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RESUMO  
 

O conhecimento de todas as biotecnologias da reprodução no Brasil é de 
grande importância para todo mercado, atuando na melhoria do rebanho e 
produtividade direta em cada tipo de criação seja ela leiteira ou de corte. Toda 
essa produção tem um direcionamento que se apresente em uma escala 
crescente, entrando assim biotecnias como a citometria de fluxo e o Percoll®. 
Sabe se que a Inseminação artificial e a sexagem dos espermatozoides 
é importante para o direcionando de produção ocorrer dentro da propriedade 
rural de forma efetiva, mas apesar da existência dessas técnicas, ainda se 
torna cara e a grande maioria dos criadores de produção não consegue arcar 
com custo elevado, pois as maquinas que realizam a citometria de fluxo tem 
um custo elevado. Portanto a técnica de Percoll® que consegue popularizar 
a sexagem de sêmen para o pequeno produtor com custo menor e resultados 
mais efetivos na qualidade do sêmen, características seminais como motilidade 
não são afetadas como na citometria de fluxo, característica importante para o 
a fecundação. O objetivo desse trabalho é descrever sobre as diversas 
metodologias de sexagem espermática presente no Brasil.  
 

Palavra-chave: Espermatozóide Y, métodos de sexagem, sêmen . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Knowledge of all reproduction technologies in Brazil is of great importance for 
the whole market, working to improve the herd and direct productivity in every 
type of creation be it milk or cutting. All this production has a direction that 
presents itself in a rising scale, thus entering biotecnias as flow cytometry and 
Percoll®. Know that the artificial insemination and sexing of sperm is important 
for directing the production occurs within the farm effectively, but despite the 
existence of these techniques also becomes expensive and the vast majority of 
production of farmers can not afford high cost, since the machines that perform 
the flow cytometry has a high cost. So the Percoll® technique that can 
popularize semen sexing for small farmers at lower cost and more effective 
results in semen quality, seminal characteristics as motility are not affected as 
in flow cytometry, an important feature for the the fertilization. The aim of this 
paper is to report on the various methods of sperm sexing present in Brazil. 

 

Keyword: Sperm Y of sperm sexing semen  
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1 Relatório de Estágio 

1.1 Hospital Veterinário de Grandes Animais, Faculdade 

Integrada de Ourinhos, Ourinhos-SP 

O estágio curricular obrigatório foi realizado inicialmente nas Faculdades 

Integradas de Ourinhos no setor de clinica médica de grandes animais no 

período de agosto e setembro de 2015, foram realizadas atividades frequentes 

em manejo, enfermagem, clinica e cirúrgia de grandes animais, sobre a 

supervisão dos professores: Prof Dr. Dietrich Pizzigatti, Prof Dra Claudia Yumi 

Matsubara Rodrigues Ferreira e Prof Dra Fernanda Saules Ignacio. 

A faculdade conta com uma fazenda experimental composta por, 

piquetes, mangueira, ordenha, laboratório de reprodução e um hospital 

veterinário com seis baias de internação, tronco de contenção e centro 

cirúrgico de grandes animais, raio-X e ultrassom.  

As atividades de manejo como limpeza das baias e alimentação dos 

animais eram diárias. Cuidados com os animais internados como curativos, 

medicamentos e monitoramento  faziam parte da rotina de todos os pacientes.  

No inicio do estagio foram realizadas inseminações artificial em ovelhas 

que apresentaram cio, com técnica de  pinça, realizamos o casqueamento do 

plantel de ovinos e cirurgias de campo como a retirada fechada de linfadenite 

que é causada pela bactéria Corynebacterium pseudotuberculosis, formando 

um aumento de volume na região do linfonodo acometido. Sua característica é 

a formação de um conteúdo caseoso no linfonodo,  encapsulanda, as formas 

de tratamento devem ser realizadas com muita cautela, pois se trata de uma 

zoonose (ministério da agricultura pecuária e abastecimento).  
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Figura- 1:Linfadenite retirada de modo fechado 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

O tratamento realizado contra a tristeza parasitaria que são duas 

enfermidades que apresentam características epidemiológicas semelhantes 

sendo elas Babesia, babesia bovis e babesia bigemina e Anaplasmose  

rickettsia anaplasma marginale que são transmitidas pelo carrapato (boophilos 

microplus) (KIKUGAWA 2009).  Também foi feito sondagem nasogastrica para 

a administração de próbiticos que melhoram a flora gástrica dos animais, 

fazendo com que sua digestão se torne mais eficiente. 

A realização de auto- hemoterapia como tratamento de papilomatose, 

tumoral causado por um vírus da família Papovavírus, capaz de se desenvolver 

em diversas espécies e até mesmo nos seres humanos, (SPADA;2013). Mais 

ainda não é definido sobre o tratamento eficiente contra a papilomatose, a 

respeito da auto-hemoterapia, existem relatos que mostram eficiência menor de 

40% em papilomas penduloso (SILVA;2004). 
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Figura 2: Hemopunção da veia jugular para a realização da auto hemoterapia    em 

papilomatose 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Figura. 3: Administração de sangue por via intra muscular ápos antissepisia. 

 

Fonte: arquivo pessoal  

 Dentro da parte cirúrgica realizamos vasectomia em ovinos do plantel 

da faculdade, e uma extração dentaria realizada em um mini-horse, 

consequentemente após extração do 4º molar o animal apresentou um quadro 
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de cólica.  Sugere-se o aparecimento desse quadro, pois o animal permaneceu 

por muito tempo em decúbito lateral, ou pela anestesia por ECG comercial que 

o animal recebeu, podendo ter causado uma reação alérgica.  Acompanhamos 

com monitoramento em curtos intervalos até apresentar melhora do quadro de 

desconforto abdominal.   

Figura 4: Mini-horse em quadro de desconforto abdominal. 

 

Fonte: arquivo pessoal  

1.2 SANTO ANTONIO DA PLATINA 

Nos meses de outubro e novembro o estágio supervisionado foi 

realizados na Fazenda Nelore Beka localizada na cidade de Santo Antônio da 

Platina no estado do Paraná. A propriedade é do Senhor Abelardo Lupion, e 

tem como técnico responsável  Luiz Carmelo Comegno Junior. A fazenda conta 

com escritório, baias de animais, piquetes de confinamento, mangueira de 

manejo, tronco de contenção e farmácia de emergência. 

Figura- 5: Representa o confinamento e as baias dos touros. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura- 6: Piquetes da Fazenda Nelore Beka. 

Fonte: Arquivo pessoal 

A propriedade desenvolve atividades como controle de nascidos controle 

de puberdade, andrológico e avaliação de ganho de peso. Em fêmeas, 

avaliação de receptoras, transferência de embrião, cuidados com o pós parto 

como a cura do umbigo,  ingestão do colostro, e avaliações diárias do plantel. 

Foram acompanhados os touros que participaram do leilão da fazenda 

nelore Beka da nova importação, foram acompanhado a limpeza e o 

casqueamento dos animais para a realização das filmagens. As filmagens 

foram editadas, mostrando as características individuais dos animais e 

televisionada por um canal onde acontecia o leilão. 

Figura 7-  Tronco tombador de casqueamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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A escolha e seleção dos touros foram feitas pela empresa Guto 

acessória, atuando na área de escolha dos lotes e transmissão do leilão de 

forma virtual.  

Figura  8 - Logomarca utilizada para a divulgação do leilão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

2 CONCLUSÃO 

O estágio supervisionado que faz parte da formação acadêmica do curso 

de medicina veterinária é de grande importância, pos foi possível acompanhar 

a realidade de mercado tanto dentro do tema de trabalho de conclusão de 

curso, como a realidade que é vivenciada no campo. A possível observação e a 

realização de exames com tratamento terapêutico indicado a cada tipo de 

paciente demonstra a importância dos conhecimentos multidisciplinares 

ministrados dentro da formação acadêmica.  
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1.Introdução 

Varias biotecnologias da reprodução vem sendo desenvolvidas para 

melhorar as progênies e assim, maximizar a genética em planteis em um curto 

período de tempo. Dentro das biotecnias utilizadas no Brasil a inseminação 

artificial (IA) foi a pioneira no controle de reprodução, onde diversas fêmeas 

podem ser inseminadas com touros selecionados dentro do plantel, 

contribuindo para a criação, seleção e melhoramento genético (CANDIOTTO, 

2008). 

A existência da comercialização de sêmen sexado, trouxe para o 

mercado da IA um impulso, devido aos benefícios que a escolha do sexo dos 

bezerros trás para o criador e pecuária (BARUSELLI et. al., 2006). 

A sexagem de espermatozoides é de grande importância para animais 

com alto valores zootécnicos, seja para a produção de carne, leite ou em 

sistemas que são favorecidos por determinado sexo (TAYLOR at. al., 1985).  

Diferentes biotecnologias estão sendo desenvolvidas, para a sexagem. 

Existem duas opções, a separação dos espermatozoides X e Y , e a sexagem 

de embriões pré implantados (LIMA, 2007). Para a utilização de técnicas como 

a transferência de embrião e produção in vitro de embrião utiliza-se o sêmen 

congelado, isso faz com que a seleção realizada nos touros seja mais rigorosa 

para sua capacidade de fertilização. A maneira de avaliação mais apurada é a 

observação de progênies por monta natural, se tornando um processo 

demorado (ZÚCCARI et. al, 2008). 

Na década de 80, ocorreu a introdução da ovulação múltipla, 

recuperação e transferência de embrião com armazenamento em 

criopreservação, que apresenta um índice de crescimento com mais de 

500.000 embriões transferidos ou congelados, dessa maneira a bovinocultura 

desenvolveu uma forma de aumentar o número de gestações de fêmeas com 

alto valor genético (CANDIOTTO, 2008). 

As espermatogônias, células complexas que passam por um processo 

de espermatogênese e espermatocitogênese param se tornar uma célula 

reprodutiva viável, denominado espermatozoide ao final dos processos. Para 

essa célula realizar a fecundação é necessário que a motilidade, capacidade 
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de se ligar a zona pelúcida, sofrer a reação do acrossomo e se ligar ao oolema, 

essa evolução só é possível com a membrana plasmática, acrossomo e 

cromotina  integras (GILLAN, 2006). No trato genital de fêmeas, ocorre de 

travessia de barreiras naturais, para haver a seleção das células que são aptas 

à fecundação e na PIV também é necessário realizar (SONFAI, et. al. 2002). 

A finalidade desse trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre a 

sexagem de espermatozoide em bovinos. 

2 Revisão de Literatura 

2.1 Formação dos Gametas Masculinos 

A espermatogênese é um processo onde ocorre a formação dos 

gametas masculinos, os espermatozóides. São necessárias algumas fases 

para o desenvolvimento completo dos espermatozoides tais como: a fase 

germinativa, fase de crescimento, fase de maturação e a fase de 

espermiogênese (FILHO, 2006) 

A fase germinativa, também conhecida como fase de multiplicação, se 

caracteriza pela divisão das espermatôgonias, e com o auxílio de células de 

Sertoli e Leydig (ANWAY et. al., 2003; WALKER, 2003), essas células dividem 

por mitose e dando origem a novas espermatogônias idênticas às células mãe. 

Na fase de crescimento as mitoses cessam e há aumento do citoplasma e 

número de organelas, as células passam então a serem denominadas de 

espermatócitos I. Na fase de maturação o espermatócito I diplóide (2n) inicia a 

divisão por meiose. Na meiose I, duas células haplóides (n) são formadas, os 

epermatócitos II, estes sofrem meiose II formando assim quatro células (n), 

denominadas espermátides (FILHO, 2006) 

 A última célula desse processo ainda não é o gameta pronto, é 

necessário passar por inúmeras diferenciações e maturações para assim dar 

origem aos espermatozóides, uma célula especializada em carrear seu material 

genético e, com isso, contém o mínimo de citoplasma e organelas possível.  

A espermiogênese é este processo final em que as espermátides 

redondas se transformam nas complexas estruturas que formam as células 
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espermáticas (HULEIHEL e LUNENFELD, 2004). Este processo inicia-se nos 

túbulos seminíferos no testículo e termina com a maturação no epidídimo 

(STANBENFELD, 1996). 

As alterações morfológicas ocorridas durante a espermiogênese são 

caracterizadas por mudanças nas espermátides para formação de uma cabeça 

de formato aerodinâmico contendo enzimas que facilitam a entrada no oócito, 

núcleo condensado que carrega o genoma masculino, com desenvolvimento 

das mitocôndrias que é responsável pelo fornecimento de energia e a calda 

que realiza a movimentação do espermatozóide (JOHNSON, 1991; O’ 

DONNEL el. al, 2001) . 

A espermatogênese ocorre durante toda a vida sexual do macho mais 

precisamente nos testículos. O epitélio seminífero encontrado no túbulo 

seminífero, apresenta dois tipos de células, a célula de Sertoli e as células 

germinativas. As células germinativas sofrem diferenciação dando origem aos 

espermatozóides e as células de Sertoli são responsáveis por dar suporte à 

espermatogênese que ocorre na parede dos túbulos seminíferos (FILHO, 

2006). 

 

2.1.1. Crossing Over 

Ao nascer o macho já possui células germinativas, porém imaturas, 

chamadas espermatogonias (células diplóides, com 46 cromossomos), elas 

permanecem inativas até a puberdade, quando passam por mitoses (divisões 

celulares) e aumentam de tamanho formando os espermatócitos primários, 

todo esse processo é chamado de espermatogênese, onde este espermatócito 

primário passa pela primeira divisão meiótica, dando origem a dois 

espermatócitos secundários, seguido de uma segunda divisão meiótica 

gerando quatro espermátides (células haplóides) com 23 cromossomos cada, 

gradualmente estas se tornam espermatozóides que ficam armazenados no 

epidídimo, nos testículos até o momento da fecundação (SCHNEIDER, 2010). 

A meiose, só ocorre nas células germinativas, destinadas a 

reprodução, possui grande importância na formação de variabilidade genética, 
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por meio da divisão reducional e independente dos cromossomos e dos 

crossing-over (MUNIZ, 2007). 

Na primeira fase, chamada de reducional, a célula mãe, com 46 

cromossomos, da origem as duas células (com 23 cromossomos cada 

formados em pares) cada par de cromossomo é composto por quatro 

cromátides, ligadas por dois centrômeros, com exceção dos cromossomos que 

determinam o sexo, um núcleo de célula diplóide contém 2 versões similares 

de cada cromossomo autossomo, de origem paterna e uma materno, essas 

duas versões são chamadas de homólogas, quando o DNA é duplicado pelo 

processo de replicação, cada um desses cromossomos é replicado dando 

origem as cromátides que são separas na anáfase e migram para os pólos 

celulares, assim cada célula filha recebe uma cópia de cromossomo materno e 

paterno, no momento do pareamente desses cromossomos na primeira fase 

ocorre a recombinação do material genético, denominado como permuta 

genética ou crossing-over (SCHNEIDER, 2010). 

O crossing-over ou permuta genética, consiste no meio que propicia a 

recombinação de genes ligados através da troca de partes das cromátides não 

irmãs de cromossomos homólogos, acontece durante a fase da prófase I da 

meiose, quando ocorre associação destes, em que no paquíteno acontece o 

pareamento ao longo de todo seu comprimento, levando a troca de alelos entre 

si, aumentando a variação genética (MUNIZ, 2007). 
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Figura 1. Ocorrência de crossing-over na Prófase 1 da meiose, entre cromátides não irmãs 

(Criada por Pearson Education, Inc 2007). 

 

Disponível em:<https://biologiaecologia1globalwarming.wordpress.com/2009/11/08/entenda-o-

que-e-crossing-over-recombinacao-genica-um-dos-motivos-por-ninguem-ser-igual>. Acesso em 

11 dez. 2015 

 

2.2 Diferenças Estruturais Entre Cromossomos X e Y 

No inicio do século XX a determinação genética foi aplicada apenas ao 

cromossomo X, sendo o macho X0 e a fêmea XX. Calvin Bridges, considerado 

o responsável pela prova definitiva da teoria cromossômica da herança, em 

1914, descobriu que o sexo masculino era determinado pela associação de um 

cromossomo X com outro morfologicamente distinto, o cromossomo Y. A teoria 

descreve que o cromossomo Y determina o sexo por indução do 

desenvolvimento de testículos por um determinado gene, ou conjunto de 

genes, denominados SRY (SEX DETERMINING REGION), e que na sua 

ausência há desenvolvimento de estruturas para a formação de fêmea 

(HUNTER, 1995 apud OLIVEIRA, 2007). 

Com isso, os pares de cromossomos presentes nas células diplóides 

possuem a informação genética para determinar o sexo de um indivíduo, este 

par é composto por um cromossomo X, chamado de cromossomo feminino, e 

https://biologiaecologia1globalwarming.wordpress.com/2009/11/08/entenda-o-que-e-crossing-over-recombinacao-genica-um-dos-motivos-por-ninguem-ser-igual
https://biologiaecologia1globalwarming.wordpress.com/2009/11/08/entenda-o-que-e-crossing-over-recombinacao-genica-um-dos-motivos-por-ninguem-ser-igual


14 
 

 

um cromossomo Y, chamado de cromossomo masculino. Durante a meiose os 

cromossomos que determinam o sexo dividem-se em espermatócito 

secundário e finalmente em espermátides, fazendo com que metade dos 

espermatozóides se transforme em espermatozóides Y e a outra metade em 

espermatozóides X. O sexo do indivíduo formado a partir da fecundação (união 

do pró-núcleo masculino e do pró-núcleo feminino) é definido por qual 

espermatozóide fertilizará o ovócito X, sendo que XY irá gerar machos e XX 

fêmeas (ENGELHARDT, 1996). 

A espécie da fêmea é considerada homogamética, pois no óvulo que ela 

produz apenas um cromossomo X. Já o macho produz dois tipos de 

espermatozóides, sendo que são compostos de quantidades iguais de 

cromossomo X e cromossomo Y, por isso é chamado de heterogamético. 

A principal forma de diferenciação entre cromossomos X e Y é por meio 

da detecção da morfologia e densidade do conteúdo de DNA de cromossomos 

sexuais (JOHNSON, 1994). 

Segundo Johnson (1995) explica que a diferença no conteúdo do DNA 

existente entre os espermatozóides portador do cromossomo X e Y é uma 

diferença mensurável e validada, já que o cromossomo X é maior e carrega 

maior quantidade de DNA que o cromossomo Y. 

 

2.3 Métodos de Sexagem Espermática 

No século XX, os primeiros estudos foram realizados para fazer a 

seleção dos espermatozóides X e Y, através de centrifugação do sêmen, 

técnica esta que não apresentou sucesso (JOHNSON, 1994; WALCH, 1999). 

Os estudos dos espermatozóides X e Y possibilitam conhecer suas 

características químicas e físicas entre os dois tipos celulares (ALMEIDA, 

2003).  

Os métodos de diferenciação espermática entre cromossomos X e Y, 

por características fenotípicas é baseado na diferenciação de sensibilidade à 
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exposição ao pH, à carga elétrica na superfície da membrana, à velocidade de 

migração, ao conteúdo de DNA e à diferença da densidade (MOTA, 2004). 

 

2.3.1 Método de Sexagem Espermática por Avaliação Química e 

Física 

As técnicas de sexagem espermática baseadas nas diferenças químicas 

precisam da detecção de macromoléculas da membrana celular, denominados 

antígenos da superfície espermática, que estão relacionados a presença de 

cromossomo X ou Y no núcleo. Foram empregadas diversas técnicas 

imunológicas para separar os espermatozóides dos diferentes sexos, com a 

utilização de anticorpos anti-HY (MATTA, 2001; ALMEIDA; ALVAREZ, 2003). 

Método de seleção por reconhecimento das características químicas 

para o qual realiza-se a identificação de macromoléculas da membrana celular, 

que são antígenos da superfície espermática, relacionados aos cromossomos 

X ou Y. Inicialmente a existência do antígeno HY (Antígeno de 

histocompatibilidade menor cuja expressão esta restrita ao cromossomo Y) 

permite a diferenciação e técnicas que utilizam este antígeno são descritas na 

literatura (ALMEIDA, 2003) com estudos promissores que pesquisam o 

desenvolvimento do anticorpo específico a anti-proteina X (MATTA, 2003). 

Segundo os estudos que tentaram a separação dos espermatozóides 

baseando-se no antígeno HY, não tiveram a exatidão esperada. A explicação 

seria que como o antígeno HY está presente nas espermatogônias (que são 

XY), ele poderia passar também aos seus descendentes X, durante a meiose. 

Em razão disso, parece que o futuro das técnicas imunológicas dependa de 

encontrar na membrana dos espermatozóides outras substâncias antigênicas 

verdadeiramente específicas (marcadoras) dos cromossomos X e/ou Y 

(ALMEIDA; ALVAREZ, 2002). 

As técnicas que utilizam diferenças celulares físicas para detectar e/ou 

separar os espermatozóides X e Y, podem ser através de: Corante de feulgen 

e microscopia ótica que detecta o tamanho e morfologia da cabeça; Medição 
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do pH dos fluidos (vaginal e/ou seminal) que avalia a sensibildade ao pH;  

Electroforese Carga elétrica “Swim down” em meios viscosos que detecta a 

velocidade de migração em meios viscosos; Centrifugação em gradientes de 

densidade, que avalia a Massa; Fluorocitometria de fluxo (intensidade da 

fluorescência), que avalia o tamanho (por diferente conteúdo de DNA) 

(PEGORARO; HOSSEPIAN DE LIMA, 2001 apud ALMEIDA; ALVAREZ, 2002). 

Pela sua eficiência e baixo custo relativo, a separação de 

espermatozóides mediante centrifugação em gradientes de Percoll é uma 

técnica com possibilidades promissoras de uso na seleção dos sexos 

(ALMEIDA ; ALVAREZ, 2002).  

A maior parte das técnicas de separação física descritas não foram bem 

aceitas por apresentarem limitações importantes, tais como efeitos detrimentais 

sobre os espermatozóides, pouca exatidão, ou pouca repetibilidade , porém a 

técnica da citometria de fluxo tem superado estas limitações primárias, 

constituindo-se no método de referência (ALMEIDA; ALVAREZ, 2002). 

 

2.3.2 Citometria de Fluxo  

Esta técnica é caracterizada pelo desenvolvimento da sexagem de 

sêmen por meio da separação dos espermatozóides contendo o cromossomo 

X do Y baseado na diferença de densidade de DNA. É o método físico de 

separação de espermatozóides que tem hoje o maior reconhecimento, sendo 

amplamente aceito como um dos principais avanços na tecnologia da 

reprodução, pois, a pré-seleção do sexo pode beneficiar o manejo e a 

eficiência reprodutiva como também, acelerar o progresso genético.  

Esta técnica foi desenvolvida em 1989 por Larry A. Johnson, no USDA 

Beltsville Agricultural Research Center (GARNER, 2006 apud TANNO, 2009). 

Ela continua sendo um dos únicos métodos comerciais atualmente utilizados 

para a pré-seleção do sexo dos espermatozóides antes do nascimento do 

produto, porém, somente nos bovinos esta biotecnologia atingiu um nível de 

desenvolvimento que permitiu a sua aplicação comercial (SVERZUT, 2011; 

VIEIRA, 2012). 
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A utilização do sêmen sexado aumenta o impacto na eficiência produtiva 

de leite e carne, obtendo manejos práticos e flexíveis e adquirindo vantagens 

de características limitadas e influenciadas pelo sexo, produzindo uma 

proporção ideal entre machos e fêmeas. Assim, essa técnica permite 

selecionar entre os rebanhos matrizes protenciais, produzindo novilhas para 

reposição apenas de animais geneticamente superiores. Ainda, é esperada 

uma elevação de 15% do ganho genético comparando-se ao sêmen 

convencional e permite a redução de custos de programas de transferências de 

embrião e testes de progênie, aumentando o valor de marcadores genéticos.  

No aspecto econômico, a precocidade sexual em gado de corte, mostra grande 

importância devido a diminuição de custos de produção de novilhas de 

reposição e retorno mais rápido do capital investido (MATTA, 2003; TANNO, 

2009) 

A citometria de fluxo é uma biotécnica de sexagem espermática que 

parmanece disponível, como método realizável, que tem como objetivo 

promover a seleção espermática resultando em produtos saudáveis e 

reprodutivamente funcionais. Porém existem algumas limitações para o uso 

comercial dessa biotécnica que precisam ser superadas, como a redução de 

até 12% na taxa de prenhes em vacas leiteiras em relação ao sêmen não 

sexado. A citometria de fluxo permite um auto grau de pureza na amostra final, 

porém é um equipamento muito caro e a quantidade de células analisadas é 

limitada. Esta biotécnica baseia-se em diferenças físicas entre a população de 

espermatozóides, ou seja, na quantidade de DNA (o cromossomo X seria maior 

do que o cromossomo Y) (MATTA, 2003; VIEIRA, 2012). 

Resumidamente, a técnica tem ínicio com os espermatozóides sendo 

corados com Hoechst 33342. O mesmo é permeável à membrana 

citoplasmática e nuclear ligando-se de maneira específica a quatro bases de 

AATT na curvatura menor da dupla hélice do DNA. Após, essas células 

passam pelo citômetro de fluxo para serem expostos ao lasers Ultra Violeta, 

em seguida, saem um a um em gotas envolvidas por um fluido protetor. As 

gotas contendo um único espermatozóide são carregadas eletricamente 

passando por um fluxo eletrostático para a separação, o feixe de gotas 

separadas caem em tubo de coletas contendo diluídos a base de gema de ovo. 

É possível realizar a separação de espermatozóides em até três grupos, sendo 
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eles: portadores de cromossomos X, Y e mortos ou não sexados. Somente os 

espermatozóides portadores dos cromossomos sexuais desejados são 

separados dos demais, para tornar a técnica mais eficiente (SVERZUT, 201; 

VIEIRA, 2012). 

No procedimento do sêmen sexados, os tubos coletores são 

centrifugados e o precipitado contendo o sêmen é diluído na concentração 

desejada, após este processo, os espermatozóides são envasados em 

palhetas que serão criopreservadas em nitrogênio liquido para comercialização. 

Todo esse sistema irá permitir a separação espermática sob alta velocidade, 

com 85% a 90% de eficiência, resultando na separação de aproximadamente 

11 a 15 milhões de espermatozóides portadores do cromossomo desejado por 

hora. É preciso ressaltar que ainda tem-se perda de 20% dos espermatozóides 

que são separados durante o processamento e envase nas palhetas (TANNO, 

2009; SVERZUT, 2011). 

Esta técnica pode ser aplicada em diferentes tipos de animais de 

produção, obtendo produtos morfologicamente normais e capazes de se 

reproduzir em sucessivas gerações. Porém existe um grau de dificuldade na 

separação dos cromossomos X e Y em casa individuo. A sexagem de 

espermatozóides portadores de cabeças ovais e aplainados, como os ovinos e 

bovinos, são mais rapidamente e facilmente orientados pelo processo 

hidrodinâmico da técnica do que aqueles que são mais redondos e angulares, 

como nos humanos e eqüinos (MATTA, 2003; SVERZUT, 2011). 

Devido a diversos fatores que podem influencias na sexagem, para 

torná-la eficaz, é preciso algumas modificações no protocolo adequando-o para 

um melhor aproveitamento em cada indivíduo. Estudos tem sido realizados 

para analisar e minimizar os danos causados aos espermatozóides devido a 

sexagem submetes as células a corantes, alta pressão, alta velocidade, 

exposição a laser, processos seqüenciais de diluições e resistência ao grande 

período do processo total da técnica antes da sua criopreservação (TANNO, 

2009; SVERZUT, 2011). 

 

2.3.3 Gradiente de Percoll® 
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Percoll® é uma solução coloidal estéril, formada por partículas de sílica 

revestidas com polivinilpirrolidona não hidrolisável (PVP) (BERGSTEIN, 2013 

apud HISHUMINA; SEKINO, 2004) com partículas sílicas de 15 a 30 nm de 

diâmetro recoberto por polivinilpirrolidona (SAMARDZIJA et al, 2006). A 

utilização do Percoll® baseia se na deposição de espermatozoides em um tubo 

com duas ou mais camadas de Percoll®, que apresenta diferentes 

concentrações, realizado a centrifugação, que se realizada em meio de TALP, 

forma um gradiente de densidade pela grande variação das partículas 

(RHEINGANTZ, 2002 apud PERTOFT et al, 1978; MORTIMER, 1994).  

A centrifugação possibilita a divisão das células espermáticas em 

frações, que separam as células viáveis de impurezas não desejáveis 

(RHEINGANTZ, 2002 apud SAEKI et al, 1991; MCEVOY, 1992) ocorrendo o 

aumento da densidade no sentido da camada superior para a inferior 

(MACHADO, 2009). 

O gradiente descontinuo de Percoll® é preparado em diferentes 

densidades onde essa densidade é capaz de selecionar espermatozoides com 

a centrifugação e está presente na PIV de animais (PERRISH; et al, 1995). 

Os espermatozoides portadores do cromossomo X ou Y são separados 

por centrifugação em gradiente de Percoll com acuidade de até 75%, com taxa 

de recuperação dos espermatozoides de 25%. Os gradientes de Percoll 

separam os espermatozoides X ou Y com a mesma eficiência, 

independentemente da subespécie (Bos taurus taurus ou Bos taurus indicus). A 

porcentagem média de espermatozoides portadores do cromossomo Y, nas 

frações superior e inferior, permite identificar gradientes de alta, média e baixa 

eficiência de sexagem (LIMA; et al, 2011). 

2.3.4 Swim- up  

As técnicas que exercem a função de separar células espermáticas 

viáveis e recupera lá, demonstrando um movimento progressivo de células 

morfologicamente perfeitas, destacam se a swim-up, separação por gradiente 

descontinuo de BSA, filtração em coluna de lã de vidro, técnica de sedimento 

(swim-down), filtração em coluna de sefedex/filtro de troca iônica, separação 
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por gradiente descontinuo de percoll e lavagem mediante a centrifugação 

(ERSTEGEN et. al. 2002; COELHO et. al. 2000), justificando a utilização 

dessas técnicas no trabalho em fertilização in vitro (SAMARDZIJA et. al. 2006).  

A utilização de técnicas de separação celular podem gerar lesões, 

irreparáveis aos espermatozoides, então, técnicas que utilizam a capacidade 

própria do espermatozoide de migrar para avaliação da qualidade da amostra, 

ganham destaque (CENTOLA et. al. 1998; COELHO et al.  2000). 

A técnica de swim-up ganha destaque, pois avalia e potencializa células,  

realizando a passagem dos espermátozoides em diferentes barreiras fluidas, 

selecionando assim a qualidade espermática semelhante ao processo que 

ocorre no trato reprodutivo feminino, avaliando assim a  fertilidade espermática 

de reprodutores bovinos ( RODRIGO-MARTINEZ, 2005) já é relatado a 

qualidade de células. 

A capacidade de recuperação da técnica de swim-up apresenta relação 

com células viáveis encontradas em amostras seminais, junto a capacidade de 

se ligar a zona pelúcida, taxa de formação do blastocisto e sem o retorno do cio 

em fêmeas bovinas (PERRISH e FOOTE, 1987; ZHANG,1999; PHILLIPS et. al. 

2004) No entanto, parâmetros de recuperação e integridade celular da 

membrana plasmática após a técnica, sofre influencia significativa comparado 

as concentrações de células espermáticas originais, determinando uma baixa 

sensibilidade as avaliações (CRESPILHO, 2007;FREITAS-DELL’AQUA at. al. 

2009). 

 

2.4Taxa de Prenhes com Sêmen Sexado 

Em sistemas de produção, a sexagem dos nascidos é de grande 

importância, para a renda do produtor. Na bovinocultura de leite o valor 

zootécnico de bezerros fêmeas é maior e, o nascimento de bezerros machos 

promove,  um aumento no custo de produção. Já na produção de gado de 

corte, bezerros machos se tornam viáveis, pincipalmente no cruzamento 

industrial, pois bezerros machos apresentam maior ganho de peso e 
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rendimento de carcaça em comparação às fêmeas (LIMA, 2006; BARUSELLI 

et. al. 2007; RUVUNA et. al. 1991). 

Na utilização de fêmeas bovinas aptas a reprodução, apenas 5% delas é 

inseminada no Brasil, mais essa taxa apresentou um aumento de 350% na 

ultima década, e foram comercializados 7 milhões de doses de sêmen/ano, o 

que permite o desenvolvimento da inseminação artificial no mercado (ASBIA, 

2005; MURTA, 2013). 

A utilização de sêmen a fresco na IA apresenta um índice de progênie 

de 60% e com o sêmen sexado existe uma queda de 10% na taxa de prenhez 

(BARUSELLI et. al. 2007).  

Estudos apontaram, através da separação dos espermatozóides por 

citometria de fluxo, que com o sêmen sexado apesar de apresentar lesões de 

acrossomo e passar por armazenamento de criopreservação tem uma taxa de 

prenhez de 52%, ou seja, semelhante ao sêmen fresco (SEIDEL, 1999 apud. 

MURTA, 2013). 

Utilizando sêmen fresco a taxa de prenhez foi de 41% (1X10^5 

espermatozóides/dose), 50% (2,5X10^5 espermatozóides/dosee 61% 

(2,5X10^6 espermatozóides/dose)  quando utilizado sêmen sexado e 

criopreservado apresenta uma queda de 22,4%, totalizando a taxa de prenhes 

com o uso de sexado de 2,6% (SEIDEL, 1997). 

Em outra demonstração, 114 novilhas foram inseminadas com sêmen 

sexado, e 42,1% ficaram prenhas, já as novilhas que foram inseminadas (163) 

com sêmen convencional apresentou um índice de prenhez 63,2%. Apontado 

uma diferença significativa no índice final de prenhez (MOREIRA et. al. 2009)  

Segundo Regis (2009) o custo da inseminação artificial realizada com a 

utilização de sêmen sexado pela citometria de fluxo não se apresenta viável, 

pois mesmo nascendo um número maior de machos (36) em relação ao sêmen 

convencional (31), os animais nascido por IA com o sêmen sexado deveriam 

custar 11,7% a mais que o sêmen convencional, por outro lado para que a 

sexagem espermática seja viável, a taxa media de prenhes deveria ser no 

mínimo 74% a mais que a obtida por sêmen convencional.  
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A existência da comercialização de sêmen sexado, trouxe para o 

mercado da IA um impulso, devido aos benefícios que a escolha do sexo dos 

bezerros trás para o criador e pecuária (BARUSELLI et. al., 2006) 
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3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A seleção do sexo da descendência pela sexagem de sêmen é hoje uma 

realidade. Entre as numerosas técnicas de separação das populações 

espermáticas X e Y, a mais promissora atualmente é a citometria de fluxo. Os 

espermatozóides sexados por este método, além de serem viáveis, podem ser 

congelados/descongelados com fertilidade aceitável. Pela sua alta exatidão, 

essa técnica é usada como método de validação para outras técnicas de 

separação. Em contrapartida, apresenta ainda o inconveniente de precisar de 

um equipamento relativamente caro, ter baixa eficiência e ser relativamente 

lenta. Isto faz com que seu produto (sêmen “sexado”) tenha um custo de 

mercado considerado elevado. 

Entretanto a produção comercial de sêmen bovino ainda ocorre em 

pequena escala, podendo atender a um mercado restrito, pois existe 

obstáculos a serem vencidos, como o tempo de separação, viabilidade e 

número de espermatozóides por dose inseminante, diluidores específicos para 

permitir o transporte e preservação do sêmen sexado, além do custo da dose 

inseminante. O aumento da fertilidade com o uso do sêmen sexado esta 

associado à seleção dos animais, ao manejo reprodutivo das fêmeas, 

otimização do processo de sexagem e inseminação. 

A aplicabilidade comercial da sexagem dos espermatozóides depende 

do estabelecimento de uma metodologia que além de ser compatível com o 

processo de congelação, minimize a perda de espermatozóides durante o 

processo e não reduza o poder fecundante dos mesmos. Considerando estes 

aspectos, é necessário avaliar a qualidade não somente em relação à acuidade 

de sexagem, mas também no que diz respeito à viabilidade dos 

espermatozóides após a descongelação das doses de sêmen congelado 

enriquecidas com espermatozóides portadores do cromossomo X ou Y. 

Neste sentido, considera-se que para a realidade brasileira, é mais 

interessante optar-se por desenvolver uma metodologia de baixo custo, que 

atinja acuidade de sexagem em torno de 75%, mas que permita, em condições 

variadas de manejo, obter-se índices de fertilidade satisfatórios. 



24 
 

 

4.Referências Bibliográficas 

ALMEIDA, G.P.; ALVAREZ, R.H. Métodos de separação de espermatozóides 
para escolha do sexo dos animais domésticos. Boletim de Industria Animal. 
Nova Odessa, v.60, n.1, p.107-115, 2003. 

ANWAY. M. A.; LI. Y; REVINDRANATH. N.; DYM. M.; GRISWOLD. M. 
Expression of Testicular Germ Cell Genes Identified by Differential Display 
analysis. Journal of Andrology. Volume 24, Issue 2, pages 173-184, Americas 
Society of Andrology, march/ April 2003. 

BARUSELLI P. S.; SOUZA A. H.; MARTINS C. M.; GIMENES L. U.; SALES J. 
N. S.; AYRES H.; ANDRADE A. F. C.; RAPHAE F.; ARRUDA R. P. Sêmen 
sexado: inseminação artificial e transferência de embrião. Ver. Bras. Reprod. 
Anim, v.31, n3 p.374-381. Belo Horizonte, 2007. 

BERGSTEIN. T. G. Qualidade espermática após seleção por centrifugação em 
Ovipure® ou gradiente de Percoll® do sêmen ovino criopreservado. 
Dissertação (mestrado).Universidade estadual paulista Faculdade de medicina 
veterinária e zootecnia, Botucatu, 2013. 

CANDIOTTO. G. Z. P. Produção de embriões bovinos in vitro. Dissertação 
(Especialização). Universidade Castelo Branco. Limeira, 2008. 

DRUMOND. A. L. Avaliação da perda de células espermatogênicas e da 
capacidade de colonização das espermatogônias-tronco, em camundongos 
expostos a diferentes regimes de tratamento com a ciclosfosfamida. 
Dissertação (Doutorado). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 
Horizonte, 2011. 

ENGELHARDT. M. C. IN. GUYTON. A. C.; HALL J. E. Tratado de fisiologia 
médica. Editora Guanabara Koogan. 9º edição Cap. 80 p.911-912. Rio de 
Janeiro,1997. 

FILHO, W. C. M; Espermatogênese em bovinos. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP. Botucatu, 2006. 

GARNER. D. L.; GLEDHILL B. L.; PINKEL. D.; LAKE. S.; STEOHENSON. D.; 
VAN DILLA. M. A.; JOHNSON. L. A. Quantification of the X- and Y- 
Chromosome-bearing Spermatozoa of Domestic Animals by Flow Cytometry. 
Biology of Reproduction. 28, 312-321, 1983. 

GARNER, D. L. Flow cytometric sexing of mammalian sperm. Department of 
Animal Biotechology. Theriogenology 65 p. 943-957, 2006. 

GILLAN, L.; EVANS, G.; MAXWELL, W.M.C; Flow citometric evaluation of 
sperm parameters in relation to fertility potential. Theriogenology, v.63, p.445-
457, 2006. 

HENKEL, R.R.; SCHILL, W. B. Sperm preparation for ART. In: HENKEL, R.R.; 
SCHILL, W. B. Reproductive biology and endocrinology. 2003. 



25 
 

 

HULEIHEL. M.; LUNENFELD E. Regulation of spermatogenesis by 
paracrine/autocrine testicular fators. Asian J Androl, Sep; 6:259-268, 2004. 

JOHNSON, L. A.; FLOOK, J. P.; LOOK, M. V. Flow cytometry of X and Y 
chromosome - bearing sperm for DNA using an improved preparation method 
and staining with HOECHST 33342. Gamete Research, Hoboken, v. 17, n. 3, p. 
203-12, 1987. 

JOHNSON L. A.; DAVID W.; and Othere.Cooperative Learning: Increasing 
college Faculty Instructional Productivity. ASHE-ERIC. Hegher education 
Report No. 4, Univ. Washington, 1991. 

JOHNSON, L. A.; CRAN, D. G.; POLGE, C. Recent advances in sex 
preselection of cattle: flow cytometric sorting of X- Y- chromosome bearing 
sperm based on DNA to produce progeny. Theriogenology, Philadelphia, v. 41, 
n. 1, p. 51-6, 1994. 

JOHNSON, L.A., FLOOK, J.P., HAWK, H.W. Sex preselection in rabbits: live 
births from X and Y sperm separated by DNA and cell sorting. Biol. 
Reprod.,Champaign, v.41, p.199-203, 1989. 

LIMA. V. F. M. H. Avanços metodológicos na seleção do sexo de 
espermatozoides bovinos para a utilização no melhoramento genético e na 
produção animal. Revista Bras. Zootec. Vol.36 supp 1.0 viçosa, julho,2007. 

LIMA V. F. M. H.; FILHO C. A. M.; LUCIO A. C.; RESENDE M. V. Sexagem de 
espermatozoides bovinos por centrifugação em gradiente descontinuo de 
densidade de percoll®. R. Bras. de Zootec., v.40, n.8, p.1680-1685,2011. 

MATTA, C.G.F. et al. Imunosexagem de espermatozóides de bovinos utilizando 
anticorpo monoclonal contra uma proteína macho-específica. Revista Brasileira 
de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.25, p.402-404, 2001. 

MATTA, C.G.F. Desenvolvimento de uma metodologia para sexagem de 
espermatozóides de bovinos utilizando anticorpos monoclonais e complemento. 
Tese – (Doutorado) – Universidade Estadual do Norte do Fluminense, Campos 
dos Goytacazes, p.17-71, 2003. 

MACHADO. G. M. Efeito de diferentes protocolos de percoll® na qualidade 
espermática e a produção in vitro de embriões. Dissertação (mestrado) 
Universidade de Brasília Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 
Brasília,2009.  

MUNIZ, F. R. S. Análise de Variabilidade Genética em Populações segregantes 
de soja. Tese para obtenção do título de Doutor. Jaboticabal- SP, 2007. 

MURTA D. V. F.; GOMES, V. C. L.; MARTINEZ. L. C. R. Uso de sêmen sexado 
em bovinos. Revista cientifica eletrônica de medicina veterinária. Janeiro, 2013. 

OLIVEIRA, K. M. Efeito do Processo de Sexagem de Sêmen por Citometria de 
Fluxo e Crioprervação Sobre a Morfometria da Cabeça de Espermatozóides e 



26 
 

 

Estabilidade de Cromatina. Dissertação apresentada a faculdade de Medicina 
Veterinária. Universidade Federal de Uberlândia, MG, 2007. 

PEGORARO, L.M.C., LIMA, V.F.H. Selección del sexo en mamíferos. In: 
PALMA, G.A. (Ed.). Biotecnología de la Reproducción. Balcarce, Argentina: 
Ediciones INTA, 2001. p. 317-351. 

PERINI, A. P. Separação de Espermatozóides “X” Viáveis, de Sêmen 
Congelado, por Gradiente Descontínuo de Densidade, na Produção In Vitro de 
Embriões Destinados a Criopreservação. Dissertação apresentada à Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP, Jaboticabal, SP, 2007. 

PERRISH J. J.; KROGENAES A.; SUSKO-PARRISH J. L.; Effect bovine sperm 
separation by either swim-up or Percoll method on success of in vitro 
fertilization and aerly ambryonic development. Theriogenology, Oct 15;44 
(6):859-869, 1995. 

RÉGIS A. C. A.; COSTA D. S. Avalição econômica da utilização de sêmen 
sexado para produção de touros nelore no estado do Mato Grosso do Sul. 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 2009. 

RHEINGANTZ. M. G. T; DESCHAMPS J. C; PIMENTEL A.M; PEGORARO L. 
M. C. Influence of Percoll gradient and swim-up methods on in vitro 
development of bovine embryos produced in vitro. Artigo original publicado 
na Rev. Bras. Reprod. Anim., v.26, n.4, p.312-316, out-dez. 2002. 

SCHNEIDER, C. Apostila de Embriologia e Genética. Escola de Massoterapia. 
2010. Disponível em : 
<http://www.sogab.com.br/apostiladeembriologiagenetica.pdf> 

SOMFAI, T.; BODÓ, S.; NAGY,S.; PAPP, A. B.; IVÁNSCSICS, J.; BARANYAI, 
B.; GÓCZA, E,; KOVÁCS, A. Effect of swim up and Percoll treatment on viability 
and acrossome integrity of frozen – thawed bull spermatozoa, Reproduction 
Domestic Animal, v37, p 285-290, 2002. 

SVERZUT, V.G. Determinação da porcentagem de espermatozóides 
portadores de cromossomo X e Y no sêmen sexado mediante PCR em tempo 
real. Dissertação – (Mestrado) – Universidade de São Paulo, p.14-65, 2011. 

TANNO, P.H. Estudo das alterações morfo-funcionais de espermatozóides 
bovinos submetidos à sexagem por meio de técnica de citometria de fluxo. 
Dissertação – (Mestrado) – Universidade de São Paulo, p.5-19, 2009. 

 VIEIRA, R.J. Biotécnicas aplicadas a reprodução bovina: generalidades. 
Ciência Animal, v.22, n.1, p.55-65, 2012. 

WALKER W. H.; Molecular Mechanisms Controlling Setoli Cell Proliferation and 
differentiation, Endocrinology,  v.144, n.9, p.3719-3721, 2003. 

ZUCCARI. C. E. S. N; CARRIJO, P. R; LEITE, P. A; SCALDELEI, P. R. R; 
RODOVALHO, N. C. M; ZANENGA. C. A; KIEFER, C; SILVA, E. V. C. Seleção 



27 
 

 

em gradiente de percoll® sobre os parâmetros espermáticos do sêmen bovino 
congelado. Revista Bras. Saúde Prod. Na., V.9, n.2, p358-366, abr/jun, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


