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O que é Inseminação Artifi cial?

Defi nição - A Inseminação Artifi cial (IA) é a deposição me-

cânica de sêmen no aparelho reprodutor da fêmea através 

de instrumentação adequada e no momento apropriado, 

visando promover a fecundação (encontro do óvulo com 

espermatozoide).

A IA tem como principal objetivo melhorar a Efi ciência
Reprodutiva e Produtiva em relação à monta natural.

A IA é a ferramenta de democratização de genética superior, 
possibilitando agilidade no progresso genético dos rebanhos.
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As vantagens

Podemos citar como vantagens:

• Utilização máxima de reprodutores comprovadamente 

“melhoradores”, já que um ejaculado pode produzir em 

média 50-100 doses de sêmen; a produção média de um 

carneiro é de 100-300 doses de sêmen por semana.

• Torna desnecessária a aquisição de reprodutores na pro- 

priedade, reduzindo custos de investimento e manuten-

ção de uma categoria animal geralmente de alto valor.

• Reduz drasticamente o risco de transmissão de doenças,  

garantindo um controle sanitário mais efi caz ao rebanho 

de fêmeas.

• Permite um melhor controle zootécnico do rebanho possi-

bilitando um registro efetivo de dados.

• Facilita o cruzamento entre raças - a heterose obtida com 

o cruzamento de 2 raças distintas é uma ferramenta 

importante do melhoramento dos rebanhos. Muitas 

vezes utilizam-se como linhagem paterna, raças pouco 

adaptadas ao clima tropical, e a IA possibilita o uso de 

sêmen destes animais em fêmeas de raças adaptadas, 

obtendo-se produtos melhorados.

• Transportabilidade ao sêmen, permitindo que uma fêmea 

seja fecundada por um reprodutor sem que ambos este-

jam fi sicamente presentes em um mesmo local.

• Viabiliza a implantação de programas de Melhoramento 

Genético. 

• Custo benefício altamente atrativo.
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Benefícios econômicos

Atualmente o rebanho Elite já vem usufruindo das vanta-

gens do uso da IA, porém o rebanho comercial de ovinos e 

caprinos destinados ao abate, também pode ser benefi cia-

do, principalmente se considerarmos o aproveitamento da 

heterose obtida entre cruzamentos de raças. Podemos citar 

os seguintes benefícios:

• Democratização da genética;

• Aumento da prolifi cidade média que pode gerar um incre-

mento médio de 30 a 50% no número de borregos nascidos;

• Um incremento do ganho de peso diário do animal de 10 

a 15%, o que reduz o tempo para o abate e gera econo-

mia de alimentação e aumento de produção;

• Um incremento do rendimento de carcaça em 5 a 10%, 

permitindo uma melhora no preço pago ao criador. 

Animais abatidos com a mesma idade. Carcaça ½ sangue comparada 
com carcaça de ovino comum, uma das vantagens da IA.
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Fatores a serem considerados
para o sucesso da inseminação

Existem fatores que interferem, direta ou indiretamente, no 

sucesso da técnica, entre eles podemos citar:

• Fêmea em equilíbrio - depende de nutrição, sanidade, 

manejo e ambiência.

• Local de deposição do sêmen no genital da fêmea - vagina, 

cérvix ou útero.

• Tempo da IA após a detecção de cio.

• Tipo de sêmen (fresco, diluído ou congelado).

• Qualidade do sêmen empregado - é essencial o uso de sêmen 

com um padrão mínimo de qualidade (motilidade, integridade 

de membrana, concentração e morfologia espermática).

• Manuseio do sêmen - a correta manipulação das palhetas 

em qualquer momento da técnica é também importante 

para manutenção da viabilidade espermática. 

• Armazenamento do sêmen congelado, resfriado ou a 

fresco - independente da forma de armazenamento, 

existem condições ideais para fazê-lo.

• Manejo das matrizes, considerando principalmente 

aspectos reprodutivos, nutricionais e sanitários, os quais  

interferem no sucesso de um Programa de IA.

Fêmea em equilíbrio
+

Sêmen de qualidade
+

Inseminador capacitado
 habilidade, vontade, 
comprometimento

Sucesso 
no resultado
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Passo a passo

Desde que foi desenvolvida, a IA já sofreu inúmeras 

modifi cações e ainda está em constante mutação visando 

melhoria e facilitação do processo. Pode ser dividido nas 

seguintes etapas:

Detecção do cio

Sincronização do cio

Técnicas de Inseminação Artifi cial 

IA Transcervical em caprinos 

IA Cervical em ovinos 

IA Transcervical em ovinos 

IA Laparoscópica em ovinos 

Tipos e manipulação de sêmen 

Pontos de atenção

Diferenciais dos produtos Top in Life
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Detecção de cio

CIO = período em que a fêmea deixa ser montada.   

Intervalo de repetição:

Ovinos - 16-21 dias 

Caprinos - 21 dias

 Sinais observados no cio    Ovelha  Cabra

 Aceitação de monta    X  X

 Vulva inchada     X

 Inquietação     X

 Cauda em movimento    X

 Urina e berra com frequência   X

 Presença de muco    X

Geralmente associamos o uso da IA em ovinos e caprinos 

com a sincronização de cio devido a 3 principais fatores:

• Difi culdade de deteção de cio em ovelhas - existe a 

necessidade de rufi ões para detecção das fêmeas em cio. 

Em cabras basta percepção dos sinais.

• Sazonalidade reprodutiva - algumas raças de ovinos 

e caprinos apresentam uma sazonalidade reprodutiva - 

fêmeas apresentam cio apenas numa determinada época 

do ano. Para otimizarmos ou controlarmos a época de 

nascimentos torna-se necessário o uso de protocolos de 

sincronização de cio.

• Estação de monta - a organização da estação reprodutiva 

permite concentrar ou organizar época de parição, desma-

ma e abate de cordeiros. Isso facilita o manejo dos animais.

• Custo benefício - diluição de custos da técnica de IA em 

um número maior de animais.
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Rufi ões

O uso de rufi ão é importante para a correta detecção do cio 

no rebanho de fêmeas a ser inseminado. Existem diversas 

técnicas para o preparo dos mesmos:

• Vasectomia - mais utilizada.

• Epididectomia caudal.

• Desvio lateral do pênis - nem sempre funciona se 

utilizado isoladamente, pois a libido da espécie é alta e os 

animais conseguem realizar a penetração.

• Fêmea androgenizada - 01 ampola de testosterona* a 

cada 30 dias. A primeira aplicação deve ser com 30 dias 

de antecedência da data de início dos trabalhos.

 

Rufi ão em serviço de detecção de cio em ovelhas. 

Detalhe para a marca deixada na fêmea em cio.

Rufi ão em serviço de detecção de cio em ovelhas.

*Propionato de testosterona 30 mg; Fenilpropionato de testosterona 60 mg;

Isocaproato de testosterona 60 mg; Decanoato de testosterona 100 mg
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Importante:

• Utilizar rufi ão após ter certeza que não há mais células 

espermáticas - coletar pelo menos 4 ejaculados e avaliar.

• Cuidado com transmissão de doenças; quando houver coito.

• Manter os animais longe do lote de fêmeas quando não 

estiver trabalhando - evitar desgaste desnecessário.

• Utilizar mistura de graxa com pó xadrez na região do peito 

ou abdominal para que o mesmo identifi que as fêmeas 

em cio.

• A proporção ideal é de 1 rufi ão para até 25 ovelhas. Esse 

número pode ser maior se houver separação das fêmeas 

que já foram detectadas em cio para um outro lote, redu-

zindo o número de fêmeas que necessitam de avaliação. 

Local recomendado (peito - indicação da marca vermelha) para passar a mistura de 

graxa colorida (pó xadrez) utilizada em rufi ão para identifi cação de fêmeas em cio.

A IA deve ser realizada:
 em 12hs após a detecção do cio.
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Sincronização de cio

Atualmente existem várias opções de protocolos de sin-

cronização de cio. A escolha depende do quanto se quer 

investir e da porcentagem de cio/ovulação que se espera 

obter. A tabela abaixo descreve vantagens e desvantagens 

de alguns protocolos:

Considerações importantes:

• Aspecto nutricional das fêmeas - Nutrição e sal mineral 

específi co para ovinos e caprinos.

• Condição corporal - o ideal é trabalhar com animais com 

escore entre 2,5 a 3.

• Ausência de problemas de cascos.

• Esquema de Vacinação em dia (Clostridioses principalmente).

• A borrega deve ser inseminada pela 1ª. vez com, no míni-

mo, 70% do peso que ela terá quando for adulta.

• Evitar transferência de fêmeas nos lotes.

• Evitar estresse 4 semanas antes e depois da IA (transporte).

• Custo da matriz vazia por dia - fator importante para se 

conhecer a vantagem do uso da sincronização de cio.

Protocolo Hormônios
Período de espera para 

detectar o cio

% de cio 

esperado

1 1 Aplicação de prostaglandina 36 - 48hs 30 - 40%

2
2 Aplicações de prostaglandina

com intervalo de 10 dias

36 - 48hs após a

2ª aplicação
30 - 50%

3
1 Aplicação de prostaglandina + 

progestágeno

24 - 36hs após a retirada 

da esponja
70 - 80%

4
1 Aplicação de prostaglandina + 

progestágeno + ecG

24 - 36hs após a retirada 

da esponja
90 - 98%
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Custo x Benefício do uso de
protocolos de sincronização de cio

A grande vantagem do uso dos protocolos de sincronização 

de cio é a redução do custo de produção. Mas como, se 

um protocolo custa R$ 25,00 por fêmea?

Exemplifi cando, vamos considerar algumas hipóteses:

• Custo diário de manutenção da fêmea: R$ 1,00;

• Custo do protocolo hormonal R$ 25,00/fêmea;

• Dias abertos = dias entre a parição e nova prenhez;

• Duração da gestação - 150 dias.

R$215,00 - R$90,00 = R$125,00 de benefício

versus R$25,00 de investimento

1 parto por ano, ou seja, 215 dias abertos:

(365 dias - 150 dias de gestação)
215 dias x R$1,00 = R$215,00 
Valor gasto com a manutenção da matriz 

pelo período em que a fêmea não está 

produzindo.

1 parto a cada 8 meses, ou seja, 90 dias abertos:

(240 dias - 150 dias de gestação)
90 dias x R$1,00 = R$90,00 
Valor gasto com a manutenção da matriz 

pelo período em que a fêmea não esta 

produzindo.

Não
utilizando o 
protocolo

Utilizando 
o protocolo
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As técnicas de inseminação

A aplicação do sêmen no genital feminino pode ser 

realizada também por 3 formas, cada uma com vantagens 

e desvantagens. A Tabela abaixo descreve as características 

de cada uma delas:

*Resultado varia muito entre técnicos - a habilidade e destreza manual é fator 

determinante do sucesso da técnica.

IA por laparoscopia em ovinos é um procedimento 
cirúrgico simples, mas deve ser realizado por médico 

veterinário qualifi cado.

Fonte: Adaptado de E.S.E. Hafez, & B. Hafez, 2000.

Método  Instrumento
necessário  

Local de
deposição

sêmen  

Tipo de
sêmen  

Condições
mínimas da

dose de sêmen  

Espécie
animal 

Sucesso
esperado

 
     Prenhez 

Cervical  
espéculo e

pistola
 

1º Anel
cervical

extra
uterina

 

 

fresco
diluído

 

300x106 cel.
80% motilidade

<20% de defeitos
morfológicos

100x106 cel.
40% motilidade

<20% de defeitos
morfológicos

100x106 cel.
40% motilidade

<20% de defeitos
morfológicos

100x106 cel.
80% motilidade

(sêmen fresco) ou
40% motilidade

(resfriado ou
congelados)

<20% de defeitos
morfológicos

  

  

 

ovina  80 - 90%80%

60 - 80%70%

50 - 80%60%

20 - 65%*50%

 

Trans
cervical

Trans
cervical

 
espéculo e
aplicador
próprio

espéculo e
aplicador
próprio

 
Último

anel
cervical

  

fresco,
resfriado

ou
congelado

resfriado
ou

congelado

resfriado
ou

congelado

 caprina  

  

corpo
uterino

(tentativa) 
intra

uterina

  

 

  ovina  

Laparoscopia  laparoscópio  
nos cornos

uterinos
intrauterina

  
  

ovina  
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Passo a passo - 
IA transcervical em caprinos 

Confi ra a sequência para realizar a IA em caprinos:

1) Materiais necessários:
1. Espéculo 15cm (kollins),

2. Lanterna,

3. Aplicador de sêmen caprinos,

4. Bainha sanitária,

5. Termômetro, 

6. Pinça Anatômica de 25cm

- caixa de isopor

- cortador de palheta

- luva 

2) Higienização da vulva:
Limpar com água e sabão e secar 

com papel toalha a região da vulva e 

ânus da fêmea para evitar contami-

nação com fezes.

3) Contenção da matriz:
Após examinar a fi cha da matriz, contenha a mesma com as se-

guintes opções: (a) Posição 90º com cabeça para baixo; (b) Po-

sição Quadrupedal, sobre plataforma elevada; (c) Posição 45ºC 

com cabeça para baixo sobre cavalete de madeira; (d) idem a c 

em cavalete de cano de PVC 8”. Vantagens do cavalete de PVC 

- material leve, desmontável, higiênico e confortável.

a b c d

1 3

2
6

5

4
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4) Preparo do aplicador:
a. Exteriorize a ponta da bainha através de uma pequena 

abertura na embalagem.

b. Descongelar o sêmen em água a 35ºC por 20 segundos 

(palheta fi na). Na água, a palheta deve permanecer em 

pé e com a bucha para baixo.

c. Retirar a palheta da água com pinça, e enxugar com 

papel toalha.

d. Cortar a ponta da palheta (corte reto).

e. Introduzir a palheta no aplicador com a ponta cortada 

voltada para a abertura.

f. Introduzir a bainha.

Vide MANUSEIO DO SÊMEN para mais
detalhes da descongelação

5) Introdução do espéculo:
Após a limpeza:

a. Passar gel lubrifi cante no 

espéculo.

b. Abrir os lábios vulvares.

c. Introduzir o espéculo vaginal 

em um ângulo de 60º em 

relação ao assoalho da vagina.

d. Abrir o espéculo até conse-

guir visualizar o anel cervical, 

com auxílio de uma fonte luminosa.

       

Obs: esses procedimentos devem ser rápidos para evitar
o comprometimento do sêmen descongelado.

Vide MANUSEIO DO SÊMEN para mais
detalhes da descongelação
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6) Introdução do aplicador:

Introduzir o aplicador já montado na abertura do primeiro 

anel cervical e lentamente movimentá-lo para que ultra- 

passe a cérvix por completo, até sentir o aplicador com 

livre movimentação.

   

Detalhe do 1º anel cervical, local de introdução do aplicador.

7) Massagem no clitóris: 

empurrar o êmbolo do aplicador, até que todo o sêmen 

tenha sido depositado no útero e posteriormente, retirar o 

aplicador, espéculo e massagear o clítóris.
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Passo a passo - 
IA cervical em ovinos 

Confi ra a sequência correta para realizar a inseminação 

artifi cial pelo método cervical em ovinos:

1) Materiais necessários:

1. Espéculo,

2. Lanterna,

3. Pipeta ou pistola

- termômetro

- caixa de isopor

- luva 

  

2) Higienização da vulva:

Limpar com água e sabão e 

secar com papel toalha a região 

da vulva e ânus da fêmea para 

evitar contaminação com fezes.

3) Contenção da matriz:

Após examinar a fi cha da matriz, contenha a mesma em 

cavaletes ou troncos apropriados, como mostra a fi gura.

4

3

21
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4) Introdução do espéculo:

Após a limpeza:

a. Passar pequena quantidade 

de gel lubrifi cante no espéculo.

 b. Abrir os lábios vulvares.

c. Introduzir o espéculo vaginal 

em um ângulo de 60º em 

relação ao assoalho da vagina.

d. Abrir o espéculo até conseguir 

visualizar o anel cervical, com auxílio de uma fonte luminosa.

       

5) Aplicação do sêmen:

a. Puxar 0,1ml do sêmen diluído 

(na concentração de 300 

milhões de espermatozóides) 

na ponteira da pipeta.

b. Depositar o sêmen no 

primeiro anel cervical, lenta-

mente, evitando o refl uxo.

c.  Retirar o espéculo.

d. Massagear o clitóris.

       

Detalhe do local de aplicação do sêmen no 1º anel cervical.

Vide MANUSEIO DO SÊMEN para mais detalhes da 

manipulação do sêmen resfriado
Vide MANUSEIO DO SÊMEN para mais detalhes

da manipulação do sêmen resfriado
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Passo a passo - 
IA transcervical em ovinos 

Confi ra a sequência correta para realizar a inseminação 

artifi cial pelo método transcervical em ovinos:

1) Materiais necessários:

1. Espéculo,

2. Lanterna,

3. Aplicador 

transcervical 

de ovinos,

4. Pinça de Allys 

25cm,

5. Termômetro,

6. Pinça Anatômica,

7. Cortador de palheta

- caixa de isopor 

- álcool, fósforos e caixa de inóx

- luva

2) Contenção da matriz:

Após examinar a fi cha da matriz, contenha a mesma na 

posição 45º com cabeça para baixo, sobre cavalete.

1

7 3

4

2

6

5
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3) Higienização da vulva:

Limpar com água e sabão e secar com papel toalha a 

região da vulva e ânus da fêmea para evitar contaminação 

com fezes.

4) Introdução do espéculo:

Após a limpeza:

a. Passar pequena quantidade de gel lubrifi cante no espéculo.

b. Abrir os lábios vulvares.

c. Introduzir o espéculo vaginal em um ângulo de 60º em 

relação ao assoalho da vagina.

d. Abrir o espéculo até conseguir visualizar o anel cervical, 

com auxílio de uma fonte luminosa.
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5) Pinçamento da cérvix:

Após a introdução do espéculo e com auxílio de fonte lu-

minosa, pinçar o lábio do anel cervical na posição 13:50hs. 

Tracionar a pinça para exteriorizar o primeiro anel cervical, 

retirando ao mesmo tempo, o espéculo do canal vaginal.       

Manusear gentilmente durante o tracionamento da 
cérvix para a rima vulvar, sempre respeitando os 

limites fi siológicos de cada fêmea.

O pinçamento é atraumático se realizado com 
instrumental adequado e realizado com a técnica correta
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6) Introdução do aplicador:

a. Com a cérvix exposta, intro-

duzir o aplicador montado 

com o dilatador e gentilmente 

ir movimentando o aplicador 

até que o mesmo ultrapasse 

todos os anéis cervicais, irá 

sentir o aplicador livre quando 

isso acontecer.

b. Descongelar o sêmen em  

água a 35ºC por 20 segundos 

palheta fi na).

c. Secar a palheta com papel toa-

lha e cortar a ponta (corte reto).

d. Retirar o dilatador do aplicador.

e. Introduzir a palheta no aplicador.

f. Introduzir o embolo e depositar 

o sêmen.

g. Retirar o aplicador e pinça de 

Allys.

h. Massagear o clitóris.

Obs: O aplicador deve ser higienizado com água,
detergente neutro e seco em bandeja com fogo. 

Recomenda-se a utilização de mais de um
conjunto para agilizar o processo em lotes

de número grande de animais.

Vide MANUSEIO DO SÊMEN para mais detalhes 

da descongelação
Vide MANUSEIO DO SÊMEN para mais

detalhes da descongelação
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7) Assepsia do aplicador transcervical de ovinos:

Procedimento em 4 etapas:

a. Lavar o aplicador em solução de clorexidine 0,04%, 

externamente com uma bucha e internamente com 

uma escova própria.

 b. Transferir o aplicador para bandeja com água limpa e 

esfregar novamente.

 c. Transferir o aplicador para bandeja com alcool 70%.

 d. Transferir o aplicador para uma bandeja de inox e 

fl amba-lo em álcool.

Aguarde o resfriamento do
aplicador para reutilizá-lo.

É recomendado que tenha em mãos mais um kit de
inseminação (aplicador, espéculo e pinças de Allys),

quando for trabalhar com lote de vários animais,
principalmente se estiver lidando com protocolo de IATF.
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IA por laparoscopia

O método de IA laparoscópica é um método cirúrgico, 

devendo ser realizado apenas por médico veterinário 

capacitado, entretanto apenas como ilustração segue a 

sequência de passos:

1) Tricotomia  

2) Contenção

3) Assepsia

4) Introdução dos trocaters

5) Posicionamento dos cornos uterinos

6) Montagem do aplicador de sêmen - a bainha possui 

    uma microagulha que permite injetar o sêmen na luz do 

    corno uterino

7) Introdução de metade da dose em cada corno uterino

Local de aplicação do sêmen
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Formas de 
armazenamento de sêmen

O armazenamento do sêmen - existem 3 formas de se 

conservar o sêmen, mantendo a viabilidade espermática:

Sêmen fresco diluído - ejaculado é prontamente diluído 

após a coleta e fracionado para inseminar diversas fêmeas. 

Metodologia bastante utilizada nas propriedades de criação 

extensiva. Objetiva maximizar o uso do reprodutor.

Sêmen resfriado - sêmen diluído e armazenado entre 

8-15ºC em refrigerador ou containers específi cos, manten-

do sua viabilidade por até 72hs. Geralmente mantido em 

tubo e, no momento da IA, pode-se envasar em palhetas, 

se o método de inseminação for o transcervical. Para o 

método cervical não é necessário o envase em palhetas 

(utilização de pistola ou pipeta).

Sêmen congelado - sêmen diluído e congelado, armazena-

do em botijões contendo nitrogênio líquido a uma tempera-

tura de -196ºC, permitindo assim a preservação das doses 

de sêmen congeladas por muitos anos. No momento da 

utilização, a dose de sêmen deve ser descongelada em água 

morna a 35ºC por 20 segundos em caso de palheta fi na.
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O manuseio do
sêmen resfriado

A qualidade do sêmen é um dos principais fatores que 

interferem no sucesso da técnica de IA. Para sua manuten-

ção são necessárias algumas medidas importantes:

Armazenamento

Manter temperatura de armazenamento constante (máximo 

de 15ºC). O ideal é manter entre 8-10ºC o que aumenta o 

tempo de viabilidade espermática. Em 72 horas, geral-

mente, o sêmen já atinge níveis críticos de viabilidade, 

restringindo seu uso.

No momento do uso

• Não esquentar o sêmen para a IA.

• O sêmen é enviado a granel (frasco contendo sêmen diluído) 

- manter o frasco dentro da geladeira até o momento do uso.

Evitar alterações de temperatura de armazenagem.

Contêiner para envio de sêmen resfriado.
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O manuseio do 
botijão de sêmen

• Botijões de nitrogênio - manter nível mínimo de nitrogênio 

de 18 cm.

• Manipular as canecas com 7-10 cm abaixo da boca dos 

botijões.

• Manipular as palhetas com pinça e nunca com a mão.

• A bucha da palheta deve sempre estar para baixo quando 

colocada nas raques.

O período de armazenamento é indeterminado,
se mantidas as condições mínimas exigidas.
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O manuseio do
sêmen congelado

Como descongelar

• A bucha da palheta deve sempre 

estar para baixo quando for des-

congelar a palheta em água.

• No momento da IA, descongelar 

as palhetas em água aquecida a 

35ºC por 20 segundos em caso 

de palheta fi na.

• Utilizar termômetro aferido.

• Sempre manusear a palheta com 

pinça.

• Secar a palheta com papel toa- 

lha, sem esfregar, antes de cortar 

a extremidade.

• Cortar a extremidade oposta a 

bucha.

Cuidado com termômetros digitais e/ou descongeladores 
automáticos! É aconselhável uso concomitante de termô-
metro de mercúrio para dupla checagem da temperatura.
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A palheta de sêmen - 0,25ml

  TILXX      CR    Nome do Animal    FBB0000000    PARTIDA   TOPINLIFE

- TIL XX - Código de Rastreabilidade

- CR - Código da Raça - seguindo tabela do MAPA

- NOME DO ANIMAL - Apelido e Nome do Reprodutor na ARCO 

- FBB 000000 - Registro do Reprodutor na ARCO 

- Partida - Data coleta (dia/mês/ano) - no Salto (1, 2 ou 3)

- TOPINLIFE - Nome da Empresa que industrializou a dose

CÓDIGOS DE RAÇA
SI ........... Santa Inês   DR ......... Dorper
WD ........ White Dorper            IF ........... Ile de France
TX .......... Texel   SF .......... Suffolk
BO ......... Boer    SA .......... Saanen 
AL .......... Alpino

 

OVINO

• Após o descongelamento,      

   secagem e corte da 

   palheta, retire o dilatador 

   e introduza a palheta com  

   a extremidade cortada 

   para frente.

• Introduza o embolo.

Descongelar a palheta
somente após ter 

ultrapassado os anéis 
cervicais com o 

aplicador + dilatador

CAPRINO

• Após o descongelamento, 

   secagem e o corte, intro-

   duzir a palheta no aplica-

   dor, com a extremidade 

   do corte para frente,

• Vestir a bainha no aplicador. 

• Introduzir o aplicador e  

   após ultrapassar os 

   anéis cervicais, colocar o 

   êmbolo.

O manuseio do
sêmen congelado
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Pontos de atenção

1) Quando podemos ter certeza que o animal está em cio?
Quando estiver aceitando monta. É importante marcar a hora 

da observação feita. 

2) O uso de rufi ão é essencial para a detecção de cio?
Em ovelhas sim, principalmente pela quantidade de cios notur-

nos ser alta, e também pela ausência de sinais perceptíveis.

Em cabras a sinalização da fêmea basta.

3) Quais os cuidados antes da IA?
Observar a fi cha, preparar todo material e fazer a higienização 

da vulva.

4) Como a palheta de sêmen deve ser descongelada?
Em água a 35ºC por 20 segundos em caso de palheta fi na. 

Sempre com a bucha para baixo e água sufi ciente para 

descongelar a palheta em pé.

5) Como manipular o botijão de sêmen?
Observar o nível de nitrogênio do botijão, que nunca pode ser 

inferior a 18cm. Retirar as palhetas dos raques respeitando a 

altura de 7cm abaixo da boca do botijão e em até 5 segundos. 

Caso não consiga abaixe a caneca e tente novamente.

6) Qual o momento ideal para a IA?
12 horas após a aceitação da monta.

7) Qual o momento ideal para inseminação artifi cial em 

tempo fi xo (IATF)?
Borregas - 50hs após a retirada da esponja

Ovelhas - 55hs após a retirada da esponja

Cabras - 40-45hs após a retirada da esponja
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Diferenciais dos
produtos Top in Life

A Top in Life tem como fi losofi a e meta qualidade nos seus 

produtos e serviços. Assim para entregar a nossos clientes 

uma dose de sêmen nos padrões Top in Life, começamos 

nosso trabalho desde o quarentenário dos animais indo 

até a entrega dos produtos. Podemos indicar alguns dos 

principais fatores que nos diferenciam:

Manejo nutricional individualizado - visando o bem estar 

animal e otimizar a produção de sêmen dos reprodutores.

Manejo sanitário - condizente com protocolo de expor-

tação Controle sanitário que se inicia no quarentenário 

(entrada dos animais na Central) e mantém uma rotina de 

reavaliação com exames diagnósticos a cada 6 meses de 

todos os animais residentes no Centro. Atualmente contro-

lamos as seguintes doenças:

  • Epididimite Ovina (Brucella ovis),

 • Brucelose (Brucella abortus e Brucella melitensis), 

 • Tuberculose,

 • Leptospirose,

 • Lentiviroses: 

    • CAE - Artrite/Encefalite de Caprinos

    • MAEDI-VISNA - Pneumonia Progressiva de Ovinos

 • Linfadenite,

 • Espermocultura por amostragem.

Obs: O animal estará apto a colheita de sêmen
quando obtiver resultados negativos de

todos os exames descritos acima.
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Controle de qualidade do sêmen - as doses de sêmen 

serão liberadas somente quando apresentarem padrões 

mínimos de qualidade, estabelecidos pelo Departamento 

Técnico da Top in Life, incluindo padrões de avaliação semi-

nal e espermograma (exame microbiológico). Em detalhes, 

a partida de sêmen liberada para comércio deve apresentar 

as seguintes condições mínimas:

• Concentração mínima de 100x106 espermatozóides, ou 

40x106 espermatozóides viáveis pós-descongelação,

• 40% de motilidade a descongelação,

• Vigor 3 a descongelação,

• 20% de motilidade após 3hs de incubação a 37ºC,

• Vigor 3 após 3hs de incubação a 37ºC,

• Integridade de membrana superior a 45% após descongelação,

• Defeitos de morfologia espermáticos em quantidade infe-

rior a 20% de Defeitos Totais e inferior a 10% de Defeitos 

Maiores (de cabeça espermática),

• Microbiológico negativo para patógenos como a Brucella 

sp, Pseudomonas sp, Enterobactérias, Campylobacter e 

Trichomonas e para patógenos saprófi tas (Enterobacter 

sp) será permitido até 500UFC, seguindo normas da OIE.

• Distribuição controlada das doses de sêmen de uma 

mesma partida - a partida é distribuída para pelo menos 2 

a 3 propriedades diferentes, garantindo-nos informações 

importantes para avaliar o sucesso da técnica.

• Banco de DNA de todos os doadores de sêmen disponível 

para testes de paternidade.
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As difi culdades da técnica de IA

Como toda técnica, a IA tem suas vantagens e desvantagens. 

Porém, se praticada corretamente, as desvantagens são 

totalmente compensadas. 

As maiores difi culdades desta tecnologia são:

• Tamanho reduzido dos animais impossibilitando a introdução 

manual no reto para auxiliar na IA. 

• Anatomia diferenciada da cérvix - a transposição da cérvix 

da ovelha necessita de artefatos e técnicas específi cas 

para a introdução do sêmen dentro do útero.

• Difi culdade de detecção do cio nas matrizes - principal-

mente fêmeas ovinas não demonstram sinais evidentes 

de cio perceptíveis ao homem. Por isso da importância do  

uso de rufi ões, principal ferramenta para detecção de cio 

em ovinos.

Todavia, a atualização tecnológica vem buscando alternati-

vas para superar tais problemas. Apesar das difi culdades, 

as vantagens da técnica superam suas desvantagens. 
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What is Artifi cial Insemination?

Defi nition - The artifi cial Insemination (AI) is the manual 

deposition of the semen into the female reprocutive tract, 

using special and convenient  artefacts or instruments, in 

the right time. The goal is promote the fecundation (sperm 

and ovulun nidation).

The principal goal of AI is improve the productive and
reproductive effi ciency when compared with natural breeding

The AI is the best of superior genetic democratization, where 
it’s possible more agility and progress in genetic improvement.
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The advantages

The advantages of AI:

• Maximal utilization of the best reproducers or proved rams or 

bucks, even though one semen bath is possible to produce 

50-100 semen frozen doses; 100 to 300 doses per week.

• Making unnecessary the acquisition of males, reducing 

costs with investments and maintenance.

• Helping your herd sanitary control - reduce the sexual 

diseases transmission risk as Brucelosis, Leptospirosis, 

like others.

• Helping in a better herd control - effective register of the 

animals data.

• Making easier the crossbreeding - the heterosis of 2 

different breeds genes is an important tool to genetic 

improvement in your herd. Being a good point when you 

need to use some breed not adapted to your region, as 

a paternal choice to improve some characteristic in our 

herd. Just need to use the semen of that breed and get 

the expected results.

• Semen transportability and international relationship with 

genetic transportation.

• Turning viable the genetic improvement programs implantation.  

• Attractive cost- benefi ts.
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Economical benefi ts

In ovine and caprine reproduction, the AI is an important and 

common tool in the “Show” farms, but not in the commer-

cial ones. But we need that tool (AI) to get the necessary 

genetic improvement to commercial herds, like the bovine 

meet industry does in these days. It’s possible to mention:

• “The best genetic” democratization;

• Improvement of the herd prolifi city in average - 10-50% 

more lamb births in the next generations. Prolicity is a 

hereditary characteristic, but we can work with reproductive 

management too;

• Improvement of 10-15% in the lambs weight gain daily. 

This point reduce the birth-slaughter time, and the pro-

duction costs;

• Improvement of 5-10% in the lamb carcass next generation. 

Lambs slaughters with the same age. Carcass of selected animal, compared 
with crossbreed (½ blood) and common lamb. An advantage of using the AI.
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Important factors to
AI success

There are some factors that interfere direct or indirect in 

the use AI success, like:

• Equilibrated female - it depends of nutrition, sanity, 

management and animal comfort.

• Semen deposition local in the female tract - depends on 

the AI technique - vagina, cervix or uterus.

• Time between estrus detection and AI.

• Semen type - fresh, chilled or frozen/thawed.

• Semen Quality - is essential the use of semen with a 

minimal pattern and quality control (motility, membrane 

integrity, sperm concentration and morphologic).

• Semen Handling - a correct handling of the straws at any 

time of the AI technique (cryotanks handling, thawing 

procedure or AI gum preparation) is important to keep the 

sperm viability. 

• Semen storage - frozen, chilled or fresh - depending on the 

storage type, there are good ways to handle the semen.

• Equilibrated females, considering reproductive, nutritional 

and sanitary aspects.

Equilibrated female
+

Semen quality and handling
+

Capable inseminator
 ability, will and

commitment

Sucess of
the AI
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Step by step

The AI technique has been suffering so many alterations, 

since that it developed, in a continuous process, looking for 

process facilitation and better results. The technique can be 

divided in the following steps:

Estrus detection

Estrus synchronization

AI technique 

Transcervical AI in does 

Cervical AI in ewes 

Transcervical AI in ewes 

Laparoscopic AI in ewes 

Types and handling of semen 

Attention points

Top in Life products differential
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Estrus detection

ESTRUS = period that female accept the breeding.   

Interval of repetion:

Ewes - 16-21 days 

Does - 21 days

 Estrus behavior signals    Ewe  Doe

 Breeding accepted    X  X

 Swollen vulva     X

 Unrest or unconfortable     X

 Excessive Moviment of the tail   X

 Urine and shout with frequence   X

 Mucus presence    X

Generally we associate the AI use with estrus synchronization 

in sheep and goats considering 3 principal factors:

• Diffi culty in ewe estrus detection - in ewe is necessary 

the use of teasers for estrus detection. In does only the 

signals perception are enough.

• Breed season - for some breeds, in some regions 

(depends on latitude), is common a seasonal breeding - 

estrus only in a period of the year (night longer). The estrus 

synchronization is a tool to break this cycle and distribute 

the birth in different periods in a year.

• Management organization - you can determine the breed 

season, concentrate the lamb birth, weaning, and slaughter 

in periods to your interest.

• Practice - permitting the AI in large number of animals 

in the same day or period, that you want. Diluting the 

veterinary costs or inseminator.
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Estrus detection in
ewe - Teaser 

The teaser use is an important point for a correct estrus 

detection in ewe that will be inseminated. There are different 

ways to prepare a sheep teaser: 

• Vasectomy - surgical  procedure must be prepared 60 

days before using. There are sanitary risks on the penis 

penetration.

• Caudal Epididectomy - surgical procedure, must be 

prepared 60 days before using. There are sanitary risks on 

the penis penetration. Short life (2 years in average).

• Lateral Penis Deviation - not recommended because the 

high libido and the possibility of penetration. 

• Androgenized Female - 01 testosterone ampoule* every 

30 days. The fi rst shot need to be 30 days before using it.

 

Sheep teaser in estrus detection service. The important point is the

local of the spot made by the teaser - ideal is on the top of the back.

 Sheep teaser in service.

*Testosterone Propionate 30 mg; Testosterone Phenylpropionate 60 mg;

Testosterone Isocaproate 60 mg; Testosterone Decanoate 100 mg
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Important points:

• Only use the teaser after your certain that there are no 

more sperm cells.

• Be careful with your herd sanitary control - the teaser 

could be a vehicle to disseminate some diseases; be 

careful when the teaser was prepared by technical that 

permits the breed.

• Avoid unnecessary teaser work - keep out the teasers from 

your female herd when outside the breeding season.

• Use a mixture with grease, oil and powder ink to make a 

paste to use in your teaser breast.

• Teaser ideal proportion: females is 1:25, but it’s possible to 

modify this management alterations. Each case, one case. 

• Looking for inked ewes for 2-3 times a day (minimal). 

Correct position (breast) to use the ink grease

for the estrus teaser identifi cation.

AI must be done 12 hs after the
estrus detection by the teaser.
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Estrus sychronization

There are many options to do an estrus synchronization. 

Depending on the % of estrus, % of ovulation/estrus do you 

want, it will be infl uenced on the costs to protocol too. The 

table bellow describes some advantages and disadvantages 

in some protocols. 

Important considerations:

• Nutritional score - ideal is 2,5 (score 1-5).

• Nutritional and specifi c mineral salt for ovine and caprine.

• Health - body and hooves.

• Vaccination schedule on time (Chlostridiosis is important).

• The fi rst AI - female with 70% adult body weight.

• Be careful with management, stress, transportation.

• Evitar stress 4 semanas antes e depois da IA (transporte).

Protocol Hormones Time to estrus detection
% estrus 

expected

1 1 Prostaglandin shot 36 - 48hs 30 - 40%

2
2 prostaglandin shots with 10 

days between them

36 - 48hs after

the 2nd shot
30 - 50%

3
1 Prostaglandin shot + vaginal 

implant of progesterone

24 - 36hs after removing

the vaginal implant
70 - 80%

4
1 Prostaglandin shot + vaginal 

implant of progesterone + ecG

24 - 36hs after removing

the vaginal implant
90 - 98%
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Cost x Benefi ts to use estrus
synchronization protocols

The greatest vantage of use the estrus synchronization 

protocol is the reduction of production cost. But, how if the 

protocol cost $25/female?

Exemplifying , we’ll considering some hypothesis:

• Diary cost of female $1,00;

• Cost of hormonal cost $25,00/female;

• “Opening days” = period between birth and new pregnancy;

• Gestation period - 150 days.

$215,00 - $90,00 = $125,00 of benefi ts

versus $25,00 of investiment

1 birth/year that means, 215 opening days:

(365 days in a year - 150 pregnancy period)
215 days x $1,00 = $215,00 
Value expanding with not productive female.

1 birth each 8 months that means 90 

opening days:

(240 days - 150 pregnancy period)
90 days x $1,00 = $90,00 
Value expanding with not productive female.

Not
using the 
protocol

Utilizando 
o protocolo
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AI techniques

There are 3 different ways to introduce the semen into 

the female genital tract - cervical, transcervical and uterus 

horn. Each one there are advantages and disadvantages, 

described in the table bellow:

AI laparoscopic is a surgical method,
a simple one, but must be done

by veterinarians only.

Source: Adapted from E.S.E. Hafez, & B. Hafez, 2000.
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Step by step - 
Transcervical AI in does 

The correct sequence to do the AI in does:

1) Supplies:
1. Vaginal Speculun 15cm (kollins),

2. Flashlight,

3. Caprine AI gum,

4. Sheat for the caprine AI gum,

5. Termometer, 

6. Anatomical clamp 25cm

- thermal box

- straw cutter

- procedure gloves 

2) Vulva asepsis:
Cleaning with water and soap and 

dry the vulva region with paper towel 

- avoiding the fecal contamination.

3) Countaing the female:
It’s possible to countain the female in so many ways, but it’s 

important  not stress the female in this time. The best way to 

do it is put her in a 45º with down head. The best way. Home 

made - 90cm high, 8” pipe structure.

1 3

2
6

5

4

a b c d
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4) Preparing the caprine AI gum:
a. Thawed the straws in water bath 35ºC per 20””  

(0,25ml straw). In water, vertical position, and with the 

cotton down.

b. Remove the straw for the water bath using anatomical 

clamp, dry with the paper towel. Keep the straw cover 

by the paper towel.

c. Cut the straw in the correct side and keep the straw 

cover by the paper towel.

d. Put the straw into the AI gum.

e. Put the gum into the sheat.

See SEMEN HANDLING CHARPTER 
for more information about semen thaw

5) Vaginal speculum introduction:
After asepsis:

a. Put a little amount of gel lub.

b. Open the vaginal lips.

c. Introduce the vaginal specu-

lum with 60º angle (be careful 

with the urinary meatum).

d. Open the speculum until it’s 

possible to see the fi rst cervi-

cal ring, using a fl ashlight.

       

Agility is important for reducing stress in this steps.

See SEMEN HANDLING CHARPTER 
for more information about semen thaw
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6) Introduction of the AI gum:

The AI gum ready must be introduced on the 1st cervical 

ring and using gently handle movements, work to cross 

every cervical rings. You will feel the gum with free cross 

into the cervix.

   

Detail of the 1st cervical ring, the correct local to introduce the AI gum.

7) Clitoral massage: 

Pull the AI gum piston 

to introduce the semen 

into the uterus and 

remove the AI gum, 

the speculum and put 

the female in the right 

position. After that, do 

a clitoral massage - it 

is important that you 

see the doe doing 3 re-

fl exes minimum during 

the massage.
20



Step by step - 
Cervical AI in ewes 

The correct sequence to do the cervical AI in ewes:

1) Supplies:

1. Vaginal speculum 

15cm, Kollins,

2. Flashlight,

3. Cervical Gum

4. Micropipete      

(100μl tips)

- termometer

- thermal box

- procedure gloves 

2) Vulva asepsis:

Cleaning with water and soap 

and dry the vulva region with 

paper towel - avoiding the fecal 

contamination.

3) Countaining the female:

The best way to countain is a 75cm high easel, made with 

wood or metal pipes.

  

4

3

21

21



4) Vaginal speculum introduction:

After asepsis:

a. Put a little amount of gel lub.

 b. Open the vaginal lips.

c. Introduce the vaginal specu-

lum with 60º angle (be care-

ful with the urinary meatum).

d. Open the speculum until the 

it’s possible to see the fi rst 

cervical ring, using a fl ashlight.

       

5) Semen deposition:

a. Pipette 100μl fresh and 

diluted semen (300 x 106).

b. Put the semen into the 1st 

cervical ring gently and 

avoid refl ux.

c.  Remove the pipette, the 

speculum and put the 

female in right position.

d. Do a clitoral massage - it 

is important that you see 

the ewe doing 3 refl exes 

minimum during the 

massage.

       

Detail of the 1st cervical ring, the correct local to introduce the cervical AI gum.

See SEMEN HANDLING CHARPTER for

more information about semen thaw 
See SEMEN HANDLING CHARPTER for
more information about semen thaw
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Step by step - 
Transcervical AI in ewes 

The correct sequence to do the transcervical AI in ewes:

1) Supplies:

1. Vaginal speculum 

15cm, Kollins,

2. Flashlight,

3. Ovine          

Transcervical   

AI Gum,

4. Allys clamp 

25cm,

5. Termometer,

6. Anatomical clamp 25cm,

7. Straw cutter

- thermal box 

- alcool, matches and stainless tray

- procedure gloves

2) Countaining the female:

The best way to countain is a 75cm high easel, made with 

wood or metal pipes.

1

7 3

4

2

6

5
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3) Vulva asepsis:

Cleaning with water and soap and dry the vulva region 

with paper towel - avoiding the fecal contamination.

4) Vaginal speculum introduction:

After asepsis:

a. Put a little amount of gel lub.

b. Open the vaginal lips.

c. Introduce the vaginal speculum with 60º angle (be care-

ful with the urinary meatum).

d. Open the speculum until it’s possibility to see the fi rst 

cervical ring, using a fl ashlight.
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5) Cervix clamping:

After the speculum introduction and with fl ashlight 

source, clamp the cervical ring lip, using the Allys clamp 

(25cm) in the “13:50hs” position.

Pull outside the clamp gently, to exteriorize the 1st cervi-

cal ring, and at the same time removing the speculum.

       

To pull outside the cervix until vulva lips, 
you must handle gently, respecting each 

animal physiological limit. 

The clamp procedure is a traumatic, since is made using 
correct instrumental and technique
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6) Introduction of ovine transcervical AI gum:

a. With exposed cervix, and yet 

clamped, introduce the AI gum 

plus dilator and with gentle 

lateral movements we must try 

to cross the cervical rings. You 

will fi nish when the gum move 

freely without any resistance.

b. After cross the cervix, remove 

the dilator of the AI gum and 

thaw the semen straw - in 

water bath at 35ºC per 20” 

(0,25ml straw).

c. Dry the straw with paper towel 

and cut correctly the straw.

d. Introduce the straw into the AI 

gum, put the embule and de-

posit the semen into the uterus.

e. Remove the AI gum, the Allys 

clamp and the speculum.

f. Do a clitoral massage - it is 

important that you see that the 

doe doing 3 refl exes minimum 

during the massage.

Vide MANUSEIO DO SÊMEN para mais detalhes 

da descongelação
See SEMEN HANDLING CHARPTER 

for more information about semen thaw
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7) The transcervical AI gum asepsis :

4 steps procedure:

a. Wash the AI gum into a chlorexidine 0,04% solution 

clean inside and outside the AI gum using a little brush 

to remove all dirt.

 b. Transfer the AI gum to water and brush it again.

 c. Wash tha AI gum into an alcohol 70%.

 d. Transfer the AI gum to a stainless tray with a little 

amount of alcohol and fl ambé.

Wait to cool and it’s ready to use.

It is recommended more than one  ovine transcervical AI  
kit (AI gum, Allys clamp and speculum) when you need to 

work with a big amount of animals.
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Laparoscopic AI in ewes  

To illustrate the laparoscopic AI in ewes follow the steps:

1) Hair cut  

2) Contention

3) Asepsis

4) Trocaters introduction

5) Looking for the uterus horn and handling looking for 

the best position

6) AI gum preparation - the sheath has a little needle that 

permit a perfect semen injection into the uterus horn (1/2 

doses in each one)

 

The sheath has a little needle that permit a perfect semen
injection into the uterus horn (1/2 doses in each one)

AI laparoscopic is a surgical method, a simple one, 
but must be done only by  veterinarians.
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Types and
handling semen

There are 3 different ways to keep the semen to insemi-

nate a female. The important point here is keep the sperm 

viability and protect them from the temperature changes 

and thermal shock:

Fresh and dilute - the semen is dilute after the ejaculation, 

fractioned in doses to inseminate some females. It’s a com-

mon method in extensive herd and the goal is maximize 

one or some males use, the best ones.

Chilled semen - after diluted, the chilled semen must be 

kept at 8-15ºC in conic tube, into the thermal box in iceblock 

or icegel. Keeping the sperm viability until 72hs, depends 

on the semen quality and the donor. It’s not necessary 

warm this semen. For the cervical AI you just need to fi ll 

the tip. For transcervical AI, just fi ll the straw in the use mo-

ment, at the room temperature.

Frozen semen - straw kept in the liquid nitrogen tanks (-100 

to 196ºC). In the use moment, the straw must be thawed 

with a correct procedure - water bath at  35ºC,  20” for 

0,25ml straw.

The correct semen handling is extremely important to AI 
success, and is an obligation to the inseminator.
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Handling the
chilled semen

The semen quality is one of the principal factors that inter-

feres in the AI success. The semen handling is part of the 

semen quality maintenance:

Storage

Keep the storage temperature between 8-13ºC (maximal 

15ºC). Minimal temperature variation represents better sperm 

viability. Time to use: until 72hs, better between 24-48hs.

At use moment

• Do not warm the semen.

• keep the semen tube inside the thermal box to handle the 

semen, while you fi ll the straws or pipette the dose.

Avoid temperature variation.

Chilled semen container.
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Handling the
cryotank

• Liquid Nitrogen tank - keep a minimal nitrogen level at 

18cm.

• Handle the canisters respecting 7-10cm from the tank top 

(it’s possible to see an ice mark in the neck of the tank, 

that shows the 7-10cm limit).

• Handle the straws with clamps, never use your fi ngers 

(your fi nger will warm the straw).

• The straws must be kept with the cotton down into the canister.

Respecting the cryotank correct handling and straws,
the frozen semen will not have time life for use.
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Thaw procedure

• Water bath with water enough 

to cover the straw in the vertical 

position.

• The straw must be thawed with 

cotton down position.

• Thaw the straw in water bath 

at 35ºC during 20 seconds for 

0,25ml straw.

• Use measured thermometer.

• Always use clamp to handle the 

straw, never fi ngers.

• Dry the straw with paper towel 

and keep it inside to protect 

from light or sun.

• Cut the correct size of the straw 

using the straw cutter - opposite 

side of the cotton.

Be careful with digital thermometers or automatic
thaw machines, keep a thermometer inside the

water to double check the temperature.
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The 0,25ml semen straw

  TILXX        CB      Donor Name       FBB0000000       BATH      TOPINLIFE

- TIL XX - Traceability Code

- CB - Breed Code

- DONOR NAME - Nick Name and Name in the Register

- FBB 000000 - Register Number in ARCO (Brazil)

- Bath - Semen collection date (d/m/y) - no Jump (1, 2 or 3)

- TOPINLIFE - Responsible Company Name

 BREED CODES
SI ........... Santa Inês   DR ......... Dorper
WD ........ White Dorper            IF ........... Ile de France
TX .......... Texel   SF .......... Suffolk
BO ......... Boer    SA .......... Saanen 
AL .......... Alpino

OVINE

• After crossing the cervical 

rings use the ovine trans-

cervical AI gum.

• Thaw, dry and cut the se-

men straw.

• Remove the dilator AI 

gum and introduce the 

straw with the cut side to 

the front.

• Put the embule and intro-

duce the semen into the 

uterus.

CAPRINE

• After thawing, dry and cut 

the semen straw put the 

straw into the caprine AI 

gum with the cut side to 

the front.

• Put the sheath in the AI gum. 

• Using gently lateral 

movements, introduce 

the caprine AI gum  until 

crossing the cervix, and 

put the embule.

• Introduce the semen into 

the uterus body.

Frozen semen
handling
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Aptention points

1) How can i sure that the female is in heat?
When the female accepts the jump from other animal, male 

or female. It’s important to note the time of it. 

2) Is the teaser essential to heat detection?
Just in ewes, because they don’t show any visible heat 

sign, and because the species show a lot of night heat. For 

does it isn’t necessary.

3) How to thaw a 0,25ml straw correctly?
In water bath at 35ºC by 20 seconds. Put the straw with the 

cotton size down and in a vertical position into the water, in 

enough volume to cover the straw in the vertical position.

4) How to handle a cryotank correctly?
Keep the nitrogen level at 18cm at minimum, with weekly 

check. Handle the canister and racks above 7-10 cm from the 

cryotank neck. Try to respect 5 seconds to handle the racks, 

if you need more time, put the canister down and try it again.

5) When is the correct moment to do the AI ?
12hs after the heat detection (natural breeding accepting).

6) When is the correct moment to do the Fixed Time AI?
Ewes - 55hs after removing the vaginal implant

Does - 40-45hs after removing the vaginal implant

3-5hs less on the 1st breed female

(using the protocols recommended by us)
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Top in Life
products differential

The Top in Life has as philosophy and goal, quality of its 

products and services. A semen dose is an important product 

for us, and our quality control begins in the quarantine of the 

semen donors and fi nishes with a strategy delivery, crossing 

for nutritional management, sanitary control, semen collection 

and  industrialization process controlled in each step, and a 

rigorous frozen thawed semen quality control:

Nutritional managemen - individualized management 

looking for semen production optimization and welfare.

Sanitary control - start with quarantine  and keep a routine 

of reevaluation twice a year, in cases of the donor stills on 

the Center. The controlled diseases are:

  • Ovine Epididimitis (Brucella ovis),

 • Brucelosis (Brucella abortus and Brucella melitensis), 

 • Tuberculosis,

 • Leptospirosis,

 • Lentivirosis: 

    • CAE - Caprine Arthritis Encephalitis

    • MAEDI-VISNA - Progressive Pneumonia in Sheep

 • Linfadenitis,

 • Sperm culture (randomly).

Ps: The donor will be able to semen collection
only with the negative results of these tests.
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Semen quality control - the semen doses will be able to 

trade only if the semen bath respect the minimal quality 

pattern (seminal evaluation and microbiological test). The 

minimal conditions are:

• Total sperm concentration 100x106, or 40x106 viable sperm 

after thawed,

• 40% mobile sperm after thawed 0h,

• Vigor 3 a descongelação,

• 20% mobile sperm after thawed and 3hs incubation at 

37ºC in water bath,

• Sperm membrane integrity higher than 45% after thaw,

• Sperm morphological defects lower than 20% for total de-

fects and lower than 10% for major defects (sperm head),

• Negative microbiological test for pathogens as Brucella 

sp, Pseudomonas sp, Fecal bacterias, Campylobacter and  

Trichomones and saprophytes pathogens - will be permit-

ted until 500UFCs, as OIE recommendation,

• Controlled distribution for the semen bath - the same 

semen bath is distributed for 3 different farms (minimum) 

- that information will be important to evaluate the AI 

success using the semen straw.

• DNA bank for all semen donors, available for paternity test.
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Fazenda Lagoinha - Caixa Postal 55
Jaboticabal/SP  CEP 14870-970

Tel: 016 3203 7555
www.topinlife.com.br

administracao@topinlife.com.br

This manual is a supporting material. 

The training or practical courses are 

necessary by the inseminator though.
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