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Resumo 

A realização do exame andrológico em cães, prévio à sua seleção e/ou utilização em 

um esquema de reprodução artificial é de grande importância, e é composto pela 

anamnese, exame clínco geral, exame do sistema reprodutivo, exame da libido, 

exame do sêmen e exames complementares, se necessário.   A determinação das 

características seminais é extremamente importante na avaliação clínica reprodutiva 

de cães, visando aumentar o sucesso dos programas de acasalamento pela 

utilização de animais com qualidades espermáticas satisfatórias (GABRIEL et al., 

1999). No presente estudo, serão avaliados 15 cães adultos da raça Border Collie, 

com a finalidade de padronizar as características seminais da raça em questão, já 

que há grande variação das características entre as várias raças de cães de 

diferentes portes, e escassa literatura sobre raças específicas 

 

1. Introdução 

A afeição que o homem sente pelo cão vem crescendo ao longo do tempo. Desde os 

primórdios da humanidade, os cães apresentam-se lado a lado ao homem, 

possuindo diversas funcionalidades, tais como caça, manejo de rebanhos, 

segurança, tratamentos, companhia, entre outras. Atualmente as pessoas já os 

tratam como membros da família, evidenciando a proximidade entre esses animais e 

o ser humano. Tendo isso em mente, a reprodução da espécie canina  apresenta um 

futuro interessante dentro da Medicina Veterinária, dadas às diversas biotecnologias 

aplicadas à reprodução animal existentes. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

O Objetivo desse estudo é realizar o exame andrológico dos cães da raça Border 

Collie, afim de relatar as particularidades seminais da raça, além de descrever 

características específicas do aparelho reprodutivo. 

 

 

 



2.2. Objetivos Específicos 

a) Realizar a anamnese, exame físico e exame específico do aparelho reprodutivo 

de cada animal; 

b) Coletar e analisar o sêmen de cada indivíduo; 

c) Compilar os resultados finais do exame andrológico através da tabulação desses 

dados. 

 

3. Metodologia 

Serão selecionados 15 animais adultos da mesma raça, será realizado um exame 

clínico em todos os animais, contendo anamnese, avaliação dos parâmetros vitais, 

exame das características físicas, como escore corporal, pelagem, membros e 

comportamento. O sistema reprodutor será avaliado por meio de inspeção e 

palpação de bolsa escrotal, testículos, epidídimos, funículo espermático, medição 

testicular, inspeção e palpação de pênis e prepúcio e palpação da próstata. 

Será feita a coleta de sêmen por meio de manipulação do pênis com a mão 

enluvada, o sêmen será colhido em um funil plástico acoplado à mamadeira 

contendo tubo coletor falcon imerso em água a 37° C. Imediatamente após a 

colheita, o tubo será levado ao banho-maria, e o exame macroscópico do sêmen 

será realizado (volume, cor, odor, aspecto, ph). A seguir, será efetuado o exame 

microscópico do sêmen (motilidade retilínea e progressiva, vigor, concentração e 

avaliação da morfologia espermática). 

Será feita a média e desvio-padrão de todas as características avaliadas dos 

animais examinados. 

 

4. Desenvolvimento 

No presente momento, o projeto encontra-se na fase de revisão de literaturas e 

pesquisas sobre o tema. Pesquisas a campo serão realizadas nos meses seguintes. 

 

5. Resultados preliminares 

Por conta de o projeto estar na fase de revisão de literatura, não é possível estipular 

nenhum resultado. 
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