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Por que realizar exame andrológico
A importância do exame an-
drológico está no impacto di-
reto que os reprodutores têm 
sobre a fertilidade do rebanho. 
Um touro infértil pode repre-
sentar a perda de 25 a 50 bezer-
ros, conforme a relação touro/
vaca utilizada. Já uma vaca in-
fértil representa a perda de um 
bezerro, apenas. Sabe-se hoje 
que em torno de 5% dos touros 
em serviço são animais infér-
teis, ou seja, que não produzi-
rão filhos. E, pior ainda, entre 
20 e 40% dos touros em serviço 
são subférteis, isto é, produ-
zem menos filhos do que de-
veriam. Identificar o animal 
infértil é relativamente mais 
simples, pois é possível veri-
ficar que aquele animal não 
emprenhou nenhuma vaca na 
estação de monta. Mas como 
identificar o animal subfértil? 
Afinal, existem filhos desse 
touro que provam a fertilidade. 
Somente o exame andrológico 
pode solucionar essa dúvida. 
Portanto, antes de iniciar a 
estação de monta deve-se rea-
lizar o exame andrológico em 
todos os reprodutores.

O exame andrológico é um 

teste altamente específico, 
pois avalia tanto as condições 
clínicas gerais quanto as con-
dições reprodutivas, e deve 
ser realizado por médico-
veterinário. Pode ser dividido 
em duas etapas: exame clínico 
geral e exame específico. No 
exame clínico geral, avaliam-
se as condições gerais de saú-
de, questionam-se o histórico 
do animal e os motivos pelo 
qual o exame é realizado (exa-
me de rotina ou existência de 
alguma queixa). No exame es-
pecífico, avaliam-se os órgãos 
reprodutivos, como testículos 
e epidídimos (inseridos na 
bolsa escrotal), glândulas ane-
xas (por palpação retal), pênis 
e prepúcio. 

Em relação especificamen-
te aos testículos e epidídimos, 
deve-se prestar atenção à si-
metria, temperatura, sensibi-
lidade dolorosa, lesões e ci-
catrizes, além das biometrias 
testiculares, isto é, medidas de 
altura, largura, comprimento e 
perímetro (ou circunferência) 
escrotal. A seguir, realiza-se 
a colheita de sêmen, geral-
mente por eletroejaculação, 
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pois é uma técnica que não 
exige condicionamento prévio 
do animal para sua execução. 
Após a colheita, o sêmen deve 
ser avaliado imediatamente pa-
ra saber se existem espermato-
zoides vivos e, posteriormente, 
para verificar a concentração 
da amostra e a porcentagem 
de espermatozoides normais. 
De posse de todos os resulta-
dos, o médico-veterinário po-
de emitir o laudo indicando se 

o animal está apto, apto com 
reservas ou não à reprodução. 

É importante dizer que o exa-
me andrológico avalia o animal 
naquele momento e, portanto, 
tem validade de 30 dias. Laudos 
emitidos há mais tempo devem 
ser repetidos, principalmente 
se o intuito for comercializar 
o animal. Não se recomenda a 
aquisição de touros sem laudo 
recente, pois não existem ga-
rantias do potencial reprodu-
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tivo do animal, de modo que o 
investimento pode se tornar um 
grande prejuízo.
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