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Serviço de Reprodução – Listagem de Serviços 

(Animais de Companhia) 

 

 

 
• Exame andrológico do cão e gato (avaliação de reprodutores; ecografia e espermograma). 

• Colheita, processamento e acondicionamento de sémen refrigerado. 

• Banco de sémen (colheita, congelação e armazenamento). 

• Exame ginecológico da cadela e gata. 

• Exames complementares de diagnóstico ginecológico (vaginoscopia, citologia vaginal, 

doseamento de progesterona). 

• Determinação da fase do ciclo éstrico e do momento ótimo para cobrição ou inseminação 

artificial. 

• Indução do estro. 

• Inseminação artificial com sémen fresco, refrigerado ou congelado (inseminação vaginal e 

intrauterina por endoscopia). 

• Diagnóstico de gestação por ecografia. Acompanhamento da gestação e determinação do 

período mais adequado para a realização de cesarianas eletivas. 

• Contraceção. 

• Aconselhamento e controlo do maneio reprodutivo. 

• Diagnóstico de afeções reprodutivas. 

 



 Faculdade de Medicina Veterinária - ULisboa 

Laboratório de Reprodução Animal 

 
Serviço de Reprodução – Listagem de Serviços 

(Equinos) 

 

 

 

EQUINOS: 

 

• Exame andrológico (exame de aptidão reprodutiva do garanhão, com certificado). 

• Preparação de doses seminais para inseminação artificial terapêutica. 

• Contraste de doses seminais (avaliação de doses seminais). 

• Armazenagem de doses seminais ou embriões (Banco de Germoplasma). 

• Exames complementares (ecografia, citologia e microbiologia uterina, biópsia uterina). 

• Diagnóstico de gestação com sexagem fetal. 

• Programas de indução e sincronização do estro e ovulação (para IA ou TE). 

• Inseminação artificial (IA) terapêutica. 

• Transferência de embriões (TE). 

• Produção de embriões. 

• Avaliação de fertilidade da coudelaria. 

• Consultoria técnica. 

• Elaboração de relatórios ou pareceres. 

• Cirurgia andrológica, ginecológica e obstétrica. 
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Laboratório de Reprodução Animal 

 
Serviço de Reprodução – Listagem de Serviços 

(Ruminantes e Equinos) 

 

 

 

RUMINANTES – BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS 

 

• Exame andrológico (exame de aptidão reprodutiva do macho, com certificado). 

• Preparação de doses seminais para inseminação artificial na exploração pecuária. 

• Contraste de doses seminais (avaliação de doses seminais). 

• Armazenagem de doses seminais ou embriões (Banco de Germoplasma). 

• Exame ginecológico (exame de aptidão reprodutiva da fêmea, com certificado). 

• Exames complementares (ecografia, citologia e microbiologia uterina, biópsia uterina). 

• Diagnóstico de gestação com sexagem fetal. 

• Programas de indução e sincronização do estro e ovulação (para IA ou TE). 

• Inseminação artificial (IA). 

• Transferência de embriões (TE). 

• Produção de embriões (após superovulação da dadora). 

• Produção de embriões (após fertilização in vitro). 

• Criopreservação de embriões (congelação em azoto líquido). 

• Tecnologia embrionária (bisseção, sexagem, genotipagem). 

• Avaliação de fertilidade da exploração pecuária. 

• Consultoria técnica. 

• Elaboração de relatórios ou pareceres. 

• Cirurgia andrológica, ginecológica e obstétrica. 

• Cursos de formação. 
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