontrados em touros apos longos periodos de repouso sexual.
Acrossomos com graIimlos (tipo knobbed) podem realizar rea~ao
acrossomal e fertiliza~~o com indices razOllveis de desenvolvimento
embrionano (THUNDATHIL et al., 2000).

mais recomenda-se realizar novo exame, caso haja mais de 20% de,
gota citoplasmatica proximal. Tambem esta associada a queda na
motilidade e vigor espermatico. Seus percentuais sao muito variaveis
em touros com degenerarrao testicular e geralmente sao inespecificos.
Podem ocorrer tanto no inicio quanto no final do processo
degenerativo, no entanto sua perman~ncia em novos exames de-
monstra urn prognostico desfavoravel para a aptidao reprodutiva.
Acima de 15% no espermiograma induz a queda da taxa de fertiliza-
rraoe desenvolvimento embrionario (AMANN et al., 2000).

Defeitos de pe~o intermediario

Decorrem de alterarroes durante a espermiogenese especial-
mente entre as fases,.~a. II (BARTH & aKa, 1989). Compoem
defeitos do tipo pe~a in'fermediaria fraturada, desnuda, enrolada (dag
defect) e hipoplasica (tail stump). Touros com esses defeitos apre-
sentam baixa motilidade e vigor, sem que haja melhora nas colheitas
subsequentes, indicando que esses defeitos sao originarios dos mbulos
seminiferos e nao do processo de maturarrao espennlitico apos a
espermiogenese. Esses defeitos ocorrem devido a perda e/ou desor-
ganizarrao dos feixes de fibras intemas e mitocondrias localizadas na
regiao do espermatozoide.

as defeitos de cauda sao os mais comuns que ocorrem no
espermograma bovino (Tabela 5), com frequencias muito variaveis.
Diferentes tipos de defeitos tern sido registrados na literatura, os
mais comuns SaDcauda dobrada, fortemente dobrada, retroaxial e
dobrada com gota (bent tail). GeralmeBte os defeitos de cauda acom-
panham os processos degenerativos testiculares em conjunto com
demais defeitos como os de cabera, acrossomo, gota citoplasmatica

'.. Y

proximal e perra intermediaria. Touros com hipoplasia testicular ten-
dem a apresentar maior prevalencia de defeitos de cauda ou aqueles
com altera~oes epididimais em fun9lO do ambiente hiposmotico
(AMANN & HAMMERSTEDT, 1993). Tambem estao presentes
nos processos inflamatorios nas vesiculas semina is e ampolas dos
ductos deferentes e na epididimite.

60to citoplosmatico proximol

Esse defeito origina-se nas fases finais da espermiogcnese e
refere-se a manutenrrao dos corpos residuais oriundos das organelas
que compunham 0 eitoplasma das espermlitides (HERMO et aI., 1994).
Embora seja indicativo de processo degenerativo em touros adultos,
pode ser encontrada em touros jovens, ainda pubcres. Nesses ani-
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Cobe~o isolodo normal

Nesse tipo de defeito encontra-se apenas a prcsenrra da cabe-
rracspermatica sem a inserrrao da cauda na regiao basal ou capitulum.
Espermatozoides decapitados podem ser oriundos de alterarroes na
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espermiogenese e, portanto, resultarem de processos degenerativos.
Touros em repouso sexual prolongado tambem podem apresentar
percentuais elevados-~eya isolada normal, no entanto, e urn
quadro passageiro e nao deve comprometer a fertilidade. Em altera-
yoes como hipoplasia testicular, degenerayoes cr6nicas, orquite,
epididimite, vesiculite seminal e ampolite tambem cursam com a ocor-
rencia desse defeito. Aproximadamente 66% de touros Nelore apre-
sentam espermatozoides decapitados, porem sua media pode variar
de 3,6 ±0,14% a 12,2 ±0,24% nos aptos e nao aptos respectivamente
(Tabela 5).

Interpreta~fiodos resultados

De modo geral, os estudos demonstram que touros com alta
qualidade seminal apresentam melhores indices de fertilidade em
relayao aos de baixa qualidade. Porem, muitas caracteristicas semi-
nais a partir de certos limites nao resultam no aumento da fertilidade.
Essa relayao inexata entre caracteristica seminal e fertilidade torna
dificil demonstrar peque~as variayoes na fertilidade de individuos com
alta qualidade seminal ukdos tanto em inseminayao artificial quanta,
em monta natural. Em fimyao disso, a definiyao dos indicadores da
qualidade seminal, sobretudo 0 estabelecimento de limites ou padroes
para sua avalia~ao ainda sao intensamente estudados e constituem 0
principal questionamento quanta a relay80 com a fertilidade potenci-
al do macho (SAACKE et al., 2000).

Em 1971, Rao descreveu a dinamica de diferentes anonnalida-
des ao longo do aparelho reprodutivo, envolvendo a rede testis, ducto
eferente, cabe~a, corpo e cauda do epididimo, ducto deferente, ampo-
la e semen ejaculado, comparando-as entre touros com diferentes graus
de fertilidade. Certas anonnalidades espermaticas eram absorvidas ao
longo do aparelho genital e nao se associavam a altcrayocs
histopatol6gicas nos testiculos e epididimo. Assim, algumas alterayoes
morfol6gicas, previamente admitidas como "defeitos", eram apenas
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variayoes fisiol6gicas, sem relay80 algwna com fertilidade e foram
descritas como defeitos menores. as demais - cabeya anormal, peya
intermediaria anormal e gota citoplasmatica proximal- foram consi-
derados defeitos maiores por apresentarem alta prevalencia em tou-
ros subferteis e iAferteis. Alem disso, alterayoes marcantes no
espermiograma foram observadas em ~o da idade do touro e ca-
racteristicas histol6gicas do parenquima testicular.

Com base nesses estudos, formou-se uma linha de interpreta-
yao, considerando as anormalidades detacordo com a regiao do
espermatozoide, tendencia que vem ~gradualmente utilizada.
De Jamette et al. (1992) estabeleceram _nova linha classificat6ria
a partir do impacto de certas anormalidldes morfo16gicas sobre a
fertilidade. Alguns defeitos possuiam caracteristicas compensaveis
e outros nao compensaveis de acordo com a concentrayao
espermlitica em uma dose inseminante. Defeitos compensaveis po-
deriam ser minimizados ou eliminados com 0 aumento do numero de
cspermatozoides na dose; ao contrario, os nao compensaveis, tais
como as alterayoes de cabeya, estariam intimamente relacionadas a
subfertilidade mesmo com 0 aumento na concentrayao espermatica
em cada dose (SAACKE et al., 1994).

Nao ha duvida d~ que os indicadores da qualidade seminal
estao correlacionados com a fertilidade. No entanto, a simples
constatayao dessas correlayoes nao e mais importante nos dias de
hoje, 0 que importa e 0 seu uso na predi~ da fertilidade dos touros
antes da temporada de cobriyao. Na Tabela 6 e apresentado urn
resumo do espermiograma de touros zebuinos puros e cruzados com
bovinos de origem europeia criados nas condiyoes ambientais no es-
tado do Mato Grosso do Sul. Nessa tabela e possivel constatar que a
frequencia de ocorrencia de cada caracteristica seminal viabiliza uma
classificayao dos touros como aptos, inaptos ou questionaveis.

Com vistas ao diagn6stico de certas alteralYoesreprodutivas, 0

examc de semen fomecc infonnalYoesvaliosas, especialmente quando
intcrprctado em conjunto com 0 exame clinico. Assim, caracteristi-
cas como motilidade, concentrayao e morfologia espermatica de-
vem, necessariamente, compor 0 estudo das alteralYoesdo quadro
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Outra alternativa sugerida e que os criterios para classifica-
yao da potencialidade reprodutiva dos touros sejam mais flexiveis,
considerando diferenyas entre gen6tipos e sua interayao com 0 am-
biente (MORAES et ai., 1998). Embora mais flexiveis, esses criteri-
os consideram os fundamcntos te6ricol<lescritos.

espermatico em conjunto com anamnese e exame cHnico, Com base
nos dados da Tabela 7, visando contribuir para a identificayao de
animais com altera~ao na qualidade do &amenna Tabela 8, sac apre-
sentados alguns valores para serem empregados como referencia
para a classific~ de touros Nelore e suas cruzas, especialmente
na regiao de cerrado.

Tabela 8 - Padroes qualitativos sugeridos para avaliac;:aodo semen
bovino colhido por eletroejaculac;:ao*

Caracteristicas seminals Valores

Concentra~ao (x106/mL)
VariilVel,
observar
o aspecto

Motilidade (%) ~50

Vigor (1-5) ~3
Normais (%) ~ 70

Morfologia espermatica (valores maxlmos)

Anormalidades de cabe~a (%) 10

Anormalidades de p8~a intermedlarla (%) 10

Anormalldades de acrossomo (%) 10

Gota citoplasmatlca proximal (%) 10

Anormalidades de cauda (%) 15

Cabe~a isolada normal (%) 15

* adaptado de Pimentel, 2001
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Neste contexto, 9,5 touros considerados aptos nao devem apre-
sentar lesoes clinic as na genitalia, e, se eventualmente apresentam
alterayoes, sao leves (por exemplo: cicatrizes escrotais e dermatites)
sem comprometerem a funyao gametogenica avaliada pcla motilidade,
vigor e morfologia espermatica. 0 tamanho dos testiculos nao deve
ser urn fator de descarte se os testiculos sac simetricos, se 0 perime-
tro escrotal e superior a 30 cm em animais com mais de 24 meses de
idade e se os estimadores da produyao espermatica nao se apresen-
tam alterados. A motilidade espermatica, estimada subjetivamente,
deve ser superior a 50% com vigor superior a 2 (escala entre 0-5) e
coerentes com a percentagem de espermatozoides normais. A per-
centagem de celulas normais nos ejaculados deve ser no minimo de
60%, considerando as distribuiyoes constatadas em alguns estudos.
Os individuos que nao estejam dentro desses padroes devem ser
reavaliados, sendo, portanto, considerados, como em avalia~iio. Ap6s
algumas reavaliayoes sera possivel obter urn diagn6stico mais preci-
so de recuperayao ou nao de cada individuo. A categoria dos inaptos
pode, inclusive, dispensar mais de uma avaliayao, quando se consta-
tam alterayoes grosseiras na genitalia ou gerais (tais como, proble-
mas nos membros ou articulayoes) acompanhadas ou nao de urn
quadro espermlitico d~ficiente.

i
Vma sugestao p~ra a implementayaO dos exames pode seguir

as recomendayOes do pr. David Galloway, originalmente propostas
para 0 exame androl6gico de carneiros. A ideia e de usar criterios
distintos em funyao da categoria de animais que sera avaliada. Ou
seja, para tourosjovens (antes da seleyao zootecnica), incluir apenas
uma avaliayao clinica na genitalia externa para a detecyao de altera-
yoes graves, tais como: hernia escrotal, criptorquidismo, testiculos
pequenos com respeito aos contemponineos e lesoes de origem trau-
matica/inflamat6ria.ft;e procedimento simples permite a identifica-
yaO precoce dos animais a serem descartados.

Para os touros que serao comercializados, incluir a avaliayao
clinica do sistema genital, a coleta de semen, avaliayao imediata,
espermiograma, exame sorol6gico para detecyao de portadores de
brucelose, reayao alergica a tuberculinizayao e outros testes com-'
plementares possiveis de serem utilizados (avaliar;ao de libido, capa-
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cidade de serviyo etc). A recomenda~ao do conjunto de todos os
possiveis indicadores da fertilidade potencial visa contribuir para a
reduyao da frequencia de casos de infertilidade ou subfertilidade no
comercio de reprodutores.

No caso dos touros que serao empregados em monta natural
dcntro dos estabelecimentos, proceder uma avaliayao hierarquica,
visando uma atuayao ainda efetiva do veterim\rio, porem mais eco-
n6mica para 0 produtor na avaliayao dos touros que nao foram ad-
quiridos naquele momento e que serio'utilizados para monta natural
em grupos. lnicialmente e procedidawrm avaliayao clinica de todos
os animais, tendo prosseguimento cOllfexames imediatos do semen,
espermiograma e mesmo testes sorolOticos, conforme a necessida-
de. Ap6s a avaliayao elinica, os touros sac estratificados em tres
grupos com destinos distintos: aptos; em avaliayao; descartados.

Os aptos, sem alterayoes cUnicas, sac considerados em con-
diyoes satisfat6rias para a cobriyao de 30-40 vacas num periodo de
60 a 90 dias. 0 segundo gropo de animais, que continua em avalia-
~ao, e porque apresentou alterayOes clinicas leves e/ou testiculos
menores que a media de seu gropo ~ntemponineo. Esses touros
sao submetidos a coleta e avaliayao do ~men. Com urn exame ime-
diato do semen satisfat6rio (motilidade > 50% e vigor >2), os animais
sao tambem considerados como aptos. Em caso contrario, 0

espermiograma e efetuado para auxUiJrno diagn6stico, caso a per-
centagem de espermatozoides normais seja inferior a 60%, esses
animais continuam em avaliayao. 0 gIupo dos descartados e carac-
terizado pelos animais com altera~oes clfnicas graves que foram iden-
tificados em uma linica avaliayao.

CONSIDERACOES FINAlS

o exame androl6gico e util, mas nao con segue predizer com
total acuracia a fertilidade dos reprodutores, uma vez que mesmo
animais considerados c1inicamente sadios, produzindo semen de acor-
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do com os padroes d14~critosacima, durante 0 periodo de cobriyao
podem softer alterayoes que comprometam a integridade e/ou 0 fun-
cionamento das gonadas, resultando em queda temponlria da qual i-
dade do semen dos machos e menores taxas de fertilizayao das fe-
meas expostas a reprcj>duyao.

A avaliayao setniol6gica do aparelho reprodutivo do touro,
embora seja uma eta~a indispensavel a seleyao dos melhores ani-
mais, nao pode ser ut~izada como 0 unico meio na avaliayao de urn
reprodutor. Diversas alterayoes importantes na qualidade seminal c
comportamento sexual podem estar presentes em individuos clinica-
mente sadios, comprometendo a fertilidade potencial.

o exame do aparelho reprodutivo deve ser urn excrcicio
metodol6gico, mesmo diante da diversidade de situayoes encontra-
das a campo e somente sua repetiyao sistematica possibilitara 0 di-
agn6stico de patologias importantes do ponto de vista reprodutivo.

As avaliayoes clinicas e seminais sao componentes fundamen-
tais do exame androl6gico e facilitam as decisoes de manejo
reprodutivo. Porem, 0 impacto de certas anormalidades morfol6gicas
sobre a fertilidade ainda nao foi totalmente esclarecido e, quando pre-
sentes no espermiograma, merecem estudos especiais por parte do
clinico. Recomenda-se, dessa forma, que' 0 mesmo profissional que
faya 0 exame fisico, leia e avalie 0 espermiograma, facilitando a inter-
pretayao e a descriyao do diagn6stico para fins de documentayao.

As tecnicas de avaliayao da qualidade seminal, associadas aos
metodos de fertilizayao in vitro, formam a base para novas perspec-
tivas na interpretayao do exame de semen nos bovinos e seguramen-
te trarao avanyOS significativos na fisiopatologia de muitas altera-
yoes que afetam a fertilidade.
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