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Introdução

A coleta de sêmen de caprinos e ovinos tem uma 
importância vital e prática, pois esse procedimento é 
fundamental para a realização da avaliação andrológica 
de reprodutores antes de estações de monta, como 
também para obtenção do sêmen para inseminação 
artificial, ou ainda, para congelação, e conseqüente
distribuição de material genético de qualidade para 
diferentes regiões produtoras, realizando assim 
melhoramento genético do rebanho.

O método de coleta de sêmen por meio da vagina 
artificial (VA) conjugado com o manequim ou a fêmea 
viva (em cio ou não) é o mais empregado em pequenos 
ruminantes e consiste, essencialmente, em fazer com 
que o animal realize a cópula no aparelho adaptado 
para tal fim, de forma que a ejaculação se processe 
normalmente. Eles devem ser treinados para o uso da 
VA, o que não é difícil, pois a maioria deles é 
condicionada em uma semana. O sêmen é recolhido nas 
melhores condições possíveis, devidamente protegido
dos fatores desfavoráveis à sua vitalidade [1]. Vale 
ressaltar, que a vagina artificial imita ou mimetiza as 
condições de temperatura e pressão que se têm dentro 
da vagina da cabra ou ovelhas [2].

A VA é uma imitação da vagina da ovelha ou da 
cabra, que proporciona o estímulo térmico 
(temperatura) e mecânico (pressão) para a ereção do 
pênis do macho, que são igualmente necessários para 
proporcionar a ejaculação [3].

  A temperatura da VA é mais importante do que a 
pressão que ela exerce sobre o pênis. A água é utilizada 
para controle de ambas, mas a pressão final pode ser 
ajustada pelo bombeamento de ar. O enchimento da 
VA deve ser de tal magnitude que permita uma fácil 
penetração do pênis. A pressão interna da VA varia 
conforme os reprodutores [4]. A pressão ótima para 
alguns machos só se pode conhecer através de 
experiência adquirida em coletas anteriores do próprio 
animal [3].

 São imprescindíveis a lubrificação da mucosa de 
borracha e uma temperatura de 42 a 46 ºC. Assim que o 

animal salta sobre a fêmea, o pênis deve ser gentilmente 
desviado através do prepúcio, com mão esquerda para 
dentro da VA [4].

A vagina artificial para ovinos foi fabricada em 1931, 
por KUSNESOVA, quando encontrou grande aceitação na 
prática, substituindo todos os demais métodos até então 
utilizados [1].

O modelo espanhol (CARBONERO BRAVO) - foi 
apresentado em 1944. O vidro coletor tinha em sua 
extremidade um pequeno tubo de goma, fechado por uma 
pinça e que permitia transvasamento do líquido para o tubo 
de conservação. O segundo modelo (1952) apresentava
como modificações uma esponja à altura do orifício vulvar, 
a qual era embebida em água quente para conservar assim o 
calor necessário à coleta. A camisa interna (tubo flexível) 
era revertida apenas sobre uma extremidade, lançando-se a 
água fora imediatamente antes da operação [1].

O modelo italiano (BONADONNA) difere do modelo 
espanhol por apresentar a esponja na extremidade 
copuladora do aparelho, peça importante na determinação 
da descarga ejaculatória, uma vez que simula a ação dos 
constritores vulvares durante o ato da cópula [1].

O modelo argentino (GARCIA MATA,1941) era
provido de um segundo tubo flexível, este mais interno, de 
forma cônica, o qual fixava o vidro coletor e podia ser 
substituído entre duas operações de coleta [1].

O modelo uruguaio (GOYECHEA, 1942) era um modelo 
especial para clima frio provido de isolamento de cortiça 
entre as duas paredes. Era um aparelho complicado, em que 
o sêmen passava de uma seringa adaptável à pistola 
inseminadora [1].

O modelo uruguaio (DEL CAMPO, 1955) constava de 
duas microvaginas conjugadas, medindo 6 a 8 cm de 
comprimento, respectivamente, fixadas uma à outra. A 
pressão da parte vulvar era menor que a da parte mais 
anterior, o que, no dizer de DEL CAMPO, assegurava uma 
ejaculação em condições mais próximas do natural. O 
sêmen diretamente era recolhido pelo coletor de vidro [1].

O modelo brasileiro (modelo curto – MIES FILHO, 
1962), empregado no Brasil ate poucos anos consistia no
modelo clássico de vagina artificial, ou seja, aquele 



baseado nas dimensões fundamentais ditadas pelo 
modelo russo (20 a 22 cm de comprimento e 4 a 5 cm 
de diâmetro interno). Apenas o copo coletor de vidro 
oferecia contornos próprios, terminando em dedo de 
luva. As modificações introduzidas dizem respeito, em 
primeiro lugar, ao comprimento da parte de borracha, 
reduzida apenas para 7 cm e, a seguir, ao alongamento 
compensador do copo coletor de vidro, o qual passou a 
medir 20 cm de comprimento. O diâmetro interno é de 
3 cm. O formato do coletor obedece ao modelo de um 
tubo de centrifugação [1].

Este trabalho teve como objetivo descrever a 
produção artesanal de um modelo de vagina artificial, 
denominado Modelo Gouveia. 

Material e métodos

Para a confecção artesanal da VA Modelo Gouveia, 
foi utilizado um cano de PVC com comprimento de 11 
cm, e 3cm de diâmetro, spray de tinta preta fosca 
automotiva (a pintura é importante para a manutenção 
da temperatura adequada para coleta), e uma mucosa
que foi feita de câmara de ar de bicicleta marca Pirelli®. 
Já para a obtenção da válvula em que se introduz a 
água e ar, para que se tenha a temperatura e pressão 
adequadas, foi utilizado um bico luer-lock de pistola de 
vacinação Höpner® e uma torneira de 3 vias. A água e 
o ar são introduzidos utilizando-se uma seringa de 60 
ml (Fig. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E).

As coletas foram realizadas utilizando-se sacos 
plásticos - PEBD (8cm x 30cm) presos por meio de 
uma tira da câmara de ar de bicicleta, tubos falcon 
graduados de 50 ml, ou com o auxílio do cone de 
silicone em que na extremidade era acoplado um tubo 
de centrifugação graduado de 15 ml, sendo de vidro ou 
de plástico.

Resultados e Discussão

Depois de confeccionada, a VA foi testada em coletas 
realizadas em machos da raça Santa Inês, pertencentes ao 
Laboratório de Andrologia (Androlab) da Área de 
Reprodução Animal do Departamento de Medicina 
Veterinária/UFRPE. O sêmen coletado apresentou-se 
dentro dos padrões de normalidade para a espécie. A VA 
artesanal modelo Gouveia mostrou-se de fácil produção e 
utilização, com uma excelente manutenção da temperatura
e fácil ajuste de pressão, adequando-se assim as
características de cada reprodutor em especial. Além disso,
tem um custo menor de produção e a mesma eficiência do 
modelo tradicional na hora da coleta.

Sendo um modelo mais prático de se fazer, com um 
custo bem mais acessível e com a mesma qualidade e 
eficiência na obtenção do ejaculado quando comparado ao 
modelo Francês (Fig. 1F) pertencente ao Androlab, a VA 
modelo Gouveia pode ser uma alternativa á coleta de 
sêmen de caprinos e ovinos.
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Figura 1. A. Vagina artificial (VA) – Modelo Gouveia e equipamentos auxiliares para  realizar uma coleta; B. VA –
Modelo Gouveia com os equipamentos auxiliares organizados em uma caixa; C. VA – Modelo Gouveia preparada 
para uma coleta com o recipiente sendo um saco plástico (PEBD) de 8cm X 30cm; D. VA – Modelo Gouveia 
preparada para uma coleta com auxílio de um cone de silicone, e um tubo de centrifugação de 15 ml; E. VA –
Modelo Gouveia preparada para uma coleta, sendo um tubo Falcon de 50 ml o recipiente em que o sêmen será 
recolhido; F. Vagina Artificial – Modelo Francês (IMV®).


