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RESUMO  
 

O sêmen refrigerado possibilita que um material genético de alta qualidade possa ser 
disseminado a longas distâncias. Meios diluentes próprios para sêmen equino são adicionados ao 
sêmen quando submetidos a processos de preservação sob condições de refrigeração, afim de 
ajudar na viabilidade e manter sua fertilidade ao longo do tempo. O presente estudo objetivou avaliar 
o efeito de diferentes diluentes sobre a qualidade espermática após refrigeração a temperatura 
ambiente ou refrigerado a 5ºC e 15ºC (Experimento I), e avaliação do efeito do plasma seminal sobre 
a qualidade espermática após centrifugação e ressuspensão dos espermatozoides em meio para 
diluição à base de leite (Experimento II). Os resultados do Experimento I mostraram que os 
ejaculados diluídos com Botu-special®, mantiveram dentro dos padrões exigidos pelo CBRA após 
seis horas de manutenção em temperatura ambiente acondicionado em caixa isotérmica, além disso, 
o sêmen suportou o acondicionamento sem gelo por todos os momentos avaliados com média da 
motilidade acima de 30% até 12 horas. Os resultados do Experimento II revelaram que as amostras 
avaliadas na 0h e mantidas com plasma seminal apresentaram maior porcentagem de 
espermatozoides viáveis do que após centrifugação. Apenas um garanhão manteve-se dentro dos 
padrões indicados para sêmen refrigerado em todos os grupos e todos os momentos de refrigeração, 
sendo que outro que mantinha suas características dentro dos padrões pelo menos até seis horas de 
refrigeração apresentou-se fora dos padrões indicados após refrigeração pós-centrifugação. Conclui-
se que há diferentes respostas do mesmo ejaculado a diferentes temperaturas, tempos de 
acondicionamento e diluente utilizado. Aparentemente o diluente Botu-Special® promove maior 
proteção a célula espermática e que o sêmen pode ser mantido acondicionado a temperatura 
ambiente por período de até 24 horas mantendo padrões de motilidade progressiva indicadas para a 
célula espermática.  
 
Palavras-chave: Garanhão. Sêmen. Diluente. Plasma seminal. Transporte refrigerado.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



vi 
 

 
ABSTRACT 

 

The cooled semen enables that a high quality stallion genetical material can be spread over 
long distances. Diluent means for equine semen are added to semen when subjected to conservation 
processes under refrigeration conditions, maintaining viability and maintaining their fertility over time. 
The aim of this study is to evaluate the effect of different solvents on sperm quality after cooling in 
room temperature or cooled to 5ºC and 15ºC (Experiment I), and assessing the effect of seminal 
plasma on sperm quality after centrifugation and resuspension of sperm in to milk dilution material 
(Experiment II). Experiment I results showed that the ejaculates diluted with Botu-special®, maintained 
within the standards required by CBRA after 6 hours at ambient temperature packaged in an 
isothermal box, moreover, semen supported by the ice-conditioning all times with  average motility 
above 30% until 12 hours. The Experiment II results showed that samples evaluated at 0h and 
maintained with seminal plasma showed a higher percentage of viable sperm than after centrifugation. 
Just one stallion remained within the standards patterns indicated for refrigerated semen in all groups 
and all cooling time, and another stallion who maintained their seminal characteristics at least six 
hours after cooling was outside these patterns after cooling and after centrifugation. It follows that 
there are different responses about the same ejaculate to different temperatures, time, packaging and 
semen diluent. Apparently Botu-Special® diluent conditioned at room temperature for a period of up to 
24 hours while maintaining progressive motility patterns Indicated for sperm cell. 

 
Keywords: Stallion. Semen. Diluent. Seminal plasma. Refrigerated transport. 
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CAPÍTULO 1 – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ESPERMÁTICA DO 

SÊMEN EQUINO SUBMETIDO A DIFERENTES MÉTODOS DE 

REFRIGERAÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Devido a grandes tecnologias empregadas na cadeia da equinocultura e, mais 

precisamente na reprodução, técnicas avançadas como transferência de embriões e 

o uso do sêmen resfriado e congelado deram aos proprietários escolhas e liberdade 

de comercialização do material genético. Porém, com base na seleção de 

reprodutores voltada para seu potencial genético e atlético, garanhões com baixa 

qualidade seminal são frequentemente utilizados na reprodução e biotecnologias 

que visam aumentar a eficiência reprodutiva de animais subférteis vem sendo cada 

vez mais estudados.  

O sêmen refrigerado possibilita que um material genético de alta qualidade 

possa ser disseminado a longas distâncias. Com base nesses dados, doses de 

sêmen diluídos em meio próprio são adicionadas quando submetidas a processos 

de preservação sob condições de refrigeração, afim de ajudar na viabilidade e 

manter sua fertilidade ao longo do tempo. A refrigeração tem como principal objetivo 

diminuir a atividade metabólica dos espermatozoides, bem como a formação de 

radicais livres, aumentando assim a viabilidade espermática (LOOMIS, 2011). É 

desejável assim, um aumento da duração da qualidade do ejaculado e potencial de 

fertilidade do sêmen resfriado, otimizando seu uso na reprodução equina. 

Outro fato importante é em relação ao acondicionamento deste sêmen 

previamente processado. Seu armazenamento em baixas temperaturas tem como 

propósito prolongar a viabilidade espermática por reduzir o consumo de energia, seja 

por um período de 6, 12 ou 24 horas. Entretanto, quanto maior o tempo de 

armazenamento, maior a perda da qualidade das células espermáticas. Sendo 

assim, quando estocado por período acima de 12 horas, é indicada a utilização de 

uma temperatura mais baixa (5ºC). Já em transportes mais curtos, com um período 

de até 12 horas, indica-se uma temperatura de 15ºC. Por outro lado, é sabido que a 

refrigeração promove lesões celulares e o sêmen de alguns garanhões não 

respondem bem a este processamento (LOOMIS, 2011). 
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Com o intuito de aprimorar as técnicas de acondicionamento e transporte 

espermáticos, este estudo tem como objetivo testar o efeito de diferentes diluentes 

sobre a qualidade espermática após acondicionamento a temperatura ambiente ou 

refrigerado a 5ºC e 15ºC, e avaliar o efeito do plasma seminal sobre a qualidade 

espermática após centrifugação e ressuspensão dos espermatozoides.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Subfertilidade em garanhões 

 

A espécie equina é a que mais apresenta baixo índice de fertilidade quando 

comparado a outras espécies domésticas. Isto ocorre pelo fato da seleção destes 

animais ser baseada em seu desempenho como atleta, e não relacionado à 

fertilidade (SULLIVAN et al., 1975; VOSS, 1993). Dentre os fatores que 

comprometem os índices reprodutivos, a avaliada a partir da motilidade tem um 

efeito significativo (FERNANDES; PIMENTEL, 2002).   

Desse modo, a baixa fertilidade de garanhões selecionados como 

reprodutores tem um impacto econômico considerável na indústria do cavalo, e isso 

constitui um forte incentivo para desenvolvimento de tratamentos que visem o 

desempenho reprodutivo de garanhões subférteis. Acredita-se que a porcentagem 

de espermatozoides móveis no ejaculado de um garanhão é um dos fatores que 

determina a fertilidade da amostra. Para fins práticos, um garanhão tendo pelo 

menos 60% dos espermatozoides móveis no ejaculado é considerado um 

"reprodutor satisfatório" (ROSSDALE; RICKETTS, 1980). 

 Outro fato importante é a grande variação individual existente entre 

garanhões principalmente quanto a manutenção da motilidade dos espermatozoides 

após o resfriamento e armazenamento de sêmen (DOUGLAS-HAMINTON et al., 

1984), nem todos os garanhões produzem sêmen capaz de suportar os rigores do 

processo de refrigeração e subsequente transporte. Desse modo, mesmo quando o 

sêmen é manipulado sob técnicas ideais, um número insuficiente de 

espermatozoides sobrevivem ao resfriamento e armazenamento promovendo um 

número inadequado de espermatozoides móveis para a inseminação (BRINSKO; 

VARNER; BLANCHARD, 2000). 

 Embora muitos garanhões em condições de monta natural ou inseminação 

artificial com sêmen fresco apresentem fertilidade normal, quando estes são 

submetidos a um processo de criopreservação do sêmen podem apresentar 

subfertilidade. Muitos destes garanhões subférteis têm uma produção inadequada 

de espermatozoide ou produzem ejaculados que contêm componentes do plasma 
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seminal que possui um efeito deletério sobre a qualidade dos espermatozoides 

durante o armazenamento. (LOOMIS, 2011) 

 

2.2 Colheita do sêmen 

 

O método de colheita do sêmen possui grande influência sobre a qualidade 

espermática, sendo um passo importante, para melhorar os resultados do sêmen 

para refrigeração (SIEME et al., 2004). 

A técnica mais utilizada para a colheita de sêmen na espécie equina é com o 

auxilio de uma vagina artificial (VA) devido a sua facilidade de aplicação e 

aceitabilidade pelo garanhão. Podem ser de diferentes tipos e modelos: do tipo 

fechada como Hannover, Nishikawa, Colorado, Missouri, Botucatu; ou do tipo aberta 

Polonesa (TISCHNER, 1979).  A escolha do modelo é de acordo com a preferência 

de cada profissional e de cada garanhão. Para a preparação da VA deve-se 

preenchê-la com água morna a temperatura que varia de acordo com cada modelo 

de equipamento e completá-la com ar para atingir a pressão interna adequada De 

modo geral, a temperatura da água varia entre 48°C a 55°C para que no momento 

da colheita a temperatura interna esteja entre 40 e 42°C (BRINSKO et al., 1999). 

Um fator importante na hora da coleta do sêmen e que pode interferir na 

composição do plasma seminal e na concentração espermática, é o tempo de 

estímulo necessário para que o garanhão possa saltar, o número de montas e a 

frequência de coletas. Montas repetidas não só afetam a composição do sêmen, 

mas possibilitam a contaminação com bactérias na superfície genital, com efeitos 

negativos na motilidade espermática e perda da integridade de membranas 

plasmática e acrossomal reduzindo a qualidade do sêmen (AURICH, 2008).  

 

2.3 Métodos de avaliação do sêmen 

 

A avaliação do sêmen é iniciada desde o momento da colheita do sêmen 

pelas análises imediatas e finaliza no laboratório com as análises mediatas 

(ARRUDA et al., 1992).  

Métodos de avaliação in vitro são frequentemente realizados a fim de 

determinar a qualidade do sêmen com a intenção de serem utilizados em programas 

de inseminação artificial ou em procedimentos de biotecnologia de embriões, por 
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haver relação entre os parâmetros seminais e a fertilidade do garanhão (BICUDO et 

al., 2007). As avaliações laboratoriais normalmente são realizadas com o objetivo de 

estimar o potencial de fertilidade do sêmen, como: motilidade espermática (%); vigor 

(1-5); concentração espermática (milhões/mL); anormalidades espermáticas (%) e 

teste de integridade de membranas, plasmática e acrossomal. Estas avaliações vêm 

sendo utilizadas desde a década de 80, com base nas técnicas e padrões mínimos 

exigidos pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal para avaliação do sêmen, in 

natura ou criopreservado (ARRUDA et al., 1992) 

Além disso, tem como propósito conhecer o número de células estrutural e 

funcionalmente normais, o que está relacionado com a capacidade fecundante do 

sêmen (HAFEZ & HAFEZ, 2003), bem como avaliar com uma maior acurácia se o 

sêmen de um garanhão é capaz de ser submetido a procedimentos como 

refrigeração e o congelamento (MAGISTRINI, 2000). 

Dentre os testes existentes, a avaliação da motilidade é comumente usada 

por ser uma técnica simples e barata, porém não avalia a capacidade fecundante 

dos espermatozoides (GRAHAM, 2001; SQUIRES et al., 1999). Essa é uma técnica 

indicada para avaliação da viabilidade espermática em razão de a sua queda ser 

acompanhada pelo decréscimo do número de células com integridade estrutural 

(ZÚCCARI, 1998).  

 

2.3.1 Avaliação macroscópica do sêmen  

 

A avaliação macroscópica imediata do ejaculado permite observar algumas 

características que, somadas àquelas observadas na microscopia, são de suma 

importância na análise dos parâmetros seminais. Dentre as características 

macroscópicas mais comumente utilizadas na avaliação do sêmen equino estão o 

volume, odor, coloração, e aspecto do sêmen fresco. Avaliações relevantes que não 

podem ser ignoradas para dar continuidade aos procedimentos de avaliação do 

sêmen (CBRA, 2013). 

Para a remoção da fração gel e quaisquer debris presentes na amostra, o 

sêmen é filtrado durante ou imediatamente após a coleta (BEDFORD-GAUS, 2007; 

BAUMBER-SKAIFE, 2011). O volume do sêmen pode variar de acordo com a 

espécie, raça, idade, clima e regime de coletas. Não existe um limite mínimo ou 

máximo para o volume, sendo que, na espécie equina, o volume (livre de gel) 
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apresenta um valor médio de 40-60 ml (CBRA, 2013). O odor é característico “suis 

generis” (CBRA, 2013) e a coloração do sêmen pode variar desde branco 

acinzentado até um branco leitoso (BAUMBER-SKAIFE, 2011).  

 

2.3.2 Avaliação microscópica 

 

2.3.2.1 Motilidade e vigor espermáticos 

 

A motilidade espermática é um dos principais métodos de avalição dos 

espermatozoides, e constitui um elemento importante na estimativa da viabilidade 

espermática (PICKETT, 1993), tendo sido considerada um dos principais critérios na 

avaliação da fertilidade do macho (MALMGREN, 1997). Sua manutenção não 

implica em integridade celular completa; entretanto, sua perda irreversível resultaria 

na perda da função celular (VARNER et al., 1987). De acordo com Magistrini (2000), 

o espermatozoide necessita de motilidade para ultrapassar a junção útero-tubárica e 

as células que circundam o oócito. 

A avaliação da motilidade espermática é frequentemente realizada através de 

um microscópio óptico (VARNER et al, 1991), coloca-se uma pequena gota de 

sêmen entre lâmina e lamínula para posterior observação no microscópio. É indicado 

manter a amostra e o material em placa aquecedora a 37ºC (HAFEZ & HAFEZ, 

1995). Este método permite determinar, de forma subjetiva, uma estimativa da 

porcentagem de espermatozoides móveis em um ejaculado, bem como o vigor 

desse movimento (CBRA, 2013).  

Outro método para avaliação da motilidade espermática é por meio da Análise 

Espermática Assistida por Computador (CASA), que permite maior precisão na 

determinação das características de movimento do sêmen. No entanto, o alto custo 

do equipamento e a necessidade de maior padronização das características de cada 

espécie tornam esse método pouco viável na rotina a campo (VERSTEGEN et al., 

2002). 

Por fim, o vigor espermático é um parâmetro avaliado concomitantemente a 

motilidade espermática para o qual se usa uma escala de 1 a 5 e estima-se a 

velocidade com que o espermatozoide se desloca, quanto maior a velocidade maior 

o valor (CARDOSO et al., 2005). 
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Tabela 1 - Classificação do vigor espermático segundo o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. 

___________________________________________________________________ 

Escore                                                                      Definição 

___________________________________________________________________ 

              5                                                               Progressivo retilíneo e muito rápido 

              4                                                               Progressivo retilíneo rápido 

              3                                                               Intermediário 

              2                                                               Lento 

              1                                                               Exclusivamente oscilatório 

___________________________________________________________________ 

Fonte: Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Manual para exame andrológico e avaliação de 

sêmen animal. 3.ed. Belo Horizonte: CBRA, 2013. 

 

2.4 Sêmen refrigerado 

 

Estima-se que na espécie equina apenas 30-40% dos garanhões produzam 

sêmen de boa qualidade para o processo de congelamento (ALVARENGA et al., 

2003), ou seja, acima de 50% dos garanhões não toleram este processo de 

criopreservação.  Em função desta elevada porcentagem de garanhões não 

tolerarem esse processo, a técnica de refrigeração de sêmen vem sendo a melhor 

alternativa para preservação deste. 

A refrigeração do sêmen refere-se a uma biotécnica utilizada com a finalidade 

de aumentar a longevidade dos espermatozoides fora do trato reprodutivo, 

otimizando seu uso e aumentando o número de produtos obtidos por ano de animais 

de genética superior (BRINSKO, VARNER, BLANCHARD, 2000).  

O processo de refrigeração representa a interrupção artificial da maturação e 

fertilização pós-ejaculação mediante redução da atividade metabólica. O ciclo da 

refrigeração inclui redução da temperatura, armazenamento e reaquecimento para 

ser usado posteriormente na IA (WATSON, 1995). O resultado esperado desses 

processos é a célula espermática com integridade estrutural dos diferentes 

compartimentos e função semelhante à célula in natura (AURICH, 2005), com 

manutenção da capacidade de fertilização por um tempo de até 24 a 48 horas e 

mantido à temperatura de 5ºC (MORAN et al., 1992). 
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A célula espermática é sensível ao processo de refrigeração, o que pode 

resultar em redução de sua qualidade e viabilidade (NETO et al., 2013). Muitos 

fatores afetam a taxa de fertilidade do sêmen refrigerado, incluindo diferenças 

inerentes não só individual do garanhão, mas também para o processamento de 

sêmen e metodologia de refrigeração, bem como o diluente de sêmen utilizado 

(AURICH, 2008).  

A refrigeração do sêmen da temperatura corpórea à temperatura ambiente 

(37 a 20 °C) não leva a danos ao espermatozoide, mas para isso é necessária a 

diluição correta em meio adequado. Durante a queda de temperatura de 20°C até 

5°C é quando ocorre o maior impacto e estresse celular (SQUIRES et al., 1999) 

devido à mudança de fase sofrida pela membrana plasmática e que dificulta a 

permeabilidade dos crioprotetores no meio (GRAHAM, 1996; MEDEIROS, 2002). 

Alguns fatores comprometem o sucesso da utilização do sêmen equino 

refrigerado, tais como: taxa de resfriamento, temperatura de armazenamento do 

sêmen diluído, composição do meio diluente, dose inseminante, número de 

inseminações, qualidade do sêmen a fresco, manuseio do sêmen e a fertilidade 

intrínseca do garanhão e da égua (BATELIER et al., 2001). 

Alvarenga (et al., 2007) apud Kievitsbosch (2011) demonstraram que o 

metabolismo celular cai 50% a cada 10ºC reduzidos na temperatura das células. No 

entanto, a refrigeração apenas reduz o metabolismo celular, mas não o cessa 

completamente. Logo, o limite de 24 horas para o armazenamento espermático está 

intimamente relacionado à quantidade de metabólitos presentes no diluente que 

atinge quantidades altas o suficiente para reduzir, em muito, a fertilidade e a 

motilidade dos espermatozoides tornando o material inviável para o uso.   

De qualquer forma a utilização de sêmen refrigerado se torna interessante 

quando o sêmen é capaz de manter sua capacidade fertilizante de 1 a 3 dias para 

permitir o transporte. Quanto mais o potencial fertilizante do sêmen refrigerado for 

estendido por mais tempo, mais viável será o uso do sêmen transportado 

(BATELLIER et al., 2001). Infelizmente, apesar da difusão do uso da técnica, a 

fertilidade na IA com sêmen refrigerado é variável entre garanhões e laboratórios 

(KATILA, 1997) assim como há redução nos resultados a medida que o tempo de 

armazenamento aumenta (PICKETT, 1995).  
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2.5 Efeitos do plasma seminal 

 

O plasma seminal (PS) é um fluido produzido pelos testículos, epidídimos e, 

principalmente, glândulas sexuais acessórias que está envolvido numa multiplicidade 

de funções e de eventos anteriores a fertilização (KARESKOSKI e KATILA, 2008). O 

sêmen equino possui uma atividade de catalase e a maior parte desta atividade se 

deve ao plasma seminal. Algumas substâncias presentes em sua constituição como 

catalase, superóxido dismutase, e sistema glutationa peroxidase/redutase, são as 

principais enzimas com ação antioxidante presentes no sêmen (BALL et al., 2000). 

Esses componentes participam do desenvolvimento e maturação dos 

espermatozoides no trato reprodutivo masculino (TROEDSSON et al., 2005). Sua 

ação favorece a locomoção e sobrevivência dos espermatozoides, auxiliando em 

seu transporte para o local de fertilização, e, promove a proteção do ambiente 

uterino inflamado inibindo a quimiotaxia dos PMN (polimorfonuclerares) e fagocitose 

(KATILA, 2001).  

As proteínas existentes no plasma seminal têm como função proteger 

seletivamente os espermatozoides viáveis de se ligarem aos PMN, processo este 

que tem mais importância em éguas que são inseminadas com sêmen 

criopreservado (TROEDSSON, 2005). Após a introdução no trato reprodutivo da 

égua, os espermatozoides desencadeiam uma resposta inflamatória fisiológica na 

maioria das éguas. No entanto, em éguas sensíveis, a duração da resposta 

inflamatória é prolongada e pode acarretar em uma endometrite pós-cobertura. O 

plasma seminal tem função de modular a duração da endometrite pós-cobertura e 

desempenhar um papel importante no transporte de espermatozoides e eliminação 

destes mortos. Além do papel vital do plasma seminal no trato reprodutivo da égua, 

a ausência deste durante o armazenamento resulta em má manutenção da 

motilidade dos espermatozoides (LOOMIS, 2011). Segundo Elzanaty, et al. (2002) e 

Troedsson et al. (2005), o plasma seminal exerce várias funções sobre o 

metabolismo espermático e o processo de fecundação como: ativação da motilidade 

espermática, ação antimicrobiana, neutralização dos metabólitos espermáticos, 

proteção contra a acrosina por meio de inibidores de proteases, entre outros.  

De acordo com Braun et al. (1994), o plasma seminal tem um efeito 

estimulante sobre os espermatozoides quando armazenados no epidídimo e por 



21 
 

outro lado, causa a diminuição da motilidade durante o acondicionamento do sêmen 

refrigerado.  

O contato com o plasma seminal no momento da ejaculação, dentre várias 

outras funções, promove a fluidez da membrana plasmática (JOHNSON et al., 

1980), o que, por outro lado, prejudica os processamentos de criopreservação 

(AURICH, 2005). Para demonstrar os efeitos do plasma sobre parâmetros 

espermáticos, morfologia celular e fertilidade, os espermatozoides obtidos do 

epidídimo, ou seja, células espermáticas que não tiveram contato com plasma, e do 

ejaculado dos mesmos garanhões foram comparados. As análises demonstraram 

que, apesar da maior motilidade progressiva do sêmen do ejaculado, os 

espermatozoides obtidos da cauda do epidídimo tiveram maior integridade de 

membrana, maior resistência ao frio, mesma morfologia celular e fertilidade 

semelhante ao do ejaculado (MONTEIRO et al., 2011a).  

Ainda, Rigby et al., (2001) relataram que a centrifugação e remoção parcial do 

plasma seminal antes do armazenamento a 5ºC durante 24-48 horas resultou na 

melhoria das características de motilidade de garanhões cujos ejaculados tiveram 

pobre motilidade dos espermatozoides quando processados num modo 

convencional. O que mostrou que plasma seminal de alguns garanhões parece ter 

um efeito tóxico sobre a motilidade, um efeito que se torna mais evidente nas 

condições de armazenamento refrigerado. Assim, as razões para realizar a diluição 

do sêmen são conhecidas para reduzir os efeitos deletérios do plasma seminal sobre 

a refrigeração (VARNER et al., 1987; JASKO et al., 1991). No entanto, para alguns 

garanhões, o protocolo padrão para processamento do sêmen refrigerado deixa de 

fornecer um número suficiente de espermatozoides progressivos para IA após o 

armazenamento e, além disso, a variação individual na composição do plasma 

seminal entre os animais pode ter um papel significativo na motilidade pós-

descongelação (AURICH et al., 1997). 

O plasma seminal não é um meio ideal para a preservação dos 

espermatozoides, e apesar de existirem variações entre garanhões na sensibilidade 

do espermatozoide ao plasma seminal, grandes proporções acarretam na redução 

na motilidade espermática durante um longo período de refrigeração (JASKO et al., 

1991; BRINSKO; VARNER, 1992).  

No plasma seminal de bovinos foi identificada uma família de proteínas que 

se unem a fosfolipídios, chamada de BSP, que apesar de ter várias ações 
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relacionadas à fertilização, causam danos à preservação espermática, pois induzem 

ao efluxo de lipídios da membrana plasmática. Assim, a exposição contínua do 

espermatozoide ao plasma seminal, causa uma remoção continua de colesterol da 

membrana plasmática, deixando o espermatozoide muito sensível durante sua 

preservação (BERGERON; MANJUNATH, 2006). 

Ao comparar a viabilidade das células espermáticas obtidas do ejaculado e do 

epidídimo de garanhões subférteis da raça Mangalarga Marchador, Monteiro et al. 

(2011b) observaram que os espermatozoides do epidídimo apresentavam melhores 

parâmetros antes e pós congelação, melhor morfologia e melhor taxa de prenhez 

que os obtidos do ejaculado. Uma possível causa do efeito deletério do plasma 

seminal de garanhões subférteis pode ser devido a maior concentração de sódio que 

eles apresentam (MONTEIRO, 2013). 

A centrifugação é uma abordagem alternativa tanto para a redução da 

concentração de plasma seminal em ejaculados antes da criopreservação (JASKO 

et al., 1991) como para a retirada destes fatores deletérios às células espermáticas 

(RIGBY et al., 2001). No entanto, a centrifugação pode causar alguns efeitos sobre o 

sêmen, como na redução da motilidade e perda de espermatozoides (10 a 30%), 

principalmente devido a lesões mecânicas (RAMIRES-NETO et al., 2013). As lesões 

variam de acordo com a temperatura, diluente, volume, tempo e força de 

centrifugação e volume do sobrenadante deixado no sedimento (JASKO et al., 1991; 

VIDAMENT et al., 2001). O mesmo pode variar entre garanhões e conter diferentes 

quantidades dos componentes que devem ser fatores determinantes da sua 

capacidade de sobreviver em processos de criopreservação (AURICH, 1996). 

Ainda o uso do plasma seminal é bastante controverso, no entanto dentro do 

contexto, Andrade (2009) sugere que a retirada do plasma seminal é uma das 

causas da redução de fertilidade, possivelmente porque o plasma seminal exerce um 

efeito imunomodulador que deve ser aproveitado principalmente quando há 

necessidade de se realizar inseminações em períodos inferiores há 48 horas. 
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2.6 Sistemas de refrigeração para sêmen equino 

 

O desenvolvimento de sistemas convencionais de transporte de sêmen 

permite o resfriamento controlado e tem sido benéfico para os criadores por diversas 

razões, como a redução dos gastos de deslocar os animais a uma propriedade, 

diminuição do estresse promovido pelo transporte e os riscos de acidentes e 

doenças resultantes a uma exposição a patógenos do ambiente (MORAN et al., 

1992). 

Na maioria das espécies domésticas, os espermatozoides são susceptíveis a 

danos irreversíveis quando exposto a uma queda brusca de temperatura, também 

conhecido como “choque térmico”. Porém, os espermatozoides da espécie equina 

são mais suscetíveis a esse dano, sendo este considerado como o resultado do 

resfriamento rápido de 20ºC a 8ºC (MORAN et al., 1992). Durante o processo de 

refrigeração, entre as temperaturas de 8 e 19oC, o espermatozoide sofre uma fase 

de transição da membrana plasmática fosfolípidica que vai de um estágio líquido 

para gel (GRAHAM, 1996 apud HARTWIG et al., 2014). Essa mudança predispõe às 

células espermáticas a rupturas e compromete funções celulares (CROCKETT et al., 

2001). 

O termo choque térmico define um conjunto de alterações ocorridas na célula 

espermática de mamíferos submetida à refrigeração rápida da temperatura corpórea 

(± 38ºC) a temperaturas próximas a 5ºC, resultando no decréscimo irreversível da 

motilidade espermática, assim como em mudanças na bioquímica e no 

funcionamento destes gametas, incluindo: redução da taxa de glicólise, respiração 

celular e frutólise, aumento da degeneração do ácido desoxirribonucleico e liberação 

de material intracelular (WATSON, 2000). 

Existem dois sistemas para refrigeração do sêmen, sendo passivo e ativo. O 

sistema passivo é o mais utilizado para equinos principalmente por ser prático e com 

custo reduzido, porém por outro lado à desvantagem de proporcionar taxas de 

refrigeração dependentes de fatores como temperatura, ambiente, temperatura 

inicial da amostra, temperatura do produto refrigerante e a massa da amostra, 

produzindo taxas de resfriamento exponenciais e negativas (VALLE et al., 1999). As 

amostras são mantidas em caixas isotérmicas, próximo a uma fonte de frio (gelo 

biológico reciclável), que de acordo com o sistema deixará o sêmen refrigerado a 15-

20ºC, ou refrigerado a 4-6ºC (KATILA, 1997). 



24 
 

Já os sistemas ativos são caros, porém permitem taxas de resfriamento pré-

determinadas pelo técnico, possibilitando combinar mais de uma taxa durante o 

processo (VALLE et al., 1999). Além disso, possibilita taxas de resfriamento lineares 

(KAYSER et al., 1992). 

A taxa de resfriamento tem fundamental importância na preservação 

espermática, quanto mais baixa a temperatura de armazenamento, mais lenta deve 

ser a taxa de resfriamento, pois esta determina a sobrevida espermática (PICKETT, 

1993). Pesquisas anteriores estabeleceram que a primeira etapa do resfriamento do 

sêmen pode ocorrer de maneira rápida (-0,7ºC/min) de 24 a 19ºC, e a segunda 

etapa, deve ser lenta (-0,05ºC/min) entre 19 e 8ºC. A partir de 8ºC a refrigeração 

pode ser rápida até a temperatura de armazenamento entre 4 e 6ºC (MORAN et al., 

1992). 

As características de um bom dispositivo (container) de refrigeração para 

transporte de sêmen equino devem seguir algumas condições como: completo 

isolamento ambiente; baixo custo; ser inócuo para os espermatozoides; manutenção 

da temperatura para o período proposto; realização de curva de resfriamento lento; 

ser aceito pelos sistemas de transporte aéreo e terrestre; seguro contra violações; 

entre outras situações adversas (SILVA FILHO, 1994; PALHARES, 1997). 

Existem diversos modelos nacionais e internacionais, com diferentes taxas de 

refrigeração, temperatura final e tempo máximo de armazenamento. Dentre os 

modelos internacionais, podemos citar: Equitainer I® e II® (Hamilton-Thorne 

Research, Beverly, MA, USA); Expecta Foal® (Expecta, Parker, CO, USA); Bio 

Flite®; Lane STS®; Equine Express® (MP&J Associates, DeMoines, IA, USA); Foal 

Flight®; Celle® (VALLE, 1999); Sarstedt®; Salsbro Box® (RAPHAEL, 2007).  

Já os nacionais, podemos citar: Botu-Box®, Botutainer® e BotuFLEX®, 

fabricados pela Botupharma Biotecnologia Animal; Max Sêmen Express®, que é 

revendido pela E.H.G. Agrofarma. O Botu-Box® e Max Sêmen Express® possui 

como temperatura final de 15ºC e tempo máximo de armazenamento de 24h, 

enquanto o Botutainer® dispõe de temperatura final de aproximadamente 5ºC e 

tempo máximo de armazenamento de 48h (RAPHAEL, 2007), e o BotuFLEX® uma 

temperatura final tanto de 15ºC ou 5º.  

Ainda existem controversas sobre a temperatura de armazenamento ideal do 

sêmen refrigerado, sendo normalmente mantido de 4 a 6ºC. Essa faixa de 

temperatura foi determinada como ótima para preservar tanto a motilidade, como a 
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fertilidade (MORAN et al., 1992). Entretanto, a motilidade do espermatozoide 

armazenado a temperaturas constantes, variando de 4 a 25ºC, pode ser mantida por 

períodos curtos na maioria dos diluentes (VIDAMENT et al., 2012). 

Uma abordagem alternativa para reduzir o impacto negativo da baixa 

temperatura durante o armazenamento do sêmen seria manter os espermatozoides 

dentro de uma faixa de temperatura suficientemente baixa para diminuir o 

metabolismo antes da inseminação, mas não tão baixa como para prejudicar sua 

longevidade no trato reprodutivo das éguas. Vários autores têm mostrado que pode 

ser benéfico armazenar o sêmen a temperaturas mais elevadas de 15ºC a 20ºC 

(PROVINCE et al., 1985; VIDAMENT, 2012).  

Devido ao efeito da temperatura sobre processos celulares, a redução da 

temperatura ambiente tornou-se um método utilizado para prolongar a vida funcional 

dos espermatozoides ejaculados (MANN et al., 1981; AMANN, 1984 apud VARNER, 

et al., 1988). Técnicas de congelação podem manter a viabilidade dos 

espermatozoides indefinidamente, enquanto que uma temperatura acima de zero 

mantem a longevidade do espermatozoide por alguns dias. No entanto, nos equinos, 

a capacidade de fertilização dos espermatozoides é geralmente mais baixa quando 

as células são congeladas ao invés de refrigeradas a temperaturas acima de zero, 

por um período curto (VARNER, et al., 1988) e por este motivo o transporte de 

sêmen refrigerado é amplamente utilizado na rotina no Brasil.  

Pickett e Amann (1987) relataram que a temperatura de armazenamento a 

20ºC pode permitir que o sêmen se torne preservado por mais tempo do que em 

5ºC, para inseminação artificinal dentre 12 horas após a coleta do sêmen. Deste 

modo, estes pesquisadores propuseram que o sêmen de alguns garanhões se 

apresentam intolerantes a refrigeração extrema (ou seja 5ºC). Embora seja 

concebível que os espermatozoides são susceptíveis ao dano induzido pelo frio, 

sendo desta maneira expressada através da variação individual de cada garanhão.  

Em outro estudo, Brinsko et al. (2000) avaliaram o efeito de diferentes 

temperaturas, -20ºC, 22ºC e 37ºC, sobre sete containers e apesar destes terem 

respondido de forma distinta, todos sofreram maior impacto sobre as características 

de refrigeração e preservação da motilidade da amostra quando expostos a 

temperatura de -20ºC, não havendo diferença entre as demais temperaturas. 
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2.7 Diluentes para refrigeração  

 

O sêmen é composto por células espermáticas e plasma seminal, o qual 

contêm substâncias benéficas ao espermatozoide, porém não é um meio ideal para 

o armazenamento de espermatozoides equinos (JASKO et al., 1991; MOORE et al., 

2005). Em função disso, diluentes de sêmen têm sido tradicionalmente 

desenvolvidos para promover a otimização da manutenção da motilidade 

espermática (LOVE et al., 2005).  

A preservação do sêmen por muitas horas não é possível sem a adição 

destes diluidores responsáveis por prolongar a vida do espermatozoide. Eles atuam 

na estabilização dos sistemas enzimáticos, mantém a integridade de membranas 

(BERGERON; MANJUNATH, 2006), protegem os espermatozoides de danos como 

choque térmico, dos efeitos deletérios do plasma seminal (AURICH, 2005) e dos 

produtos tóxicos produzidos pelos próprios espermatozoides, e previnem o 

crescimento de microrganismos.  Além disso, aumentam o volume da dose 

inseminante, auxiliando no transporte espermático (KATILA, 1997), promove o 

controle do pH, osmolaridade e no fornecimento de energia para células 

espermáticas (AURICH, 2005).   

A composição de cada diluente pode aumentar a eficiência do sêmen equino 

refrigerado (FLORES-RODRIGUEZ, et al., 2014) uma vez que os componentes de 

um diluente desempenham uma função fundamental na sobrevivência espermática 

em baixas temperaturas durante o processo de resfriamento, seja através da 

manutenção do meio ou do efeito causado direta ou indiretamente sobre as 

membranas espermáticas (CRESPILHO et al., 2013). 

Segundo Pickett & Amann, (1987) e Silva Filho (1994) um diluente ideal deve 

apresentar: osmalaridade compatível com do espermatozoide; equilíbrio mineral e 

adequada combinação de nutrientes; capacidade de neutralizar catabólitos 

espermáticos; proteção às alterações de temperatura, principalmente para o frio; 

capacidade de estabilizar membranas e sistema enzimático; ambiente livre de 

microrganismos patogênicos; baixo custo; não oferecer toxidade ao espermatozoide; 

provocar baixa irritabilidade ao aparelho genital e ser de fácil aquisição.  

Diferentes tipos de diluentes possuem a capacidade de interagir com o sêmen 

e promover a proteção dos compartimentos das células espermáticas durante 

processos de refrigeração, congelação e descongelação (HOLT, 2000). A 
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constituição dos diluentes para sêmen equino baseia-se em água, tampões, 

substâncias não iônicas, açúcares, diferentes tipos de macromoléculas e antibiótico 

(SILVA FILHO, 1994). Os diluentes mais utilizados para sêmen equino no mundo 

são baseados no diluente de Kenney et al., (1975) e possuem em sua constituição 

leite em pó desnatado, glicose e antibiótico. 

No Brasil estão disponíveis no mercado os diluentes comerciais: Botu-

Sêmen® e BotuTurbo®, comercializados pela Botupharma (Botucatu-SP); os meios 

Max-Sêmen® e Max-Sêmen Plus® fornecidos pela E.H.G. Agrofarma; e ainda o 

Equimix®, comercializado pela empresa Nutricell. Segundo os fabricantes as 

versões Turbo e Plus são acrescidas de componentes que aumentam a motilidade 

espermática e melhoram a sobrevida do sêmen de garanhões com baixa resistência 

ao processo da refrigeração (RAPHAEL, 2007). 

Entretanto, cada garanhão apresenta uma variação individual ao processo de 

refrigeração (PADILLA; FOOTE, 1987), dessa forma eles respondem de maneira 

diferente aos componentes do diluidor, por conseguinte, não há um único melhor 

diluidor que funcione para todos os garanhões.  

O principal fator que influencia a qualidade e longevidade do espermatozoide 

resfriado é o próprio garanhão (AURICH, 2008). De acordo com Brinsko, et al. 

(2000), os garanhões podem ser classificados como bad coolers e good coolers de 

acordo com a resistência do espermatozoide em baixas temperaturas.  

São denominados como bad coolers (BC), garanhões que apresentam uma 

súbita queda na fertilidade após o processamento, resfriamento e transporte de 

sêmen, situação que limita seu uso na reprodução e causa perdas econômicas 

significativas (BRINSKO et al., 2000; BATTELIER et al., 2001).  O resfriamento do 

sêmen a 15ºC é comumente usado na reprodução de equinos para transporte em 

distâncias curtas, e também como uma alternativa para garanhões BC para 

inseminações 24 horas após a coleta (BATTELIER et al., 2001). 

Para melhorar a qualidade espermática de garanhões que são sensíveis ao 

processo de refrigeração do sêmen, foram desenvolvidos testes com diferentes 

substâncias acrescidas nos diluentes. Hartwig et al. (2014) adicionaram colesterol ao 

diluente com o intuito de determinar parâmetros cinéticos ótimos e a viabilidade de 

garanhões identificados como bad coolers e good coolers, e o efeito da adição do 

colesterol sobre a taxa de fertilidade do sêmen submetido a refrigeração. Kirk et al. 

(2001) relataram uma melhora da motilidade espermática ao adicionar colesterol no 
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meio diluidor para refrigeração de sêmen equino durante 24 e 48 horas. Além disso, 

garanhões que apresentavam sêmen com baixa resistência à refrigeração obtiveram 

50% de aumento na motilidade espermática após a adição do colesterol. 

Outra alternativa para os bad coolers são diluentes comerciais, como o Botu-

special®, que possui um meio à base de leite, e, conforme especificações do 

fabricante foram desenvolvidos para garanhões que não suportam bem o 

resfriamento do sêmen para envio/transporte, melhorando a longevidade do 

espermatozoide, porém sua composição é de domínio da empresa (Dados da 

empresa Botupharma, Botucatu-SP, Brasil).  

O leite é um dos meios de preservação mais utilizados para o sêmen equino, 

pois protege os espermatozoides dos efeitos nocivos causados pelo rápido 

resfriamento do sêmen. Diluentes à base de leite apresentam a caseína, que é a 

proteína do leite, e os carboidratos vão atuar na proteção celular auxiliando no 

tamponamento fisiológico (BATTELIER et al., 2001; BERGERON e MANJUNATH, 

2006).  

Para uma melhor avaliação da eficiência de diluentes a base de leite realizou-

se uma comparação com diluentes industrializados, que possuem em sua 

composição a adição de antibióticos. Le Frapper et al. (2010), citaram a necessidade 

de identificar diluentes que possam manter a motilidade em níveis adequados por 

mais de 24h a 4ºC. Farrás et al. (2008), utilizaram uma variedade de diluentes 

contendo diversos componentes (açúcares, eletrólitos, tampões, gema de ovo, leite, 

antioxidantes, etc.) que são desenvolvidos com o intuito de melhorar a qualidade de 

sêmen equino refrigerado. No entanto, não houve diferença entre os diluentes 

comerciais testados devido ao alto padrão de motilidade dos garanhões utilizados.  

Outro fator importante na refrigeração de sêmen é a diluição do ejaculado, ou 

seja, a concentração de espermatozoides existentes por mL. A fim de se determinar 

a concentração espermática a ser utilizada na inseminação artificial (IA) com sêmen 

refrigerado, vários estudos foram realizados, desde a década de 70. Preconiza-se 

uma dose de inseminante de 500x106 espermatozoides móveis (Ball, 2005). Assim, 

um total de 1x109 de espermatozoides deve ser enviado para os haras, o que 

normalmente garante uma inseminação com 500 x 106 espermatozoides móveis 

após o transporte.  

Como regra geral deve-se respeitar as taxas de diluição, com faixa de valor 

ideal de diluição de 25 milhões de espermatozoides/mL. Varner et al. (1987) 
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demonstraram que esta diluição foi superior a de 50 milhões ou 100 milhões de 

espermatozoides, para sêmen refrigerado a 5ºC, e estocado por 24 horas. Contudo, 

a diluição pode ser de 50 milhões ou 100 milhões de espermatozoide/ml, e pode ser 

utilizada quando boa parte do plasma seminal for removido por centrifugação e 

quando o sêmen for estocado nas mesmas condições anteriores (JASKO et al., 

1992). 

Entretanto, nem todos os diluentes possuem a mesma proporção de diluição 

(diluente:sêmen), que dependerá da concentração de espermatozoides, como o 

Botu-special® demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 - Proporções de diluição de acordo com a concentração espermática para o diluente Botu-

special®. 

___________________________________________________________________ 

         CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA                              DILUIÇÃO 

                                                                                           (diluente:sêmen) 

    <90x106/ml                                                                      1:1 

                                                                                       Centrifugar 

                                                                                     Ressuspender 

                                                                                    100x106sptz/ml 

 90 a 110x106/ml                                                                  2:1 

120 a 130x106/ml                                                                2,5:1 

140 a 160x106/ml                                                                 3:1 

170 a 180x106/ml                                                                3,5:1 

190 a 210x106/ml                                                                 4:1 

220 a 230x106/ml                                                                4,5:1 

240 a 250x106/ml                                                                 5:1 

Fonte: Catálogo Botupharma, 2015.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados três garanhões da raça quarto de milha, com idade entre 9-

11 anos, durante o mês de Setembro de 2016. Todos os animais eram mantidos em 

baia, água e sal mineral ad libitum, 5Kg de ração concentrada e feno de tifton à 

vontade. Os garanhões estavam em estação reprodutiva, submetidos a coletas 

frequentes de até no máximo quatro vezes por semana.  

 

3.2 Colheita e manipulação do sêmen 

 

O sêmen foi coletado por meio do uso de vagina artificial (Biotech 

Botucatu/ME Ltda. – Botucatu, SP, Brasil) e em manequim artificial.  

A vagina artificial era montada com água morna a 42oC para promover 

temperatura e pressão adequadas para o estímulo ejaculatório. Os garanhões eram 

estimulados em égua no cio e direcionados para o manequim na hora da monta 

quando o pênis era desviado para dentro da vagina artificial. Após detectada a 

ejaculação era realizada a abertura da válvula para liberação da água e redução da 

pressão. Após a colheita dos ejaculados, estes foram filtrados para que fosse 

descartada a fração gel. O volume foi mensurado em um Becker graduado e uma 

alíquota do sêmen foi separada para avaliação subjetiva da motilidade total (MT) por 

meio de microscopia ótica. A concentração espermática foi aferida a partir de uma 

amostra diluída na taxa de 1:20 (sêmen: água destilada) e o número de 

espermatozoides foi contado em câmara de Newbauer para determinação do 

número de espermatozoides totais no ejaculado.  

Após a análise, foram realizadas as diluições em meio comercial à base de 

leite, Botu-sêmen® e Botu-Special® (Botupharma, Botucatu, SP) em proporções que 

variaram de 2:1 a 5:1 (diluente:sêmen) a fim de se conseguir uma concentração de 

25-50x106 células espermáticas/ mL e concentração de 100x106 células 

espermáticas/mL, respectivamente para cada diluente seguindo recomendações do 

fabricante. As análises foram realizadas nos momentos 0 (imediatamente após 

coleta), após 6, 12 e 24 horas de acondicionamento ou refrigeração.  
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3.3 Grupos experimentais 

 

3.3.1 Experimento 1 – Efeito do diluente sobre a refrigeração e 

acondicionamento do sêmen 

 

Cada ejaculado foi dividido e submetido a todos os tratamentos conforme os 

grupos experimentais (Quadro 1): Grupo Botu-sêmen refrigerado a 5°C (Grupo BS-

5°C) e 15ºC (Grupo BS-15°C); Grupo Botu-sêmen não refrigerado (Grupo BS-

acondicionado); Grupo Botu-special refrigerado a 5°C (Grupo BSp-5°C) e 15ºC 

(Grupo BSp-15°C); e Grupo Botu-special não refrigerado (Grupo BSp-

acondicionado). Cada grupo foi analisado nos momentos 0h, 6h, 12h e 24h e para 

tais análises o sêmen foi dividido em seis amostras para cada grupo que foram 

mantidas refrigeradas a 5°C e 15ºC ou acondicionadas em caixas térmicas próprias 

para transporte modelo Botuflex® (Botupharma, Botucatu, SP) por 6h, 12h e 24h de 

maneira que a abertura da caixa não interferisse na temperatura do sêmen mantido 

por outros tempos. 

Cada amostra foi designada para a sua caixa no qual foi marcado a hora 

exata para posterior análise, sendo que cada caixa continha amostras de sêmen 

com diluente Botu-sêmen e Botu-special.  

Para respeitar o volume de 100 mL necessário para curva de refrigeração foi 

adicionado o volume de água em frasco separado do sêmen, conforme indicação do 

fabricante da caixa. 

 

Quadro 1 - Avaliação do efeito dos diluentes sobre a qualidade espermática. 

Grupo Temperatura de 

Refrigeração 

Tempo de Refrigeração/ 

Acondicionamento 

Botu-sêmen 

refrigerado 

5ºC e 15ºC 0h, 6h, 12h e 24h 

Botu-sêmen não 

refrigerado 

Acondicionado 

em caixa sem 

gelo 

0h, 6h, 12h e 24h 

Botu-special 

refrigerado 

5ºC e 15ºC 0h, 6h, 12h e 24h 

Botu-special não 

refrigerado 

Acondicionado 

em caixa sem 

gelo 

0h, 6h, 12h e 24h 
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3.3.2 Experimento 2 – Efeito do plasma seminal sobre a refrigeração e 

acondicionamento de espermatozoides 

 

Cada ejaculado foi dividido e submetido a todos os tratamentos conforme os 

grupos experimentais (Quadro 2) antes e após centrifugação para retirada do plasma 

seminal: Grupo Botu-sêmen refrigerado a 5°C (Grupo BS-5°C) e 15ºC (Grupo BS-

15°C); Grupo Botu-sêmen centrifugadao e refrigerado a 5°C (Grupo BS sem plasma-

5°C) e 15ºC (Grupo BS sem plasma-15°C); Grupo Botu-special refrigerado a 5°C 

(Grupo BSp-5°C) e 15ºC (Grupo BSp-15°C); Grupo Botu-special centrifugado e 

refrigerado a 5°C (Grupo BSp sem plasma-5°C) e 15ºC (Grupo BSp sem plasma-

15°C);  

As amostras que foram submetidas ao processo de centrifugação foram 

acondicionadas em tubos Falcon e posicionadas na centrífuga em lados opostos, 

totalizando 2 tubos por garanhão, um com diluente Botu-sêmen e outro com Botu-

special. A centrífuga foi ligada à uma força de 2200 rpm por 10 minutos. Após 

centrifugação o plasma seminal foi descartado junto com o diluente previamente 

adicionado e o pellet formado foi ressuspendido em Botu-sêmen ou Botu-special, 

dependendo do grupo experimental, de forma a manter concentração de 25-50x106 

células espermática/ mL e 100x106 células espermática/ mL, respectivamente. 

A mesma metodologia foi realizada conforme explicado para o experimento 

1. 

 

Quadro 2 - Avaliação do efeito do plasma sobre a qualidade espermática. 

Grupo Temperatura de 

Refrigeração 

Tempo de 

Refrigeração/Acondicionamento 

Botu-sêmen 

refrigerado 
5ºC e 15ºC 0h, 6h, 12h e 24h 

Botu-sêmen 

centrifugado e 

refrigerado 

5ºC e 15ºC 0h, 6h, 12h e 24h 

Botu-special 

refrigerado 
5ºC e 15ºC 0h, 6h, 12h e 24h 

Botu-special 

centrifugado e 

refrigerado 

5ºC e 15ºC 0h, 6h, 12h e 24h 
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3.4 Análise das amostras 

 

Independente do experimento, todas as amostras foram submetidas à 

avaliação por microscopia óptica para análise. Primeiramente, as amostras 

refrigeradas a 5ºC e 15ºC foram aquecidas em banho maria à 37oC durante 5 

minutos, e, em seguida com o auxílio de uma palheta de 0,5 ml foi instilado uma gota 

de sêmen entre lâmina e lamínula, sendo estes materiais previamente aquecidos em 

uma mesa aquecedora à 37oC. A lâmina foi posicionada no microscópio óptico onde 

foi analisada a motilidade total. Posteriormente à avaliação das amostras 

refrigeradas, foram analisadas as amostras acondicionadas sem gelo. Este processo 

foi repetido para todas as horas determinadas para avaliação. Devido ao baixo 

número de animais utilizados no experimento, estes não foram suficientes para a 

realização de uma análise estatística.  
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4 RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento 1 

 

O experimento 1 mostrou a porcentagem de espermatozoides móveis nos 

momentos avaliados para cada grupo, como demonstrado na figura 1, e a queda 

percentual da motilidade em relação ao momento 0h (figura 2). A média da 

porcentagem de motilidade no momento 0h foi o mesmo entre os grupos uma vez 

que o mesmo ejaculado de cada garanhão foi submetido a todos os grupos 

experimentais e momentos. 

 

Figura 1 – Porcentagem de espermatozoides móveis submetidos a diferentes tipos de diluentes, 

acondicionamento e horários.  

 

Fonte: Própria do autor. 
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Figura 2 – Porcentagem de queda na motilidade espermática a partir da hora 0 de amostras seminais 

submetidas a diferentes tipos de diluentes, acondicionamento e horários.  

 

Fonte: Própria do autor. 

 

Levando em consideração os padrões seminais desejáveis para efeito de 

seleção de garanhões para monta natural indicados pelo CBRA (CBRA, 2013), dos 

garanhões avaliados 66,7% (2/3) deles apresentavam motilidade progressiva 

indicada (≥70%) logo após a coleta com sêmen fresco (0h). E, de acordo com o 

CBRA, para sêmen refrigerado é considerado fora do padrão quando motilidade for 

<30%, sendo assim, a tabela 3 indica a porcentagem de amostras refrigeradas que 

encontram-se dentro dos padrões (motilidade progressiva (≥30%). 

O garanhão que não apresentou características de motilidade dentro dos 

padrões indicados pelo CBRA não aguentou o acondicionamento ou refrigeração por 

24 horas tendo morte de todas (motilidade = 0%) ou quase todas (motilidade <10%) 

células espermáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

59 

43 46 49 

26 

62 
69 69 

64 60 58 

85 81 80 

68 
78 

72 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

6h

12h

24h



36 
 

Tabela 3 – Porcentagem de garanhões que apresentaram ejaculados dentro dos padrões de 

motilidade progressiva indicados pelo CBRA para sêmen equino refrigerado (≥30%) após 6, 12 e 24 

horas.  

 Grupo  

BS-5oC 

Grupo  

BS-15oC 

Grupo 

BS-

acond. 

Grupo 

BSp-5oC 

Grupo 

BSp-15oC 

Grupo 

BSp-

acond. 

6h 66,7% 

(2/3) 

66,7% 

(2/3) 

66,7% 

(2/3) 

66,7% 

(2/3) 

66,7% 

(2/3) 

100% 

(3/3) 

12h 33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

66,7% 

(2/3) 

24h 0% (0/3) 33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

66,7% 

(2/3) 

 

4.2 Experimento 2 

  

O experimento 2 mostrou a porcentagem de espermatozoides móveis das 

amostras com plasma e sem plasma (pós-centrifugação) seminal nos momentos 

avaliados para cada grupo, como demonstrado na figura 3, e a queda percentual da 

motilidade em relação ao momento 0h (figura 2). A média da porcentagem de 

motilidade no momento 0h foi numericamente diferente entre as amostras 

centrifugadas e não centrifugadas. 

 

Figura 3 – Porcentagem de espermatozoides móveis das amostras com e sem plasma seminal (pós-

centrifugação). 
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Fonte: Próprio do autor. 

 

Figura 4 – Porcentagem de queda na motilidade espermática a partir da hora 0 dos ejaculados 

submetidos a diferentes tipos de diluentes e temperaturas de refrigeração das amostras com e sem 

plasma seminal (pós centrifugação). 

 
Fonte: Própria do autor. 
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De acordo com o CBRA, para sêmen refrigerado é considerado fora do 

padrão quando a motilidade for <30%, sendo assim, a tabela 4 indica a porcentagem 
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padrões (motilidade progressiva (≥30%). 

Um dos garanhões que apresentava motilidade progressiva na hora 0 dentro 
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Tabela 4 – Porcentagem de garanhões que apresentaram ejaculados dentro dos padrões de 

motilidade progressiva indicados pelo CBRA para sêmen equino refrigerado (≥30%) após 6, 12 e 24 

horas.  

 Grupo 

BS-5oC 

Grupo 

BS-15oC 

Grupo 

BSp-5oC 

Grupo 

BSp-15oC 

 c/ 

plasma 

s/plasma c/ 

plasma 

s/plasma c/ 

plasma 

s/plasma c/ 

plasma 

s/plasma 

6h 66,7% 

(2/3) 

33,3% 

(1/3) 

66,7% 

(2/3) 

33,3% 

(1/3) 

66,7% 

(2/3) 

33,3% 

(1/3) 

66,7% 

(2/3) 

66,7% 

(2/3) 

12h 33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

24h 0% 

(0/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

33,3% 

(1/3) 

 

Sêmen refrigerado é aquele colhido, analisado e diluído, com a finalidade de 

proteger os espermatozoides durante a redução da temperatura, além de atuar como 

expansor do volume seminal, facilitando seu fracionamento (BICUDO et al., 2003). 

Entretanto, o sêmen refrigerado de alguns garanhões apresenta uma longevidade 

baixa, e este fato pode ser resultante de alterações ocorridas durante o 

armazenamento na forma refrigerada, tornando o sêmen inviável para uma posterior 

inseminação artificial. Desta forma, avaliar detalhadamente os efeitos causados por 

estas alterações, pode ser útil para elucidar alguns problemas nessa técnica, 

aumentando o sucesso da IA.  

É interessante salientar que a refrigeração do sêmen é utilizada para 

aumentar a viabilidade do sêmen por um maior tempo por promover redução do 

metabolismo celular, uma vez que durante o processo de criopreservação as 

amostras de espermatozoides são submetidas à refrigeração moderada e 

controlada, visando preservar a sua função, que é a fecundação do oócito (HOLT, 

2000). Inclusive, segundo Kumar et al. (2003), o controle na redução da temperatura 

diminui a possibilidade de perda da viabilidade celular.  Alguns animais apresentam 

características seminais que levam a maior fragilidade às alterações de temperatura, 

os conhecidos garanhões bad coolers que frequentemente são estudados para 

determinação das melhores técnicas de refrigeração e acréscimo de substâncias 

que aumentem a viabilidade espermática (HARTWIG et al., 2014).  
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No Experimento 1 do presente trabalho foi possível observar que, ao usar 

diluente próprio para garanhões bad coolers, o Botu-Special®, todos os garanhões 

mantiveram-se dentro dos padrões de motilidade progressiva indicada pelo CBRA 

para sêmen equino refrigerado após seis horas de manutenção em temperatura 

ambiente acondicionado em caixa isotérmica e um o que não  alcançou os padrões 

quando submetido à refrigeração a 5 ou 15oC com Botu-Sêmen® ou Botu-Special® 

alcançou-os quando diluído no Botu-Special® porém não refrigerado por até 24 

horas. Ainda, dois dos três garanhões apresentaram amostras dentro dos padrões 

do CBRA quando mantidos não refrigerados até 24 horas. Estes achados 

demonstram diferentes respostas de uma mesma amostra de sêmen ao diluente 

Botu-Special® quando mantido não refrigerado, podendo indicar que o 

acondicionamento com meio específico pode ser uma forma viável de manutenção 

das amostras por longos períodos (24h). 

Na análise dos resultados do Experimento I observou-se que o sêmen 

suportou o acondicionamento sem gelo por todos os momentos avaliados (Figura 1) 

com média da motilidade acima de 30% até 12 horas. Sabe-se que é comumente 

utilizado uma temperatura de 5ºC para o armazenamento do sêmen durante 24 a 

48h (VARNER et al, 1989; MORAN et al, 1992; SQUIRES et al., 1999). No entanto, 

há uma discussão sobre quais das temperaturas (5ºC ou 15ºC) são mais adequadas 

para a viabilidade do espermatozoide (PROVINCE et al., 1985). Batellier et al. (2001) 

indicaram que o armazenamento a 15ºC pode levar a maior proteção nas 

membranas plasmáticas do espermatozoide contra o choque térmico e, perante os 

resultados do presente trabalho, novos estudos que visem avaliar os danos celulares 

de amostras acondicionadas sem gelo parecem ser promissores.  

O Experimento II teve como objetivo avaliar a qualidade espermática de 

amostras com e sem plasma seminal, diluídas em meio à base de leite. A análise 

revelou que as amostras avaliadas na 0h e mantidas com plasma seminal 

apresentaram maior porcentagem de espermatozoides viáveis (Figura 3) do que 

após centrifugação. Esse resultado é explicado pelo fato das amostras não serem 

submetidas a vários processos de manipulação, como a centrifugação, que pode 

causar alguns efeitos sobre o sêmen, como a redução da motilidade e perda de 

espermatozoides (10 a 30%) (JASKO et al., 1991; VIDAMENT et al., 2000) e que 

também foi observado no presente trabalho. No entanto, amostras de sêmen com 

mais de 20% de plasma seminal pode ser prejudicial para a motilidade quando 
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armazenadas e refrigeradas a longo prazo (PRUITT, 1993), o que pode explicar a 

queda da motilidade após o momento 0h das amostras não centrifugadas quando 

submetidas ao resfriamento. Porém, as lesões causadas pela ação mecânica da 

centrifugação sobre a célula espermática pode ser tão ou mais prejudicial quanto à 

manutenção do plasma seminal, como podemos observar nos dados do presente 

trabalho.  

Apenas um garanhão manteve-se dentro dos padrões indicados para sêmen 

refrigerado em todos os grupos e todos os momentos de refrigeração, sendo que 

outro que mantinha suas características dentro dos padrões pelo menos até seis 

horas de refrigeração apresentou-se fora dos padrões indicados após refrigeração 

pós-centrifugação.  

Jasko et al. (1992) demonstraram que a remoção total do plasma seminal e 

ressuspensão dos espermatozoides em diluente de refrigeração resultou em 

significativa (p<0,05) queda das características de movimento avaliadas por 

computador em amostras refrigeradas por 24 horas. Dados estes compatíveis com o 

encontrado para um cavalo no presente trabalho, que, apesar de apresentar 

motilidade acima de 70% antes da centrifugação e refrigeração, 12 e 24 horas após 

refrigeração a 5 ou 15oC de amostras centrifugadas e ressuspendidas independente 

do diluente testado apresentou morte de todas ou quase todas as células 

espermáticas. 

A interação entre a membrana plasmática do espermatozoide e os 

componentes específicos do plasma seminal parece interferir na suscetibilidade 

da membrana aos prejuízos causados pelo estresse térmico (AURICH, 2005). 

Os resultados de Kankofer et al. (2005) sugerem que, para uma maior 

atividade de algumas enzimas antioxidantes, certa quantidade de plasma 

seminal deve ser mantida no ejaculado no momento da sua diluição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5 CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que há diferentes respostas do mesmo ejaculado a diferentes 

temperaturas, tempos de acondicionamento e diluente utilizado. Aparentemente o 

diluente Botu-Special® promove maior proteção a célula espermática e que o sêmen 

pode ser mantido acondicionado a temperatura ambiente por período de até 24 

horas mantendo padrões de motilidade progressiva indicadas para a célula 

espermática. Porém, novos estudos devem ser realizados para definir estes 

processos, tanto quanto a temperatura de acondicionamento, diluente a ser utilizado 

e a manutenção ou não do plasma seminal, uma vez que o presente trabalho não 

apresentou tamanho amostral suficiente para realização da análise estatística. 
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CAPÍTULO 2 – RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

durante o estágio curricular obrigatório da aluna Leticia Andrade Besse, discente do 

curso de Medicina Veterinária nas Faculdades Integradas de Ourinhos, sob a 

orientação da Profª. Dra. Fernanda Saules Ignácio. 

O estágio curricular obrigatório foi realizado em duas etapas, sendo a primeira 

na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a segunda no Centro de 

Transferência Embrionária La Grappa. 
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2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

2.1 Descrição do local de estágio e instalações 

 
O estágio foi desenvolvido na área de Clínica Médica de Equinos na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sob a supervisão da Profª Drª 

Renata Maranhão de Pino Albuquerque, foram cumpridas 160 horas no setor de 

Clínica médica de equinos, no período de 01 de Agosto de 2016 a 01 de Setembro 

de 2016.  

A Universidade Federal de Minas Gerais localiza-se na Av. Pres. Antônio 

Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901, Brasil (Figura 1). O 

hospital conta com atendimento em horário letivo, realizados nas áreas de clínica 

médica geral, dermatologia, emergência, nutrição, oftalmologia, exames de imagem 

(mielografia, ultrassonografia, raio-x).  

A unidade é composta por um galpão contendo 20 baias, 3 troncos de 

contenção, uma farmácia, uma sala de cabrestos, sala dos residentes e banheiro 

para os funcionários. Próximo a esse pavilhão também se encontra dois redondéis 

para o exercício dos animais, piquetes para animais pertencentes ao setor, e um 

galpão destinado ao “Projeto Carroceiro”. 
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Figura 01 – Estrutura física da UFMG. (a) Fachada do prédio da Escola de Veterinária UFMG; (b) 
Fachada do galpão de Clínica Médica de Equinos; (c) Área destinada para contenção dos animais; 
(d) Redondel para o exercício dos animais.  

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2016). 
 

2.2 Atividades desenvolvidas no setor de clínica médica de equinos 

As atividades realizadas no setor de Clínica Médica de Equinos consistiram 

no acompanhamento dos casos, desde a abordagem inicial com auxílio na 

realização de anamnese, exame físico, coleta de material para exames, diagnóstico, 

até o planejamento e realização do tratamento. 

Pela manhã, os animais internados eram alimentados com ração e feno, e após esse 

processo, colocávamos os animais no tronco de contenção para realizar o exame 

clínico e posterior medicação. Alguns dos animais internados eram soltos em 

piquetes ao longo do dia. 

O estagiário auxiliava na realização das terapias propostas pelos professores 

responsáveis da clínica médica de equinos.  
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2.3 Casuística acompanhada durante o período do estágio curricular 

 

Tabela 1 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo ao diagnóstico dos animais na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no período 

de 01 de agosto a 01 de setembro de 2016. 

 

Clínica Médica de Equinos 

Diagnóstico                                                                                  nº         

Tendinite do tendão flexor superficial                                            3 

Laminite                                                                                         1 

Cólica                                                                                             2 

Podridão de ranilha                                                                        1 

Abscesso subsolear                                                                       1 

Exungulação da terceira falange                                                    1 

Fratura de metatarso                                                                      1 

Ferida                                                                                             3 

Habronemose cutânea                                                                   1 

Laceração de membro                                                                   1 

Parto distócico                                                                                1 

Fetotomia                                                                                       1 

Retenção de placenta                                                                    1 

Tétano                                                                                            2 

Mielopatia estenótica cervical                                                        2 

Uretrostomia                                                                                  1 

Exoftalmia                                                                                      1  

Total                                                                                             24                      
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3 CENTRAL DE TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA “LA GRAPPA” 

 

O estágio foi desenvolvido na área de Reprodução Equina no Centro de 

Transferência Embrionária “La Grappa”, de ELLERSTINA S.A. Ellerstina é a 

organização de polo mais importante do mundo, liderado por Gonzalo Pieres, 

integrando todas as etapas desenvolvidas no âmbito deste esporte. Sob supervisão 

do veterinário Victor Garcia Aguiñaga, fora cumpridas 264 horas no setor de 

Reprodução de Equinos, no período de 14 de Setembro de 2016 a 28 de Outubro de 

2016. 

 
Figura 02 – Estrutura física da Central “La Grappa”. (a) Bretes de palpação destinado a doadoras; (b) 
Bretes de palpação destinado a receptoras; (c) Área para coleta de sêmen de garanhões, com 
manequim e brete de contenção; (d) Laboratório de sêmen “sujo” destinado a montagem de vaginas 
artificiais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Figura 03 – Estrutura física da Central “La Grappa”. (e) Laboratório para manipulação do sêmen; (f) 

Laboratório para manipulação de embriões; (g) Laboratório para manipulação de embriões; (h) 

depósito.  

 
Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

 
Figura 04 – Estrutura física da Central “La Grappa”. (i) Farmácia; (j) Escritório. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2016). 
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3.1 Descrição do local de estágio e instalações 
 

O Centro de transferência Embrionária “La Grappa” localiza-se na Ruta 33 km 

245,5, Ciudad de Casbas, Partido de Guaminí, Província Buenos Aires, Argentina. O 

centro funciona das 8:00 até 18:00, de segunda-feira a sábado.  

O Centro “La Grappa”, possui 2700 hectares, divididos em cerca de 75 

piquetes. Há uma área destinada às doadoras, receptoras e embriões, e outra, 

destinada às receptoras prenhes e potros.  A unidade é composta por um galpão 

dividido em dois, com um lado destinado às doadoras, e outro para receptoras, 

apresentando 4 bretes de cada lado. Anexo ao galpão há um local para coleta de 

sêmen, um laboratório de sêmen denominado de “sujo”, onde realizam a preparação 

das vaginas artificiais, um laboratório de sêmen “limpo”, onde era entregue por uma 

janela a amostra de sêmen colhida, e o mesmo era processado, um laboratório de 

processamento de embrião, um depósito, uma farmácia e um escritório. Os piquetes 

dos garanhões e das doadoras eram localizados próximos a este galpão.  

 

3.2 Atividades desenvolvidas no setor de reprodução equina 

 

As atividades diárias começavam geralmente as 08h00min da manhã, com a 

revisão ultrassonográfica das doadoras, lavagens uterinas de éguas com fluído 

inflamatório, coleta e processamento do sêmen de garanhões e IA das doadoras. 

Simultaneamente, do outro lado do galpão, as receptoras eram palpadas e, após 

isso, se necessário, as éguas transferidas eram revisadas por prenhez. Cerca de 

800 receptoras, em sua maioria do tipo crioula, eram alojadas no centro de TE, e 

divididas em dois grupos: “Diario” e “Malon”. A éguas do grupo “Malon” eram aquelas 

que apresentavam um corpo lúteo (CL) do ciclo anterior, ou uma onda folicular 

emergente, sem nenhum folículo dominante, sendo palpadas dia sim, dia não. 

Devido ao grande número de éguas, havia dois grupos “Malon”. Já as éguas do 

grupo “Diario” eram as que possuíam folículos dominantes, requerendo um melhor 

acompanhamento para determinar a ovulação com maior precisão, sendo então 

palpadas diariamente. Por serem numerosas, as receptoras permaneciam em 

piquetes mais afastados, sendo trazidas em grupo por um funcionário a cavalo. A 

chamada Eco 1 era realizada 1 semana após a transferência (gestação de 14-16 

dias), a Eco 2 era feita 15 dias após a 1ª (ao completar 1 mês de gestação). E por 
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fim, a Eco 3 era realizada ao completar 2 meses de gestação, sendo as éguas do 

lote Eco 3 acompanhadas periodicamente até o último mês de gestação. Todas 

essas atividades eram realizadas pela manhã. Durante a tarde, a partir das 

14h00min, eram realizadas as lavagens uterinas para recuperação embrionária, o 

processamento de embriões, a revisão das receptoras sincronizadas e as 

transferências de embriões.  

No centro eram alojadas cerca de 100 doadoras. Cada égua possuía uma 

ficha, que era revisada o dia anterior, avaliando quais éguas deveriam ser palpadas 

no dia seguinte. As éguas entravam nos bretes, dispostos em duplas, para que 

nenhuma égua ficasse sozinha. Enquanto um dos veterinários revisava as éguas, 

outro ia anotando os achados e decidindo qual seria inseminada, com qual 

garanhão, se havia necessidade de lavagem uterina terapêutica e se alguma deveria 

receber hormônio ou outra medicação. 

Após o término dos exames, os garanhões designados eram coletados. 

Existiam 14 garanhões alojados no centro, da raça Polo Argentino. As coletas de 

sêmen eram realizadas em um local anexo ao galpão, com o auxílio de um 

manequim. O pênis do garanhão era lavado com água morna antes da coleta e bem 

seco. As vaginas artificiais do modelo Missouri eram preparadas no laboratório de 

sêmen e entregues ao veterinário por uma janela ligada ao local da coleta. Os 

garanhões eram trazidos sempre pelo mesmo funcionário, e geralmente montavam 

rapidamente no manequim. Após a ejaculação, o veterinário passava a amostra do 

sêmen mantidas em bolsas do modelo “Whirl-pak” (Whirl-Pak®, Nasco, USA) e era 

processado na zona limpa do laboratório (sala separada da montagem e recepção 

da vagina). Além da inseminação das éguas alojadas na central, o sêmen também 

era enviado refrigerado a outros centros de transferências de embriões Argentinos.  
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3.3 Casuística acompanhada durante o período do estágio curricular 

 

Tabela 2 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório no Centro 

de Transferência Embrionária “La Grappa” durante o período de 14 de setembro de 2016 a 28 de 

outubro de 2016. 

Reprodução equina 

Casuística                                                                                         nº 
___________________________________________________________________ 

Coleta de sêmen                                                                              160       

Lavados para recuperação embrionária                                            97 

Embriões recuperados                                                                       73              

Eco 1                                                                                                  54 

Prenhez positiva em Eco 1                                                                49 

Acompanhamento folicular                                                              3.600 

Total                                                                                                4.030 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização do estágio curricular obrigatório permitiu o aprimoramento do 

conhecimento adquirido durante todo o curso de Medicina Veterinária, 

proporcionando ainda uma experiência ímpar ao acompanhar diferentes rotinas 

tanto na UFMG quanto na La Grappa, presenciando os diversos meios diagnósticos 

da clínica médica de equinos, tratamentos das enfermidades, e diferentes técnicas 

para reprodução equina.  

Foi observado que a infraestrutura de qualidade e aplicação de técnicas 

inovadoras aliadas à equipamentos modernos e a busca crescente por 

conhecimento, através de cursos, congressos e especializações por parte dos 

profissionais acompanhados são a chave para o sucesso profissional. 

 

 

 

 


