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CORREA, Leandro da Silva. CARACTERÍSTICAS ANDROLÓGICAS E O USO DO 
SISTEMA DE PONTUAÇÃO BREEDING SOUNDNESS EVALUATION EM 
CARNEIROS. 2020. 43p. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção Animal) – 
Universidade Pitágoras Unopar, Arapongas, 2020. 
 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a utilização do sistema de pontuação 

Breeding Soundness Evaluation (BSE) em carneiros das raças Santa Inês e Dorper. 

Foram utilizados 89 carneiros das raças Santa Inês (n=48) e Dorper (n=41), 

submetidos ao exame andrológico e classificados pelo sistema de pontuação BSE. A 

proporção de carneiros Santa Inês com desempenho satisfatório e questionável no 

sistema de pontuação BSE foi de 66,6% (32/48) e 33,34% (16/48), respectivamente. 

O valor médio do BSE foi maior (P<0,05) nos carneiros de desempenho satisfatório 

(15,83±1,24), em relação aos de desempenho questionável (12,00±0,87). A 

proporção de carneiros Dorper com desempenho excelente e satisfatório no sistema 

de pontuação BSE foi de 26,83% (11/41) e 73,17% (30/41), respectivamente. O 

valor médio do BSE foi maior (P<0,05) nos carneiros de desempenho excelente 

(19,29±0,45) em relação aos de desempenho satisfatório (16,77±0,99). Nos 

carneiros Santa Inês foi observado correlação positiva e alta entre o BSE e o 

perímetro escrotal (R=0,75; P<0,01) e correlação negativa e moderada entre o BSE 

e os defeitos espermáticos totais (R=-0,52; P<0,01). Nos carneiros Dorper foi 

verificado correlação positiva e alta entre o BSE e o perímetro escrotal (R=0,69; 

P<0,01) e correlação negativa e moderada entre o BSE e os defeitos espermáticos 

totais (R=-0,60; P<0,01). O BSE pode ser utilizado como ferramenta complementar 

ao exame andrológico. Foi possível a classificação e o ranqueamento dos carneiros 

Santa Inês e Dorper de acordo com os parâmetros adotados pelo BSE. 

Palavras-chave: Perímetro escrotal. Características seminais. Ovino. Reprodução. 



 

 

CORREA, Leandro da Silva. ANDROLOGICAL CHARACTERISTICS AND THE 
USE OF THE BREEDING SOUNDNESS EVALUATION SCORE SYSTEM IN 
SHEEP. 2020. 43p. Dissertation (Master in Health and Animal Production) - 
University Pitágoras Unopar, Arapongas, 2020. 
 

ABSTRACT 

The present study aimed to evaluate the use of the Breeding Soundness Evaluation 

(BSE) scoring system in Santa Inês and Dorper rams. 89 Santa Inês (n=48) and 

Dorper (n=41) rams were used, submitted to andrological evaluation and classified 

by the BSE scoring system. The proportion of Santa Inês sheep with satisfactory and 

questionable performance in the BSE scoring system was 66.6% (32/48) and 33.34% 

(16/48), respectively. The average BSE value was higher (P<0.05) in rams with 

satisfactory performance (15.83±1.24), compared to those with questionable 

performance (12.00±0.87). The proportion of Dorper rams with excellent and 

satisfactory performance in the BSE scoring system was 26.83% (11/41) and 73.17% 

(30/41), respectively. The average value of BSE was higher (P<0.05) in rams with 

excellent performance (19.29±0.45) compared to those with satisfactory performance 

(16.77±0.99). In Santa Inês sheep there was a positive and high correlation between 

BSE and scrotal circumference (R=0.75; P<0.01) and a negative and moderate 

correlation between BSE and total sperm defects (R=-0.52; P<0.01). In Dorper sheep 

there was a positive and high correlation between BSE and scrotal circumference 

(R=0.69; P<0.01) and a negative and moderate correlation between BSE and total 

sperm defects (R=-0.60; P<0.01). The BSE can be used as a complementary tool to 

andrological evaluation. It was possible to classify and rank Santa Inês and Dorper 

sheep according to the parameters adopted by the BSE. 

Keywords: Scrotal perimeter. Seminal characteristics. Sheep. Reproduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

A demanda por carne ovina vem crescendo e se difundindo 1 

consideravelmente no Brasil. As importações brasileiras de carne ovina e caprina, 2 

cresceram 5% em volume de toneladas entre os anos de 2016 e 2017 e 7% entre os 3 

anos de 2017 e 2018 (MEZZADRI, 2018). 4 

Essa situação reforça a necessidade de ações para o 5 

aperfeiçoamento da exploração da ovinocultura no país e o aumento da 6 

produtividade de carne. O fato de a criação de ovinos ainda apresentar um caráter 7 

extrativista ou secundário pode explicar a pouca difusão e a utilização de tecnologias 8 

entre os criadores, apresentando bastante atrasada quando comparada com a 9 

bovinocultura nacional (CORANDIN, 2013). 10 

Para mudança desse cenário e aperfeiçoamento do sistema de 11 

produção de carne ovina nacional é necessária a implantação de práticas 12 

tecnológicas em todos os manejos produtivos na criação desses animais 13 

(FIGUEIREDO, 2017), sem esquecer do melhoramento dos rebanhos através de 14 

cruzamentos entre raças, visto que o material genético nacional é pouco trabalhado 15 

na fixação das características produtivas (FERREIRA et al., 2016). 16 

Assim, um trabalho coordenado entre pesquisadores, técnicos e 17 

criadores é necessário para mudar essa realidade, uma vez que a ovinocultura se 18 

configura uma exploração zootécnica muito atraente, principalmente em vista de um 19 

aumento da aceitação deste produto por parte dos consumidores (CASTILHO & 20 

SORIANO, 2019). 21 

Além disso, torna-se necessário o incremento de conhecimentos 22 

direcionados à caracterização de parâmetros reprodutivos dos carneiros da raça 23 

Santa Inês e Dorper, para que estes possam ajudar futuramente na seleção dos 24 

animais, interferindo positivamente na eficiência reprodutiva dos rebanhos desta 25 

espécie. 26 

 27 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 28 

2.1 IMPORTÂNCIA DO EXAME ANDROLÓGICO 29 

Os estudos relacionados à eficiência reprodutiva dos carneiros 30 

apresentam-se como ferramenta importante na identificação de machos com maior 31 

potencial reprodutivo (MAIA et al., 2015). Os machos com fertilidade e desempenho 32 

sexual satisfatórios provavelmente servirão um maior número de ovelhas em um 33 
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curto período de tempo, aumentando a pressão de seleção e a disseminação do 1 

material genético desejável (GARCIA-PALOMA, 2015; LONE et al., 2017). As 2 

principais características a serem avaliadas na escolha dos reprodutores incluem a 3 

qualidade seminal, as características testiculares e o comportamento reprodutivo 4 

(PACHECO & QUIRINO, 2010). 5 

Alguns fatores podem influenciar a reprodução, como a 6 

individualidade do animal, a idade, a raça, o peso corporal e as características 7 

testiculares (MAIA, 2002), assim como variações climáticas e a quantidade e a 8 

qualidade das forrageiras ou concentrado oferecidos podem influenciar as 9 

características reprodutivas, acelerando ou retardando a entrada à puberdade e a 10 

maturidade sexual (EMSEN, 2005). 11 

Gouletsou & Fthenakis (2010); Feliciano et al. (2013) relatam que a 12 

maioria dos problemas que afetam negativamente o desempenho dos machos pode 13 

ser facilmente detectado por meio de exames andrológicos periódicos. Segundo 14 

Salviano & Souza (2008), um reprodutor considerado infértil pode ser rapidamente 15 

identificado, porém aquele que é sub-fértil pode ocasionar uma queda na eficiência 16 

dos programas de inseminação artificial e pode causar perdas econômicas 17 

consideráveis mesmo quando usado em programas de monta natural. 18 

Apesar de todos benefícios que o exame andrológico possa trazer 19 

aos criadores, muitos deles têm pouca ou nenhuma informação sobre a fertilidade de 20 

seus animais, pois os criam de forma conjunta dificultando a identificação daqueles 21 

inférteis ou sub-férteis (MENEGASSI et al., 2011). 22 

Neste cenário, em uma propriedade que deseja alcançar bons 23 

resultados é indicado e necessário um adequado acompanhamento da saúde 24 

reprodutiva dos machos (SILVA, 2011). 25 

 26 

2.2 EXAME ANDROLÓGICO 27 

Os machos devem ser submetidos ao exame andrológico com 28 

periodicidade e de preferência dois meses antes da estação de monta. A sua 29 

classificação não é permanente e têm validade de acordo com o tempo da 30 

espermatogênse e do trânsito epididimário, que é de aproximadamente 60 dias 31 

(LOPES et al., 2019). A vida útil de um reprodutor está em torno de sete a oito anos 32 

de idade, apresentando a partir daí uma diminuição no seu potencial reprodutivo 33 

(SANTOS, 2010). 34 
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O exame andrológico recomendado pelo Cbra (2013) possui quatro 1 

etapas, são elas: a etapa I, o exame clínico geral; a etapa II, o exame especial dos 2 

órgãos reprodutivos; a etapa III, o exame seminal e, a etapa IV, o exame do 3 

comportamento sexual. Ao término do exame, os animais podem ser classificados, 4 

como aptos, questionáveis ou inaptos para a reprodução. O procedimento é de fácil 5 

realização e de custo baixo. 6 

 7 

2.2.1 Etapa I – Exame clínico geral 8 

O reprodutor pode ser inspecionado em estação e em movimento, 9 

onde se deve realizar uma avaliação preliminar dos sistemas nervoso, respiratório, 10 

circulatório, digestivo e locomotor, com verificação da condição dos aprumos, das 11 

articulações e dos cascos, assim como da condição corporal. Quando houver 12 

alterações, o complexo afetado deve ser examinado mais atentamente, com 13 

procedimentos específicos. No caso de más formações hereditárias, como 14 

prognatismo, agnatismo e criptorquidismo, não se deve utilizar o animal como 15 

reprodutor (CBRA, 2013). 16 

 17 

2.2.2 Etapa II – Exame especial dos órgãos reprodutivos 18 

Para o exame dos órgãos genitais externos pode ser utilizado a 19 

palpação e inspeção visual, ou ainda a termografia infravermelha ou ultrassonografia 20 

testicular como técnicas complementares. Verificam-se nos órgãos a sua presença 21 

ou ausência, dimensões, consistência, simetria, mobilidade e sensibilidade de cada 22 

segmento, avaliando-se o escroto, testículos, epidídimos, cordões espermáticos, 23 

pênis e prepúcio. Quanto a glande do pênis, não devemos esquecer a presença do 24 

processo uretral, conhecido como apêndice vermiforme, cujos movimentos rotatórios 25 

permitem uma melhor distribuição de sêmen no fundo do saco vaginal (CBRA, 26 

2013). 27 

A biometria testicular está diretamente relacionada com à produção 28 

espermática dos animais e compreendem o perímetro escrotal, o comprimento e a 29 

largura dos testículos. As mensurações para comprimento e largura testiculares 30 

podem ser obtidas com auxílio de paquímetro, em centímetros, sendo o 31 

comprimento mensurado no sentido mais longo do testículo (dorsoventral), incluindo 32 

a cabeça e excluindo a cauda do epidídimo e, a largura, na região mais larga do 33 
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testículo, no sentido latero-medial, utilizando como referência o corpo do animal 1 

(LOPES et al., 2019). 2 

O perímetro escrotal pode ser obtido com auxílio de fita métrica, em 3 

centímetros, após leve tracionamento ventro-caudal dos testículos e na região mais 4 

larga do escroto. Segundo Henry & Echeverri (2013), o perímetro escrotal é um bom 5 

preditor da ocorrência da puberdade e apresenta herdabilidade média, o que o torna 6 

característica importante como parâmetro de seleção. 7 

Com os dados de biometria testicular é possível mensurar o volume 8 

e formato testicular dos ovinos. O volume e o formato dos testículos podem variar de 9 

acordo com raça, idade, estações do ano e condições ambientais O maior 10 

desenvolvimento testicular reflete o aumento da atividade espermatogênica e, 11 

consequentemente maior volume de sêmen no ejaculado (LOPES et al., 2019). 12 

O volume testicular pode ser mensurado comparando-se duas 13 

equações matemáticas. Uma através do modelo sugerido por Unanian et al. (2000) 14 

com a equação do volume do cilindro VOLC = 2 x [(LARG/2)² x Π x (COMP)] e, outra 15 

sugerida por Bailey et al. (1998) com a equação do prolato esferóide VOLP = 2 x [4/3 16 

x Π x (LARG/2)² x (COMP/2)]. O volume é expresso em cm3, representando os dois 17 

testículos. 18 

O formato testicular pode ser calculado, segundo Bailey et al. (1996), 19 

sendo calculada a razão entre a sua largura e o comprimento (razão LARG/COMP), 20 

sendo expressos na escala de 1 a 0,5, e estabelecida as seguintes classes: classe I 21 

≤0,5 = longo; classe II de 0,51 a 0,625 = longo/moderado; classe III de 0,626 a 0,750 22 

= longo/oval; classe IV de 0,751 a 0,875 = oval/esférico e classe V >0,875 = esférico. 23 

Devido à condição anatômica, os órgãos genitais internos (ampolas 24 

dos ductos deferentes, glândulas vesiculares, próstata e glândulas bulbouretrais) 25 

não são acessíveis à palpação retal, nem mesmo com a extremidade dos dedos. 26 

Portanto, o acesso só é possível por meio de ultrassonografia (CBRA, 2013). 27 

 28 

2.2.3 Etapa III – Exame seminal 29 

2.2.3.1 Colheita de sêmen 30 

A colheita de sêmen pode ser utilizada por dois métodos, o da 31 

vagina artificial e o da eletroejaculação. A escolha do método depende do manejo 32 

dos reprodutores e da finalidade da colheita de sêmen. O método com vagina 33 

artificial é o mais empregado para a criopreservação de sêmen, pois apresentam um 34 
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ejaculado mais próximo do fisiológico, ou seja do natural, com menor contaminação 1 

do ambiente. Porém, os animais precisam estar condicionados para este método 2 

(LOPES et al., 2019). 3 

O método de eletroejaculação é o mais utilizado para a realização de 4 

exame andrológico em um número grande de animais. Este método, possui algumas 5 

desvantagens, como menor concentração espermática o maior volume de ejaculado 6 

devido ao plasma seminal. Além disso, pode provocar maior estresse aos animais. 7 

Outro ponto importante que deve ser comentado é que a maioria das literaturas 8 

apresentam características seminais desejáveis para reprodutores coletados pelo 9 

método de vagina artificial (LOPES et al., 2019). 10 

 11 

2.2.3.2 Avaliação das características físicas do sêmen 12 

Os parâmetros quantitativos e qualitativos do sêmen podem variar 13 

dependendo do método e do número de colheitas, da idade, da raça, das estações 14 

do ano e das condições de manejo e ambientais. Nesta avaliação, devem ser 15 

analisadas o volume e o aspecto do ejaculado, o turbilhonamento, a motilidade 16 

progressiva retilínea, o vigor e a concentração espermática (CBRA, 2013). 17 

A identificação da idade em que o carneiro inicia a puberdade 18 

permite ao criador um melhor manejo reprodutivo dos ovinos, como a seleção e a 19 

introdução dos machos para monta natural e/ ou inseminação artificial. A puberdade 20 

nos ovinos pode ser determinada quando dois ejaculados consecutivos 21 

apresentarem 30% de motilidade progressiva retilínea e um ejaculado com a 22 

concentração entre 1,2 a 2,0x108 espermatozóides por mL e volume de 0,3 a 1,0 mL 23 

(HENRY & ECHEVERRI, 2013). 24 

 25 

a) Volume e aspecto do ejaculado 26 

O volume do ejaculado deve ser mensurado logo após a colheita, 27 

diretamente em tubo graduado e expresso em mililitros (mL). O volume do ejaculado 28 

pode variar de 0,5 a 3,0 mL (CBRA, 2013) e/ ou de 0,8 a 3,5 mL (MORANI et al., 29 

2018). 30 

O aspecto do ejaculado depende diretamente da concentração 31 

espermática e pode ser classificada numa escala de 0 (aquoso) a 5 (creme grosso), 32 

em cremoso grosso, cremoso, cremoso fino, leitoso, turvo e aquoso. Ou seja, quanto 33 
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maior a opacidade, maior é a quantidade de células espermáticas no ejaculado 1 

(CBRA, 2013). 2 

 3 

b) Turbilhão 4 

O turbilhão é definido como movimento em massa ou em forma de 5 

ondas dos espermatozóides, sendo classificado numa escala de 0 (sem movimento) 6 

a 5 (alto movimento) (OLIVEIRA et al., 2013) (Tabela 1). 7 

A avaliação deve ser realizada na borda de uma gota de sêmen in 8 

natura sobre uma lâmina previamente aquecida a 37°C, sendo observado em 9 

microscópio óptico ou contraste de fase em aumento de 100x. A intensidade deste 10 

movimento é resultante da motilidade progressiva retilínea, do vigor e da 11 

concentração espermática. O turbilhonamento para sêmen fresco deve apresentar 12 

média ≥3 (CBRA, 2013). 13 

 14 

Tabela 1. Descrição da classificação do turbilhão. 15 
Escala Descrição 

0 Totalmente sem movimento. 
1 Apenas movimento individual de poucos espermatozóides (10% de espermatozóides 

ativos). 
2 Apresentam movimentos espermáticos, mas não formam ondas (20 a 40% de 

espermatozóides ativos). 
3 Apresentam ondas de baixa amplitude e movimento lento (45 a 65% de espermatozóides 

ativos). 
4 Apresentam ondas rápidas e vigorosas (70 a 85% de espermatozóides ativos). 
5 Apresentam ondas muito rápidas e densas que se juntam formando um redemoinho; difícil 

determinar ondas isoladas (90% ou mais espermatozóides ativos). 

Fonte: OLIVEIRA et al. (2013). 16 

 17 

c) Motilidade progressiva retilínea 18 

A motilidade refere-se como o número de espermatozóides móveis 19 

espermatozóides expressa em percentagem e classificada numa escala de 0 a 100 20 

%. A avaliação deve ser realizada com uma gota de sêmen in natura sobre uma 21 

lâmina e lamínula previamente aquecida a 37°C, sendo observado em microscópio 22 

óptico ou contraste de fase em aumento de 200 a 400 x. A motilidade para sêmen 23 

fresco deve apresentar média ≥80% (CBRA, 2013) e/ ou ≥60% (MORANI et al., 24 

2018). 25 

 26 

 27 

 28 
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d) Vigor 1 

O vigor é definido como intensidade do movimento espermático, que 2 

influencia em sua velocidade, sendo classificado numa escala de 0 (ausência de 3 

movimento) a 5 (alta intensidade) (OLIVEIRA et al., 2013) (Tabela 2). 4 

A avaliação deve ser realizada em conjunto com a motilidade 5 

progressiva retilínea, com uma gota de sêmen in natura sobre uma lâmina e 6 

lamínula previamente aquecida a 37°C, sendo observado em microscópio óptico ou 7 

contraste de fase em aumento de 200 a 400x. O vigor para sêmen fresco deve 8 

apresentar média ≥3 (CBRA, 2013; MORANI et al., 2018). 9 

 10 

Tabela 2. Descrição da classificação do vigor. 11 
Escala Descrição 

0 Todos os espermatozóides são imóveis. 
1 Poucos espermatozóides apresentam movimento. O movimento é fraco e possui 

oscilação da cauda. 
2 Apresentam espermatozóides com movimento oscilatório, desorganizado e lento. Poucos 

se movem mais rápido e um grande número estão imóveis. 
3 Prevalecem os espermatozóides com movimento circular. Poucos com trajetória 

progressiva, sem movimento oscilatório e metade imóveis. 
4 A maioria dos espermatozóides tem movimentos rápidos, com trajetória progressiva e 

poucos com trajetória circular. 
5 Todos ou quase todos os espermatozóides exibem movimentos progressivos enérgicos. 

Fonte: OLIVEIRA et al. (2013). 12 

 13 

e) Concentração espermática 14 

A concentração refere-se ao número de espermatozóides por 15 

unidade de volume em mililitros (mL). O procedimento mais comum e preciso para 16 

se realizar a contagem dos espermatozóides consiste na câmara de Neubauer. As 17 

amostras de sêmen podem ser armazenadas e posteriormente avaliadas. A diluição 18 

sugerida é de 1:400 (10µL de sêmen e 4.000µL de solução formol salina 19 

tamponada), mas pode ser modificada de acordo com a concentração do ejaculado. 20 

Para a contagem, pode ser utilizado microscópio óptico ou contraste 21 

de fase em aumento de 100 a 200x. A concentração para sêmen fresco pode variar 22 

de 1,0 a 3,0 109/ mL (CBRA, 2013) e/ ou de 2,0 a 6,0 mL 109/mL (MORANI et al., 23 

2018). 24 

 25 

2.2.3.3 Avaliação das características morfológicas do sêmen 26 

Para a avaliação das características morfológicas, as técnicas mais 27 

utilizadas são a de preparação úmida utilizada em microscopia de contraste de fase 28 
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e a de esfregaços corados submetidas a microscopia optica, em aumento de 1000x, 1 

sob imersão. As amostras de sêmen podem ser armazenadas e posteriormente 2 

avaliadas. A preparação úmida é mais eficaz para verificar defeitos de forma e 3 

estrutura dos espermatozóides, já o esfregaço corado é mais simples e de baixo 4 

custo (LOPES et al., 2019). 5 

Esta avaliação deve contar 200 espermatozoides, sendo expressos 6 

em percentagem e classificados em defeitos espermáticos menores, maiores e 7 

totais. O total de anormalidades para sêmen fresco deve apresentar média ≤20%. 8 

Para sêmen resfriado e congelado os espermatozóides devem ter média ≤10% 9 

(CBRA, 2013). Segundo Morani et al. (2018), caso o percentual de células anormais 10 

seja maior que 20 a 25%, pode se esperar uma redução na fertilidade do sêmen, 11 

não sendo indicada a sua utilização para criopreservação de sêmen e inseminação 12 

artificial. 13 

 

2.2.4 Etapa IV – Exame do comportamento sexual 14 

O teste ideal ainda não está bem definido, não existindo um teste 15 

padrão. A maioria dos estudos utilizam testes adaptados da avaliação do 16 

comportamento sexual e da capacidade de serviço de bovinos. Em síntese, a 17 

intensidade da libido é contabilizada pelo número de vezes que o reprodutor 18 

manifestou os comportamentos sexuais e o serviço completo em um determinado 19 

período de tempo (OLIVEIRA et al., 2013). 20 

Chemineau et al. (1999) sugerem a colocação de um macho com a 21 

presença de uma fêmea em estro, onde é mensurado o tempo desde a sua 22 

apresentação a fêmea até o momento da ejaculação. Ao término do teste, os 23 

machos podem ser classificados como excelente até 30 segundos; boa de 31 a 60 24 

segundos; regular de 61 a 120 segundos e sofrível acima de 120 segundos. 25 

 26 

2.3 BREEDING SOUNDNESS EVALUATION (BSE) 27 

Vários estudos têm sido realizados no sentido de estabelecer 28 

critérios e parâmetros para avaliar o potencial individual dos reprodutores. Os 29 

sistemas de pontuação conferem um ranqueamento de classificação, sob o ponto de 30 

vista do exame andrológico. Entre os padrões de avaliação, Chenoweth & Ball 31 

(1980) desenvolveram o padrão de avaliação andrológica de touros denominado 32 
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“Breeding soundness evaluation” (BSE) para touros europeus (Bos taurus taurus) 1 

destinados à reprodução. 2 

O BSE classifica e pontua os touros de acordo com perímetro 3 

escrotal em função da faixa etária, conjuntamente com aspectos físicos (motilidade 4 

espermática progressiva retilínea e vigor espermático) e morfológicos (defeitos 5 

maiores e totais) do sêmen, sendo pontuados no máximo em 40, 20 e 40 pontos, 6 

respectivamente. Por este sistema os reprodutores podem ser enquadrados em três 7 

categorias, de 60 a 100 pontos (satisfatórios), de 30 a 59 pontos (questionáveis) e 8 

de 0 a 30 pontos (insatisfatórios) (CHENOWETH & BALL, 1980) (Tabela 3). 9 

 10 

Tabela 3. Sistema de pontuação Breeding soundness evaluation (BSE), sugerida 11 
para classificação de touros da subespécie Bos taurus taurus. 12 

Parâmetros Classificação 

Excelente Bom Regular Fraco 

Características físicas  
Vigor (0-5)   5 4-5 4 <3 
Motilidade progressiva (%) >70 60<70 50<60 <50 
Pontos outorgados   20 12 10  3 

Características morfológicas  
Defeitos maiores (%) <10 10<19 20<29 >29 
Defeitos totais (%) <25 26<39 40<59 >59 
Pontos outorgados   40 25 10 3 

Perímetro escrotal (cm)  
Idade em meses  
09 a 11 >30,0 26,0<30,0 <26,0 <26,0 
12 a 14 >34,0 30,0<34,0 <30,0 <30,0 
15 a 20 >36,0 31,0<36,0 <31,0 <31,0 
21 a 30 >38,0 32,0<38,0 <32,0 <32,0 
   >30 >39,0 34,0<39,0 <34,0 <34,0 
Pontos outorgados 40 24 10 10 
Total de pontos do reprodutor Interpretação 
60-100 pontos Satisfatório 
30-59 pontos Questionável 
<30 pontos Insatisfatório 

Fonte: CHENOWETH & BALL (1980). 13 
 14 

Fonseca et al. (1997), com a finalidade de obter uma tabela de 15 

simples aplicação que pudesse predizer a fertilidade de touros Bos taurus indicus, 16 

propuseram uma tabela específica para avaliação andrológica de reprodutores de 17 

origem zebuína. 18 

De forma similar ao padrão norte americano “BSE”, o método 19 

apresentado por Fonseca et al. (1997), propõe uma nova classificação e pontuação 20 

ao perímetro escrotal de acordo com a faixa etária e modificações na pontuação 21 

quanto aos aspectos físicos (motilidade espermática progressiva retilínea e vigor 22 
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espermático) e morfológicos (defeitos maiores e defeitos totais) do sêmen, que são 1 

pontuados no máximo em 25 e 35 pontos, respectivamente. Nesse sistema os 2 

reprodutores podem ser enquadrados em quatro categorias, em excelentes (de 86 a 3 

100 pontos), muito bons (de 66<86 pontos), bons (de 40<66 pontos) e questionáveis 4 

(<40 pontos) (FONSECA et al., 1997) (Tabela 4). 5 

 6 

Tabela 4. Sistema de Classificação andrológica por pontos (CAP), sugerida para 7 
classificação de touros da subespécie Bos taurus indicus. 8 

Parâmetros Classificação 

Excelente Muito Bom Bom Questionável 

Características físicas  
Vigor (0-5) 5 4<5 3<4 <3 
Motilidade progressiva (%) >75 60-75 30<60 <30 
Pontos outorgados 21<25 16<21 10<16 <10 

Características morfológicas  
Defeitos maiores (%) >5 5-10 10-20 >20 
Defeitos totais (%) >10 10-15 15-30 >30 
Pontos outorgados 30-35 25<30 15<25 <15 

Perímetro escrotal (cm)  
Idade em meses  

07 a 12 21,0 19,5<21,0 17,5<19,5 <17,5 
12 a 18 26,0 24,0<26,0 21,5<24,0 <21,5 
18 a 24 31,5 28,5<31,5 26,0<28,5 <26,0 
24 a 36 35,0 32,0<35,0 29,0<32,0 <29,0 
36 a 48 37,0 33,5<37,0 30,5<33,5 <30,5 
   >48 39,0 36,0<39,0 33,0<36,0 <33,0 

Pontos outorgados 35-40 25<35 15<25 <15 

Total de pontos do reprodutor 86-100 66<86 40<66 <40 

Fonte: FONSECA et al. (1997). 9 
 10 

A utilização dos sistemas de pontuação pode ter um papel 11 

importante no auxílio da seleção dos machos melhoradores (LOPES et al., 2013; 12 

2016) e, permitem determinar um índice de confronto entre machos de uma mesma 13 

raça ou de comparações entre raças criadas em um mesmo ambiente. Além disso, 14 

podem-se associar, dentre os pontos já apresentados, fatores que podem ser 15 

inerentes à reprodução, como idade, puberdade, qualidade do sêmen, perímetro 16 

escrotal e componente genéticos (RONDA et al., 2019). 17 

Assim, considerando a interpretação técnica das características 18 

reprodutivas que compõem os sistemas de pontuação, o Cbra (1998) preconiza a 19 

tabela instituída por Fonseca et al. (1997) para touros Bos taurus indicus e, outra 20 

para touros Bos taurus taurus segundo os padrões preconizados por Chenoweth & 21 

Ball (1980). 22 

Adicionalmente, Ruttle & Southward (1988) propõe o uso do sistema 23 

de pontuação “Breeding soundness evaluation” (BSE) para carneiros, sendo 24 
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estabelecido uma classificação e pontuação para o perímetro escrotal de acordo 1 

duas faixas etárias e uma pontuação máxima quanto aos aspectos físicos 2 

(motilidade espermática progressiva retilínea) e morfológicos (defeitos totais) de 04 e 3 

08 pontos, respectivamente. Por este sistema, os reprodutores podem ser 4 

enquadrados em quatro categorias, de 19 a 20 pontos (excelentes), de 14 a 18 5 

pontos (satisfatórios), de 11 a 13 pontos (questionáveis) e de 0 a 10 pontos 6 

(insatisfatórios) (Tabela 5). 7 

 8 

Tabela 5. Sistema de pontuação Breeding soundness evaluation (BSE), sugerida 9 
para classificação de carneiros. 10 

Perímetro escrotal (cm)  

≤16 meses >16 meses Motilidade Defeitos totais 

cm Escore cm Escore % Escore % normal Escore 
>36,0 08 >39,0 08 >80 04 >90 08 

34,0-35,0 07 37,0-38,0 07 60-80 03 75-90 06 
32,0-33,0 06 36,0 06 30-60 02 60-75 04 

31,0 03 35,0 05 <30 01 <60 01 
30,0 02 34,0 04 0 0   
29,0 01 33,0 03 Total de pontos Classificação 

<29,0 0 32,0 02 19-20 Excelente 
  31,0 01 14-18 Satisfatório 
  <31,0 0 11-13 Questionável 
    0-10 Insatisfatório 

Fonte: RUTTLE & SOUTHWARD (1988). 11 
 12 

2.4 ORIGEM E CARACTERÍSTICAS RACIAIS DE OVINOS 13 

O Brasil tem cerca de 31 raças de ovinos registrados pela 14 

Associação de criadores de ovinos (ARCO) credenciada pelo Ministério da 15 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ARCO, 2019). 16 

Dessas raças, podemos destacar a Santa Inês por ser a mais 17 

difundida no país (MALHADO et al., 2009) e, a Dorper que surgiu no país com o 18 

objetivo de aumentar a produção de carne através dos seus cruzamentos com raças 19 

de ovelhas aqui já existentes, através das suas características de crescimento e 20 

musculosidade (ROSANOVA et al., 2005). 21 

 22 

2.4.1 Raça Santa Inês 23 

O ovino da raça Santa Inês foi desenvolvido no nordeste brasileiro, 24 

como resultado do cruzamento intercorrente das raças Bergamácia, Morada Nova, 25 

Somalis e outros ovinos sem raça definida (SRD), sendo suas características atuais 26 
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um produto da seleção natural e, posterior dos trabalhos de pesquisadores, técnicos 1 

e criadores fixando-as através de seleção genealógica (ARCO, 2019). 2 

A raça se destaca principalmente à alta adaptabilidade aos diversos 3 

climas brasileiros e tem sido a mais utilizada como raça materna em cruzamentos 4 

com raças mais especializadas em produção comercial de carne (SILVA, 2017), 5 

sendo a de maior efetivo na região Nordeste, além de constituir boa parte dos 6 

rebanhos de outras regiões como o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil (LANDIM et 7 

al., 2017). 8 

O animal é desprovido de lã, com pelos curtos e de grande porte 9 

(FURUSHO-GARCIA et al., 2010) (Figura 1), com média de peso para macho de 10 

80,0 a 120,0 Kg e para fêmeas de 60,0 a 90,0 Kg (ARCO, 2019). 11 

 12 

Figura 1. Espécime de carneiro da raça Santa Inês. 13 

 14 

Fonte: ARCO (2019). 15 
 16 

A atividade reprodutiva dos ovinos não é influenciada em regiões 17 

tropicais, podendo se reproduzir o ano todo (MAIA et al., 2011). A produção contínua 18 

de cordeiros durante o ano todo é condição necessária para o sucesso da criação e 19 

esta é uma das características mais importantes da raça Santa Inês, que por ser 20 

poliéstrica anual, pode ser acasalada em qualquer época do ano, desde que em 21 

estado nutricional adequado (BUENO et al., 2006). 22 

Nos machos, os valores médios de referência para perímetro 23 

escrotal são de 29,0 cm nos animais de 4 a 5 meses e de 30,0 cm nos animais de 5 24 

a 6 meses, evoluindo para 35,0 cm nos adultos com idades de 24 a 36 meses. 25 

Contudo a ARCO em 2007, definiu-se a seleção de machos com 12 meses de idade, 26 

com valores iguais ou superiores a 30,0 cm para perímetro escrotal (ABSI, 2019). 27 
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 1 

2.4.2 Raça Dorper 2 

O ovino da raça Dorper têm origem nas regiões semiáridas da África 3 

do Sul e é resultante do cruzamento entre machos chifrudos da raça Dorset Horn e 4 

fêmeas Blackhead Persian (originada da Somalis). Em características gerais, o ovino 5 

Dorper é branco com a cabeça preta, simétrico e bem proporcionado (balanceado), 6 

com temperamento calmo e uma aparência vigorosa (ARCO, 2019) (Figura 2). 7 

No Brasil, a raça vem sendo melhorada geneticamente desde a 8 

década de 30. Entretanto, os dados produtivos ainda são escassos, mas a sua 9 

criação encontra-se em ascensão contínua até os dias atuais (FIGUEIREDO, 2017; 10 

ARCO, 2019). 11 

A raça é considerara uma das mais férteis, apresentando altos 12 

índices de prenhez e prolificidade. A raça possui especificidade para corte, sendo 13 

uma das mais utilizadas em cruzamentos com ovelhas nativas deslanadas 14 

(CARNEIRO et al., 2007). Além disso, apresentam crescimento rápido e 15 

desenvolvimento da carcaça com boa formação, com média de peso para macho de 16 

80,0 a 120,0 Kg e para fêmeas de 60,0 a 90,0 Kg (ARCO, 2019). 17 

 18 

Figura 2. Espécime de carneiro da raça Dorper. 19 

 20 

Fonte: ARCO (2019). 21 
 22 

Nos machos, os valores médios de referência para perímetro 23 

escrotal são de 30,0 cm nos animais de 10 meses; 32,0 cm nos animais de 12 a 18 24 

meses e 33,0 cm nos animais de 18 a 24 meses, evoluindo para 34,0 cm ou mais 25 

nos adultos com idades de 24 a 36 meses (ARCO, 2019). 26 
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Outro aspecto importante é que os animais apresentam boa 1 

capacidade de adaptação a diferentes condições de manejo (SOARES et al., 2014). 2 

Segundo Cloete et al. (2000), os animais podem resistir à desidratação, 3 

compensando rapidamente as perdas de peso quando a água fica disponível, 4 

permitindo assim, a sua utilização em regiões secas onde há limitação de água. 5 

 6 
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3. HIPÓTESE 1 

Existe a possibilidade de selecionar carneiros com melhor potencial 2 

reprodutivo, utilizando-se de ferramentas complementares ao exame andrológico. 3 

 4 

4. OBJETIVOS 5 

4.1 OBJETIVO GERAL 6 

Avaliar as características andrológicas e a utilização do sistema de 7 

pontuação Breeding soundness evaluation (BSE) em carneiros das raças Santa Inês 8 

e Dorper. 9 

 10 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11 

Estabelecer parâmetros que auxiliem a indicação do potencial 12 

reprodutivo dos carneiros, sob o ponto de vista do exame andrológico. 13 

Interpretar os exames andrológicos e pontuá-los de acordo com o 14 

sistema Breeding soundness evaluation (BSE). 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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5. ARTIGO CIENTÍFICO 1 

 2 

CORREA, Leandro da Silva. CARACTERÍSTICAS ANDROLÓGICAS E O USO DO 3 
SISTEMA DE PONTUAÇÃO BREEDING SOUNDNESS EVALUATION EM 4 
CARNEIROS. 2020. 43p. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção Animal) – 5 
Universidade Pitágoras Unopar, Arapongas, 2020. 6 

 7 

RESUMO 8 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a utilização do sistema de pontuação 9 

Breeding Soundness Evaluation (BSE) em carneiros das raças Santa Inês e Dorper. 10 

Foram utilizados 89 carneiros das raças Santa Inês (n=48) e Dorper (n=41), 11 

submetidos ao exame andrológico e classificados pelo sistema de pontuação BSE. A 12 

proporção de carneiros Santa Inês com desempenho satisfatório e questionável no 13 

sistema de pontuação BSE foi de 66,6% (32/48) e 33,34% (16/48), respectivamente. 14 

O valor médio do BSE foi maior (P<0,05) nos carneiros de desempenho satisfatório 15 

(15,83±1,24), em relação aos de desempenho questionável (12,00±0,87). A 16 

proporção de carneiros Dorper com desempenho excelente e satisfatório no sistema 17 

de pontuação BSE foi de 26,83% (11/41) e 73,17% (30/41), respectivamente. O 18 

valor médio do BSE foi maior (P<0,05) nos carneiros de desempenho excelente 19 

(19,29±0,45) em relação aos de desempenho satisfatório (16,77±0,99). Nos 20 

carneiros Santa Inês foi observado correlação positiva e alta entre o BSE e o 21 

perímetro escrotal (R=0,75; P<0,01) e correlação negativa e moderada entre o BSE 22 

e os defeitos espermáticos totais (R=-0,52; P<0,01). Nos carneiros Dorper foi 23 

verificado correlação positiva e alta entre o BSE e o perímetro escrotal (R=0,69; 24 

P<0,01) e correlação negativa e moderada entre o BSE e os defeitos espermáticos 25 

totais (R=-0,60; P<0,01). O BSE pode ser utilizado como ferramenta complementar 26 

ao exame andrológico. Foi possível a classificação e o ranqueamento dos carneiros 27 

Santa Inês e Dorper de acordo com os parâmetros adotados pelo BSE. 28 

Palavras-chave: Perímetro escrotal. Características seminais. Ovino. Reprodução. 29 
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CORREA, Leandro da Silva. ANDROLOGICAL CHARACTERISTICS AND THE 
USE OF THE BREEDING SOUNDNESS EVALUATION SCORE SYSTEM IN 
SHEEP. 2020. 43p. Dissertation (Master in Health and Animal Production) - 
University Pitágoras Unopar, Arapongas, 2020. 
 1 

ABSTRACT 2 

The present study aimed to evaluate the use of the Breeding Soundness Evaluation 3 

(BSE) scoring system in Santa Inês and Dorper rams. 89 Santa Inês (n=48) and 4 

Dorper (n=41) rams were used, submitted to andrological evaluation and classified 5 

by the BSE scoring system. The proportion of Santa Inês sheep with satisfactory and 6 

questionable performance in the BSE scoring system was 66.6% (32/48) and 33.34% 7 

(16/48), respectively. The average BSE value was higher (P<0.05) in rams with 8 

satisfactory performance (15.83±1.24), compared to those with questionable 9 

performance (12.00±0.87). The proportion of Dorper rams with excellent and 10 

satisfactory performance in the BSE scoring system was 26.83% (11/41) and 73.17% 11 

(30/41), respectively. The average value of BSE was higher (P<0.05) in rams with 12 

excellent performance (19.29±0.45) compared to those with satisfactory performance 13 

(16.77±0.99). In Santa Inês sheep there was a positive and high correlation between 14 

BSE and scrotal circumference (R=0.75; P<0.01) and a negative and moderate 15 

correlation between BSE and total sperm defects (R=-0.52; P<0.01). In Dorper sheep 16 

there was a positive and high correlation between BSE and scrotal circumference 17 

(R=0.69; P<0.01) and a negative and moderate correlation between BSE and total 18 

sperm defects (R=-0.60; P<0.01). The BSE can be used as a complementary tool to 19 

andrological evaluation. It was possible to classify and rank Santa Inês and Dorper 20 

sheep according to the parameters adopted by the BSE. 21 

Keywords: Scrotal perimeter. Seminal characteristics. Sheep. Reproduction. 22 

23 
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5.1 INTRODUÇÃO 1 

A fertilidade dos carneiros é um dos fatores mais importantes para a 2 

eficiência reprodutiva dos rebanhos. A seleção de reprodutores por meio do exame 3 

andrológico tem por finalidade a obtenção de informações que permitem estimar o 4 

potencial reprodutivo dos animais (MAIA et al., 2015). 5 

Kastelic & Thundathil (2008), relataram que o potencial individual de 6 

cada animal não deve ser expresso pela análise de apenas um indicador, devendo 7 

este ser estimado através da combinação de vários parâmetros. 8 

Nesse sentido, muitos estudos têm sido realizados para estabelecer 9 

critérios e parâmetros para avaliar o potencial reprodutivo dos carneiros, em 10 

conjunto com as informações obtidas no exame andrológico (LONE et al., 2017). 11 

Na expectativa de dispor de testes complementares, Ruttle & 12 

Southward (1988), sugerem a utilização do sistema de pontuação norte americano 13 

“Breeding soundness evaluation” (BSE) como ferramenta importante para classificar 14 

e determinar um ranqueamento dos reprodutores. O sistema BSE tem por finalidade 15 

pontuar os reprodutores de acordo com o perímetro escrotal em função da faixa 16 

etária, conjuntamente com a motilidade progressiva retilínea e os defeitos 17 

espermáticos totais, permitindo classificá-los em excelentes, satisfatórios, 18 

questionáveis e insatisfatórios (RUTTLE & SOUTHWARD, 1988). 19 

Contudo, ainda são poucas as informações a respeito da utilização 20 

do sistema de pontuação BSE para seleção de carneiros no país. O presente estudo 21 

teve como objetivo avaliar as características andrológicas e a utilização do sistema 22 

de pontuação BSE em carneiros das raças Santa Inês e Dorper. 23 

 24 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 25 

O presente estudo foi realizado no mês de abril, entre os anos de 26 

2016 a 2018, durante a Exposição Agropecuária de Londrina, localizada no 27 

município de Londrina, estado do Paraná, Brasil, com coordenadas geográficas 28 

entre 23°08’47” e 23°55’46” de Latitude Sul e entre 50°52’23” e 51°19’11” a Oeste de 29 

Greenwich. O clima de Londrina, segundo a classificação de Köppen, é do tipo clima 30 

subtropical úmido, com chuvas em todas as estações, podendo ocorrer secas no 31 

período de inverno (IBGE, 2019). 32 

Todos os procedimentos utilizados foram aprovados pelo Comitê de 33 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Pitágoras Unopar (n°012/16). 34 
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As coletas de dados foram realizadas na primeira quinzena do mês 1 

de abril de cada ano. Foram utilizados 89 carneiros das raças Santa Inês (n=48) e 2 

Dorper (n=41), submetidos ao exame andrológico e classificados pelo sistema de 3 

pontuação Breeding soundness evaluation (BSE). Os animais se encontravam 4 

hígidos, com idade média de 15,33±6,20 meses e escore corporal moderado 3 5 

(escala de 1 a 5) (MORAES et al., 2005). 6 

O exame andrológico seguiu os padrões recomendados pelo Cbra 7 

(2013), sendo realizado em três etapas: etapa I – exame clínico geral (peso corporal, 8 

frequência respiratória e temperatura retal); II – exame clínico especial (perímetro 9 

escrotal, comprimento e largura testicular) e III – exame seminal (volume do 10 

ejaculado, turbilhão, motilidade progressiva, vigor, concentração e morfologia 11 

espermática). A coleta de sêmen foi realizada pelo método de eletroejaculação. 12 

Com base nos dados andrológicos, os carneiros receberam 13 

pontuação para cada parâmetro adotado no sistema: perímetro escrotal – até 08 14 

pontos de acordo com a idade; motilidade progressiva retilínea – até 04 pontos e 15 

defeitos espermáticos totais – até 08 pontos, que, somados, permitiram que se 16 

obtivesse a classificação final em excelentes (19 a 20 pontos), satisfatórios (14 a 18 17 

pontos), questionáveis (13 a 11 pontos) e insatisfatórios (0 a 10 pontos) (RUTTLE; 18 

SOUTHWARD, 1988) (Tabela 6). 19 

 20 

Tabela 6. Sistema de pontuação Breeding Soundness Evaluation (BSE) para 21 
carneiros. 22 

Perímetro escrotal (cm)  

≤16 meses >16 meses Motilidade Defeitos totais 

cm Escore cm Escore % Escore % normal Escore 
>36,0 08 >39,0 08 >80 04 >90 08 

34,0-35,0 07 37,0-38,0 07 60-80 03 75-90 06 
32,0-33,0 06 36,0 06 30-60 02 60-75 04 

31,0 03 35,0 05 <30 01 <60 01 
30,0 02 34,0 04 0 0   
29,0 01 33,0 03 Total de pontos Classificação 

<29,0 0 32,0 02 19-20 Excelente 
  31,0 01 14-18 Satisfatório 
  <31,0 0 11-13 Questionável 
    0-10 Insatisfatório 

Fonte: RUTTLE & SOUTHWARD (1988). 23 
 24 

Adicionalmente, foi mensurado o volume testículos. O volume 25 

testicular foi mensurado comparando-se duas equações matemáticas. Uma através 26 

do modelo sugerido por Unanian et al. (2000) com a equação do volume do cilindro 27 
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VOLC = 2 x [(LARG/2)² x Π x (COMP)] e, outra sugerida por Bailey et al. (1998) com 1 

a equação do prolato esferóide VOLP = 2 x [4/3 x Π x (LARG/2)² x (COMP/2)]. O 2 

volume foi expresso em cm3, representando os dois testículos. 3 

Os dados foram submetidos a estatística descritiva na forma de 4 

média e desvio padrão. Para a comparação das variáveis estudadas foi utilizado a 5 

análise de variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 6 

Além disso, foi realizado o teste de correlação de Pearson, correlacionando os 7 

parâmetros adotados no sistema de pontuação BSE. O nível de significância 8 

utilizado foi de 5% e pacote estatístico utilizado foi o Minitab®, versão 18.1 (State 9 

College, PA, USA). 10 

 11 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 12 

No presente estudo, todos os carneiros das raças Santa Inês e 13 

Dorper apresentaram características andrológicas adequadas, sendo considerados 14 

aptos a reprodução, de acordo com os parâmetros recomendados pelo Cbra (2013). 15 

A proporção de carneiros Santa Inês classificados com desempenho 16 

satisfatório e questionável no sistema de pontuação BSE foi de 66,6% (32/48) e 17 

33,34% (16/48), respectivamente (Tabela 7). 18 

 19 

Tabela 7. Características andrológicas (média ± desvio padrão) de carneiros Santa 20 

Inês, de acordo com o desempenho no sistema de pontuação BSE. 21 
 Desempenho no BSE 

Variável Satisfatório (n=32) Questionável (n=16) 

Idade (meses) 15,10±5,79 14,19±4,82 
Perímetro escrotal (Cm) 34,00±2,34a 30,50±1,06b 
BSE PE (0-8) 5,37±19,94a 1,87±0,93b 
Volume testicular (Cm³) 477,25±124,26a 396,65±99,81b 

Volume ejaculado (mL) 0,75±0,44 0,98±0,43 
Turbilhão (1-5) 4,63±0,66 4,88±0,33 
Motilidade (%) 85,67±5,27 85,80±3,17 
BSE Mot. (0-4) 3,60±0,49 3,87±0,33 
Vigor (1-5) 4,63±0,66 4,88±0,33 
Concentração (x109/mL) 2,16±0,48 2,23±0,54 
Defeitos maiores (%) 5,30±1,68 6,06±1,39 
Defeitos menores (%) 3,93±2,17b 5,25±1,25a 
Defeitos totais (%) 9,23±2,74b 11,31±2,20ª 
BSE DT (1-8) 6,87±0,99a 6,25±0,66b 
BSE final (0-20) 15,83±1,24a 12,00±0,87b 

Legenda: BSE PE=pontuação recebida para perímetro escrotal; BSE Mot=pontuação recebida para 22 
motilidade progressiva; BSE DT=pontuação recebida para defeitos espermáticos totais e BSE 23 
final=total de pontos recebidos. 24 
a,b Média seguida de letras diferentes na mesma linha diferem significativamente (P<0,05), pelo teste 25 
de Tukey. 26 
 27 
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O valor médio do BSE foi maior (P<0,05) nos carneiros com 1 

desempenho satisfatório (15,83±1,24), em relação aos de desempenho questionável 2 

(12,00±0,87). Os carneiros satisfatórios apresentaram maior (P<0,05) pontuação 3 

para perímetro escrotal (BSE PE) (5,37±19,94) e defeitos espermáticos totais (BSE 4 

DT) (6,87±0,99). 5 

Com relação as características andrológicas, o perímetro escrotal 6 

(PE) e volume testicular (VT) apresentaram maiores médias (P<0,05) nos carneiros 7 

com desempenho satisfatório. A porcentagem de defeitos espermáticos menores 8 

(Dm) e totais (DT) foram superiores (P<0,05) nos carneiros com desempenho 9 

questionável. Para as demais variáveis não foi verificada diferença (P>0,05) entre os 10 

carneiros com desempenho satisfatório e questionável (Tabela 2). 11 

A proporção de carneiros Dorper classificados com desempenho 12 

excelente e satisfatório no sistema de pontuação BSE foi de 26,83% (11/41) e 13 

73,17% (30/41), respectivamente (Tabela 8). 14 

 15 

Tabela 8. Características andrológicas (média ± desvio padrão) de carneiros Dorper, 16 

de acordo com o desempenho no sistema de pontuação BSE. 17 
 Desempenho no BSE 

Variável Excelente (n=11) Satisfatório (n=30) 

Idade (meses) 13,00±3,16a 16,90±7,16b 
Perímetro escrotal (Cm) 36,28±1,82a 34,80±1,15b 
BSE PE (0-8) 7,29±0,45a 6,10±1,42b 
Volume testicular (Cm³) 527,98±104,72 497,51±95,01 

Volume ejaculado (mL) 0,50±0,32 0,78±0,47 
Turbilhão (1-5) 5,00±0,00 4,80±0,40 
Motilidade (%) 91,43±2,26 88,17±4,37 
BSE Mot. (0-4) 4,00±0,00 3,80±0,40 
Vigor (1-5) 5,00±0,00 4,80±0,40 
Concentração (x109/mL) 2,39±0,18 2,56±0,28 
Defeitos maiores (%) 4,71±1,03b 6,26±1,12a 
Defeitos menores (%) 1,28±0,83b 3,36±1,49a 
Defeitos totais (%) 6,00±1,64b 9,63±1,87a 
BSE DT (1-8) 8,00±0,00a 6,87±0,99b 
BSE final (0-20) 19,29±0,45a 16,77±0,99b 

Legenda: BSE PE= pontuação recebida para perímetro escrotal; BSE Mot=pontuação recebida para 18 
motilidade progressiva; BSE DT=pontuação recebida para defeitos espermáticos totais e BSE 19 
final=total de pontos recebidos. 20 
a,b Média seguida de letras diferentes na mesma linha difere significativamente (P<0,05), pelo teste de 21 
Tukey. 22 
 23 

O valor médio do BSE foi maior (P<0,05) nos carneiros de 24 

desempenho excelente (19,29±0,45) em relação aos de desempenho satisfatório 25 

(16,77±0,99). Os carneiros excelentes apresentaram maior (P<0,05) pontuação para 26 

BSE PE (7,29±0,45) e BSE DT (8,00±0,00). 27 
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Quanto as características andrológicas, a porcentagem de defeitos 1 

espermáticos menores, maiores e totais foram superiores (P<0,05) nos carneiros 2 

com desempenho satisfatório. Para as demais variáveis não foi verificada diferença 3 

(P>0,05) entre os carneiros com desempenho satisfatório e questionável (Tabela 3). 4 

No presente estudo, os carneiros com melhor desempenho no BSE 5 

apresentaram maior perímetro escrotal e menor porcentagem de defeitos 6 

espermáticos totais. Não foi observado diferença (P<0,05) da motilidade progressiva 7 

entre os carneiros Santa Inês e Dorper. Esses resultados sugerem que a motilidade 8 

progressiva não influenciou diretamente na classificação dos carneiros. 9 

Ley et al. (1990) em seu estudo verificaram maior relevância da 10 

motilidade progressiva e dos defeitos espermáticos totais pelo desempenho 11 

satisfatório (71,1%) de 583 carneiros Dorset, Hampshire e Suffolk. Em outro estudo, 12 

Rutte et al. (1988) verificaram maior relevância do perímetro escrotal no 13 

desempenho insatisfatório (16,0%) de 3.167 carneiros sem raça definida. 14 

Adicionalmente, foram realizadas correlações entre os parâmetros 15 

adotados para o sistema de pontuação e o BSE. Nos carneiros Santa Inês foi 16 

observada correlação positiva e alta entre o BSE e o PE (R=0,75; P<0,01) e 17 

correlação negativa e moderada entre o BSE e os DT (R=-0,52; P<0,01). Nos 18 

carneiros Dorper foi verificada correlação positiva e alta entre o BSE e o PE (R=0,69; 19 

P<0,01) e correlação negativa e moderada entre o BSE e os DT (R=-0,60; P<0,01). 20 

Não foi observada correlação (P>0,05) entre o BSE e a motilidade 21 

progressiva nos carneiros Santa Inês e Dorper. 22 

No presente estudo, as variáveis PE e DT foram de fundamental 23 

importância na determinação da classificação dos carneiros. A ausência de 24 

correlação para motilidade progressiva pode ter ocorrido provavelmente pela 25 

similaridade nos valores encontrados entre os carneiros Santa Inês e Dorper. 26 

Chenoweth (2011); Moghaddam & Pourseif (2014) e Lone et al. 27 

(2017) trabalhando com touros Bos taurus taurus verificaram correlação positiva 28 

entre o BSE e o perímetro escrotal e os aspectos físicos do sêmen e, correlação 29 

negativa com os aspectos morfológicos do sêmen. Correlações semelhantes foram 30 

descritas por Lopes et al. (2013a); Lopes et al. (2016) e Ronda et al. (2019) 31 

trabalhando com touros Bos taurus indicus e Lopes et al. (2013b) com touros 32 

sintéticos. 33 
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Diante dessas informações e a escassez de publicações na espécie 1 

ovina, mais estudos devem ser realizados para a determinação de sistemas seguros 2 

e eficientes para a seleção de carneiros com melhor potencial reprodutivo, onde a 3 

tabela de pontuação pode ser ajustada para uma raça específica. 4 

Adicionalmente, alguns autores, como Moghaddam & Pourseif 5 

(2014) e Garcia-Paloma (2015) sugerem a utilização do BSE com o teste de 6 

capacidade de serviço, para o cálculo da proporção de macho:fêmea em uma 7 

estação de monta. 8 

 9 

5.4 CONCLUSÕES 10 

O sistema de pontuação BSE pode ser utilizado como ferramenta 11 

complementar ao exame andrológico. 12 

Foi possível a classificação e o ranqueamento dos carneiros Santa 13 

Inês e Dorper de acordo com os parâmetros adotados pelo sistema de pontuação 14 

BSE. 15 
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6. ANEXO 11 

[AVB] Decisão editorial 12 

2020-01-27 05:00 PM 13 

 14 

O artigo enviado à revista Acta Veterinaria Brasilica intitulado, "Uso do sistema de 15 

pontuação breeding soundness examination em carneiros das raças Santa Inês e Dorper”/ 16 

“Use of the breeding soundness examination system in Santa Inês and Dorper rams", 17 

retornou com correções obrigatórias para posterior decisão editorial. Segue considerações 18 

abaixo descritas. 19 

 20 

Profa. Dra. Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra 21 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido 22 

anacarla@ufersa.edu.br 23 

Editora Adjunta AVB 24 

___________________________________ 25 

Avaliador A 26 

Sem correção ou comentário. 27 

Avaliador B 28 

Os autores relatam que há poucos estudos a respeito da utilização do sistema de pontuação 29 

BSE para seleção de carneiros. Entretanto, há citações antigas sobre o uso da técnica nesta espécie. A 30 

que se deve o fato de não ser um sistema usualmente utilizado nesta espécie? 31 

Quais as vantagens do uso do sistema em outras espécies? Os autores poderiam ilustrar mais 32 

exemplos da sua utilização e eficácia em outras espécies. 33 

mailto:anacarla@ufersa.edu.br
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Incluir dados sobre latitude e longitude do local, assim como os meses em que ocorreram as 1 

colheitas de sêmen. Incluir a idade média dos animais. 2 

Na linha 99, em resultados e discussão, é relatado "Os carneiros satisfatórios apresentaram 3 

maior (P<0,05) pontuação para perímetro escrotal (BSE PE) (5,37 ± 19,94) e defeitos totais (BSE DT) 4 

(6,87 ± 0,99)." o Termo defeitos totais aparenta relativa contradição com o fato de ter sido maior em 5 

carneiros considerados satisfatórios. Os autores poderiam considerar uma adaptação a tabela do 6 

autor utilizada como referência, modificando o termo por "morfologia espermática". 7 

Nas linhas 144 a 146 (resultados e discussão) não ficou clara a explicação em relação ao 8 

perímetro escrotal e os carneiros sem raça definida. 9 

As correlações encontradas entre BSE e os parâmetros adotados foram esperadas? 10 

Outros trabalhos mostram esse tipo de correlação? Sugere-se uma discussão mais detalhada, 11 

baseada em outros trabalhos. 12 

Não seria esperado encontrar correlação entre BSE e concentração espermática, uma vez 13 

que está diretamente relacionada ao perímetro escrotal? Há alguma sugestão sobre isso? 14 

De que forma os defeitos espermáticos poderiam influenciar na capacidade fecundante do 15 

sêmen? 16 

Diante dos resultados, os autores sugerem que apenas sejam levados em consideração o PE e 17 

DT? 18 

A proporção de carneiros classificados com desempenho satisfatório e questionável, nas 19 

raças utilizadas, está de acordo com o esperado e relatado na literatura? 20 

A referência "LEY, W.B. et al. Use of the point-score system for breeding soundness 21 

examination in yearling Dorset, Hampshire and Suffolk rams." está incompleta. 22 

 23 
 24 
 25 
 26 
Atenciosamente, 27 
 28 

Michelly Fernandes de Macedo 29 

Editora Chefe da Acta Veterinaria Brasilica 30 

 31 


