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ABSTRACT

Background: The breeding soundness evaluation is a method that is based on the evaluation of all factors that contribute
to the reproductive function in bull, basically is constituted by the general clinical examination, examination of internal
and external genital system, measurement of scrotal circumference, semen physical and morphological evaluation and
sexual behavior. Most progress in improving the reproductive efficiency can be made by estimating the fertility of the males
and by careful selection of the bulls. Reproduction will continue to depend mainly on the ability to manage all available
information. The aim of this study was to determine the main causes of failure in British bulls in the steps provided for
breeding soundness evaluation, as well as demonstrate the importance of the behavior examination as a norm and not just
as a complementary test.
Materials, Methods & Results: This study consisted in evaluating the records of breeding soundness evaluation of 10,407
British breeds of bulls (Abeerden Angus, Red Angus, Hereford, Polled Hereford, Shorthorn and Devon) in the State of
Rio Grande do Sul. The animals evaluated were grouped into two age classes: young bulls (two years) and adult bulls
(three to ten years). Breeding soundness evaluation consisted of four steps: a general clinical examination, special clinical examination; seminal examination and behavior examination. When the bull was not approved in one of the steps,
did not perform the subsequent step. For the analysis of variance, the animals received a score 1 for approval or 0 for
disapproval. Data were analyzed using the Statistical Analysis System (SAS ®). To investigate the failures in each steps
of the breeding soundness evaluation, we used analysis of variance (PROC GLM) comparing the two age classes of bulls
N
(young and adults). Means were compared by Tukey test at 5%. The pathologies of failures were subjected to multivariate
cluster analysis (PROC CLUSTER and TREE). A multiple correspondence analysis (PROC CORRESP) was performed to
identify characteristics associated with different breeds. The failure in the behavior examination of bulls of the six breeds,
although it has been approved in other steps of breeding soundness examination, indicated that this step should be a norm
and not just a complementary test.
Discussion: In young bulls Polled Hereford and Aberdeen Angus and adults bulls Hereford eyes were the major causes of
failure, probably due to infectious bovine keratoconjunctivitis affecting more animals no pigment around the eyes (Polled
Hereford and Hereford), than other pigmented breeds. Physical causes of failures found in this study suggest that there is
a greater predisposition for failure due the use of these bulls, which causes a constant physical and natural wear, to work
at irregular and extensive fields, looking for cows in estrus, predisposing to physical conditions as the locomotor system.
The behavioral evaluation of the bulls is not always done, only although there are reports of failure in adult bulls for libido
and physical ability problems to perform the mounts. Although tests of libido and phisical ability may not be sufficient to
accurately determine pregnancy rates, there is greater security for obtaining good pregnancy rates with the use of bulls
that have been approved in all stages of the breeding soundness evaluation.
Keywords: breeds, British bulls, reproductive fitness, libido, ability to mount.
Descritores: raças, touros britânicos, aptidão reprodutiva, libido, habilidade de monta.
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o exame andrológico de touros nas propriedades rurais
de gado de corte do RS antes do período de serviço. Os
animais avaliados foram agrupados em duas classes de
idade: touros jovens (dois anos) e touros adultos (de
três a dez anos).

INTRODUÇÃO

Considerando-se que mais de 90% das fêmeas
em condições de reprodução no Brasil são servidas por
monta natural [8], é fundamental o desenvolvimento e
aplicação de métodos seguros de avaliação do potencial
reprodutivo dos touros, com o objetivo de selecionar
animais aptos a transmitir características econômicas
desejáveis, como fertilidade e precocidade.
O exame andrológico é um método que se
fundamenta na avaliação de todos os fatores que contribuem para a função reprodutiva do touro, consistindo
basicamente no exame clínico geral; exame do sistema
genital interno e externo; medição da circunferência
escrotal; avaliação dos aspectos físicos e morfológicos
do sêmen e avaliação do comportamento sexual [5,9].
O desgaste dentário e as lesões do aparelho
locomotor têm sido as principais causas de reprovação
em touros adultos, e a hipoplasia testicular, a principal
causa em touros jovens [1].
Durante a realização do exame andrológico
em touros de várias raças os índices de reprovação,
na etapa do exame da libido e habilidade física foram
responsáveis por 14,77% e 15,78% do índice total das
reprovações ocorridas [18].
Com a realização do exame andrológico,
houve um aumento de 31% na produção de bezerros
(13,8 bezerros/touros/ano) e um aumento de 24 kg de
bezerros vaca/ano correspondendo a uma receita extra
de US$ 19,37 por cada dolar de investimento [15].
O objetivo desse trabalho foi determinar as
principais causas de reprovação em touros de corte britânicos, nas etapas do exame andrológico, quantificar
a variabilidade do perímetro escrotal, e demonstrar a
importância da realização do exame comportamental
como uma norma e não apenas um teste complementar.

Exame andrológico

O exame andrológico foi realizado em estabelecimentos de 54 municípios do Rio Grande do Sul
por Médicos Veterinários devidamente treinados pelo
Programa, constituído de quatro etapas:
-Etapa I - exame clínico geral: exame dos
olhos, dentição, escore da condição corporal e avaliação do aparelho locomotor.
-Etapa II - exame clínico especial: exame do
prepúcio, pênis, saco escrotal, testículos, epidídimos,
perímetro escrotal, vesículas seminais e ampolas
deferentes. A medida do perímetro escrotal (PE) foi
realizada tracionando-se os testículos para o fundo de
saco escrotal e tomando-se a medida ao redor da maior
circunferência, com uma fita metálica milimetrada,
com imediata repetição da operação para conferi-la.
Os critérios adotados para a reprovação foram os
seguintes: PE inferiores a 30 cm para touros jovens e
PE inferiores a 32 cm para touros adultos.
-Etapa III - exame seminal: exame do volume,
da motilidade, vigor, turbilhão e concentração. A coleta
de sêmen foi realizada em sua maioria pelos métodos
de eletroejaculação ou massagem das vesículas seminais e ampolas dos ductos deferentes ou, em alguns
casos, pelo método da vagina artificial.
-Etapa IV - exame comportamental: teste da
libido e habilidade física para realizar a cópula. A libido foi considerada como intenção, ímpeto ou desejo
de um touro para saltar em uma vaca, e a habilidade
física como a realização da cobertura completa. Os
exames da libido e habilidade física foram realizados
em mangueira com uma ou duas vacas contidas em
um tronco de coleta sem a necessidade de estarem em
estro. Inicialmente os touros eram mantidos juntos em
uma mangueira lateral para observarem outros touros
realizarem a monta por 10 a 15 min e assim serem
pré-estimulados para então realizarem os testes. Os
touros foram colocados aos pares para realizarem o
teste, em um tempo máximo de 10 min. O resultado
foi interpretado como o touro tendo ou não libido e/ou
habilidade física. Quando o touro apresentava-se muito
intranqüilo, muito apático, ou muito agressivo, testava-se este touro com uma vaca em estro, na mangueira

MATERIAIS E MÉTODOS

Animais avaliados

O estudo consistiu na avaliação dos registros
do exame andrológico de 10.407 touros de raças
britânicas (Abeerden Angus, Red Angus, Hereford,
Polled Hereford, Devon e Shorthorn) no Estado do
Rio Grande do Sul, Brasil, oriundos de uma base
de dados do Programa de Avaliação Reprodutiva de
Touros (PARTO), conduzido pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (SENAR-RS). O Programa PARTO tem como objetivo realizar
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ou no campo, para que tivesse uma segunda chance e
pudessem mostrar seu comportamento sexual.

Esta análise teve por objetivo estudar as relações e
semelhanças existentes entre as raças e as reprovações
em cada patologia do exame andrológico, e representá-las graficamente, proporcionando uma interpretação
simples dos resultados.

Protocolo

A sequência do exame andrológico obedeceu à
seguinte ordem: exame clínico geral, exame clínico especial, exame seminal e exame comportamental (libido
e habilidade física). Quando o touro reprovava em uma
das etapas, não realizava a etapa subsequente, portanto
os resultados do exame clínico especial correspondem
apenas aos touros aprovados no exame clínico geral.
Da mesma forma, na análise dos resultados do exame
seminal foram incluídos somente touros aprovados no
exame clínico geral e especial. Assim, o índice geral
de reprovação para essas três etapas foi cumulativo,
embora não possa ser quantificado o número de touros
que teriam sido reprovados em mais de uma etapa. Pelo
fato de que em algumas propriedades não havia uma
estrutura apropriada, nem todos os touros aprovados
nessas três etapas foram submetidos à avaliação da
libido e da habilidade física. Assim, o número de touros incluídos nessa etapa foi inferior ao de touros que
foram aprovados nas três primeiras etapas do exame
andrológico, porém sem afetar as análises estatísticas.
Para a realizaçao da analise de variancia, os
animais receberam escore 1 para aprovação e escore
0 para reprovação.

RESULTADOS

Na Tabela 1 encontram-se os índices de reprovações para os touros britânicos jovens e adultos,
em cada etapa do exame andrológico. Na etapa do
exame clínico geral, os touros jovens tiveram taxas
de reprovação menores do que os touros adultos, com
exceção da raça Shorthorn. Entre os touros jovens
não houve diferença das taxas de reprovação, com
exceção da raça Shorthorn que reprovou mais. Nos
touros adultos, as raças Aberdeen Angus e Red Angus
tiveram taxas de reprovações menores do que as raças
Hereford e Polled Hereford, mas não menores do que
as raças Devon e Shorthorn.
No exame clínico especial, com exceção das
raças Aberdeen Angus e Polled Hereford, que tiveram
taxas de reprovações menores nos touros jovens, não
houve diferença entre as demais raças e idades.
No exame seminal, a raça Red Angus apresentou taxa de reprovação menor nos touros jovens, mas
N
entre as raças estudadas não houve diferença entre os
touros jovens e adultos.
No exame comportamental as taxas de reprovações foram menores nas raças Aberdeen Angus e
Hereford nos touros jovens. Nos touros jovens não
houve diferença, mas entre os touros adultos não aconteceu o mesmo, pois a raça Devon teve taxas menores
do que a raça Polled Hereford.
Na análise do PE, nos animais jovens, a raça
Polled Hereford apresentou maior perímetro escrotal
(37,82cm), que as raças Hereford (36,12cm) e Shorthorn (33,80cm). Já nos animais adultos, a raça Devon
(38,54cm) apresentou maior valor de PE do que as
raças Polled Hereford (37,94cm), Hereford (37,59cm),
Shorthorn (35,96cm) e Aberdeen Angus (37,50cm)
conforme Tabela 2.
As causas de reprovação no exame andrológico
mostraram-se diferentes, nas etapas e raças avaliadas,
demonstrando a importância da realização desse exame
em touros antes da estação reprodutiva.
No exame clínico geral, os touros adultos reprovados formaram dois grupos claramente distintos,
um grupo composto pelas raças Aberdeen Angus e

Análise estatística

Os dados foram analisados usando o programa
Statistical Analysis System [21]. Para investigar o
índice de reprovações, em cada etapa do exame andrológico, foi utilizada a análise de variância (PROC
GLM) comparando as duas classes de idade dos touros
(jovens e adultos). As médias foram comparadas pelo
teste de Tukey a 5%. As patologias de reprovações
dos touros em cada etapa do exame andrológico foram
submetidas a análises multivariadas de agrupamento
(PROC CLUSTER e TREE). Com a análise de agrupamentos objetivou-se reunir as raças, no que se refere
às patologias de reprovações em cada etapa do exame
andrológico, e representá-las na forma de dendograma
(árvore), no qual o nível de similaridade é indicado
na escala vertical, e no eixo horizontal são relatados
os elementos amostrais na ordem conveniente ao
agrupamento.
Uma análise de correspondência múltipla
(PROC CORRESP) foi realizada para identificar
características associados com as diferentes raças.
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Tabela 1. Índices de reprovações em cada etapa do exame andrológico para os touros britânicos jovens e adultos.

Letra minúscula na linha e maiúscula na coluna difere pelo teste de Tukey a 5%.

Tabela 2. Média e desvio padrão do perímetro escrotal para touros das raças avaliadas, nas idades de dois anos e três anos.

Letra minúscula na linha e maiúscula na coluna difere pelo teste de Tukey a 5%.

Angus, a que mais reprovou nesta etapa do exame
andrológico (Figura 1).
No exame clínico especial, os touros adultos
reprovados formaram dois grupos claramente distintos,
um grupo composto pelas raças Devon e Aberdeen
Angus e o outro composto pelas raças Hereford e Pol-

Red Angus e o outro composto pelas raças Hereford
e Polled Hereford, sendo a raça Devon a responsável
pelos maiores índices de reprovações (Figura 1). Nos
touros jovens, também foram formados dois grupos
claramente distintos, entretanto diferentes dos grupos
formados pelos touros adultos, sendo a raça Aberdeen
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(A)

(B)

N

Figura 1. Dendograma para touros adultos (A) e jovens (B) na etapa do exame clínico geral.

Hereford, sendo a raça Red Angus a responsável
pelos maiores índices de reprovações (Figura 3). Nos
touros jovens, também foram formados dois grupos
claramente distintos, entretanto diferentes dos grupos
formados pelos touros adultos, sendo a raça Polled
Hereford, a que mais reprovou nesta etapa do exame
andrológico (Figura 3).
No exame comportamental, os touros adultos
reprovados formaram dois grupos claramente distintos,
um grupo composto pelas raças Devon e Shorthorn
e o outro composto pelas raças Aberdeen Angus e

led Hereford, sendo a raça Red Angus a responsável
pelos maiores índices de reprovações (Figura 2). Nos
touros jovens, também foram formados dois grupos
claramente distintos, entretanto diferentes dos grupos
formados pelos touros adultos, sendo a raça Polled
Hereford, a que mais reprovou nesta etapa do exame
andrológico (Figura 2).
No exame seminal, os touros adultos reprovados formaram dois grupos claramente distintos,
um grupo composto pelas raças Devon e Shorthorn
e o outro composto pelas raças Hereford e Polled
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(A)

(B)

Figura 2. Dendograma para touros adultos (A) e jovens (B) na etapa do exame clínico especial.

(A)
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(B)

Figura 3. Dendograma para touros adultos (A) e jovens (B) na etapa do exame seminal.

clínico especial (Figura 6) tanto nos touros adultos
como nos jovens, a causa que mais reprovou foi o perímetro escrotal, aquém do exigido pela metodologia
empregada. As patologias que mais reprovaram no
exame seminal (Figura 7) foram motilidade nas raças
Aberdeen Angus, Hereford e Devon adultos e Hereford
e Polled Hereford jovens, o vigor nas raças Aberdeen
Angus, Red Angus e Devon jovens e Red Angus adulto,
N
e o turbilhão na raça Shorthorn nos touros jovens. Por
essa mesma análise, dentre os touros adultos das raças
Red Angus, Aberdeen Angus e Hereford, (Figura 8),
a libido foi a que mais reprovou, enquanto que nas
raças Shorthorn, Polled Hereford e Devon jovens, a

Polled Hereford, sendo a raça Hereford a responsável
pelos maiores índices de reprovações (Figura 4). Nos
touros jovens, também foram formados dois grupos
claramente distintos, entretanto diferentes dos grupos formados pelos touros adultos, sendo a raça Red
Angus, a que mais reprovou nesta etapa do exame
andrológico (Figura 4).
No exame clínico geral, na análise de correspondência, as raças Hereford adultos e Polled Hereford
e Aberdeen Angus jovens tiveram mais problemas nos
olhos, enquanto que o aparelho locomotor foi o maior
responsável pelas reprovações nas raças Aberdeen Angus, Red Angus e Polled Hereford adultos e nas raças
Red Angus e Hereford jovens (Figura 5). No exame

(A)
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(B)

Figura 4. Dendograma para touros adultos (A) e jovens (B) na etapa do exame comportamental.

Figura 5. Análise de correspondência múltipla para o exame clínico geral.
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Figura 6. Análise de correspondência múltipla para o exame clínico especial.

Figura 7. Análise de correspondência múltipla para o exame seminal.
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Figura 8. Análise de correspondência múltipla para o exame comportamental.

claudicação (27,8%) pelo fato dos touros trabalharem
em rebanhos manejados em áreas extensas com um
bovino em cada 24/30 ha, necessitando assim andar
muito a procura de vacas durante o período de reprodução [14]. Não obstante os touros britânicos do nosso
estudo não tenham sido submetidos à mesma situação
de manejo, a causa de reprovação, foi a mesma.
Nos touros jovens, nas raças Polled Hereford
e Aberdeen Angus e a raça Hereford adulta, os olhos
foram as maiores causas de reprovação, provavelmente
devido a ceratoconjuntivite infecciosa bovina [6] que
afeta mais os animais despigmentados ao redor dos
olhos, do que outras raças pigmentadas (Figura 5).
As causas físicas encontradas em nosso estudo
são consistentes com as encontradas em outros estudos
onde os resultados variaram, de 5,6% a 12%, mostrando que há uma maior predisposição de reprovação de
touros pela utilização dos mesmos, o que ocasiona um
desgaste físico constante e natural, por trabalharem
em campos irregulares, extensos e buscando vacas
em estro, predispondo a patologias físicas como as do
aparelho locomotor [14].
Na avaliação do PE, em nossos estudos, foram
reprovados touros de todas as raças e idades, da mesma
forma que foram reprovados touros jovens (10 a 19

habilidade física foi responsável pelos maiores índices
de reprovações.
DISCUSSÃO

Na avaliação andrológica, examinando os
touros das raças estudadas nesse trabalho, foram observados índices de reprovações maiores nos touros
adultos do que nos jovens (Tabela 1), como foram
encontrados por outros autores [1,3,10,17].
No exame de 8.739 touros jovens (18 a 24
meses de idade) e 14.255 touros adultos (a partir de 36
meses de idade) das raças Aberdeen Angus, Hereford,
Polled Hereford, Limousin e Jersey, também foram
encontrados percentuais de reprovação maiores dos
touros adultos comparados aos touros jovens (12,6%
versus 3,8% respectivemente), sendo o exame clínico
geral a etapa que mais contribuiu para as reprovações
[1]. Neste estudo não foram avaliadas as etapas que
mais reprovaram durante a avaliação do exame andrológico, entretanto, o aparelho locomotor foi a patologia
de maior de reprovação durante o exame clínico geral
nas raças Polled Hereford, Red Angus e Aberdeen
Angus adultos e Red Angus jovens.
Em touros sintéticos Santa Gertrudis de dois a
quatro anos de idade, a maior taxa de reprovação foi de
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meses) por inadequado perímetro escrotal durante o
exame clínico especial [12].
A partir das médias encontradas nesse estudo,
do PE e seu desvio padrão, em função das possíveis
diferenças genéticas entre as raças ou diferenças nutricionais em diferentes ambientes, usando um desvio
padrão abaixo da média, poderá ser usado com a finalidade de selecionar touros por essa característica [7,16].
Em recente estudo com touros cruzados [13]
observaram uma correlação positiva e significativa
entre o PE e o volume ejaculado e entre o PE e a
concentração espermática. Assim, ao reprovarmos
touros com insuficientes PE, incluímos aqueles com
hipoplasia testicular, cuja característica além dos
testículos pequenos, com baixa concentração, baixa
motilidade, baixa percentagem de espermatozóides
vivos e gotas protoplasmáticas em vários locais da
peça intermediária apresentam também alterações
histológicas importantes [10].
Em recente estudo, na avaliação de touros de
dois anos de idade o índice médio de reprovação foi de
13,78%, quando adotado um desvio padrão de ±3,31
cm, para a seleção de touros dos quatro grupos raciais,
sendo semelhante aos touros de três anos com índice
médio de reprovação de 13,42%, adotando um desvio
padrão de ±3,07 cm [16], o que explica o motivo das
raças estarem tão próximos da reprovação pela sistemática de avaliação da análise de correspondência
encontrados nesse estudo, nos índices de reprovação
pelo PE.
Os índices de reprovação no exame seminal
observado no presente estudo não diferem, dentro das
raças estudadas, mas sim entre as idades na raça Red
Angus que reprovaram mais nos touros adultos
Em dois estudos mostrando que 1902 touros
adultos e 33 touros jovens reprovaram respectivamente
46% e 48% no exame seminal, os autores consideraram
significativos o índice de reprovação desta etapa em
relação as outras etapas analisadas do exame andrológico [2,22], diferentemente do observado em nosso
estudo. Em outro estudo, os problemas de qualidade
do sêmen também representaram a principal causa de
reprovação de 11,6% e 13,7% [10].
O presente estudo, tanto em touros jovens
como em touros mostrou semelhança com estudos já
realizados, que identificaram as patologias de motilidade e de vigor, como as que mais contribuíram para a
reprovação dos touros [10]. É importante salientar que

os índices de reprovação por baixa qualidade seminal,
encontrados no presente trabalho, são referentes a
touros que haviam sido aprovados nos exames: clínico
geral e especial. Touros com problemas de epidídimo,
testículo e vesículas seminais podem ter problemas na
qualidade seminal e, provavelmente, o índice de reprovação nesta etapa teria sido maior caso todos os touros
reprovados no exame clínico especial tivessem sido
submetidos à avaliação da qualidade do sêmen [23].
A avaliação comportamental dos touros nem
sempre é efetuada, embora já tenha sido relatado taxas
de reprovação de 42,5% de um total de 20,7%, por
ausência de libido e ou habilidade física para realizar
a monta em touros adultos [3].
Ao ser realizado o exame andrológico de 7.021
touros jovens e 5.669 touros adultos foi encontrado
que 5,18% e 6,43% de reprovações, respectivamente,
eram devidos a falta de libido e habilidade física, demonstrando a importância da realização desta etapa,
durante a avaliação reprodutiva de touros [1].
Vários fatores podem afetar a expressão da libido a campo, como a raça, idade, relação touro/vacas,
experiência, clima, hierarquia e a própria avaliação
dessas características [4,7,20]. Embora os exames
da libido e da habilidade de monta possam não ser
N
suficientes para determinar de modo preciso as taxas
de prenhez que serão obtidas, há maior segurança de
obtenção de bons índices de prenhez com o uso de
touros que foram aprovados em todas as etapas do
exame andrológico, apresentando libido e habilidade
para executar a monta [19].
CONCLUSÕES

Touros adultos das raças Britânicas apresentaram índices de reprovação maiores do que touros
jovens. A reprovação de touros no exame comportamental, mesmo tendo sido aprovados nas outras etapas
do exame andrológico, indicaram que esta etapa na
avaliação reprodutiva de touros deva ser uma rotina
e não apenas um teste complementar. As respostas
encontradas nas análises do perímetro escrotal mostraram que há uma pressão de seleção maior das raças
estudadas do que a metodologia empregada, sobre essa
característica.
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