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RESUMO 

Sendo o Brasil um dos líderes mundiais em número de embriões transferidos, há 

grande interesse no avanço das biotecnologias já utilizadas no mercado do cavalo. 

Existe predileção pelo sexo do produto que varia conforme a raça. Neste ponto, a 

sexagem pré-implantacional de embriões é de grande importância econômica para 

criadores que desejam adquirir produtos de alto valor genético e de mercado por 

permitir o planejamento do uso de receptoras, dos indivíduos nascidos, e de custos 

futuros. Protocolos de determinação do sexo a partir da biópsia embrionária com 

micromanipulador são utilizados na pesquisa e em programas comerciais, porém, 

exigem grande investimento em equipamentos laboratoriais. O presente trabalho 

tem como objetivo simplificar os procedimentos até então utilizados, por meio da 

punção com agulha hipodérmica e coleta do DNA livre na blastocele, para posterior 

determinação do sexo por reação em cadeia da polimerase (PCR). Foram utilizados 

nove embriões blastocisto expandido de equinos coletados oito dias após a ovulação 

(D8). Após a coleta e avaliação quanto tamanho, grau de desenvolvimento e 

qualidade, estes embriões serão submetidos a lavagens sequenciais em meio 

comercial de manutenção de embrião. Os embriões foram individualmente 

transferidos para uma microgota de 50µL do mesmo meio de onde será realizado o 

colapso do embrião por meio de perfuração com agulha hipodérmica. Todo o 

conteúdo do colapso foi congelado a -20oC para posterior realização do PCR. Para  

avaliação da recuperação embrionária o mesmo foi mantido em meio de 

manutenção embrionária em caixa isotérmica e reavaliados após 24 horas, os 

mesmos foram congelados e passaram pela extração do DNA  para posterior 

comparação dos resultados. Uma PCR dupla foi realizada para amplificar os genes 

TSPY e AMEL, o volume total de reação foi de 12,5µL. O produto da amplificação foi 

submetido à eletroforese em gel  de agarose e visualizado sob luz UV por meio de 

transiluminador para leitura dos resultados. Foi possível a determinação do sexo em 

55,6 % das amostras (5/9) pelo líquido da blastocele e em 80% (4/5) das amostras 

de células, sendo que em todas as amostras que foi possível a determinação do 

sexo através do líquido o mesmo foi compatível com os resultados da sexagem das 

células. 

Palavras-chave: Transferência de embrião, diagnóstico genético pré-implantação, 

DNA livre, Égua 

 



 
 

ABSTRACT 

 

As Brazil is one of the world leaders in the number of embryos transferred, there is 

great interest in the advancement of biotechnologies already used in the horse 

market. Depending on the breeding, a predilection for the sex of the product is seen. 

At this point, pre-implantation embryo sexing is of great economic importance for 

breeders who wish to acquire products of high genetic and market value because it 

allows planning of the use of recipients mares, of the born individuals, and of future 

costs. Sex determination protocols from embryonic biopsy are used in research and 

commercial programs, however, they require a great investment in laboratory 

equipment that allow the performance of the technique. The aim of the present work 

is to simplify the procedures previously used, by means of hypodermic needle 

puncture and free DNA collection in the blastocele, for subsequent determination of 

sex by polymerase chain reaction (PCR). We used nine expanded blastocyst 

embryos from equines collected eight days after ovulation (D8). After collection and 

evaluation of size, degree of development and quality, these embryos will be 

submitted to sequential washing in commercial embryo maintenance medium. The 

embryos were individually transferred to a micro-droplet of 50 μL of the same 

medium from which the embryo collapse would be performed by means of 

hypodermic needle drilling. The entire contents of the collapse were frozen at -20 ° C 

for further PCR. In order to evaluate the embryo recovery, it was maintained in an 

embryo preservation medium in an isothermal box and reassessed after 24 hours, 

they were frozen and passed through DNA extraction for further comparison of the 

results. A double PCR was performed to amplify the TSPY and AMEL genes, the 

total reaction volume was 12.5 μL. The amplification product was subjected to 

agarose gel electrophoresis and visualized under UV light through a transilluminator 

for reading the results. It was possible to determine the sex in 55.6% of the samples 

(5/9) by the blastocele liquid and in 80% (4/5) of the cell samples, and in all samples 

it was possible to determine the sex through of the liquid the same was compatible 

with the results of sexing the cells. 

 

Keywords: Embryo transfer, preimplantation genetic diagnosis, free DNA, mare 
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CAPITULO 1 – Sexagem de embriões equinos pré implantacionais pela 

microaspiração do líquido da blastocele seguida por reação em cadeia da 

polimerase PCR 

 

INTRODUÇÃO 

 

A transferência de embriões (TE) é uma das biotecnologias mais utilizadas na 

criação de equinos em todo o mundo e o Brasil está entre os três países com maior 

número de embriões transferidos, junto dos Estados Unidos e Argentina (IETS 

Statistics and Data Retrieval Committee Report, 2011) 

          Na maioria das raças de cavalos existe uma predileção comercial por um dos 

sexos, masculino ou feminino. O interesse por um sexo e o maior valor comercial 

relacionado podem estimular condutas éticas e de bem estar questionáveis. Um 

exemplo é a interrupção da gestação do sexo indesejado, que vem se tornando uma 

técnica rotineira na Argentina ( Aguilar et al., 2012 ). Na raça de Polo Argentino, o 

interesse é unicamente pelas fêmeas (Panarace et al., 2013 ) enquanto que no Puro 

Sangue de corrida, ou equitação clássica, a predileção é pelos machos, que 

inclusive possuem valor de mercado maior do que as fêmeas. (Chezum e Wimmer, 

1997).  

         A determinação do sexo pode ser realizada pela técnica de sexagem de 

sêmen, fetal ou biópsia de embriões pré-implantacionais. A identificação de 

cromossomos X ou Y é a base para a separação dos espermatozoides para uso do 

sêmen sexado, porém os resultados em equinos são insatisfatórios (Samper et al., 

2012).  

         A sexagem fetal pode ser realizada pela ultrassonografia que permite a 

observação do posicionamento do tubérculo genital, aproximadamente aos 60 dias 

de gestação (Curran e Ginther, 1989), ou a identificação das gônadas por volta de 

100-120 dias de gestação (Oliveira et al. 2014), porém, apesar de serem 

rotineiramente utilizadas, estas técnicas são limitadas quanto ao que diz respeito a 

escolha do sexo do futuro potro impossibilitando a aplicação da técnica na rotina até 

o presente momento.   

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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Assim, na espécie equina, a determinação do sexo de embriões pré-

implantacionais é a melhor opção para propiciar a gestação de indivíduos planejados 

e de maior valor de mercado.  

Atualmente a determinação pré implantacional do sexo é realizada por biópsia 

embrionária a partir da retirada de células do trofoblasto. Estas células são 

submetidas a uma reação em cadeia da polimerase (PCR) por meio do qual a 

sequência do DNA serão identificadas e permitirão a determinação do sexo do 

embrião. A técnica de biópsia requer uso de micromanipulador e laboratório 

especializado (Paulussi, 2014) com métodos e equipamentos caros e, por estes 

motivos, são realizados em poucos laboratórios no Brasil. 

  Em 2014, Herrera e colaboradores (2014) identificaram a presença de DNA 

livre na blastocele de embriões equinos proveniente de células apoptóticas em 

quantidade suficiente para a determinação do sexo do embrião por  PCR. Este 

achado amplia as opções de amostras possíveis de serem sexadas. 

 A alta demanda do mercado pela sexagem de embriões pré-implantacionais, 

o alto custo da aplicação da técnica convencionalmente realizada com 

micromanipulador e os resultados ainda variáveis inspiram o desenvolvimento de 

outras metodologias. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é testar a técnica 

de colheita de líquido da blastocele por meio do colapso embrionário por punção 

com agulha hipodérmica, seguida por reação em cadeia da polimerase PCR, para 

determinação do sexo de embriões equinos pré-implantacionais.  
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Transferência de embriões  

 

Ao longo das décadas o mercado do cavalo passou do interesse apenas de 

transporte, tração e trabalho, para um universo de lazer e prática de esportes, o que 

estimula o setor da equideocultura a se abrir a novos horizontes e crescer cada vez 

mais (MARIZ, 2008).  

O primeiro relato de uma transferência de embrião (TE) bem sucedida na 

espécie equina, foi no Japão na década de 70 por Oguri e Tsutsumi (1972).  

 No Brasil o primeiro relato ocorreu na década seguinte realizada por Fleury e 

colaboradores (1987) que adaptaram a técnica já antes descrita anteriormente por 

DOUGLAS (1979).  

O Brasil ocupa hoje papel de destaque na produção de embriões equinos 

junto aos Estados Unidos e Argentina, integram os países que mais produzem 

embriões equinos no mundo, sendo que no Brasil a técnica teve sua popularização 

na década de 80 (CARMO, 2003). 

O programa de transferência de embriões é um ótimo recurso comercial, 

permite que animais subférteis, de idade avançada, ou outras situações que 

dificultam a gestação e parto, consigam produzir seus produtos, além de viabilizar o 

uso de doadoras que estejam em atividade esportiva durante os períodos de 

estação de monta (HURTGEN, 2008; ARRUDA et al., 2001; DAELS, 2007).  

O programa também facilita a comercialização do material genético entre 

estados e países, através da exportação e importação de embriões congelados, e 

diminui o risco de transmissão de doenças entre indivíduos. (ARRUDA et al., 

2001).Segundo os mesmos autores a implantação de um programa de transferência 

de embriões é a maneira mais eficiente de garantir o aprimoramento genético a curto 

prazo.   

Para realização da técnica de TE, a recuperação embrionária é feita entre os 

dias sete e nove do ciclo da doadora (D0 = dia da ovulação) e o embrião é 

transferido para uma égua receptora em diestro entre D5 e D9 (Imel et al., 1981; 

Iuliano et al., 1985; Squires et al., 1985; Squires e Seidel, 1995; McKinnon e Squires, 

2007) 
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A grande maioria dos embriões é transferida imediatamente após a 

recuperação, porém, recentemente, o transporte de embriões refrigerados ou 

acondicionados por até 24 horas tem sido rotineiramente utilizado com bons 

resultados (Seidel Jr et al., 1989; Squires et al., 2003), e possibilitam o transporte até 

bancos de receptoras. 

Dentro de todas as vantagens na implantação de um programa de TE é 

preciso ressaltar, que a receptora é a chave para o sucesso do programa de 

transferência de embriões, portanto a seleção de boas receptoras é parte 

fundamental em um programa de TE (MEIRA; 2007).  

Como destacado por Hinrichs; (2005), muitos fatores isolados que afetam o 

sucesso do programa de TE, como manejo das doadoras e receptoras e habilidade 

técnica nos procedimentos. 

 

2.2 Desafios da aplicabilidade das biotécnicas na reprodução de equinos. 

 

Por muito tempo a espécie equina foi considerada a espécie de menor 

fertilidade entre as espécies domésticas. Muito por causa de suas particularidades, 

manejo reprodutivo inadequado e características de seleção (GINTHER, 1992). 

Assim, o conhecimento dessas peculiaridades são essenciais para entender os 

desafios da aplicabilidade de muitas biotécnicas reprodutivas e as possibilidades de 

aplicação de outras biotécnicas que sejam adaptáveis às condições da espécie 

equina. 

 

 2.3 Superovulação 

 

A superovulação (SOV) na espécie equina ainda não é utilizada na rotina da 

reprodução, isso devido a alguns desafios anatômicos do ovário como o epitélio 

germinativo apenas na região da fossa ovulatória, conferindo ao ovário a capacidade 

de ovular apenas nessa região, além de possuir o cortéx na região interna e a 

medular na periferia do órgão, e não existir um protocolo seguro e eficaz de indução 

(SQUIRES, 2006) .Ainda assim a ocorrência de dupla ovulação pode ocorrer em  

35% das éguas, variando entre a raça e estação do ano (GINTHER 1986, DAVIES  

MOREL e NEWCOMBE, 2008). 
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Além disso, já foi demonstrado que éguas que ovulam mais de um folículo no 

mesmo ovário possuem menores taxas de recuperação embrionária do que aquelas 

que possuem ovulações múltiplas em ovários distintos, o que pode ser justificado 

pelos grandes coágulos formados na região da fossa ovulatória (CARMO et 

al., 2006). 

Ao passo que as pesquisas evoluíam na esperança de encontrar um 

hormônio eficiente para a superovulação foram testados, fatores liberadores de 

gonadotrofinas como GnRH (GnRH; Squires et al., 2003), FSH suíno (FSH-p; 

Ignácio et al., 2013) equino ( FSH-e; Niswender et al., 2003; Logan et al., 2007 Raz 

et  al., 2009), gonadotrofina coriônica eqüina (eCG; Squires et al., 2003), imunização 

contra inibina (Farinasso, 2004; Squires, 2006), extrato de pituitária equina (EPE ; 

Squires & McCue 2007 ) e atualmente foram testados gonadotrofinas recombinantes 

como, FSH e LH equino recombinante (re-FSH; e re-LH;   Meyers-Brown et al. 

2011). 

O FSH-e e o EPE parecem apresentar resultados pouco mais satisfatórios. 

No ano de 2003, um purificado FSH-e (Bioniche Animal Health Canada) passou a 

ser produzido comercialmente, (Alvarenga et al., 2008) porém, devido ao 

fechamento dos abatedouros equinos, a empresa parou de produzi-lo e este 

hormônio não se encontra mais disponível no mercado. Os resultados inconsistentes 

e a falta de um hormônio comercial justificam a baixa aplicabilidade da 

superovulação na rotina da reprodução equina (Squires, 2006) 

É comprovado que os protocolos utilizados na tentativa de induzir a SOV em 

éguas, possui inúmeras vantagens e desvantagens, o EPE ao mesmo tempo em 

que possui uma taxa ovularia muito variável, em associação com hCG aumenta 

significativamente o numero de folículos (Blanco et al., 2009). Outros como e-FSH 

aumentam a taxa ovulatória, mas não a taxa de recuperação embrionária (Raz; 

Card, 2009) o re-FSH reduz os níveis séricos de LH em consequência do  

aumentode estrógeno, afetando diretamente a maturação oocitária (Meyers-Brown 

et al., 2011) 

A partir desses preceitos, podem ser esclarecidos os principais motivos pelos 

quais a SOV em equinos não atinge bons resultados, atribuindo a eles a dificuldade 

de produção de embriões em grande escala, contrastando com os ótimos resultados 

de superovulção e produção embrionária em bovinos.  
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2.4 Produção in vitro de embriões 

 

O processo de produção in vitro de embriões na espécie equina, requer 

grande empenho em todas as etapas, ajustando-se a cada particularidade 

anatomofisiológica da espécie, já citadas acima. O primeiro artigo sobre fertilização 

in vitro, na espécie equina foi documentado em 1989 (Bézard et al., 1989), e alguns 

anos depois o relato do nascimento de dois potros produzidos com a tecnologia de 

fertilização in vitro ocorreu no início da década de 90 (Palmer et al., 1991; Bézard, 

1992). 

As pesquisas continuaram e as taxas de fertilização na FIV eram 

preocupantes, algo em torno de 4-33%, o que autores (Choi et al. 1994; Li et al., 

1995) atribuem ao fato dos espermatozóides não penetrarem a zona pelúcida. 

Sendo notado que quando ocorre uma dissolução parcial dessa estrutura com 

soluções ácidas, as taxas de fertilização são elevadas. A exposição dos 

espermatozóides a ionóforo de cálcio parece ter sido a forma mais efetiva de 

melhorar a capacitação espermática, e assim a taxa de fecundação nas pesquisas 

de FIV de equinos (Zhang et al., 1990; Grondahl et al., 1995; Dell'Aquila et al. 1996; 

Alm et al. 2001; Hinrichs et al. 2002). Os desafios com a capacitação espermática se 

unem com os desafios da aspiração e maturação oocitária, levando os resultados da 

FIV cada vez menores. 

Diante do insucesso da produção in vitro de embriões (PIVE) na espécie 

equina, inicia-se em 1997 a pesquisa que desenvolveu a injeção intracitoplasmática 

de espermatozoides (ICSI) Dell’Aquila et al. (1997) a qual comparada com os 

resultados da PIVE são infinitas vezes mais viáveis para a espécie equina. No 

exemplo o mesmo autor comparou a taxa de formação de pró-núcleos ou clivagem 

dos embriões produzidos por FIV e por ICSI, que foram de 8,7% e 29,8% 

respectivamente. Uma vantagem adicional sobre a FIV é que a ICSI permite a 

escolha dos espermatozoides a serem utilizados, tendo a possibilidade de aproveitar 

o material genético de garanhões com baixa qualidade espermática (LAZZARI et al., 

2002)  

Por estes motivos, para a espécie equina, as técnicas de ICSI e transferência 

de oócitos (TO) mostram-se mais eficientes e de maior aplicabilidade que a PIVE 

(DELL’ AQUILA et al. 1997). 
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2.5 Aspiração folicular e maturação oocitária 

 

              O conceito da aspiração folicular, por ecografia transvaginal, é o mesmo 

entre equinos e bovinos, contudo divergem muito com relação às particularidades 

dos equinos, que possuem taxa de recuperação de folículos imaturos inúmeras 

vezes mais baixas do que em bovinos, normalmente 25% ou menos (BRUCK et al 

1992;. COOK et ai., 1993; DUCHAMP et al., 1995; KANITZ et al., 1995; MARI et 

al. 2005). 

Devido à combinação de alguns fatores, dentre eles os relacionados à íntima 

ligação do oócito com a parede folicular, onde as células do cumulus oophorus e 

células da teca estão fortemente ancoradas, faz com que  a recuperação de oócitos 

seja menor na espécie equina em comparação a outras espécies (Hawley et 

al., 1995).  

Essas particularidades fazem do processo de aspiração oocitária em equinos 

uma técnica desafiadora, o que leva os pesquisadores a desenvolverem técnicas 

que aperfeiçoem a aspiração em até 50 - 60%, fazendo a manipulação ovariana de 

forma a escarificar a parede folicular com o uso de uma agulha de maior calibre 

(Bogh et al 2002;. Colleoni et al 2007;. Jacobson et al. 2010). Ou também usam a 

maturação in vivo, ou seja  aspiração de um ou ocasionalmente dois folículos pré-

ovulatórios, que foram acompanhados quanto ao seu crescimento, estimulados por 

gonadotrofinas exógenas (análogos de hCG ou GnRH) permitindo assim a expansão 

das células do cumulus  oophorus e maior sucesso na taxa de recuperação de 

oócitos. Nos casos de maturação in vivo, obviamente a aspiração deve ocorrer antes 

da ovulação, sendo no máximo até 35h após a administração dos hormônios 

indutores (Hinrichs et al., 2000). 

 Alguns autores (Hinrichs et al. 1990; Carnevale e Ginther 1995; Carnevale. et 

al. 2005) descrevem que a taxa de recuperação dos folículos previamente induzidos 

pode chegar a 65 - 80%, contrapondo aos de folículos imaturos, que possuem taxas 

inferiores. Essa diferença pode ser justificada, pelo fato das células do cumulus 

oophorus estarem mais distendidas, preparando o folículo para a futura ovulação. 

Todavia o folículo grande repleto de líquido pode dificultar o procedimento e interferir 

negativamente no resultado da aspiração. (MACLELLAN et al., 2002). 

Na década de 80, estudos na área de produção in vitro de embriões bovinos, 

e a tecnologia de maturação oocitária estavam crescendo potencialmente, já com 
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bons resultados e com demanda comercial por parte dos criadores e associações. 

Na mesma época surgiam os primeiros relatos de maturação oocitária nos equinos 

(FULKA E OKOLSKI 1981). 

Alguns anos depois Zhang e colaboradores (1989) obtiveram o primeiro 

resultado de embriões equinos, produzidos a partir de oócitos maturados in vitro 

coletados em abatedouro, e transferidos para o oviduto de éguas que, 

posteriormente foram inseminadas, e foram obtidas coletas de embriões D7. 

Quando os oócitos são recuperados, nos bovinos e outras espécies, as 

células do cumulus oophorus podem ser classificadas como, compactas (Cp) ou 

expandidas (Ex). Sendo consideradas as Cp, oriundas de folículos viáveis, tendo 

maior potencial de formação de embriões e as Ex, dos atrésicos, teoricamente 

inferiores (Hinrichs e Williams 1997). Em oposição ao que acontece na maioria das 

espécies, os equinos possuem taxas de maturação oocitária maior nos folículos Ex 

do que nos Cp 65% - 20% respectivamente. (Alm e Hinrichs 1996; Hinrichs e 

Williams 1997; Hinrichs e Schmidt 2000; Choi et al. 2004a; Hinrichs et al. 

2005).Nota-se que esta diferença só pode ser observada na taxa de maturação, pois 

as duas classes de oócitos produzem taxas de blastocistos equivalentes. 

(HINRICHS et al., 2005). 

A técnica de aspiração folicular é de grande importância para a aplicação de 

inúmeras biotécnicas de reprodução aplicadas à reprodução equina, como a PIVE 

(CARNAVALE et al., 2005), ICSI (BEZARD 1992), TO e clonagem (WOODS et al., 

2003). 

 

2.6  Sexagem de sêmen 

 

A sexagem de sêmen é a técnica de determinação do sexo mais utilizada em 

bovinos e que apresenta maior interesse comercial, sendo a citometria de fluxo o 

método mais eficiente para aplicação na rotina. A citometria de fluxo foi desenvolvida 

no ano de 1989, com o intuito de classificação do sexo dos 

espermatozoides (JOHNSON., 2000).   

Buchanan e colaboradores (2000) foram os autores das primeiras pesquisas 

sobre sexagem de sêmen equino usando a técnica de citometria de fluxo, o que 

permitiu assim segregar os espermatozoides com carga genética X ou Y. 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://refhub.elsevier.com/S0093-691X(13)00448-2/sref1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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Os relatos de sexagem vieram surgindo de forma crescente em diversas 

espécies de animais de produção: ovelhas, bovinos e porcos; e estimação: cães, 

gatos e coelhos; e até mesmo animais selvagens, como cervos e golfinhos 

(GARNER., 2006). 

O sêmen sexado é usado comercialmente na espécie bovina, pois é 

conveniente que o sexo seja escolhido quando se trata de gado leiteiro ou de corte, 

além de possuírem bons resultados (SEIDEL., 2003 e DE VRIES et al; 2008 ). 

Nos equinos os desafios começam com a dificuldade de alcançarem a 

separação dos espermatozoides em quantidades suficientes para a dose 

inseminante (500 milhões), sendo que várias classificações seriam necessárias, 

demandando tempo. A partir de então, o procedimento padrão seria a inseminação 

com baixa dose (5 – 20 milhões) na ponta do corno uterino, ou inseminação 

histeroscópica, o que também demanda profissionais treinados e material específico 

(LINDSEY et al., 2002).  

Portanto atualmente o uso de sêmen sexado na reprodução equina é 

extremamente limitado, até mesmo porque depois dos procedimentos de sexagem o 

resfriamento e a congelação se tornam agravantes à qualidade espermática e à 

fertilidade (SAMPER et al., 2012) . 

 

2.7 Sexagem de embriões 

  

           O diagnóstico genético pré-implantação (DGP) foi descrito pela primeira vez 

na década de 90 em humanos, com o intuito de ajudar casais que potencialmente 

poderiam ter filhos com alterações genéticas (HANDYSIDE et al. 1990). 

  Peippo et al. (1995) realizaram cariotipagem e H-Y para sexagem de 

embriões equinos, sendo que o método de antígeno  H-Y por fluorescência de 

anticorpos  para os embriões equinos possui uma precisão maior (82% quando 

comparada com o método de cariotipagem) entretanto não foi usado em grande 

escala na espécie equina, mas tem sido amplamente utilizada em diversas espécies 

(WOOD et al., 1988). 

O diagnóstico genético pré-implantacional na espécie bovina através da 

amplificação do DNA seguida por PCR obteve êxito no início da década de 90 

(Aasen e Medrano, 1990; Peura et al., 1991).  Com o aperfeiçoamento da técnica de 

extração e amplificação do material genético dos embriões bovinos, a extração de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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dois a quatro blastômeros já é suficiente para realização da amplificação do DNA 

(KIRKPATRICK E MONSON, 1993). 

Em pesquisa com embriões equinos produzidos in vitro e in vivo Herrera et al., 

(2014) detectaram a presença de DNA livre no líquido da blastocele com o uso de 

micromanipulador, seguido da reação em cadeia da polimerase (PCR), o que se 

mostrou tão efetiva quanto as pesquisas em humanos, para determinação do sexo 

de embriões pré-implantacionais.  

           Os embriões de mamíferos na fase de blastocisto possuem duas linhagens 

celulares determinadas, o trofoblasto que dará origem aos anexos placentários e o 

embrioblasto que originará o indivíduo propriamente dito. Essas células passam por 

várias modificações no período embrionário e grande taxa de replicação levando à  

apoptose celular, o que favorece a presença de DNA livre na blastocele. 

Hardy et al. (1989) e Herrera et al.(2014),  detectaram a presença de DNA 

livre na blastocele de embriões equinos em quantidade suficiente para determinação 

do sexo de embriões produzidos in-vitro e in-vivo a partir da amplificação do material 

genético seguido por PCR.  Para realização da aspiração do líquido da blastocele, o 

embrião foi mantido numa microgota de 50µL de meio PBS modificado sem cálcio e 

magnésio suplementado com 10%  de soro fetal bovino e 50µg/mL de gentamicina 

sob óleo mineral.  Os resultados da determinação do sexo obtidos do DNA livre na 

blastocele não diferiram dos obtidos a partir da biópsia das células do trofoblastos 

dos mesmos embriões.  

Todavia os autores destacam não ser possível realizar a retirada de material 

genético dos embriões equinos, pela presença da cápsula embrionária, devido ao 

fato de que a cápsula deveria estar intacta para que houvesse desenvolvimento 

uterino na espécie equina ( Skidmore et al., 1989; Stout et al., 2005).  

A cápsula embrionária é uma estrutura acelular proteica que protege e 

confere elasticidade ao embrião equino (Oriol et al. 1993a, 1993b, Albihn et al. 

2003). É essencial para o desenvolvimento da gestação (Stout et al., 2005) e 

formada durante uma janela restrita, entre os dias 5 e 7 do desenvolvimento e 

apenas a partir do momento que o embrião entra no útero (FLOOD et al. 1982, 

FREEMAN et al. 1991). 

Huhtinen e colaboradores (1997) relataram a recuperação de material 

genético de embriões equinos através de microlâminas, obtendo uma taxa de 

prenhez muito baixa, de 21%.  



24 
 

Com a evolução dos equipamentos e das pesquisas, em 2010, Choi e 

colaboradores (2010) conseguiram uma taxa de 100% (3/3) de prenhez, com 

embriões biopsados, com auxilio do Piezo Drill. Estudos subsequentes também 

conseguiram boas taxas de concepção, o que segundo o autor, comprova que a 

lesão ou perda da cápsula embrionária não inviabiliza o estabelecimento da 

gestação.  

Em pesquisa comparativa com embriões equinos biopsados com 

micromanipulador e colapsados manualmente com agulha hipodérmica (25 gauge) 

obteve taxa de prenhes (11 de 15) 73,3% em comparação com a punção manual (7 

de 15) 46,7% respectivamente, sendo considerada pelo autor uma diferença 

numérica. (FERRIS., et al 2016).  

Os autores ainda ressaltam a manipulação cautelosa das amostras, tendo em 

vista a grande vulnerabilidade quanto à presença de outro material genético que 

corrompa os resultados esperados. (Herrera et al., 2015) 

As pesquisas levam a crer que, ainda que de extrema importância para o 

estabelecimento da gestação, a cápsula embrionária nesta fase do desenvolvimento 

embrionário tem uma grande capacidade de recuperação após colapso total ou 

parcial por micromanipulação (Choi et al., 2010) e que, mesmo após perfuração 

manual do embrião usando agulhas hipodérmicas os embriões foram capazes de se 

recuperar da lesão na cápsula (Ferris et al., 2016). 

 Aparentemente, a mesma prática de colapso com agulhas hipodérmicas, além 

de se mostrar simples e barata, tem grande potencial na determinação do sexo a 

partir do DNA livre na blastocele se associada às demais técnicas previamente 

citadas (Herrera et al., 2014) desde que a quantidade de DNA livre diluído no volume 

de meio no qual o embrião estava ao ser colapsado, seja suficiente para 

determinação por PCR.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Animais e coletas dos embriões 

 

A pesquisa foi realizada no laboratório de reprodução animal das Faculdades 

Integradas de Ourinhos e Laboratório de Biologia Molecular da mesma instituição. 

Foram utilizados 8 animais sendo 7 femêas e 1  macho. As fêmeas foram mantidas 

em regime de piquete e fornecimento de feno de tifton à vontade, ração 

concentrada, sal mineral e água ad libitun. O garanhão, mantido em baia arejada, 

com cama de maravalha e o mesmo manejo nutricional das fêmeas.  

O acompanhamento do crescimento folicular foi efetuado por meio de 

ultrassonografia transretal. As éguas que apresentaram folículos com tamanho 

médio de 35mm e presença de edema uterino foram induzidas com 1 mg de 

deslorrelina por via intramuscular. A inseminação artificial foi realizada 24 horas 

após a indução, com sêmen fresco diluído, com qualidade previamente testada na 

dose de 1x109 células espermáticas viáveis.  

Os embriões foram coletados em D8 (considerando o D0 o dia da ovulação) na 

fase de blastocisto expandido, por lavagem uterina com solução de ringer lactato, 

por via transcervical em sistema fechado. Imediatamente após a coleta as éguas 

receberam uma dose de 7,5 mg de Dinoprost-trometamina (PGF2α) por via 

intramuscular. Foram coletados 9 embriões.  

  

3.2 Manipulação do embrião e coleta de amostra 

 

Após a coleta, os embriões foram  imediatamente lavados em 10 gotas do meio 

TQC Holding, e avaliados quanto ao seu grau de desenvolvimento, tamanho e 

qualidade embrionária. 

Cada embrião individualmente foi transferido para uma microgota de 50µL de 

meio TQC Holding e perfurado com auxilio de duas agulhas hipodérmicas (13 x 

0,45mm, 26G). Após o colapso do embrião todo o meio da microgota contendo o 

líquido da blastocele foi aspirado e transferido para um eppendorf e armazenados à  

-20oC até a relização dos exames laboratoriais. 
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Após as 24h cada embrião foi reavaliado quanto a recuperação e o mesmo foi 

depositado em eppendorf e congelado a -20ºC para que o DNA de  suas células, 

fossem usadas para confirmação dos resultados do PCR. 

 

3.3. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Foram realizadas duas PCR para cada blastocisto coletado, sendo uma com 

amostra do líquido da blastocele, e outra da amostra resultante da extração do DNA 

celular, para amplificação dos genes TSPY e AMEL. 

 Foram  utilizados os oligonucleotídeos iniciadores (primers) AMEL-F (5’-

CCAACCCAACACCACCAGCCAAACCTCCCT-3’), AMEL-R (5’-

AGCTAGGGGGCAAGGGCTGCAAGGGGAAT-3’), TSPY-F (5’-

GAAGTCAGGCACACCAGTGA-3’)  e TSPY-R (5’-TAAGGCTGCAGTTGTCATGC-

3’), conforme citados previamente (Hasegawa et al., 2000; Paria et al., 2011). O 

volume total de reação foi de 12,5µL e continha 6,25µL de MasterMix, 0,2µM de 

primer TSPY, 0,1µM de primer AMEL e 3,25µL de amostra. A termociclagem foi 

realizada em aparelho Veriti (Life Technologies, EUA) de acordo com a seguinte 

programação: 95oC por 1 minuto, 35 ciclos de 94oC por 15 segundos, 58,4oC por 30 

segundos, 72oC por 30 segundos, e 72oC por 5 minutos. Água ultrapura estéril foi 

utilizada como controle negativo e todas as amostras e reagentes da PCR e 

produtos da amplificação foram manipulados usando ponteiras descartáveis estéreis 

com filtro. Posteriormente o produto da amplificação foi submetido à eletroforese em 

gel agarose 2% com brometo de etídio e visualizado sob luz UV por meio de 

transiluminador. 

 

3.4. Avaliação embrionária pós-colapso 

Imediatamente após o processo de colapso do embrião e coleta do material, os 

embriões foram transferidos para uma placa de petri 60x15mm contendo meio TQC 

Holding e mantido fechado, protegido da luz e acondicionado em caixa de isopor 

isotérmica própria para transporte (Botuflex®, Botupharma, Botucatu, SP). Após 24h 

de acondicionamento os blastocistos foram reavaliados morfologicamente.  

      A avaliação da qualidade embrionária seguiu padrão de avaliação para embriões 

equinos descrito pela  Colorado State University (2015) conforme quadro a seguir 
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Quadro 1 - Avaliação da qualidade embrionária 

Fonte: Eqine Reprodution Laboratory, Colorado State University 2015 

 

 

 

 

Grau 1; Excelente: Não há anormalidades observadas; forma esférica; células de 

tamanho, cor e textura uniformes; tamanho e estágio de desenvolvimento apropriado 

para a idade pós-ovulação. 

                                                                           

 

Grau 2; Bom: imperfeições menores, como alguns blastômeros extrudidos ou 

detritos; pequenas irregularidades em forma, tamanho, cor ou textura; separação 

limitada entre a camada de trofoblasto e a zona pelúcida ou a cápsula  

                                                              

Grau 3; Regular : Imperfeições moderadas, como uma porcentagem maior de 

blastômeros ou detritos extrudados ou degenerados; colapso parcial de blastocoele; 

ou encolhimento moderado de trofoblasto de zona pelúcida ou cápsula  

                                                              

Grau 4; Degenerado ou morto: Problemas graves facilmente identificados, como 

uma alta porcentagem de blastômeros extrudidos, colapso completo de blastocole, 

ruptura de zona pellucida e / ou cápsula ou degeneração e completa morte 

embrionária, Oócito não fertilizado                                                                                                                                                                        

.                                                             



28 
 

4. RESULTADOS 

         A técnica de colapso com agulha hipodérmica mostrou-se simples de ser 

realizada e a confecção de ranhuras no fundo da placa facilitou a estabilização do 

embrião para a punção. O colapso levou a lesões no embrião que foram avaliadas 

de forma subjetiva por visualização em estereomicroscópio binocular (lupa).  

A avaliação individual dos embriões quanto ao estágio de desenvolvimento e 

qualidade embrionária antes, imediatamente após colapso e 24 horas após 

recuperação está demonstrada no Tabela 1. Dos embriões avaliados após 24 horas 

de recuperação pós-colapso, 22,2% (2/9) recuperaram-se de grau 4 imediatamente 

após colapso para grau 2 (50% de recuperação); e 55,5% (5/9) recuperaram-se de 

grau 4 imediatamente após colapso para grau 3 (25% de recuperação). Pela 

avaliação subjetiva foi possível observar recuperação do embrião com 

repreenchimento da blastocele em variadas proporções. Dois embriões saíram da 

cápsula no momento do colapso, não sendo possível a avaliação quanto a 

recuperação. 

Foi possível detectar o sexo em 55,6% (5/9) das amostras de líquido da 

blastocele e em 66,7% (4/6) das células dos embriões. Todos os embriões em que 

foi possível determinar o sexo eram machos. 

Um embrião apresentou resultado inconclusivo, pois amplificou para sexos 

distintos nos dois primers (AMEL e TSPY) tanto no líquido da blastocele quanto nas 

amostras de células. 

 Para todos os embriões em que foi possível determinar o sexo nas amostras 

de líquido e células (4 embriões) e inclusive para o embrião de sexo inconclusivo os 

resultados foram compatíveis entre amostras diferentes.  
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Tabela 2– Análise dos dados de avaliação embrionária e sexagem por Reação da polimerase em cadeia (PCR). A avaliação 

individual dos embriões está representada por estágio de desenvolvimento e qualidade pré, imediatamente após (H0) e 24 

horas (H24) após colapso com agulha hipodérmica. A sexagem está representada pelos resultados de PCR com os 

primers AMEL e TSPY realizados no líquido da blastocele e células embrionárias.  

Embrião 
 

Dia TE 
 

Estágio 
 

Qualidade 
Pré 

Qualidade 
H0 

Qualidade 
H24 

AMEL 
 

Sexo 
AMEL 

TSPY 
 

Sexo 
TSPY 

Líquido 
 

Células 
 

1 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 3 0 - 1 M + 
 2 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 2 0 - 1 M + + 

3 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 3 0 - 1 M + - 

4 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 3-4 1 M 1 M - + 

5 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 2 1 M 1 M + + 

6 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 3 2 F 1 M + + 

7 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 3-4 0 - 1 M + + 

8 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 3 0 
 

0 0 - 
 9 8 Blx GRAU 1 GRAU 4 GRAU 3 0 

 
0 0 - 

 Dia da TE sendo D0 = dia da ovulação. 
Estágio de desenvolvimento embrionário classificado como Mo (mórula), Bli (blastocisto inicial) Blx (blastocisto expandido). 
Qualidade embrionária classificada como Grau 1 (excelente), Grau 2 (bom), Grau 3 (regular) e Grau 4 (degenerado ou morto). 
Resultado da amplificação dos primers AMEL e TSPY avaliados como 0 (não amplificou), 1 (amplificação para macho) e 2 (amplificação para fêmea). 
Sexo AMEL e sexo TSPY indicam leitura dos primers para sexo masculino (M) ou feminino (F). 
Amostras de líquido e células (+) possível sexar pelo material, (-) não foi possível sexar pelo material e (  ) quando não havia material para análise. 
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Figura 1. Imagens de embriões equinos imediatamente após o colapso com agulha 

hipodérmica, (A,C,E) e após 24h de recuperação (B,D,F).

  

 Fonte; arquivo pessoal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

FE 

24 horas 



31 
 

5. DISCUSSÃO 

 

As biotécnicas aplicadas à reprodução equina ainda apresentam inúmeros 

desafios, dentre eles, a sexagem pré-implantacional de embriões. Embora várias 

características morfológicas espécie-específicas do embrião que comprometem os 

resultados, como a presença da cápsula embrionária, a sexagem pré-implantacional 

de embriões é a técnica de determinação do sexo de maior viabilidade e interesse 

em equinos. Isso porque a determinação do sexo em muitas espécies é baseada na 

separação das células espermáticas com relação a sua carga genética, X ou Y, 

todavia a baixa aplicabilidade e resultados insatisfatórios inviabilizam a utilização na 

prática da reprodução equina (SAMPER et al., 2012). 

 A evolução dos métodos de sexagem pré-implantacional de embriões por 

biópsia embrionária seguida de PCR atingiu bons resultados (Choi et al., 2010). 

Essa evolução trouxe também a necessidade de equipamentos mais avançados e 

treinamento técnico, levando a uma baixa aplicabilidade e alto custo de aparelhos.  

A recente descoberta da presença de DNA livre na blastocele embrionária em 

quantidade suficiente para que, através de amplificação do material genético, fosse 

realizada a sexagem de 26 dos 29 embriões biopsados (Herrera., et al 2015) abriu o 

leque de amostras que podem ser destinadas para este fim. Foi com base nesta 

informação associada ao relato da viabilidade de realização do colapso de embriões 

blastocistos expandidos com agulhas hipodérmicas para submissão de embriões 

equinos grandes à criopreservação (Ferris et al., 2016) é que a metodologia do 

presente trabalho foi delineada. 

 Para tal, a técnica de colapso com agulha hipodérmica, conforme descrito por 

Ferris e colaboradores (2016), mostrou-se simples principalmente quando ranhuras 

no fundo da placa eram confeccionadas para estabilizar o embrião. No entanto, o 

tamanho do orifício produzido pela punção continua sendo uma grande questão. 

Para o presente trabalho, os embriões foram recuperados em D8 (D0 = dia da 

ovulação) obtendo-se blastocistos expandidos e, com base na literatura (FLOOD et 

al. 1982, FREEMANT et al. 1991), encontravam-se fora da janela esperada para 

formação da cápsula embrionária. Por outro lado, os embriões equinos 

comprovadamente possuem uma grande capacidade de recuperação das funções 

da cápsula após seu colapso por micromanipulação. Choi e colaboradores (2010) 

obtiveram 85% de prenhez de embriões biopsados com sete a oito dias de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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desenvolvimento, resultados semelhantes aos obtidos quando a biópsia também foi 

realizada em embriões no D6, momento em que a zona pelúcida ainda está presente 

e que a cápsula ainda não está totalmente formada. 

 O desenvolvimento de gestações normais a partir da inovulação de embriões 

blastocisto expandido D7-D8 com colapso parcial ou total da cápsula demonstra a 

notável capacidade desta se manter e se recuperar em uma janela maior do que a 

esperada. No entanto, no estudo citado a lesão na cápsula foi inúmeras vezes 

menor que o realizado com agulha hipodérmica de insulina (26 gauge) utilizada no 

presente trabalho, o que mantém o questionamento quanto à gravidade da lesão 

sobre o embrião e sua capacidade de estabelecer uma gestação. 

Embora a taxa de prenhêz e outras técnicas de avaliação da viabilidade 

embrionária não tenham sido realizadas no presente estudo, a avaliação dos 

embriões após 24 horas de recuperação demonstrou que 77,7% (7/9, sendo 2 grau 

2 e 5 grau 3) dos embriões apresentaram características até grau 3, compatíveis 

com a seleção de embriões viáveis para transferência de acordo com  

(STRINGFELLOW  e SEIDEL, 1998). A recuperação parcial do embrião e o 

repreenchimento da blastocele demonstram a viabilidade de pelo menos parte dos 

blastômeros. 

Recentemente, o uso da técnica de colapso manual da blastocele com agulha 

hipodérmica (diâmetro da agulha 25 gauge) para vitrificação de embrião equino se 

mostrou efetiva. O estudo obteve taxa de prenhez de 46,7% (7/15) a partir de 

embriões grandes vitrificados coletados em D8 (Ferris et al., 2016), o que fortalece a 

hipótese de que é uma técnica eficiente, simples e de baixo custo para uso a campo. 

É importante salientar que no trabalho citado, além da lesão pelo colapso, os 

embriões foram expostos a outro processo que também causa lesões parciais nos 

embriões, a vitrificação, o que nos leva a questionar se a taxa de embriões com 

capacidade de desenvolver uma gestação após o colapso da blastocele ainda pode 

ser maior que a encontrada por Ferris e colaboradores (2016). 

Foi possível detectar o sexo em 55,6% (5/9) das amostras de líquido da 

blastocele e em 66,7% (4/6) das células dos embriões, sendo que o sexo 

determinado pelo líquido da blastocele foi confirmado pela avaliação das células de 

4 destes embriões. Os presentes achados mostram pela primeira vez a possibilidade 

de sexagem do embrião pela técnica de colapso de blastocistos expandidos com 

agulha hipodérmica em uma microgota de até 50 µL, sem o uso de um 
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micromanipulador. Porém, a taxa de embriões sexados pela técnica foi inferior 

àquela descrita para a técnica de punção do líquido da blastocele por 

micromanipulador, 84,6 e 80%, sendo 11 de 13 embriões produzidos in vivo e 4 de 5 

produzidos in vitro  respectivamente.(HERRERA et al., 2014). 

Todos os embriões em que foi possível determinar o sexo eram do sexo 

masculino. Estudos relatam a maior facilidade de sexagem de embriões do gênero 

masculino e muitas vezes a identificação do cromossomo Y é suficiente para a 

determinação do sexo embrionário (Herrera et al., 2014). Uma possível dificuldade 

de colheita de quantidade suficiente de material provinda do líquido da blastocele 

para a realização do PCR com o uso da técnica sugerida no presente trabalho pode 

ser considerada e a chance de falsos negativos para macho deve ser levada em 

consideração na hora da avaliação dos resultados. Porém, o fato dos sexos terem 

sido compatíveis entre as amostras e todos terem amplificado para o sexo masculino 

diminuem a chance de isso ter acontecido nos dados aqui analisados. Testar outras 

técnicas de amplificação ou primers podem melhorar resultados.  

Com relação aos custos da técnica, em uma breve análise, nota-se que o custo 

da sexagem por colapso da blastocele seguida por PCR é significativamente menor 

quando comparado com os custos de uma biópsia embrionária por  

micromanipulador uma vez que não há a necessidade de aquisição de nenhum 

equipamento além dos já utilizados rotineiramente em programas convencionais de 

transferência de embriões. É importante frisar que esta comparação é feita apenas 

com relação à técnica de coleta de material genético dos embriões, seja ela por 

colapso manual ou biópsia por micromanipulador, sendo assim o custo com a PCR o 

mesmo para ambas as técnicas.    
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6. CONCLUSÃO 

 

Foi possível realizar a determinação do sexo de embriões equinos após o 

colapso, com agulha hipodérmica, e obtenção do DNA livre no líquido da blastocele, 

seguido da PCR padrão. A técnica demonstrou-se suficiente para coleta e 

determinação do sexo em 55,6% das amostras analisadas. 
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CAPÍTULO 2- Relatório de estágio 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular obrigatório do curso de Medicina Veterinária foi realizado 

em três campos de estágio, a primeira realizada na empresa In Vitro Brasil, no 

laboratório de PIVE (produção in vitro de embriões) sob supervisão, da Médica 

Veterinária Bruna Cardoso de Oliveira, no período de 1 à 31.  A segunda etapa foi 

realizada nas dependências das Faculdades Integradas de Ourinhos, no período de 

1 de setembro à 27 de outubro, com supervisão de campo da Médica Veterinária 

Claudia Yumi Matsubara, nas áreas de clínica e cirurgia de grandes animais, manejo 

nutricional de bovinos, equinos, ovinos e caprinos além de manejo reprodutivo e 

sanitário das mesmas espécies na Fazenda experimental das FIO. A terceira etapa 

foi realizada na Clínica Horse Center com supervisão da Médica Veterinária 

residente Bruna Patrícia... com clínica e cirurgia de equinos no período de 30 de 

outubro à 26 de novembro  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Durante a realização do estágio foi possível acompanhar algumas áreas na 

reprodução; todos os processos da PIVE, palpação retal e ultrassonografia  de 

equinos e bovinos, além de uma grande parte de procedimentos clínicos, 

diagnósticos, profiláticos e cirúrgicos de equinos.  

Estão descritas no decorrer do relatório atividades realizadas durante o 

período de estágio curricular obrigatório. 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

2.2.1 In Vitro Brasil 

 

Fundada em 2002, a empresa de Biotecnologia da Reprodução Animal In Vitro 

Brasil, surgiu pra atender o mercado crescente de produção in vitro de embriões 

bovinos. A Matriz da empresa foi construída na Fazenda São Francisco, em Mogi 

Mirim SP, onde se encontra atualmente, ao decorrer dos anos a tecnologia de 

produção de meios foi aprimorada e em 2008 passou a ser utilizada por outros 

laboratórios do país. Em 2012 firmou-se a parceria com a Fleury Reprodução 

Equina, fundando a In Vitro Clonagem. Atualmente a empresa possui diversas 

parcerias com laboratórios filiados e que utilizam da tecnologia in vitro de 12 países. 

A empresa fica na Rodovia SP 340, km 166 - Soares, Mogi Mirim – SP 13800-

970 nas dependências da Fazenda Haras São Marcelo – TPSR Genética, horário de 

atendimento de segunda a sexta das 7:00 às 17:00. As dependências físicas da 

empresa são constituídas por dois blocos de prédios, sendo um escritório composto 

de sala de reuniões, e outro recepção, sala de relatórios, dois banheiros, sala de 

produção de meios, estoque de sêmen e embriões, laboratório de controle de 

qualidade, setor de congelação de embriões, setor de PIVE composto por; sala de 

FIV e sala de cultivo e maturação, ainda possuem o setor de esterilização, junto ao 

almoxarifado.  

    Durante o período de estágio de 3 de julho a 30 de agosto de 2017 foi possível 

acompanhar todos os processos da PIVE (produção in vitro de embriões) de 

bovinos, iniciando pela aspiração folicular das doadoras, transporte e maturação 
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oocitária, FIV, cultivo embrionário, previsão de produção, envase, vitrificação e 

congelação lenta de embriões. 

 

2.1.2. Faculdades Integradas de Ourinhos 

     A fundação educacional “Miguel Mofarrej” localiza-se no município de 

Ourinhos – SP, sendo instituída como Entidade educacional, em no ano de 1970, e 

reconhecimento do curso de Medicina Veterinária pela portaria n. 581 – 17 de abril 

de 2009 atualmente a instituição oferece 19 cursos, nas mais diferentes áreas de 

atuação.  

O curso de medicina Veterinária conta com salas de aula teóricas e com o 

Hospital Veterinário “Roque Quagliato” com atendimento de segunda à sexta das 

7:00 ás 17:00  com atendimento nas áreas de clínica e cirurgia de pequenos 

animais, radiografia e ultrassonografia, laboratório de analises clínicas, biologia 

molecular, patologia,  

O setor de grandes animais atende as áreas de clínica e cirurgia de grandes 

animais, fazendo parte da fazenda experimental, laboratório de reprodução, 

parasitologia, instalações para ovinos, caprinos, equinos, bovinos, ordenha 

mecânica de circuito fechado. 

Foi possível acompanhar os procedimentos de todas as áreas que abrangem 

o setor CCGA e Fazenda experimental, como cirurgias eletivas, manejo reprodutivo, 

nutricional e sanitária dos animais, o que foi de grande importância para 

complementar o conteúdo teórico nas mesmas áreas.  

 

     2.1.3. Clínica Horse Center  

 

Fundada em 1991, pelo Médico Veterinário Dr. Carlos Eduardo Martins de 

Oliveira Veiga, a clínica Horse Center é situada na rodovia BR 040 – Pedro do Rio – 

Petropolis RJ, com funcionamento das 7:00 as 17:00.   

Um estabelecimento bem conceituado no tratamento de equinos de todo país, 

possuindo equipamentos e técnologia pioneira no Brasil. 

A estrutura da clínica é composta por recepção e escritório, 14 baias, 4 

piquetes, banheiro masculino e feminino, sala de plantão, internação, sala de 

esterilização, centro cirúrgico, diagnóstico por imagem, ressonância magnética e 
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alojamento de estagiários e residentes. A clínica ainda conta com laboratório 

credenciado para exames de anemia infecciosa equina e mormo. 

Foi possível acompanhar todos os procedimentos realizados na clínica, 

podendo auxiliar de forma instruída cada um dos procedimentos citados na tabela de 

atividades desenvolvidas. 

 

2.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Tabela 2. Atividades desenvolvidas na Clínica Veterinária Horse Center no período 

de 30 de Outubro à 26 de Novembro de 2017 

 

Procedimento Quantidade 

Ressonância Magnética  3 

Cirurgias gastrointestinais  1 

Artroscopia 

Endoscopia  

Endoscopia dinâmica 

Correção de hemiplegia laringea   

Noduléctomia  

6 

5 

1 

3 

1 
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3. CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular obrigatório contribuiu para adquirir uma experiência única 

para alunos de graduação, podendo participar de perto dos desafios encontrados 

nas áreas de clínica e cirurgia de equinos em conjunto com o conhecimento teórico 

que foram de grande valia para a vida profissional. Na área da reprodução os 

estágios foram escolhidos de modo que pudesse abranger a maior parte dos 

procedimentos realizados na rotina da reprodução atualmente, sendo possível 

acompanhar PIVE bovinos, todas as etapas da reprodução de equinos. Assim, 

conclui-se que o período de estagio obrigatório, foi de grande valia para o 

encerramento do período de graduação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


