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RESUMO 

 

Atualmente, o aumento no crescimento da inseminação artificial (IA) na suinocultura deu-se ao 
aumento de benefícios das granjas de quem opta por essa opção. Sucesso na produção em relação 
a diminuição de doenças para quem opta pela IA, faz o aumento da lucratividade do negócio. 
Atrelado a isso, a qualidade e quantidade de sêmen que é produzida por um reprodutor é de vital 
importância, pois está ligado diretamente ao sucesso da IA, assim como o investimento em 
reprodutores que possuem alto valor genético. Estes por sua vez, transmitirão a seus descentes, 
permitindo ao produtor um rebanho totalmente lucrativo. Porém na execução do manejo do sêmen 
para IA faz-se necessário a obtenção de mão de obra qualificada, pois qualquer erro na sua 
execução poderá comprometer a inseminação, aumento para o produtor o custo com a produção. 
Este trabalho tem por objetivo estudar e apontar a ligação da teoria com a pratica na execução da IA 
levando em consideração a densidade, a motilidade e o volume das doses inseminantes para que se 
obtenha sucesso na execução da inseminação. Além disso, visa o entendimento do processo como 
um todo, esclarecendo possíveis duvidas e aprimorando os conhecimentos neste assunto, através a 
descrição procedimentos, métodos e materiais para execução e obtenção das doses de sêmen para 
utilização. 
 
Palavras-chave: Inseminação artificial. Manejo do sêmen. Reprodutor. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the increase in the growth of artificial insemination (AI) in pig farming gave rise to the benefit 
of the farms who chooses this option. Success in production compared to decrease of diseases for 
those who opt for IA, is increased business profitability. Coupled to this, the quality and quantity of 
semen that is produced by a breeder is vitally important because it is directly linked to the success of 
IA, as well as investment in players who have high genetic value. These in turn transmit to their 
descendants, allowing the producer a fully profitable herd. But the implementation of the handling of 
the semen for AI it is necessary to obtain skilled labor, because any error in its execution could 
compromise the insemination, increasing the cost to the producer with production. This work aims to 
study and to link theory and practice in the implementation of the IA taking into account the density, 
motility and volume of insemination doses in order to obtain success in performing the insemination. It 
also seeks to understand the process as a whole, clarifying possible doubts and improving knowledge 
on this subject through the procedures description, methods and materials for execution and obtaining 
semen doses for use. 
 
Keywords: Artificial inseminatio. Semen handling. breeder 
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MEDICINA 

VETERINÁRIA 

ACOMPANHANHAMENTO DO MÉDICO VETERINÁRIO GILBERTO 

CARVALHO GRADE-ARAPOTI (PR) 

1. INTRODUÇÃO 

 O estágio supervisionado é de grande importância, para que o formando 

comece a colocar em prática os aprendizados que obteve durante a graduação. 

Assim é possível assimilar os conhecimentos com a rotina escolhida, aprender como 

abordar seus clientes e se familiarizar com medicamentos e tratamentos vistos 

durante este período.  

1.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

 O estágio supervisionado foi realizado a campo, acompanhando o Médico 

Veterinário Gilberto Carvalho Grade, com assistência técnica na cidade de Arapoti, 

Paraná e cidades vizinhas, onde foram atendidas cerca de 20 propriedades de 

criação de bovinos de leite. 

 

1.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Durante o estágio supervisionado foram feitas várias atividades como, atendi- 

mentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, e reprodução. 

 

1.3 CASUÍSTICA 

 

 Durante o período de três de agosto a quatro de novembro de 2015, foram 

atendidos vários bezerros, com problema de indigestão aguda, por de alta ingestão 

de ração, timpanismo, problemas causados por infecções respiratórias, diarréia e um 

caso de ruptura das articulações do boleto. Na palpação com o auxílio do ultrassom 

eram avaliados cerca de 250 animais por semana, para diagnóstico de gestação, 

avaliação de ovários para observar em que fase se encontrava, (anestro, folículos, 
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corpo lúteo e se havia presença de cisto), e avaliação de útero por volta dos 60 dias 

pós-parto para retornar o animal para a reprodução. Em cirurgia foram efetuados 

quatro procedimentos de deslocamento de abomaso para a esquerda. Em clínica 

foram atendidos vários casos de metrite, acidose rumenal, cetose, intoxicação por 

alimentos, tristeza parasitária, infecções pulmonares, insuficiência cardíaca, corpo 

estranho no rúmen entre outros. Com o auxílio de um cutímetro, foram efetuados 

cerca de 800 exames de tuberculina aviária e bovina.  

 

2. CONCLUSÃO 

  

 O estágio curricular foi muito importante para assimilação do conhecimento 

recebido em sala de aula, com o que o campo oferece e cobra. Assim também para 

aprender como se portar, treinar o olhar clínico, traçar diagnósticos e tratamentos 

mais comumente utilizados. 

 Com isso a preparação para o mercado de trabalho que se abrirá em um 

futuro próximo, não esquecendo sempre estar nos atualizando, pois haverá novos 

tratamentos, diagnósticos, etc. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Existem vários aspectos muito importantes a destacar sobre a suinocultura no 

Brasil: é a quinta maior produção de carne suína do mundo sendo o quarto maior 

plantel com 38.796 milhões de cabeças em 2012. Em 2013, o Paraná apresentava 

5.322.607 animais e 603.426 matrizes em seu rebanho(GOVERNO DO ESTADO 

DO PARANÁ, 2015), onde apenas o município de Arapoti totaliza um plantel de 

182.117 animais, sendo destes 22.000 matrizes (ARAPOTI, 2015). 

 Devido ao grande rebanho com fins comerciais, a utilização de técnicas de 

inseminação artificial (IA) vem como um importante meio de se obter melhor manejo 

reprodutivo, e permite o amplo uso de machos de linhagens genéticas superiores 

que transmitem características desejadas e vantajosas para o mercado de carnes. 

Exemplo disso, ao longo dos anos observa-se a melhora de ganho de peso e 

conversão alimentar, menor deposição de gordura e melhor qualidade de carcaça 

(BORTOLOZZO, DALLANORA, 2005). 

 O conhecimento sobre as técnicas de manejo de sêmen nas Centrais de 

Genética Suína, como métodos de coleta, manuseio dentro do Laboratório, e 

avaliação espermática é importante para permitir com que ocorra o melhoramento 

genético por meio da comercialização das doses do sêmen. 

 Além disso, deve-se destacar todo o procedimento nas Centrais para com 

machos frente ao POP (Procedimento Operacional Padrão). Ao passo que novas 

técnicas aplicadas nas Centrais a cada dia venha também contribuir para todo o 

processo técnico de manejo do sêmen. Nesse sentido, foi apontado em minha 

pesquisa, metodologias utilizadas nas Centrais para que haja um conhecimento 

científico e técnico do manejo do sêmen, chegando aos resultados esperados para 

uma futura discussão. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
 

2.1 Anátomo-Fisiologia Reprodutivo do Cachaço 
 

 Para melhor compreensão da técnica é preciso conhecer a anatomia 

funcional da reprodução masculina. Pode ser observado os testículos ou gônadas 

masculinas no exterior do abdome dentro do escroto. Estrutura está, em forma de 

bolsa derivada da pele e recoberta por fáscia da parede abdominal (ASHDOWN e 

HANCOCK, 1982). 

 Os testículos localizados na bolsa encontram-se na região perineal em 

posição oblíqua (FILHO, 1977). e na maioria das vezes possuem forma elíptica 

(SISSON, 1981). 

 A função primária do testículo é a produção de hormônios e espermatózoides. 

Espermatozóides estes produzidos no interior dos tubos seminíferos que 

basicamente compõe os testículos (CORRÊA, 2001). 

 Sendo assim, cada testículo situa-se dentro do processo vaginal, extensão 

separada do peritônio que passa através da parede abdominal pelo canal inguinal. 

Para tanto, os anéis inguinais internos e externos são aberturas profundas e 

superficiais do canal inguinal. Permitindo assim, a passagem do processo vaginal e 

seus constituintes, o canal inguinal é também o caminho dos vasos e nervos que 

atendem a genitália externa (ASHDOWN e HANCOCK, 1982). 

 Além disso, os vasos sanguíneos e nervos atingem os testículos pelo cordão 

espermático, que também fica dentro do processo vaginal. O ducto deferente, que 

conecta o epidídimo à uretra, sempre acompanha os vasos, deixando-os no orifício 

do processo vaginal para unir-se à uretra (ASHDOWN e HANCOCK, 1982). 

 O testículo é irrigado por ramos da artéria testicular que vem da aorta dorsal 

próximo à localização embrionária dos testículos. A artéria pudenda interna irriga a 

genitália pélvica e ramificações deixam a pelve no arco isquiático para irrigar o 

pênis. Portanto, a artéria pudenda externa deixa a cavidade abdominal através do 

canal inguinal para irrigar o escroto e o prepúcio (ASHDOWN e HANCOCK, 1982). 

 Os espermatozóides gerados pelas gônadas partem pelos canais eferentes 

que adentram no ducto tortuoso dos epidídimos e o ducto deferente que conecta o 

epidídimo à uretra (ASHDOWN e HANCOCK, 1982). 
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 Para a rede testicular estar em unidade com os ductos eferentes, à um  

enovelado que forma o ducto do epidídimo. Por certo é o tubo enovelado, com tecido 

conjuntivo e muscular, que forma a cabeça, corpo e cauda do epidídimo. Onde o 

epidídimo terá funções de maturação espermática para que o espermatozoide 

comece a adquirir capacidade fertilizante, e assim armazenada para ser via de 

movimento do espermatozoide. Logo vem os ductos deferentes que conduzem os 

espermatozoides da cauda do epidídimo até a uretra pélvica (CORRÊA, 2001). 

 Há um conjunto de glândulas acessórias que liberam seus conteúdos, tanto 

para o interior dos ductos deferentes, quanto para a sua extremidade na porção 

pélvica da uretra. Sabe-se que a uretra procede no colo da bexiga, e a porção 

pélvica da uretra, circunda o músculo uretral estriado e recebe secreções de várias 

glândulas na saída pélvica, em seguida para uma segunda porção peniana. E assim, 

onde será unida por mais dois corpos cavernosos para compor o corpo do pênis, o 

qual se encontra por baixo da pele da parede corpórea. A extensão da uretra é 

envolvida por tecido cavernoso vascular. Contribuindo para isso, alguns músculos 

grupados ao redor da saída pélvica colaboram para gerar a raiz do pênis.  Ao passo 

que o ápice ou extremidade livre do pênis é protegido por pele modificada – o 

tegumento peniano; em situação de repouso ele se mantém encerrado dentro do 

prepúcio (ASHDOWN e HANCOCK, 1982). 

 As glândulas acessórias são compostas pelas ampolas, vesículas seminais, 

próstata e as glândulas bulbouretrais. O androgênio é responsável por sua 

manutenção e função. Onde as ampolas são encontradas nas porções distais de 

cada ducto deferente (BRACKETT, 2006). 

 Essas glândulas secretam um líquido dentro da uretra, que durante a 

ejaculação se misturam com os espermatozoides e secreções ampolares. 

(ASHDOWN, HANCOCK, 1982). Esses fluidos compõem cerca de 90% do 

ejaculado, e são responsáveis pela regulação do pH e balanço de sais, e também 

nutrem e auxiliam no transporte dos espermatozoides (CORRÊA, 2001). 

 Assim, os espermatozoides misturam-se na ejaculação com as secreções 

semi-gelatinosas das glândulas acessórias masculinas constituindo uma suspensão 

celular, o sêmen. (ASHDOWN e HANCOCK, 1982). 

 O pênis suíno é parecido com o do bovino, possui tipo fibro-elástico 

(CORRÊA,2001). Porém a flexura sigmóide é pré-escrotal, é retorcido em espiral na 

porção final da glande (SISSON,1981).  
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Figura1- Anatomia do trato reprodutivo do Varrão 
Fonte: HAFEZ, 1982. 

r: reto; vg: glândula vesicular; rp: músculo retrator do pênis; bu: glândula bulbo 

uretral; cp: pedúnculo esquerdo do pênis; caud. e: cauda do epidídimo; s: escroto; t: 

testículo; cap e: cabeça do epidídimo; dd:ducto deferente; fe: extremidade livre do 

pênis; ds: divertículo dorsal do prepúcio 

 

 
Figura 2 – Anatomia do pênis do VARRÃO 
Fonte: HAFEZ, 1982. 
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 Ao passo que os nervos aferentes e eferentes que são os simpáticos, 

acompanham a artéria testicular ao testículo. Para isso, o plexo pélvico inerva fibras 

autônomas simpáticas e parassimpáticas, para a genitália pélvica e para o pênis 

(ASHDOWN e HANCOCK, 1982). 

 Por fim, os nervos sacrais que suprem fibras motoras dos músculos do pênis 

e fibras sensitivas para a extremidade livre do pênis. Fibras aferentes do escroto e 

prepúcio dirigem-se para a coluna espinhal, principalmente no nervo genito femural 

(ASHDOWN e HANCOCK, 1982). 

 Os ductos urogenitais, glândulas sexuais secundárias, glândula pituitária e a 

região hipotalâmica no cérebro, são estruturas que interligam o sistema nervoso ao 

sistema endócrino que modula a atividade reprodutiva dos machos (ABRAHÃO, 

2006). 

 De fato, aspecto do processo cronológico da espermatogênese é a partir da 

divisão e diferenciação das células da linhagem espermática, em um ciclo que dura 

por volta de 35 dias. (CORRÊA, 2001). E depois passam por mais uma maturação 

final que dura por volta de 14 dias, onde passam pela rede testicular, ductos 

eferentes e epidídimo (KUBUS, 2010). 

 O LH, gonadotrofina hipofisária, estimula as células de Leydig a secretarem 

andrógenos, que agem retroativamente no hipotálamo e na hipófise na produção de 

LH. O FSH é outra gonadotrofina, e esta estimula a produção da Proteína Fixadora 

de Andrógenos (ABP), pelas células de Sertoli (GARNER e HAFEZ, 1982). 

 Para a produção de estrogênio, inibina e ABP, são responsáveis às células de 

Sértoli. Exemplo disso é a grande quantidade de estrogênio no sêmen, que é o 

resultado da conversão de testosterona via enzima aromatase. Para facilitar a 

entrada da testosterona do tecido intersticial para dentro dos túbulos, sob influência 

do FSH está o ABP, que também é envolvido na maturação de espermatozóides e 

produção de hormônios (CORRÊA, 2001). 

 A inibina é enviada para o cérebro (CORRÊA, 2001), e é responsável pelo 

controle de secreção de FSH, agindo retroativamente no hipotálamo, ela responde 

de acordo com a quantidade de espermatozóides produzidos (GARNER; HAFEZ, 

1982). 

 As células de Leydig, situadas junto ao tecido dos septos testiculares 

produzem testosterona com o estímulo de LH (CORRÊA, 2001). Os níveis de LH são 

controlados pelos níveis de testosterona sanguínea, que age retroativamente 
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negativo. A testosterona é muito importante na fase de meiose da espermatogênese, 

e na manutenção e evolução das características do macho, como libido, 

desenvolvimento muscular entre outras. (BRACKETT, 2006). 

 

2.2 Espermatogênese 
 

 Nos machos diferentes das fêmeas, ocorrerá a mitose das espermatogônias 

e, algumas das células descendentes continuam inativas quando próxima da 

membrana basal de cada túbulo seminífero, dessa forma o reabastecimento das 

espermatogônias é mantido pelas reservas de células troncos masculina, conforme 

a necessidade (BRACKETT, 2006). 

 Os espermatozóides são formados dentro dos túbulos seminíferos nas 

gônadas, onde uma série de células germinativas em desenvolvimento produzem 

gametas masculinos. Mas os espermatozóides já desenvolvidos são células 

alongadas que apresentam uma cabeça composta quase que completamente pela 

cromatina e uma cauda que permite mobilidade. A porção anterior da cabeça 

espermática é recoberta por uma fina parede dupla, o acrossomo ou capuchão 

cefálico, e um colo curto unifica a cabeça espermática à sua longa cauda que se 

subdivide em várias e intermediárias peças, a peça principal e a terminal (GARNER 

e HAFEZ, 1982). 

 O processo espermatogênico é composto por fases de mitose, meiose e 

espermiogênese. Sendo um terço da duração temporal da espermatogênese 

ocupada por cada uma das categorias (BRACKETT, 2006). 

 As espermatogônias que se encontram em repouso desde o período fetal nos 

túbulos seminíferos iniciam sua multiplicação a partir da puberdade (CARVALHO, 

2011). A partir daí, as espermatogônias sofrem sucessivas separações mitóticas, 

que evoluem para espermatócitos primários (CORRÊA, 2001). Para garantir o 

desenvolvimento igual das células irmãs, uma parte do citoplasma continua unido, 

isso denomina-se ponte intercelular (FIGUEIRÓ, 2010). 

 A segunda etapa da espermatogênese é a meiose e tem como função a 

diminuição da quantidade de cromossomos da célula germinal para o estado 

haplóide. Na meiose a célula passa pela prófase da primeira divisão, onde as células 

começam a sofrer alterações morfológicas. Os espermatócitos de paquíteno são 
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cromossomos homólogos pareados que ocorrem na fase zigóteno, depois dessa 

fase há uma ligeira fase de diplóteno, onde os cromossomos que estão juntos se 

separam parcialmente, aí então vem a primeira divisão meiótica onde as 

espermátides secundárias são formadas, e logo as espermátides haploides 

arredondadas são formadas a partir da segunda divisão meiótica (MELLO, 2004). 

 Logo na espermiogênese as espermátides arredondadas evoluem para 

espermatozóides por meio de uma série de transformações morfológicas avançada. 

Estas transformações incluem condensação da cromatina nuclear geração da cauda 

espermática e acréscimo da capa acrossomal (CORRÊA, 2001).  

 Na espermiogênese as espermátides sofrerão alterações morfológicas, para 

formar o acrossomo espermático pela junção das vesículas do Golgi de forma 

crescente. O núcleo torna mais denso e longo, para o acrossomo se formar sobre o 

polo basal do núcleo, onde o flagelo da início a partir dos centríolos no polo 

contrário. E o punho ou bainha que é uma estrutura microtubular que passa no 

citoplasma pós-nuclear da espemátide em alongamento que se retira após o flagelo 

ser formado. A parte média do espermatozóide constitui, com o desenvolvimento de 

disposição helicoidal das mitocôndrias que circundam a região proximal do flagelo. A 

transformação do citoplasma da espermátide é profundamente difundida por um 

seguimento de célula de Sertoli que se procede entre o flagelo em formação e o 

citoplasma residual, gerando aparentemente um meio a diminuir do volume 

citoplasmático das espermátide (BRACKETT, 2006). 
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Figura 3 – As várias etapas da espermatogênese 

Fonte: Disponível:< http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/nucleo15.php > Acesso: 09 de 
dez de 2015.  
 

 Os espermatozóides que utilizam o epidídimo como via de transporte e local 

de armazenamento, ao chegar neste local estão sem a capacidade fertilizante, esta 

que é adquirida através do trânsito pela cauda do epidídimo. Supostamente, as 

secreções epididimárias têm fatores de maturação que levam alterações como:  

 alteração do mecanismo metabólico; 

 potencial para motilidade progressiva; 

 perda da gota citoplasmática; 

 alteração no acrossoma, e no conteúdo nuclear (CORRÊA, 2001). 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/nucleo15.php
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 Assim, todo o processo espermatogênico é finalizado por volta de sessenta e 

quatro dias em animais machos domésticos. De oito a quatorze dias demanda o 

trânsito no epidídimo. Há um intervalo necessário para uma espermatogônia do tipo 

A desenvolver-se em espermatozoide ejaculado, de cinquenta a sessenta dias no 

cachaço (BRACKETT, 2006). 

 

2.3 Patologias Espermáticas 
 

 Geralmente as anomalias espermáticas acontecem e são encontradas em 

todas as espécies. Mais frequentes são os espermatozóides imaturos, com gota 

citoplasmática proximal ou distal, e com cauda dobrada. Outros defeitos são 

encontrados porém com menor porcentagem (CORRÊA,2001). Isso indica que há 

uma diminuição no potencial fecundante, interferindo na mobilidade e potencial 

fecundante do espermatozóide (MILLER, 2007). 

 Os defeitos são classificados de acordo com a gravidade e origem das 

alterações. Podem ser de origem primária ou secundária, os de origem primária são 

os defeitos na espermatogênese, e os secundários após a espermiação (ALKIMIN, 

2010). Há também os de origem terciária que são adquiridos no manuseio 

(CORRÊA, 2001). A classificação de Blom, são divididos em defeitos maiores e 

menores de acordo com a relevância do defeito para a fertilidade (FRENEAU,2011). 
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Tabela 1 - Principais sistemas de classificação da morfologia espermática. 

 

Fonte: FRENEAU, 2011 

 

 Também é usado o método proposto por Saacke, que classificão os defeitos 

de espermatozóides como compensáveis e não compensáveis, que classifica de 

acordo com o potencial espermático em fertilizar. Os compensáveis interferem na 

função e no transporte no sistema reprodutor da fêmea, até o local de fertilização e 

com o bloqueio de polispermia; já os não compensáveis são os que basicamente 

interferem na manutenção da fertilização e na gênese da embriogênese. 

(FRENEAU,2011). 

 Os defeitos de acrossoma que podem ser lesões ou destruição, normalmente 

são devido ao envelhecimento, choque térmico ou manipulação errônea do sêmen, 

classificados como: NAR-(normal apical ridge) acrossomo normal; DAR-(defective 

apical ridge) irregularidades observadas no interior do acrossomo; MAR-(missing 

apical ridge) não se detecta a estrutura semilunar da borda apical; LAC-(loose 

acrossomal cap) desprendimento to acrossoma, com permanência do segmento 
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equatorial. De origem primária vem o DAR e o MAR e o LAC normalmente são 

terciárias. Também há a alguns casos de grânulos persistente do acrossomo que 

pode levar a esterilidade e é um defeito de caráter hereditário, ocorre durante a 

espermiogênese. (CBRA, 1998). 

 Relacionados a infertilidade estão os de cabeça piriforme de contorno 

anormal e estreitas na base, quando os números são altos normalmente são 

elencados com casos de degeneração ou hipoplasia testicular. Os que se 

apresentam de forma anormal podem apresentar acrossomos intactos e boa 

motilidade, sendo capazes de penetrar na zona pelúcida. Também há os vacúolos 

nucleares que é uma invaginação da membrana nuclear que se projeta ao 

nucleoplasma. (penta3.ufrgs.br/veterinária/célula/1.5-def/def_prin.htm). 

 As alterações de Colo referem se a defeitos de inserção e gota citoplasmática 

proximal, ocorrendo na implantação ou à articulação defeituosa da peça intermédia. 

O defeito de gota citoplasmática proximal pode ser encontrada porem em baixas 

concentrações, quando esses níveis são maiores que os aceitáveis, isso evidencia 

que imaturidade sexual, degeneração e hipoplasia testicular. A gota varia de acordo 

com o probelma, quando ocorre por imaturidade, ela desaparece com a maturidade, 

nos casos por hipoplasia testicular os números de espermatozoides encontratos com 

esse defeito não diminuem, e quando há degeneração testicular percebe se altos 

níveis no início e no fim do processo degenerativo. Na inserção abaxial a 

implantação da peça intermediaria é oblíqua, geralmente causada por alguma 

mudança na goteira de implantação que se dispõem assimétrica, rasa e estreita. 

(CBRA, 1998) 

 A peça intermediaria com aspecto de saca rolha ocorre devido a distribuição 

irregular das mitocôndrias e ocorre devido a degeneração testicular, normalmente 

em animais com mais idade, muitas vezes associado com gota proximal. A pseudo 

gota, é semelhante a gota citoplasmática, porém observou-se que ocorre na bainha 

mitocondrial. Com a peça intermediária que se apresenta curta, o stump sperm 

defect é a sua desordem e seu fracionamento, normalmente advindo de vários 

outros defeitos na peça intermediaria. A gota distal normalmente é liberada do 

espermatozoide quando misturado com os fluidos das glândulas anexas, relacionado 

a isso está a redução epedidimária podendo reduzir a fertilidade, porém também são 

encontrados em amostras normais. (penta3.ufrgs.br/veterinária/célula/1.5-

def/def_prin.htm). 
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 Os defeitos de cauda são considerados por vários autores como disfunção 

epididimária. A cauda simples dobrada normalmente ocorre devido a choque 

térmico, comumente a gota distal persiste no ângulo da dobra. Como defeito 

hereditário, a cauda fortemente dobrada ou enrolada é identificada com um forte 

dobramento ou enrolamento da peça intermediária e da cauda. Também apresentam 

outras patologias comm a cauda dupla e a cauda enrolada na porção terminal que é 

um defeito menor. Também são avaliadas outras células: medusas, células 

primordiais e gigantes. (CBRA, 1998). 

 

 

Figura 4 - Alterações mais observadas na cauda, peça intermediária, cabeça e acrossoma dos  
     espermatozoides 
Fonte: FURTADO et al., 2006. 
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2.4 Exame Andrológico 
 

2.4.1 Exame Clinico 
 

 O exame é de suma importância para a avaliação do macho, que será 

destinado a reprodução. (GOVERNO DO BRASIL, 2008 b). Inicia-se identificando o 

proprietário e propriedade, endereço, número de telefone. Já a identificação do 

animal deve constar espécie, número de brinco ou outra identificação, data de 

nascimento, registro, raça, peso e filiação. (CBRA, 1998). 

 Logo vem a realização da anamnese, que serão informados o histórico do 

animal e rebanho, qual o manejo que é submetido, para que o animal é utilizado na 

granja, índices zootécnicos do macho em relação a sua reprodução. (GOVERNO 

DO BRASIL, 2008 b). Um exame clínico geral realizado observando o animal em 

estação e em movimento, efetuando avaliação dos sistemas digestores, circulatório, 

locomotor, nervoso e respiratório. Com atenção especial, caso houver alguma 

alteração num dos sistemas, e defeitos hereditários. (CBRA, 1998). 

 É comum no exame da genitália a inspeção e a palpação, também podendo 

fazer uso da ultrassonografia. Avalia-se o sistema genital de acordo com 

conformação de acordo com a idade do animal, anotando todas as alterações 

encontradas. No suíno há algumas particularidades, como no testículo que deve se 

posicionar na região perineal, sua biometria limita-se a determinação do 

comprimento e largura das gônadas, essas medidas são feitas com o auxílio de um 

paquímetro. Muito importante para o exame também é a avaliação do epidídimo de 

acordo com sua posição e morfologia, tem consistência elástica, o corpo não é 

acessível a palpação. A genitália interna não apresenta ampolas no canal deferente, 

as vesículas seminais são grandes e cobrem parcialmente a próstata que é 

pequena, e as glândulas bulbouretrais são as únicas que são palpáveis na palpação 

retal. O pênis é fibro-elástico, com formato de saca-rolha na porção final. Apresenta-

se dorsalmente um divertículo, o prepúcio, que é acessível a palpação, podem se 

acumular sêmen, e outras secreções no divertículo prepucial, onde pode haver 

desenvolvimento bacteriano. (CBRA, 1998). 
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2.4.2 Comportamento Sexual 
 

 De preferência a avaliação do macho deve ser na presença de uma fêmea no 

cio. Nas preliminares o macho faz contato naso-nasal ou naso-genital, salivação e 

ocasionalmente urina, estímulo do flanco da fêmea e parcialmente ereção e emissão 

do pênis, isso dura cerca de cinco minutos com a presença da fêmea e quinze com 

o manequim. Já no período de cobertura ocorre o salto com abraço, o pênis fica 

totalmente ereto e emitido, fricção e a ejaculação que é composta da parte da pré- 

secreção, fração rica, pobre e gelatinosa, e logo a descida do macho, isso num 

período que leva cerca cinco minutos. (CBRA, 1998). 

 

2.4.3 Avaliação do Ejaculado 
 

 O método de coleta é o de mão enluvada, usando um manequim ou uma 

porca no cio (CBRA, 1998). O espermograma é realizado para se avaliar as 

características físicas do ejaculado, observando o volume, aspecto do sêmen, se há 

presença de urina no ejaculado, motilidade, vigor e a concentração dos 

espermatozoides. (GOVERNO DO BRASIL, 2008 b). 

 

2.4.4 Morfologia espermática 
 

 Para avaliação morfológica espermática em suínos, não deve ser utilizado 

corantes, pois ocorrem artefatos de técnica e dificulta a observação do acrossoma, 

por isso o método de eleição é a de contraste de fase de preparados úmido, 

utilizando formol-citrato como fixador. O registro de cauda em laço deve ser 

separado das outras devido a seu alto índice, e sem fim patológico há a gota 

protoplasmática distal, que pode ser registrada, porém não somada ao total de 

espermatozoides. (CBRA, 1998). 
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2.4.5 Exames Complementares 
 

 Como exames complementares são efetuas os microbiológicos que devem 

ser cuidadosamente julgados, pois é comum a contaminação do sêmen devido o 

processo de coleta, exame sorológico para a biosseguridade do plantel no momento 

da introdução de um novo animal, esse feito durante a fase de quarentena, e os 

resultados devem ser anexados ao laudo. (CBRA, 1998). 

 

2.5 Seleções de Reprodutores 
 

 Na tentativa de avançar e aprimorar o processo de produção dos suínos em 

grande escala é primordial o melhoramento genético. Melhor seleção de animais 

geneticamente superiores e que transmitam essa qualidade a sua prole. Para 

renovação de machos no plantel, esses devem ser comprados de núcleos genéticos, 

onde são selecionados para utilização em centrais, de acordo com os interesses 

econômicos desejáveis (CORRÊA, 2001). 

 Segundo Figueiredo (2015), a seleção de um animal dura cerca de seis 

meses, desde o seu nascimento para o melhoramento genético. Desempenho; 

constituição orgânica e física; capacidade de reprodução e qualidade de carne são 

os quatro aspectos globais que são avaliados no macho. Para a avaliação do 

desempenho, qualidade de carne e rendimento que o animal irá gerar são aferidos 

cinco atributos: consumo de ração X eficiência alimentar; espessura de toucinho; 

ganho de peso X tempo; marmorização da carne; espessura da área do músculo do 

lombo. 

 Sem deixar de avaliar nos suínos machos os testículos, conformação, volume 

de produção de sêmen, aprumos, cascos e pênis. Avaliam-se também no primeiro 

ano a capacidade e habilidade de locomoção para identificar possíveis lesões de 

articulações e das patas (SANTOS, 2015). 

 A seleção pela genealogia que é a diferenciação dos animais de acordo com 

os nomes de seus pais, dados estes encontrados no Serviço de Registro 

Genealógico e que estão no Registro dos Animais Puro de Origem, porém isso, não 
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auxiliará no caso de não vir os dados de desempenho (GOVERNO DO BRASIL, 

2008 b). 

 Assim, não permitindo aferir a qualidade dos animais escolhidos. Na seleção 

pela conformação o animal é observado exteriormente avaliando-se as qualidades 

que são desejadas em seu plantel (GOVERNO DO BRASIL, 2008 a). 

 Os mais importantes a serem selecionados são: 

 Aprumos 

 Aparelho genital 

 Harmonia das formas 

 Crescimento das partes de maior valor agregado (lombo e pernil). 

(GOVERNO DO BRASIL, 2008 b). 

 

 Já pelo desempenho os animais são selecionados a partir de suas provas. 

Sendo as mesmas comumente realizadas dos trinta a cem quilos de peso vivo. Para 

isso, são avaliados os seguintes critérios: ganho de peso diário, conversão 

alimentar, idade aos cem quilos de peso vivo e espessura de toucinho (GOVERNO 

DO BRASIL, 2008 b). 

 Teste estes obtidos a partir da pesagem semanal dos animais e ração 

consumida em cada período, enquanto a espessura é medida com o auxílio de um 

aparelho de ultrassom em pontos recomendados, como por exemplo, paleta, lombo 

e garupa (GOVERNO DO BRASIL, 2008 b). 

 Além disso, há seleção pela progênie, que avalia um macho de acordo com o 

desempenho de sua prole. Diante disso, a escolha é feita através dos resultados nas 

características vantajosas (GOVERNO DO BRASIL, 2008 b). 

 Novas ferramentas têm sido utilizadas para contribuir para o melhoramento 

genético, como o BLUP que é a melhor predição linear não viciada, a DEP que 

significa diferença esperada na progênie, tudo para aprimorar a herdabilidade e 

repetibilidade (LINCK, 2011). 

 A utilização do BLUP permite predizer o valor dos machos, avaliar animaIs 

novos com reprodutores já existentes comparando-os; constituir a estimativa dos 

efeitos ambientais; efetuar uma seleção dos animais a serem testados em função de 

seu valor genético previsível; integrar e comparar informações de animais de 

criatórios distintos (RUVALCABA; MARTÍNEZ, 2005). 
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 Ainda Figueiredo (2015), explica a Tomografia Computadorizada (TC) como 

ferramenta para o melhoramento genético em larga escala. Essa tecnologia vem 

como avanço, para trazer benefícios na seleção de machos reprodutores, e a 

geração de uma prole com menos chances de ter defeitos estruturais e orgânicos. 

Logo, seus descendentes serão saudáveis e resultarão em uma maior lucratividade 

ao criador. 

 Para uma avaliação mais profunda o TC permite uma avaliação mais 

profunda da qualidade da carcaça e estrutura óssea, levando a prevenção de 

algumas doenças como a osteocondrose. Apresentando outra vantagem, de avaliar, 

os animais ainda vivos em comparação aos métodos pré-utilizados, que são 

efetuadas com o auxílio do ultrassom, e exames post-mortem. A finalidade da TC é 

apresentar informações mais especificas ao programa de melhoramento, 

proporcionando valores mais apurados da genética dos animais, possibilitando bons 

resultados aos criadores. Esse exame é realizado no momento apenas em machos, 

que estão anestesiados e com cerca de 180 dias (SANTOS, 2015). 

 

2.6 Manejo do sêmen 
 

 O sêmen é uma mescla de espermatozoides que chegam do epidídimo com o 

plasma que vindo das glândulas acessórias. O cachaço leva um longo período 

ejaculando e uma grande quantidade, com isso um grande volume de material 

gelatinoso e baixa concentração espermática, diferenciando-se dos machos de 

outras espécies (WILLIAMS, 2000). 

 Há vários métodos de coleta de sêmen, o de mão enluvada, vagina artificial e 

eletroejaculador. O mais utilizado é o da mão enluvada, pois é simples prático e bem 

aceito pelos machos, sendo um procedimento de alta eficácia se bem desenvolvido. 

Já os outros métodos não são muito utilizados por falta de praticidade e influenciam 

negativamente no volume integral do ejaculado (CORRÊA, 2001). 

 Os espermatozoides que se encontram no epidídimo estão em um ambiente 

perfeitamente controlando onde são nutridos e mantém a temperatura adequada, 

assim mantendo a viabilidade. E quando são depositados na fêmea no processo de 

monta natural, saem de um ambiente perfeito para outro, assim mantendo suas 

características perfeitas. Quando passado por um processo em uma central, esse 
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sêmen passa por vários momentos críticos onde devem ser realizados com muito 

cuidado para não haver erros, com isso perda da viabilidade espermática (CORRÊA, 

2001). 

 O sêmen é separado em três partes, a pré-espermática, que contém poucos 

espermatozoides, algum material gelatinoso; a espermática que contém a maior 

parte de espermatozoides oriundos das contrações no epidídimo, e corresponde de 

trinta a quarenta por cento do ejaculado; e a pós-espermática que possui pouco 

espermatozoide muito líquido que vem principalmente da próstata e glândula de 

Cowper (WILLIAMS, 2000). 

 No momento da coleta todo o material que entrara em contato com o sêmen 

deve estar esterilizado e aquecido a uma temperatura de trinta e sete graus 

centígrados. O sêmen que será coletado deve ser ejaculado diretamente em um 

copo plástico ou saco envolvido por um recipiente térmico à trinta e sete graus. 

Sobre este copo deverá haver uma gaze ou filtro, que separará a fração que 

contenha o material gelatinoso (KUBUS, 2010). 

 Numa primeira instância, são efetuados os exames macroscópicos, que são a 

análise do volume, aspecto, cor e odor (BARROS, 2010). 

 O volume do ejaculado em média é de duzentos mililitros podendo variar de 

cinquenta até quinhentos mililitros, porém essa quantidade não se refere a 

quantidade de espermatozoides presentes. O volume pode ser medido com o auxílio 

de uma balança, pois um mililitro pesa aproximadamente um grama, ou pode ser 

utilizado um frasco coletor graduado. O aspecto é aferido com a observação do 

ejaculado, permitindo uma avaliação subjetiva, em aquoso, seroso, sero-leitoso, 

leitoso e leitoso denso. Em relação à cor e odor, o sêmen suíno tem características 

marcantes, e qualquer variação pode nos mostrar que há uma alteração. Quando de 

coloração escura, representa contaminação por secreções prepuciais; rosada, 

presença de sangue e amarelada presença de urina. O odor, quando fétido, pode 

desconfiar de presença de coliformes fecais, motivos estes para descarte (CORRÊA, 

2001). 

 Nos centros de IA são de hábitos rotineiros após a coleta, avaliar o volume 

motilidade a concentração e morfologia do sêmen. A motilidade é o teste mais 

comum utilizado nas centrais para se avaliar a qualidade do ejaculado, nele é 

efetuado uma avaliação qualitativa e quantitativa. Quantitativamente conceituamos o 

movimento em porcentagem, de zero a cem por cento e qualitativamente com 
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valores de zero a cinco. Porém, esses valores muito subjetivos, já que são dados 

por pessoas (WILLIAMS, 2000). Mas hoje já existe um novo método, o CASA 

(sistema computadorizado de avaliação de sêmen), que permite uma prática 

avaliação de motilidade, estimando o movimento e velocidade dos espermatozoides 

(WABERSKI; WEITZE, 2006). 

 A aglutinação espermática é avaliada simultaneamente com a motilidade, 

onde as vezes são observados acúmulos de células. Essa é avaliado com zero até 

três +++, sendo que quando são três, são aglutinações muito evidentes. Na 

avaliação da motilidade esses valores não são relevados na porcentagem total de 

células em movimento (KUBUS,2010). 

 A concentração é calculada com o auxílio da câmara de Bürker, que se 

determina a quantidade de espermatozoide e juntamente com o volume é calculado 

a quantidade de doses inseminantes a ser preparada. Também pode ser 

determinado com o auxílio do espectofotômetro, que relaciona o grau de absorção e 

dispersão de luz, que é provocado pelo espermatozoide, porém essa técnica oferece 

muitos erros devido a opacidade do plasma seminal e a presença de proteínas 

(WILLIAMS, 2000). Também há o método do espermiodensímetro que consiste em 

determinar a densidade espermática de acordo com o grau de turvação da mistura 

do ejaculado com solução salina, essa mistura deve ser levemente homogeneizada. 

Para a leitura do valor da densidade, tem-se uma tabela, onde são mostrados os 

valores em milhões de espermatozoides por mililitro (CORRÊA, 2001). 

 As anomalias espermáticas mais comuns são a gota citoplasmática distal e 

proximal e cauda enrolada, mas também podemos observar outros defeitos 

(WILLIAMS, 2000), como já foi abordado neste trabalho. 

 

2.6.1 Sêmen refrigerado 
 

 Para o preparo do diluente são necessários o pré-aquecimento de água 

destilada na temperatura de trinta e seis graus, na quantidade necessária para o 

volume de doses a ser efetuado, mistura se com o diluente no recipiente e mistura 

durante cinco minutos para homogeneizar a mistura. Logo vem a preparação do 

recipiente para coleta, que deve ser de plástico descartável de quinhentos mililitros, 

que deve ficar dentro de outro recipiente térmico pré-aquecido a trinta e sete graus, 
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em cima irá um filtro de gaze preso com elástico, o recipiente deve ser identificado 

com a etiqueta com o número do macho a ser coletado (KUBUS, 2010).  

 Após a coleta efetuada o sêmen deve ser enviado o mais rápido possível para 

o laboratório via a janela de comunicação, para diminuir os riscos de contaminação, 

o sêmen ao entrar no laboratório, se não for imediatamente diluído, deve ficar em 

banho-maria na temperatura que o ejaculado se encontra, e a motilidade deve ser 

avaliada no máximo em cinco minutos (CORRÊA, 2001). 

 Logo inicia os exames macroscópicos, onde é avaliado cor, odor e volume; e 

seguinte a isso são feitos os microscópicos para avaliação de motilidade, que se 

observa a qualidade e a porcentagem de movimento, a quantidade de aglutinação 

espermática, concentração com o auxílio da câmara de Bürker e 

espermiodensimetro, morfologia dos espermatozoides para se observar a presença 

de anormalidades espermáticas (KUBUS, 2010). 

 Em média um macho produz cerca de duzentos a trezentos milhões de 

espermatozoides por mililitro. Para uma adequada taxa de fertilização e sem diminuir 

o número da leitegada a concentração da dose inseminante deve ser de três bilhões 

de espermatozoides vivos, mas em algumas granjas isso varia de dois e meio 

milhões até cinco milhões (CORRÊA, 2001). Para inseminação intra-uterina pode ser 

reduzido essa quantidade espermática, sem causar prejuízos para fertilidade 

(MATOS, 2008). 

 

FORMULA DE DILUIÇÃO: A fórmula usada é a seguinte: 

 VOL X DENS X % MOT / bilhões por dose 

 Exemplo: 189 x 635 x 85% / 3000 x 106 = 34,00 doses 

Preencher o campo de doses possíveis na ficha de controle de coleta, em seguida 

fazer o cálculo de diluente a ser usado aplicando outra fórmula:  

Doses possíveis x 100 – Sêmen puro x capacidade do recipiente  

Exemplo: 34 x 100 – 189 x 85 % = 2.729 ml de diluente (CORRÊA, 2001). 

 

 Para a mistura com o diluente é necessário, verificar as temperaturas do 

sêmen e do diluente se estão iguais, de preferência realizar a mistura colocando 

primeiro o diluente no copo de sêmen, aguardar alguns segundos para estabilizar a 

solução em seguida colocar o sêmen previamente diluído no recipiente com o 

restante do diluente, aguardar alguns minutos e fazer a verificação do movimento 
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das células e anotar na ficha de controle. E no momento do envase, este deve ser 

feito de maneira calma e tentando preencher as bisnagas ou outro frasco de escolha 

por completo (CORRÊA, 2001). 

 A dose inseminante após estar pronto, para não perder sua capacidade 

fecundante deve se manter a uma temperatura de quinze graus na geladeira ou 

caixa térmica. Mas para ser mais confiável devemos seguir algumas estratégias, 

sempre que algum material entrar em contato com o sêmen, este deve estar limpo e 

esterilizado, sempre utilizar água destilada, usar diluentes confiáveis e de longa 

duração, sempre manter o ejaculado e o diluente em temperaturas isotérmicas, 

descer a temperatura das doses de trinta e sete graus lentamente durante uma, 

duas, três horas até vinte e traz graus e depois colocá-la na geladeira, para manter 

em anaerobiose o frasco não pode ter mais que vinte por cento de sua capacidade 

com ar, se atentar na temperatura da geladeira que deve ter um termômetro de 

mínima e máxima, as doses devem ser levemente mexida a cada doze horas e não 

deixar exposto a luz solar por longo período de tempo (KUBUS, 2010). 

 

2.6.2 Sêmen congelado 
 

 O método de congelamento descrito por Westendorf em 1975 recomenda que 

imediatamente após a coleta do sêmen, uma alíquota de 10 ml da fração rica em 

espermatozoides seja diluída (1:1, v/v), em tubo cônico de 50ml em diluidor de 

resfriamento. A amostra deve ser submetida após essa diluição a uma curva de 

resfriamento de 90 minutos a 20ºC e em seguida 180 minutos a 15ºC. Tendo 

atingido 15ºC, o sêmen deverá ser centrifugado (800 X g por 10 minutos) para a 

remoção do plasma seminal (BIANCHI et al.; 2005). 

 O pellet de espermatozoides, adquirido da centrifugação deve ser re-

suspenso no diluidor de resfriamento (80%, v/v, de solução de lactose a 11%; 20%, 

v/v, gema de ovo; Ph de 6,1) em uma concentração de 1,5 X 109 

espermatozoides/ml.  Em seguida 2ml da solução deve ser transferida para tubos 

cônicos de 15ml e submetida ao resfriamento por 90 minutos a 5ºC.  Atingido 5ºC, 

os tubos cônicos com 2 ml de espermatozoides diluídos deverão ser re-suspensos 

em 1 ml do diluidor de congelamento (89,5% de diluidor de resfriamento WE  + 1,5% 

Orvus Ex Paste, Equex-Paste e 9% glicerol, v/v; pH de 6,83) para uma concentração 

final 1,0 X 10 9 espermatozoides/ml e 3% de glicerol (BIANCHI et al.; 2005). 
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 Para finalizar, sêmen deve ser envasado em palhetas de 0,5 ml, na 

concentração de 500 X 106 espermatozoides/palheta. As palhetas deverão ser 

congeladas horizontalmente, 5 cm acima do vapor de nitrogênio liquído durante vinte 

minutos e estocadas a -196ºC (BIANCHI et al.; 2005). 

 Já o método de Paquignon de 1974, após a colheita, o sêmen deve ser 

centrifugado para que seja retirado o plasma seminal e em seguida re-suspenso no 

diluidor de resfriamento (5,67% de glicose e 22,5% de gema de ovo) O sêmen já 

diluído deverá ser mantido a temperatura ambiente durante 120 minutos e depois 

resfriado a 15ºC por 180 minutos. Alcançado os 15ºC, o diluidor de congelamento 

(91% de diluidor e 9% de glicerol) é adicionado e realizado o envase 

(OBERLENDER et al.; 2010). 

 O sêmen deve ser envasado em palhetas de 0,5ml na concentração de 500 X 

106 de espermatozoides, e levadas ao vapor de nitrogênio a 5ºC a –5ºC a 3ºC/min e 

de –5ºC a –140ºC a 40ºC/min. Após isso as palhetas deverão ser introduzidas no 

nitrogênio líquido a -196ºC (OBERLENDER et al.; 2010). 

           O sêmen congelado não é muito utilizado no momento devido a 

complexidade de se manter a capacidade fecundante, pois os espermatozóides 

suínos são muito sensíveis ao choque de temperatura (SILVA, 2010). Porém é 

utilizado em empresas de melhoramento genético, para transportar uma genética de 

um país para outro. Seus índices de prenhes e parição são menores que com a 

outra técnica, assim se tornando inviável para o mercado de produção de carne 

(Antunes, 2007). 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 As análises de motilidade, densidade e volume, foram realizadas na Central 

de Coleta de Sêmen Suíno da Medvet, que se encontra na quarta lomba no 

município de Arapoti, Paraná. No ano de 2014, durante os meses de fevereiro, abril, 

julho, setembro e novembro. Análises do sêmen de 29 cachaços foram realizadas 

em laboratório. 

 Para a análise de motilidade foi utilizado o microscópio, lamina e lamínula pré-

aquecidas a trinta e sete graus, canudinho limpo, seco e esterilizado para retirada de 

uma gota de amostra do ejaculado, no primeiro momento, foi pego a amostra 

pingando uma gota de sêmen sobre a lâmina, logo foi colocando uma lamínula em 
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cima da gota. A lâmina primeiramente foi avaliada com o aumento de 100x para 

estimar a porcentagem de células vivas, depois com aumento de 400x para a 

avaliação de motilidade em porcentagem. O volume foi medido com uma balança 

eletrônica, já que um mililitro é equivalente a um grama. 

 Para avaliarmos a densidade, o método usado foi o espermodencimetro de 

Karras, que consiste em pegar uma amostra de nove mililitros de diluente e um 

mililitro de sêmen usando pipetas descartáveis, o modo de visualização consiste em 

agitar a amostra, e visualizar em fundo branco a turgidez ou fração de luz 

observando de baixo para cima no densímetro até onde não é possível ver o 

número, copiamos os dados na ficha observando a tabela ao lado do densímetro 

onde indica os números de espermodensímetro e densidade correspondente; 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 
 
Tabela 2 - Resultados da média do Volume, Motilidade e Densidade 

  Fevereiro Abril Julho Setembro Novembro 

Volume (mL) 218,5 241,6 257,1 198,1 198,1 

Motilidade (%) 86,2 83,7 87,0 86,6 86,6 

Densidade 

(mL) 514,6 466,3 465,2 449,1 460,3 
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Gráfico 1 - Resultados da média do Volume, Motilidade e Densidade 
 

 

 Na Tabela-2 e no Gráfico-1 são apresentados dados de Motilidade, 

Densidade e Volume do sêmen suíno. As análises mostram que os resultados 

apresentados na literatura, condizem com o que é visto no campo, em relação à 

Motilidade, Densidade e Volume, que vem validar e dar idoneidade as doses 

inseminantes, para uma produção de qualidade na propriedade de criação. 

 Os valores em relação ao volume descrito por Rozeboom (2000) são de 100 

até 500 ml. E as médias dos ejaculados analisados na Central, foram de 198,1ml a 

241,6ml. Segundo Chenoweth (2014), os valores com intervalo de coleta de 4 a 7 

dias, devem ter um volume entre 130 a 500 ml e Wayne (2001), propõem valores de 

290 a 380 ml em machos de 8 a 18 meses de idade, com intervalos de coleta de três 

dias. A motilidade de acordo com Chenoweth deve ser de mais que 75%, enquanto 

Rozeboom descreve de 70 a 95% e Althouse (2001), 70%, onde os resultados 

obtidos na Central foram acima 83,7%. E a densidade resultou em 449 milhões por 

ml, que para Chenoweth deve estar entre 140 a 735 milhões por ml. Segundo 

Rozeboom, deve ser de 10 a 100 bilhões, e acima de 15 bilhões de 

espermatozoides no ejaculado total para Althouse. 

 Dessa forma, observou-se um resultado considerável de acordo com a 

literatura, as médias resultantes na pesquisa do ano de 2014 na Central estão 

dentro padrões descritos. 
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5. CONSIDERACOES FINAIS 
 

 Com o crescimento do plantel suíno no Brasil, observamos que as tecnologias 

da Inseminação Artificial veem se tornando cada vez mais indispensável para a 

melhoria do rebanho, e otimização do manejo. Para isso, deve-se investir em 

reprodutores de alto valor genético, que transmitam isso para seus descendentes, 

assim suprindo as necessidades do criador comercial de suínos. Percebe-se que as 

técnicas de manejo do sêmen nas centrais não são complexas, porém deve ter uma 

mão de obra treinada para não ocorrer erros durante seu processo, pois existem 

vários pontos críticos, que se mal executados, essa técnica transforma-se em um 

problema, pois os índices de produção serão negativos, já que o sêmen representa 

50% da reprodução sendo os outros 50% da porca, assim aumentando os custos de 

produção. 
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ANEXO A – Tabela com valores de volume dos machos coletados em 2014 

 

 

Volume 

Nº Macho Fevereiro Abril Julho Setembro Novembro 

3091 158 205 190     

748 164 223 280 115 115 

742 320 431 290 205 205 

87077 537 339 300 280 280 

1009 122 98 240 170 170 

1022 115 207 310 115 115 

735 121 215       

2553 330 257       

5693 370 314 340     

3996 210 186 260 230 230 

6571 226 195       

3983 208 141 178 180 180 

4032 156 299 230 155 155 

3555 280 320 275     

8977 265 375 315 230 230 

7903 167 213 350 250 250 

3013 215         

8906 321 226 310 315 315 

6958 209 110 100 250 250 

5553 125   245     

8902 259 104 165 140 140 

4028 140 235 300 225 225 

88878 165 450       

80573 186 190       

2204 209 180 235 195 195 

2232 104 286 300 115 115 

78808     220     

7249     250     

7258     230     

 
VOULME 218,538 241,625 257,087 198,125 198,125 
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ANEXO B - Tabela com valores de motilidade dos machos coletados em 2014 

 

 

Motilidade 

Nº Macho Fevereiro Abril Julho Setembro Novembro 

3091 85 85 90     

748 85 80 85 80 80 

742 85 85 90 90 90 

87077 85 85 90 90 90 

1009 85 85 85 85 85 

1022 85 90 85 90 90 

735 85 80       

2553 80         

5693 90 80 90     

3996 85 90 85 85 85 

6571 90 80       

3983 85 85 85 85 85 

4032 90 90 90 90 90 

3555 85 85 85     

8977 90 85 85 85 85 

7903 85 85 85 90 90 

3013 90         

8906 90 80 85 85 85 

6958 90 90 85 90 90 

5553 90 85 90     

8902 80 85 90 85 85 

4028 85 80 90 85 85 

88878 85 85       

80573 80 60       

2204 85 85 90 85 85 

2232 90 85 85 85 85 

78808   85 85     

7249   85 85     

7258   85 85     

 
MOTILIDADE 86,1538 83,7037 86,9565 86,5625 86,5625 
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ANEXO C - Tabela com valores de densidade dos machos coletados em 2014 

 

 

Densidade 

Nº Macho Fevereiro Abril Julho Setembro Novembro 

3091 715 555 375     

748 765 485 485 375 375 

742 485 245 635 635 635 

87077 635 485 635 555 555 

1009 555 635 635 555 555 

1022 555 485 245 765 765 

735 555 485       

2553 425         

5693 195 375 295     

3996 485 715 485 425 425 

6571 555 485       

3983 485 485 635 635 635 

4032 555 555 295 375 555 

3555 485 425 335     

8977 425 425 335 295 295 

7903 425 555 555 335 335 

3013 485         

8906 425 425 425 295 295 

6958 555 485 295 425 425 

5553 635 375 635     

8902 715 555 635 375 375 

4028 425 485 245 635 635 

88878 425 100       

80573 485 375       

2204 635 425 635 210 210 

2232 295 555 635 295 295 

78808   635 555     

7249   295 485     

7258   485 210     

 
DENSIDADE 514,615 466,296 465,217 449,063 460,313 

 

 


