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Título: A influência das diferentes apresentações físicas e químicas do leite como diluidor 

de sémen equino. 

 

Resumo: 

O estudo foi conduzido com o objectivo de comparar o efeito da diluição do sémen equino em 

diferentes tipos de leite comercial (de composição e apresentação física distintas), na 

motilidade, velocidade e integridade da membrana às 0h e 24h de refrigeração. 

O estudo foi dividido em 2 partes. Da primeira faziam parte os diluidores: Leite UHT magro, 

em estado líquido ou préviamente congelado, leite em pó magro, leite em pó magro aditivado 

com cálcio e vitaminas A e D. Na segunda parte do estudo foi adicionado ao grupo de 

diluidores o leite UHT magro (líquido) sem lactose aditivado com cálcio e vitaminas D, K e C. 

Foram realizados testes de viabilidade, com testes de motilidade/ velocidade espermática 

recorrendo ao CASA (computer assisted sperm analysis) para os parametros MT (motilidade 

total), MP (motilidade progressiva), VCL (velocidade curvilínea), VSL (velocidade em linha 

reta), VAP (velocidade média do trajeto), e integridade da membrana com um microscópio de 

fluorencência utilizando como corantes o CFDA (diacetato de carboxifluoresceína) e PI (iodeto 

de propídio). 

Analisaram-se 19 ejaculados de 4 garanhões em regime de colheita frequente. Os ejaculados 

foram diluidos com os diferentes tipos de leite perfazendo uma concentração final de 50 x 106 

espz/mL, uma amostra de cada ejaculado foi analisada logo após a diluição, e metade das 

amostras foram imediatamente armazenadas a 4ºC para posterior avaliação às 24h. 

Não foram encontradas diferenças significativas em nenhuma altura do estudo para os 

parâmetros de motilidade e integridade da membrana. As diferenças significativas 

observaram-se para os parâmetros VCL e VAP entre o Leite UHT congelado vs leite em pó 

aditivado (na primeira parte do estudo às 0h) (p< 0.05); e entre o leite UHT congelado vs leite 

em pó aditivado para os parâmetros VCL, VSL e VAP (p< 0.05) e ainda entre o leite UHT sem 

lactose vs leite em pó aditivado para o VCL (p< 0.05) (na segunda parte do estudo às 0h). 

A fim de evitar desperdícios, o leite UHT pode efetivamente ser congelado após a sua abertura 

sem prejuízo futuro na qualidade do sémen. Os leites aditivados com cálcio não resultaram 

num prejuízo significativo na qualidade do sémen comparando com os restantes diluidores. 

Apesar do leite sem lactose ter uma tendência, ainda que não seja significativa, para mostrar 

resultados ligeiramente superiores aos restantes, a opção por este leite não se justifica 

comparado com o leite UHT magro comum, que apresenta um preço de mercado inferior. 

Concluindo, qualquer um dos leites usados neste estudo poderá ser utlizado como diluidor de 

sémen equino até 24h de refrigeração a 4ºC. 

 

Palavras chave: garanhão, sémen, refrigeração, diluidor, leite magro 
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Title: The influence of different physical and chemical presentations of milk as equine semen 

extender. 

 

Abstract:  

The present study was conducted with the aim of comparing the effect of the dilution of equine 

semen with different commercial milks (of different composition and physical presentation) on 

motility, velocity and membrane integrity at 0h and 24h of cooling storage. 

The study was divided into 2 parts. In the first the following milks were included as extenders: 

UHT skim milk, liquid or previously frozen, nonfat dry milk, or nonfat dry milk added with 

calcium and vitamins A and D. In the second part of the study UHT skim milk (liquid) lactose 

free added with calcium and vitamins D, K and C was added to the group of extenders. 

Viability tests were conducted using motility/ velocity sperm tests resorting to CASA (computer 

assisted sperm analysis) for TM (total motility), PM (progressive motility), VCL (curvilinear 

velocity), VSL (straight line velocity), VAP (average path velocity) and membrane integrity with 

a fluorescence microscope using as dyes CFDA (carboxyfluorescein diacetate) and IP 

(propidium iodide). 

The analysis were made of 19 ejaculates from four stallions in frequent collection regime. The 

samples were diluted with the different types of milk making a final concentration of 50 x 106 

spz / mL, a sample of each was analyzed just after dilution, and half of the samples were 

immediately stored at 4ºC for evaluation after 24h. 

No significant differences were found in any time of the study for the parameters of motility and 

membrane integrity. Statistically significant differences were observed for VCL and VAP 

parameters between the frozen UHT milk vs nonfat dry milk with additives (p <0.05)  (in the 

first part of the study at 0h); and between the frozen UHT milk vs nonfat dry milk with additives 

to the parameters VCL, VSL and VAP (p <0.05) and also between lactose free UHT milk vs 

nonfat dry milk with additives for VCL (p <0.05) (in the second part of the study at 0h). 

In order to avoid wastage, UHT milk can effectively be frozen after opening without a future 

impairment in semen quality. Milks with calcium additives did not result in deleterious effect on 

semen quality compared to the other extenders. Despite the lactose free milk have a tendency 

to show, even though not significant, slightly better results, the presence of this milk is not 

justified compared to common skim UHT milk, which has a lower market price. 

In conclusion, all milks used in this study can be used as equine semen extenders in 

refrigeration at 4ºC up to 24h. 

 

Key words: stallion, semen, cooling, extender, skim milk 
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I Introdução  

 

Desde os anos 70 que o processamento do sémen equino, incluindo diluição e próstomo 

transporte, tem despertado grande atenção por parte da comunidade científica (Kenney et al., 

1975). O seu interesse advém não só da possibilidade de utilizar o sémen de um garanhão 

noutra zona do país/ noutros países e assim ter a possibilidade de uma seleção genética mais 

eficaz e rápida, como também da limitação da transferência de doenças por via venérea/ 

menor contaminação do trato reprodutivo da égua e obviamente o fracionamento do ejaculado 

obtendo assim mais doses inseminantes (ou seja, a possibilidade de inseminar mais do que 

uma égua com cada ejaculado) (Picket & Amann, 1987). 

O sémen equino não consegue resistir mais do que algumas horas em natureza (Picket & 

Amann, 1987). Desde o inicio que houve necessidade de encontrar/ formular substâncias que 

oferecessem proteção aos espermatozóides para prolongar a sua vida útil, fraccionamento do 

ejaculado e também o seu transporte, sendo estas substâncias designadas por “diluidores” 

(Picket & Amann, 1987 ; Voss & Picket, 1976). 

Os diluidores devem reúnir sempre algumas características, das quais se destacam o poder 

tampão e de estabilização da membrana, osmolaridade compatível com o sémen, pH próximo 

do neutro e o suporte energético (Picket et al., 1976). 

A refrigeração do sémen permite manter a viabilidade do mesmo durante períodos de tempo 

mais longos do que à temperatura ambiente, apesar de a motilidade, integridade da 

membrana e fertilidade diminuirem ao longo do tempo, o que condiciona a utilização do sémen 

refrigerado a 5ºC após 24-48h pós colheita (Aurich, 2008). 

Inúmeros diluidores foram desenvolvidos e formulados até aos dias de hoje, desde a utilização 

do leite comercial até aos diluidores com composição à base de proteínas do soro de leite 

específicas. Todos eles têm os seus prós e contras. O diluidor perfeito que se adapte ao 

sémen de todos os equinos ainda não foi formulado e por isso este deve ser escolhido de 

acordo com as características do sémen de cada animal (Province et al., 1985). 

É frequentemente aceite que o leite oferece uma proteção eficaz como diluidor quando se 

pretende utilizar o sémen em 24h (Picket & Amann, 1987 ; Varner et al., 1989 ; Lagares et al., 

2000 ; Kankofer et al., 2005). Tendo este conhecimento como base neste estudo pretendeu-

se averiguar, usando alguns leites disponíveis nos supermercados Brasileiros, qual seria 

aquele com melhor desempenho na manutenção da motilidade, velocidade e integridade da 

membrana do espermatozóide às 0h e após 24h de refrigeração a 4ºC.  

Um dos pontos mais importantes do estudo foi investigar se o congelamento do leite após 

abertura da embalagem, futuro descongelamento e utilização como diluidor, alteraria a 

qualidade dos espermatozóides em relação ao mesmo leite usado aquando da abertura do 

pacote. Muitas vezes as embalagens não são totalmente usadas num curto espaço de tempo, 

e desta forma seriam evitados desperdícios desnecessários. 
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Em alguns locais da América Latina os leites magros disponíveis no supermercado são todos 

aditivados (p:ex na Argentina). Esta foi a razão pela qual dois dos leites usados que continham 

aditivos foram adicionados ao estudo em causa, a fim de determinar até que ponto é que estes 

alterariam a qualidade do sémen. 

A questão relacionada com a existência ou não de lactose no substrato seria o aumento ou 

diminuição da motilidade dos espermatozóides uma vez que esta é também uma fonte de 

energia, razão pela qual um dos leites usados como diluidor não apresentava este hidrato de 

carbono. 

A variabilidade entre sémen de diferentes garanhões e mesmo entre ejacuados do mesmo 

animal são um desafio para aqueles que se dedicam à reprodução equina, e por isso cada 

ejaculado deve ser sujeito sempre a uma análise prévia, quer seja para inseminar em fresco, 

como para refrigerar ou congelar, e o melhor protocolo deve ser seguido na tentativa de obter 

a melhor qualidade do sémen (Katila, 1997).  
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II Relatório de estágio 

1. Atividades realizadas 

 

Durante o 6º ano do curso de Medicina Veterinária partilhei o meu tempo entre o Brasil e a 

Bélgica. 

De 25 de Setembro a 17 de Dezembro de 2014 realizei o estágio curricular no REPROLAB, 

laboratório de reprodução animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

Já no segundo semestre, de 16 de Fevereiro a 12 de Junho de 2015, estive ao abrigo do 

programa ERASMUS a estagiar no hospital de grandes animais da Faculdade de Medicina 

Veterinária de Gent da Universidade de Gent. 

 

1.1 REPROLAB 

 

Este laboratório de reprodução animal localiza-se na cidade de Porto Alegre – RS (Brasil) nas 

instalações da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a rotina do laboratório sob a 

supervisão do Dr. Rodrigo Costa Mattos, meu orientador. 

Para os estudos efetuados neste laboratório, a Faculdade tem à disposição 4 garanhões e 

cerca de 20 éguas de raça Puro Sangue Inglês, Crioulo e American Mini Horse (sendo que 

alguns projetos que decorrem no mesmo são feitos com cavalos de particulares). No 

laboratório trabalham sobretudo estudantes de mestrado e doutoramento. Além de atividades 

de investigação, o REPROLAB também presta serviços exteriores. Existe um núcleo de 

estudantes de graduação (1º ciclo) que integram também as atividades deste setor. 

Segundas, quartas e sextas, todas as éguas eram controladas, por palpação e ecografia 

transrectal do aparelho genital, para acompanhamento do ciclo éstrico. Às terças e quintas 

era realizado o controlo de qualidade do sémen dos 4 garanhões. 

Como naquele momento não decorria nenhum estudo que envolvesse a inseminação das 

éguas, estas eram controladas somente para registo da normalidade/ anormalidade do ciclo 

e despiste de problemas reprodutivos. 

O meu estudo envolveu somente os garanhões e por isso por vezes a rotina do laboratório foi 

um pouco alterada de modo a conseguir ter amostras de sémen suficientes para análise. 

Quando tinha algum tempo livre aproveitava para praticar o exame ginecológico das éguas 

(palpação transrectal, ecografia, biópsia do endométrio, inspeção vaginal visual). 

A análise diária envolvia sempre o ejaculado de 2 garanhões. Primeiro era colhido e analisado 

o sémen de um, e posteriormente o do outro garanhão. O sémen dos dois garanhões que não 

era analisado nesse dia, era também colhido para manter o regime de colheitas padronizado. 
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Para as colheitas tive sempre ajuda de dois estudantes, um para guiar o cavalo e outro para 

segurar na égua que fazia de manequim, enquanto eu colhia o sémen dos garanhões. 

Nos primeiros dias tive a ajuda de estudantes mais experientes que me explicaram todo o 

processo para preparação da vagina artificial, recolha do sémen, análise de sémen a fresco, 

no CASA e no microscópio de fluorescência. A partir da primeira semana consegui começar 

verdadeiramente o estudo, efetuando as devidas análises com autonomia.   

 

Durante o período que passei no REPROLAB fui também acompanhando os projetos de 

mestrado e doutoramento de outros estudantes. Presenciei 2 defesas de tese de 

Doutoramento de alunos do laboratório que por coincidência aconteceram durante a minha 

estadia. Tive a oportunidade de acompanhar entusiasticamente o processo de recolha e 

congelamento de sémen de epidídimo de um garanhão de grande valor comercial que tinha 

falecido. Aprendi também a congelar sémen equino (o meu estudo envolvia apenas a 

refrigeração). Houve ainda tempo para assistir à “Noite de Palestras de Equinos” na faculdade, 

que contou com apresentações, feitas por veterinários experientes, sobre vários temas como 

abdómen agudo, transferência de embriões, colheita e utilização de sémen equino. 

Nas últimas duas semanas, para poder ter uma noção mais abrangente do que é a clínica de 

campo em reprodução no Brasil/ o dia-a-dia numa central de transferência de embriões, 

acompanhei a Dra. Andrea Keller que gere o centro reprodutivo “Cabanha Terra Costa”. Aqui 

participei ativamente na recolha de embriões de várias éguas, acompanhei a sexagem de 

inúmeros embriões entre os 100 e 150 dias de gestação, tendo sido feitas centenas de 

diagnósticos de gestação e inseminações com sémen fresco durante estas duas semanas. 

Tive também a oportunidade de visitar fazendas de cavalos Puro Sangue Inglês, Crioulos e 

Quarto de Milha (as raças mais populares no sul do Brasil) com condições extraordinárias, 

onde a Dra. Keller faz o maneio reprodutivo.   

 Figura 2:Sistema CASA  Figura 1:Câmara escura, análise de 
fluorescência 
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1.2 Faculdade de Medicina Veterinária de Gent 

 

A Faculdade de Medicina Veterinária de Gent da Universidade de Gent é uma das mais 

conceituadas da Europa, tendo um hospital equino de referência. Todo este crédito é 

facilmente compreendido mal se passam as portas de entrada desta faculdade. 

Este hospital presta um leque enorme de serviços a equinos nos departamentos de 

reprodução, cirurgia e anestesia, medicina interna, imagiologia e afeção. 

Durante este estágio tive a oportunidade de passar por todos os departamentos integrados 

no hospital de grandes animais. Comecei pela cirurgia onde permaneci um mês, passando 

pela hospitalização e bloco operatório em turnos diários e noturnos. O turno de anestesia não 

está incluído no horário dos alunos ERASMUS, mas porque achei que seria importante 

participar também neste departamento, acompanhei o anestesista durante algumas cirurgias 

nas quais não participei como ajudante do cirurgião. Tive a oportunidade de presenciar 

algumas cirurgias extraordinárias, aquela que provavelmente me surpreendeu mais foi a 

solução de uma hérnia diafragmática. Eram operadas dezenas de cólicas por semana, uma 

vez que esta é a afeção que mais animais traz ao bloco operatório naquele hospital. Durante 

uma semana estive a acompanhar exames de claudicação onde pude avaliar vários cavalos 

e praticar alguns bloqueios anestésicos. 

No segundo mês do estágio estive no departamento de medicina interna. Umas vezes fui 

responsável pelos animais hospitalizados, outras vezes estive a fazer consultas. Aqui foram 

as consultas de cardiologia aquelas que mais interesse me despertaram, talvez por nunca ter 

tido um contacto direto com as técnicas aqui usadas diariamente. Assisti inclusivamente a 

uma desfibrilhação atrial conduzida pelo Dr. Gunther van Loon. Neste departamento tive 

 Figura 3:Sexagem fetal (fêmea) 
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realmente uma pena enorme da minha base de cardiologia ser tão limitada, pois caso contrário 

teria aproveitado de uma forma totalmente diferente todas as consultas nas quais participei.  

 

As noites neste departamento eram normalmente passadas a estabilizar cavalos com cólica 

através de medicação, exercício, retirada do refluxo gastro-intestinal, a vigiar os poldros 

“dummy” ou a receber cavalos nas urgências referenciados por veterinários exteriores. 

Algumas noites eram mais agitadas que outras, mas em geral havia sempre muito trabalho. 

Eu estava alocada ao departamento de equinos, embora os alunos sejam divididos entre 

pequenos e grandes animais, o que quer dizer que várias vezes tive de participar na clínica  

dos ruminantes.   

O último mês foi dividido entre a imagiologia, patologia e obstetrícia. Nas duas semanas 

passadas na imagiologia a manhã era dedicada à avaliação de cavalos propostos para 

cirurgia ou encaminhados do exame de claudicação. Durante as tardes foram feitos muitos 

exames radiológicos para inspeção de jovens cavalos que teriam a sua aprovação como 

garanhões no final deste ano. 

Passei uma semana na patologia, mas infelizmente nos meus turnos nunca houve uma 

necropsia oficial. Foram feitas então várias necropsias a equinos e bovinos que morreram 

pelas mais variadas causas. Aqui era feita uma ronda diária aos casos mais interessantes 

tanto dos pequenos como dos grandes animais. 

Já na reprodução, a minha área preferida, tive possibilidade de praticar bastante. Fazia 

diariamente palpação transretal e ecografia para diagnóstico de gestação/ avaliação do 

crescimento folicular, indução da ovulação, inseminação de éguas com sémen fresco/ 

refrigerado, avaliação/ medição das placentas das éguas que tinham parido ao longo da noite. 

Figura 5: Dummy foal" em recuperação Figura 4:Caso clínico - rutura do uraco em poldro 
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O plano ERASMUS incluía apenas uma semana neste departamento (sendo que o meu 

estágio deveria ter terminado no dia 17 de Maio), mas como gostei tanto da experiência pedi 

autorização para ficar sensivelmente mais um mês, e assim foi. Nas semanas extra que passei 

na reprodução fiz alguns turnos noturnos onde ajudei no parto de várias éguas. Presenciei 

também resoluções de distocias, “ovum pickup” por via transretal, transferências de embriões 

e determinação da posição fetal antes do parto por ecografia.   

 

Em todos os departamentos houve discussão (entre alunos e professores) de casos clínicos 

e no final de cada semana cada aluno tinha de apresentar, a todo o grupo, o seu caso atribuído 

pelo veterinário responsável no início da semana. 

Para além da parte prática incluída no programa, presenciei algumas aulas e palestras 

proferidas em Inglês, participei num “workshop” de oftalmologia e fiz o curso de “Horse 

Rescue”. 

 

2. Conclusão 

 

A minha avaliação geral dos dois estágios é extremamente positiva. Aprendi muitíssimo a 

nível prático e teórico, presenciei e colaborei em procedimentos que nunca imaginei. 

Estava mais focada em praticar/ aprender na área da reprodução de maneira que consegui 

cumprir os meus objetivos, no Brasil mais relacionado com a parte do garanhão e na Bélgica 

mais relacionado com a parte da égua/ poldro. 

Tentei aproveitar ao máximo as duas experiências e acho que ambas foram igualmente 

importantes para a minha formação como futura médica veterinária. 

 

 

  

Figura 6: Inseminação com sémen fresco  Figura 7: Diagnóstico de gestação 
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III Revisão Bibliográfica 

1) Fisiologia 

1.1 O Espermatozóide 

 

A existência do espermatozóide tem um único objetivo, a fecundação do oócito com libertação 

do seu material genético (Eddy, 1994) e para cumprir esse mesmo objetivo, estão presentes 

biliões de espermatozóides num ejaculado (Varner et al., 2015).  

A fertilização nesta espécie é um processo pouco eficiente, sendo que apenas 0,0007% dos 

espermatozóides depositados no útero da égua chegam ao local de fertilização (oviduto) 

(Rigby et al., 2000).  

É nos tubos seminíferos que a espermatogénese começa, tendo na espécie equina a duração 

de aproximadamente 57 dias (Amann, 2011). O espermatozóide mede cerca de 61–86 μm 

(Cummins & Woodall, 1985), tem uma forma afunilada e a sua estrutura altamente 

especializada (Amann, 2011). É dividido anatomicamente em cabeça e cauda sendo revestido 

totalmente por uma membrana plasmática (Meyers, 2009; Varner et al., 2015). 

Desde a formação até à eventual concretização do seu objetivo, o espermatozóide passa por 

inúmeras situações desfavoráveis e tem por isso de ser uma célula extremamente versátil 

com possibilidade de se adaptar (Amann, 2011). 

A membrana plasmática pode ser subdividida em domínios regionais consoante a função que 

lhe está associada: união dos espermatozóides ao oviduto, passagem pela matriz do cumulus-

oophurus, reação acrossómica, obtenção de motilidade ativada e hiperativada, adesão e 

fusão com o oócito (Varner et al., 2015). 

A cabeça pode ser subdividida em região acrossomal, segmento equatorial, região pós 

acrossomal e anel posterior (Varner et al., 2015). É na cabeça que se encontram o núcleo 

com o material genético e o acrossoma com enzimas hidrolíticas que permitem a penetração 

da zona pelúcida (Amann & Graham, 1993). Separando estas duas estruturas temos a 

membrana acrossomal interna (entre o núcleo e o acrossoma) e a membrana acrossomal 

externa (entre o acrossoma e a membrana plasmática) (Eddy et al., 1994; Flesch & Gadella, 

2000). O anel posterior é o local onde o citoplasma se une ao involucro nuclear, que parece 

ter a função de impedir a passagem de componentes citosólicos entre cabeça e cauda (Varner 

et al., 2015). 

A cauda é constituída pelo colo e por 3 peças, a intermediária, a principal e a terminal. A 

primeira localiza-se entre o colo e o annulus (Hafez & Hafez, 2003), provida de mitocôndrias 

(num arranjo helicoidal) que geram energia para a locomoção da célula (Mortimer, 1997). A 

segunda vai do annulus até a peça terminal da cauda, serve para estabilizar os elementos 

contráteis da cauda, contém o axonema no seu interior (Hafez & Hafez, 2003). 

A peça terminal contém apenas o axonema envolto pela membrana plasmática. O axonema 

é o responsável pela motilidade da célula (Mortimer, 1997). 
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Cabeça e cauda têm assim duas funções totalmente distintas para conseguir um único 

objetivo. 

 

1.2 A membrana plasmática 

 

A membrana plasmática desempenha um papel fundamental na sobrevivência e função do 

espermatozóide e por isso é de extrema importância o seu estudo. 

Esta protege o espermatozóide do meio envolvente durante vários processos, nomeadamente 

a passagem pelo trato reprodutivo da égua e a manipulação e armazenamento do sémen. A 

estrutura básica desta membrana é idêntica àquela que envolve uma célula somática, 

distinguindo-se no entanto especialmente a nível da composição e distribuição dos lípidos, 

proteínas e açúcares de superfície (Gadella, 2008).  

As interações lípidos – proteínas que se desenvolvem no interior da membrana são muito 

importantes pois a forma como os lípidos se instalam ao redor das proteínas vai determinar a 

função da unidade (Hammerstedt et al., 1990). 

A membrana plasmática não tem uma composição constante nem ao nível da sua extensão 

nem a nível temporal. Esta altera-se durante as várias fases, como a ligação ao epitélio do 

oviduto, ligação à zona pelúcida e por fim a fusão com o oonema durante a fertilização (Boerke 

et al., 2008). 

Podemos verificar que no espermatozóide temos três regiões altamente especializadas da 

membrana plasmática e de divisão nítida: a cabeça do espermatozóide, a peça intermediária 

e a cauda (Flesch & Gadella, 2000).  

Uma das funções primordiais da membrana plasmática é a de manter a homeostase da célula. 

Esta tem uma permeabilidade seletiva, funcionando como barreira e mantendo o interior da 

célula com composição compatível com a sua vida (Amman & Picket, 1987).  

Ter uma membrana plasmática funcional e intacta são dois atributos essenciais tanto para o 

potencial fertilizante como para a sobrevivência do espermatozóide. Assim sendo, os testes 

de integridade e função de membrana dão-nos uma informação valiosa acerca da qualidade 

do sémen e poder fertilizante. Estes baseiam-se em alterações regionais na organização 

lipídica e proteica ou na permeabilidade da membrana que ocorrem durante a capacitação ou 

reação acrossomal (Boerke et al., 2008). 

A avaliação da motilidade espermática é o “gold standard” da viabilidade celular pelo simples 

facto de que células móveis são necessárias para que a fertilização ocorra no trato reprodutivo 

da égua. Sabe-se hoje em dia que nem em todos os garanhões se pode fazer uma correlação 

direta entre a motilidade a fertilidade, tendo por isso a avaliação da integridade da membrana 

juntamente com a motilidade espermática ganho grande utilidade e aceitação (Kirk et al., 

2005). 
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1.2.1 Capacitação 

 

Exceto no caso óbvio do uso de sémen congelado (em que a inseminação artificial se faz após 

a ovulação), normalmente o sémen chega ao trato reprodutivo da égua antes da ovulação. 

Através de mecanismos desconhecidos de seleção os “melhores espermatozóides”, com 

maior fertilidade, são guardados num reservatório no istmo caudal do oviduto (Troedsson et 

al., 1998). Os poucos espermatozóides contidos neste reservatório ligam-se ao epitélio do 

oviduto através das lectinas presentes na membrana plasmática. Este acontecimento permite 

que os espermatozóides se mantenham num estado não capacitado, o que aumenta a sua 

viabilidade. Este processo fisiológico permite assim que a capacitação ocorra mais próxima 

da ovulação, aumentando as probabilidades de fecundação pois tanto os oócitos como os 

espermatozóides têm uma vida limitada, (Ellington et al., 1999). 

Segundo Troedsson et al. (1998) acredita-se que a sinalização que ocorre para que o 

espermatozóide se destaque do epitélio, se capacite e migre até ao local de fertilização inclua 

a progesterona.  

A capacitação consiste na remoção dos fatores “descapacitantes” e na preparação do 

espermatozóide para a sua função na ligação à zona pelúcida, reação acrossómica e 

fertilização (Gadella et all., 1999), adquirindo também um novo modelo de motilidade chamado 

hipermotilidade (Yanagimachi, 1994). É nas primeiras fases da capacitação que o 

espermatozóide adquire a capacidade de se ligar à ZP (Florman & First, 1998) 

Neste processo ocorrem modificações muito importantes na membrana plasmática do 

espermatozoide. Os fosfolípidos dos espermatozóides que se encontravam armazenados 

estão distribuídos de forma assimétrica ao longo da camada bilipídica, e esta distribuição é 

mantida por processos enzimáticos até ao início da capacitação. Um dos primeiros eventos 

da capacitação é a perda desta distribuição assimétrica dos fosfolípidos, chamado ”membrane 

scrambling”, adquirindo os fosfolípidos uma distribuição ainda mais aleatória (Gadella et al., 

2008). É aumentada assim a fluidez da membrana permitindo a depleção do colesterol na 

mesma (Colenbrander et al., 2002), são criadas zonas funcionais e promovida a ativação de 

tirosina cinases (Piehler et al.,2006). 

A capacitação acarreta, entre outras modificações, o aumento da permeabilidade da 

membrana ao cálcio. A entrada de cálcio na célula é necessária para a fusão da membrana 

plasmática à membrana externa do acrossoma, iniciando desta forma a reação acrossómica 

(Yanagimachi & Usui, 1974 ; Talbot et al., 1976 ; Triana et al., 1980). 

A entrada do cálcio na célula acontece de uma forma bifásica. Na primeira parte há um 

aumento intracelular ligeiro deste ião durante a capacitação, sendo que o aumento da 

concentração dele é especialmente expressivo durante a reação acrossómica (Floman, 1994). 

A permanência de altas concentrações de cálcio intracelular sem subsequente fertilização 

leva à morte dos espermatozóides, segundo Hunter (1987). 
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Nas células somáticas e nos espermatozóides, existe uma cálcio-ATPase (localizada na 

membrana plasmática) encarregue de manter uma baixa concentração de cálcio intracelular, 

bombeando este ião para fora da célula (Schatzmann, 1985). Apenas espermatozóides vivos 

e com membrana intacta poderão passar pela reação acrossómica (Saacke et al., 1980). 

O sémen já capacitado tem um tempo de vida muito limitado e é por isso importante que a 

capacitação prematura não ocorra (Colenbrander et al., 2002). Como o sémen de garanhão 

contém uma grande percentagem de colesterol, a capacitação nesta espécie é mais lenta do 

que noutras sendo a depleção de colesterol um passo fundamental e critico (Colenbrander et 

al., 2002). Espermatozóides com proporções de colesterol/ fosfolípidos menores têm uma 

capacitação mais rápida (Hoshi et al., 1990). 

Contudo, a proporção de colesterol varia não só entre garanhões como também dentro do 

mesmo animal em diferentes ejaculados (Gadella et al., 2001). 

 

1.2.2 Reação acrossómica 

 

O acrossoma é um organelo localizado na cabeça do espermatozóide. Este é envolvido em 

duas membranas: a membrana acrossomal interior que o separa do núcleo, e a membrana 

exterior do acrossoma que o separa da membrana plasmática (Eddy et al., 1994). 

Durante a reação acrossómica, a membrana acrossomal externa vai fundir-se com a 

membrana plasmática. A matriz do acrossoma, localizada entre as duas membranas do 

acrossoma, constituída por uma série de enzimas hidro e glicolíticas é então libertada por 

exocitose (Eddy et al., 1994). 

Os componentes libertados durante a exocitose contribuem para a fertilização na medida em 

que estes auxiliam o espermatozóide a ligar-se à ZP (zona pelúcida) e mais tarde penetrar o 

oócito (Eddy et al., 1994). 

As alterações da membrana que culminam com a exocitose da matriz acrossomal necessitam 

do cálcio como regulador, é necessário um aumento do cálcio intracelular e alteração do pH 

(Yanagimachi, 1994). 

Está provado que a ZP do oócito de cada espécie tem a sua própria forma de induzir a reação 

acrossómica no espermatozóide fertilizante. Esta deve ocorrer sempre na vizinhança da ZP 

(Wassarman et al., 2005 ; Yanagimachi, 1994). Acredita-se que a glicoproteína ZP3 é 

responsável não só por reconhecer o espermatozóide mas também por induzir a reação 

acrossómica (Yanagimachi, 1994 ; Flesh & Gadella, 2000). 
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1.3 Plasma seminal 

 

O plasma seminal advém primariamente das secreções do epidídimo e das glândulas sexuais 

acessórias (Kosniak, 1975 ; Troedsson et al., 2001) composto principalmente por proteínas, 

glucose, ácido lático e cítrico, minerais, fosfolípidos e enzimas (Davies Morel, 1999ª ; Pesch 

et al., 2006). Este é expelido em frações durante a ejaculação e tem várias funções das quais 

se destacam o transporte e fornecimento de substratos metabólicos aos espermatozóides, e 

participação na maturação dos mesmos (Troedsson et al., 2001). 

Durante a monta natural, o sémen é depositado diretamente no lúmen uterino da égua, sendo 

a exposição dos espermatozóides ao plasma seminal inferior à verificada após a colheita do 

sémen (Walton, 1960). 

Acredita-se que o plasma seminal desempenhe um papel importante na resposta imunitária e 

fisiológica à inseminação (Bischof et al., 1994). Este contém fatores envolvidos na capacitação 

e reação acrossómica que poderão ser necessários para a normal fertilidade (Calvete et al., 

1994). No entanto Rigby et al. (2001) não encontraram diferenças na fertilidade usando um 

diluidor à base de leite + meio de Tyrode’s (sem plasma seminal) ou diluidor à base de leite + 

20% de plasma seminal. 

Nos bovinos, as proteínas presentes no plasma seminal ligam-se à superfície dos 

espermatozóides e estimulam a saída de colesterol e fosfolípidos da membrana plasmática, 

fator importante na capacitação (Bergeron et al.; 2004). Durante o armazenamento e 

processamento do sémen este processo tende a danificar a membrana plasmática. Os 

mesmos autores sugerem que o sequestro das proteínas presentes no plasma seminal seja 

a forma de proteção oferecida por parte da gema de ovo. Calvete et al. (1994) descobriram 

proteínas semelhantes no plasma seminal equino. 

A motilidade e fertilidade do sémen refrigerado é deteriorada na presença de altas 

concentrações de plasma seminal (Picket et al., 1975 ; Jasko et al., 1992). Há várias formas 

de atrasar a degradação do sémen durante a refrigeração, das quais se destacam a diluição 

com um diluidor adequado numa proporção de pelo menos 1:2 ou a remoção da maior parte 

do plasma seminal através da centrifugação (Aurich, 2005). Este processo de remoção do 

plasma seminal por centrifugação melhora significativamente a qualidade do sémen 

refrigerado (Brinsko et al., 2005). Contudo, é necessário recordar que é um processo crítico 

para a membrana dos espermatozóides uma vez que induz lipoperoxidação, situação ainda 

mais acentuada nos “poor cooler” (Parinaud et al., 2005). O leite e as suas propriedades 

antioxidantes têm aqui um efeito muito positivo (Kankofer et al., 2005). 

O pH do plasma seminal pode variar de 7.2 a 7.7, podendo alterar-se com as estações do 

ano, concentração espermática e frequência de colheita do sémen (Skaife, 2011). A completa 

remoção do plasma seminal não se mostrou benéfica no uso da maioria dos diluidores, sendo 
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que uma concentração entre 5% e 20% de plasma seminal é a mais eficaz e deverá ser retida 

após centrifugação (Jasko et al., 1992 ; Loomis, 2006). 

Keller e colaboradores (2001) testaram o efeito de diferentes concentrações de plasma 

seminal (1,95%, 6,29% e 17,78%) na motilidade espermática às 24, 48 e 72h pós diluição em 

leite magro e armazenamento a 4ºC. Os valores de motilidade progressiva e total, 

conseguidos com o uso de 1,95% de plasma seminal foram muito superiores (p<0,05) às 24 

e 48h comparando com o uso de 17,78%. 

Acredita-se que o plasma seminal interage beneficamente com os diluidores à base de leite e 

que as suas propriedades antioxidantes são amplificadas, aumentando a proteção da 

membrana plasmática. Na utilização de um diluidor à base de leite mantendo o plasma 

seminal a ação da glutationa peroxidase, superóxido dismutase e catalase (antioxidantes) foi 

consideravelmente aumentada. O mesmo aconteceu usando o plasma seminal isolado, mas 

não se verificou usando o diluidor sem a presença de plasma seminal (Kankofer et al., 2005). 

O mesmo autor defende que em garanhões com boa resposta à refrigeração a adição de 

antioxidantes ao sémen não é necessária na presença de plasma seminal. 

Sabe-se no entanto que quando o meio de Tyrode’s modificado é utilizado para ressuspensão 

de sémen centrifugado, todo o plasma seminal deve ser eliminado. Este processo é benéfico 

sobretudo para garanhões cujo sémen reaja mal à refrigeração (Rigby et al., 2001). O mesmo 

autor defende que esta pode ser uma excelente alternativa para os garanhões em que se 

suspeite da presença de efeitos tóxicos no plasma seminal para a viabilidade espermática e 

por isso este tenha de ser totalmente eliminado. 

A teoria de que a presença do plasma seminal durante a refrigeração de sémen de garanhões 

subférteis influencia negativamente a fertilidade e qualidade do mesmo, foi mais uma vez 

comprovada por Neto e colaboradores (2013). No entanto, esta opinião não é consensual em 

toda a comunidade científica. 

Num estudo levado a cabo por Vianna et al. (2002), 90% do plasma seminal foi retirado após 

centrifugação do sémen equino, e as amostras foram armazenadas a 4ºC e em congelamento. 

A ressuspenção do sémen dos garanhões contendo boa motilidade (após refrigeração e 

congelação) foi feita com o plasma seminal de garanhões de baixa motilidade e vice-versa. 

Os autores constataram que a motilidade progressiva dos espermatozóides de garanhões de 

fraca motilidade era amplamente melhorada com o uso de plasma seminal de garanhões com 

espermatozóides de boa motilidade (verificado tanto após refrigeração como congelação). 

Parece pois, que a qualidade do plasma seminal influencia a motilidade dos espermatozóides 

após tratamento térmico. 

Num outro estudo foram avaliados diferentes frações do plasma seminal na longevidade do 

sémen e os resultados mostraram-se algo contraditórios uma vez que a adição do plasma 

seminal contido na fração rica do sémen resultou numa motilidade e integridade de membrana 

diminuídas, lançando a hipótese de que esta fração rica conteria substâncias prejudiciais para 
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o sémen (Akcay et al., 2006). Em contraste, motilidades espermáticas superiores foram 

verificadas na fração rica do sémen em comparação a ejaculados totais após refrigeração 

durante 24h (Varnet et al., 1987). 

A deterioração do sémen armazenado causada pelo plasma seminal poderá ser devida à ação 

de enzimas específicas como a lipase. A ação desta enzima já foi demonstrada no sémen 

equino e influencia negativamente a sua motilidade. O efeito negativo desta glicoproteína 

cessou após inativação por calor (Carver & Ball, 2002). A alta concentração de iões sódio e 

cloro no plasma seminal poderão também alterar a osmolaridade durante a conservação 

segundo Davies Morel (1999b). 

Através da eletroforese foi provado que a composição do plasma seminal varia de garanhão 

para garanhão, sendo apenas 7 bandas proteicas comuns a todos (Zahn et al., 2006). Há uma 

variação especialmente nas proteínas secretórias ricas em cisteína (CRISPs) (Leeb et al., 

2005) e uma associação entre a fertilidade individual e o polimorfismo do gene CRISP-3 

(Hamann et al., 2007). Num estudo recente foi verificado que o plasma seminal de garanhões 

subférteis apresenta um conteúdo proteico inferior quando comparado com garanhões férteis 

(Guasti et al., 2014). 

 

1.4 Morte e envelhecimento celular 

 

O envelhecimento é um processo fisiológico de qualquer célula viva. O próprio metabolismo 

da célula liberta radicais livres reativos que irão alterar quimicamente algumas 

macromoléculas, tais como proteínas, lípidos e DNA. A acumulação de macromoléculas 

danificadas vai interferir com os mecanismos homeostáticos, e esta é uma das principais vias 

de envelhecimento celular (Haigis & Yankner, 2010).  

Podemos ter dois tipos de envelhecimento, o cronológico e o replicativo. O cronológico refere-

se à perda de função e estrutura gradual, enquanto o replicativo diz respeito às mutações de 

DNA e encurtamento dos telómeros durante o processo de divisão celular (Rando & Chang, 

2012). 

A morte celular em organismos multicelulares pode ocorrer tanto por apoptose como por 

necrose. Um processo agudo culminará com necrose celular, que mais não é do que um 

processo degenerativo que implicará uma perda total da integridade celular, caracterizando-

se morfologicamente por inchaço e perda da integridade da membrana plasmática (Festjens 

et al.,2006). Pensava-se que a necrose seria provocada apenas por stress químico e/ou físico, 

mas hoje sabe-se que uma cascata de sinalização poderá estar por detrás da mesma (Vanden 

Berghe et al., 2006 ; Edinger & Thompson, 2004) 

Uma forma mais organizada de morte celular é a apoptose que poderá ser ativada pela via 

intrínseca (em células que perderam a homeostasia devido ao stress induzido pelo oxigénio 

reativo ROS ou perda de fatores de sobrevivência) ou extrínseca (ativados pelos fatores de 
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necrose tumoral de recetores desencadeados por ligandos pró-apoptóticos) (Youle & 

Strasser, 2008). 

As células que entram em apoptose são eliminadas sem resposta inflamatória uma vez que 

na fase final da apoptose as células expõem fosfatidilserina na membrana externa e esta é 

reconhecida pelas células fagocitárias sem desencadear essa reação (Li et al., 2003). 

No dia-a-dia numa central de colheita e armazenamento de sémen há diversas práticas que 

interferem negativamente com os espermatozóides. Da diluição do sémen, à refrigeração, 

congelação/ descongelação, centrifugação, cria-se uma série de situações que induzem 

stress nos espermatozóides. De destacar as alterações de pH (Griggers et al., 2001), a 

peroxidação dos lípidos (Neild et al., 2005 ; Da Silva et al., 2011), a depleção da adenosina-

5‘-trifosfato (Rodriguez & Bustos Obregon, 1996) e a contaminação bacteriana (Ortega-

Ferrusola et al., 2009). 

No caso específico da refrigeração do sémen este stress é denominado “cold shock” e irá 

culminar com a deterioração da célula e por fim morte da mesma (Drobnis et al., 1993). 

O “cold shock” é provocado por rearranjos lipídicos durante a refrigeração e de novo aquando 

do aquecimento. Este ocorre entre os 19ºC e os 8ºC (Moran et al., 1992). Abaixo dos 19ºC os 

lípidos estruturais começam a solidificar e as proteínas aglomeram-se o que provoca uma 

gelificação da membrana. Aos 8ºC toda a membrana gelifica, lesões parciais irreversíveis 

ocorrem caso a refrigeração ocorra rápido demais comprometendo a motilidade que passa a 

apresentar padrões circulares. Se após aquecimento as associações proteínas-lípidos não se 

restabelecerem devido às aglomerações lipídicas e proteicas provocadas durante a 

refrigeração, as lesões na membrana são irreversíveis (Newcombe, 2015). 

Está provado que a composição lipídica da membrana plasmática influencia a capacidade de 

sobrevivência do sémen durante estes processos. Os três principais ácidos gordos presentes 

no sémen equino são o docosapentaenóico, palmítico e esteárico (Macias Garcia et al., 2011). 

O sémen equino é bastante menos sensível à peroxidação do que o sémen de bovino, em 

parte porque o plasma seminal e os próprios espermatozóides equinos apresentam um teor 

mais elevado em catálase (Neild et al., 2003). Contudo, a membrana plasmática dos 

espermatozóides dos mamíferos é muito rica em ácidos gordos insaturados e este facto faz 

com que seja especialmente sensível ao stress oxidativo (Aurich, 2005). 

Garcia et al. (2011) defendem que a presença predominante do ácido docosapentaenóico em 

relação aos ácidos palmítico e esteárico confere uma melhor taxa de sobrevivência dos 

espermatozóides durante a refrigeração, estando os outros dois ácidos gordos em maiores 

quantidades nos garanhões denominados “bad coolers”. O ácido docosapentaenóico 

promove uma menor sensibilidade à peroxidação lipídica (LPO) e melhor funcionalidade da 

membrana. 
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As ROS vão oxidar os lípidos e este facto é uma das maiores causas da deterioração do 

sémen (Ball et al., 2001). As ROS que causam efeitos negativos são o anião superóxido, 

peróxido e radical livre hidróxilo (Ortega et al., 2009) 

AS ROS são produzidas intracelularmente pela atividade flagelar (Gavella & Lipovac, 1992), 

mas curiosamente os espermatozóides danificados e mortos produzem quantidades 

consideravelmente maiores de ROS comparados com os espermatozóides morfologicamente 

normais e funcionais (Ball et al., 2001). Mesmo na passagem pelo trato genital feminino os 

espermatozóides entram em contacto com as ROS, especialmente secretadas por leucócitos. 

No entanto, o ambiente uterino é normalmente anaeróbio o que reduz a potencial deterioração 

por parte das mesmas (Foote et al., 2002).  

A capacitação necessita de um pouco de ROS, embora, um excesso da mesma leve à 

danificação dos espermatozóides e sua morte (Morte et al., 2009). A lipoperoxidação 

excessiva leva ao decréscimo da atividade metabólica devido ao aumento da permeabilidade 

da membrana havendo alterações nas enzimas, substratos, cofatores nucleótidos e ATP 

(Storey, 1997). Sendo assim, a ação direta da lipoperoxidação na membrana plasmática do 

espermatozóide não é a única causa para a perda de motilidade. A perda de ATP e 

consequente decréscimo no abastecimento de energia pela mitocôndria, também 

desempenha um papel importante no espermatozóide (De Lamirande & Gagnon, 1992). 

Uma vez que a quantidade de superóxido dismutase e glutationa peroxidase não varia entre 

garanhões, a apoptose é dependente do garanhão pois não está relacionada com o conteúdo 

antioxidante do plasma seminal (Ortega et al., 2009).  



18 

2) Métodos de Avaliação do sémen 

2.1 Avaliação macroscópica do ejaculado 

 

Logo após a colheita do sémen e remoção do gel, ficando apenas com a fração “gel free”, 

devemos proceder a uma avaliação de uma série de parâmetros macroscópicos. Esta 

avaliação vai permitir identificar algum desvio óbvio na aparência do sémen, caso este exista 

(Baumber-Skaife, 2011). 

O volume do ejaculado pode variar de 30mL a 70mL conforme a maturidade sexual, a raça e 

o ambiente. Dos fatores ambientais devem salientar-se a alimentação, o local onde estão 

estabulados, os estímulos por parte de outros cavalos, o estado hígido e o método e a 

frequência de colheita do sémen (Sieme et al., 2004). A estação do ano é um fator importante 

pois na época não reprodutiva o volume ejaculado é menor (Janett et al., 2003). 

A cor do ejaculado depende de alguns fatores como a concentração, a composição do plasma 

seminal e a presença de constituintes fisiológicos (células epiteliais) ou patológicos (sangue, 

urina). A cor poderá variar de branco leitoso a acinzentado e não deve conter coágulos. Um 

ejaculado com alteração de cor devido a presença de sangue, contaminação, sujidade ou 

urina deve ser descartado (Sieme et al., 2004). 

A consistência poderá variar consoante a concentração de espermatozóides, entre cremosa, 

leitosa, sorosa a aguada (Sieme et al., 2004). 

O cheiro do sémen é sui generis. Ejaculados com cheiro pútrido, a urina ou a fezes devem ser 

descartados. 

 

2.2 Avaliação Microscópica 

2.2.1 Avaliação da membrana plasmática 

2.2.1.1 Testes de integridade da membrana 

 

O uso de um corante que não tenha a capacidade de atravessar uma membrana intacta, 

chamado de corante vital, é desde há muito tempo reconhecido com um bom método para 

quantificar a percentagem de células viáveis numa amostra. (Dott & Foster, 1972 ; Kenney et 

al., 1983 ; Varner, 2008). 

Alguns corantes de fácil uso serão ideais em condições de campo. Com o auxílio de um 

microscópio ótico é possível avaliar a amostra de sémen corado, com combinações de anilina 

azul-eosina, nigrosina-eosina, Giemsa- azul de tripano ou corante de William (fucsina carbol- 

-eosina). Nestes casos os espermatozóides que aparecem em branco são considerados 

viáveis/ de membrana intacta, uma vez que a membrana não é permeável à entrada do 

corante na célula. Por outro lado, os espermatozóides que aparecem corados são 

considerados mortos (Garner et al., 1995 ; Varner, 2008). 
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Num curto espaço de tempo e de forma simples consegue-se assim ter uma noção da 

proporção de espermatozóides viáveis numa amostra.  

Recentemente estes corantes vitais têm sido substituídos por corantes de DNA fluorescentes 

como o Iodeto de propidio (PI), Hoechest 33258, YoPro-1, entre outros. Estes têm afinidade 

pelo DNA da célula corando o seu núcleo. O corante só tem a capacidade de atravessar 

membranas lesadas indicando-nos assim os espermatozóides mortos ou não funcionais. O 

uso destes corantes requer um microscópio de fluorescência ou um Fluorescence-activated 

cell sorter (como a citometria de fluxo) (Graham et al., 1990). O uso da citometria de fluxo 

oferece a vantagem de um resultado mais exato e rápido, pois em segundos, a captação de 

corante por parte de milhares de células é contabilizada (Merkies et al., 2000). 

Alternativamente existem também os corantes DNA acetilados como por exemplo o SYBR-14 

e o diacetato de carboxiflurescaína (CFDA). Estes corantes atravessam a membrana 

plasmática de espermatozóides vivos, e quando estão no seu interior são desacetilados por 

esterases intracelulares ficando a sua libertação bloqueada nos casos em que a membrana 

plasmática se encontra intacta. Este corante acumula-se então em espermatozóides de 

membrana integra, não acontecendo o mesmo em membranas danificadas. Estes exibem 

uma coloração verde (Garner et al., 1995). 

Nos dias de hoje a combinação de dois tipos de corante ganhou preferência por aumentar a 

sensibilidade do teste, podendo usar-se por exemplo o iodeto de propídio para corar células 

de membrana danificada/ mortas, exibindo uma coloração vermelha, e o CFDA para corar 

células de membrana intacta de verde (como referido anteriormente) (Garner et al., 1995). 

Esta técnica apresenta a desvantagem de necessitar de uma avaliação o mais célere possível, 

pois com o passar do tempo o corante desvanece-se (Johnson et al., 1996). 

O outro método desenvolvido tenta comparar a viabilidade espermática com a função 

mitocondrial pois a motilidade do espermatozóide está dependente da integridade da 

mitocôndria. Aqui é necessária a combinação de 3 testes, normalmente o SYBR-14 (cora as 

células vivas de verde), o PI (cora apenas células de membrana danificada de vermelho) e o 

fluorocromo rodamina (R123). Este novo corante é apenas acumulado em células de 

mitocôndria funcional já que é dependente de energia. Estudos efetuados provam que este 

método é bastante fiável pois o número de espermatozóides de mitocôndria funcional 

relacionou-se positivamente com o número de espermatozóides viáveis (negativos ao PI) 

(Papaioannou et al., 1997).  

 

2.2.1.2 Testes de função da membrana 

 

A capacidade de osmorregulação levada a cabo pela membrana plasmática pode ser testada 

através do teste hiposmótico (HOST) que se baseia no princípio fundamental de que uma 

célula em meio hiposmótico, numa tentativa de estabelecer um equilíbrio osmótico com o meio 
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envolvente, irá captar a água para o seu interior. Esta captação de água vai provocar a 

expansão da célula e por consequente da membrana plasmática, verificando-se assim que a 

mesma se encontra funcional. Ocorre também o enrolamento da cauda devido ao aumento 

de volume da célula (Jeyendran et al.,1984).  Este teste é de fácil execução e como nos dá 

uma informação útil sobre a integridade da membrana e poder de osmorregulação, é 

amplamente usado na rotina diária (Neild et al., 1999). Segundo Neild et al. (1999) se um 

garanhão tiver menos de 40% dos espermatozóides positivos ao teste de HOST, a sua 

fertilidade é duvidosa. 

 

2.2.2 Motilidade espermática e vigor 

 

A avaliação da motilidade espermática é o “gold standard” da viabilidade celular pelo simples 

facto de que células móveis são uma necessidade para que a fertilização ocorra no trato 

reprodutivo da égua (como já foi referido anteriormente). Para ter um resultado mais fiável, a 

avaliação da integridade da membrana juntamente com a motilidade espermática tem-se 

tornado cada vez mais comum (Kirk et al., 2005). 

Sabemos que células imóveis ou pouco móveis não serão capazes de fertilizar o oócito sem 

o uso de técnicas de reprodução assistida (Turner, 2003). A perda irreversível da motilidade 

pode então ser considerada uma perda de função celular (Mattos, 1995). 

Há dois tipos de motilidade: a ativada e a hiperativada. A primeira é adquirida durante a 

passagem dos espermatozóides pelo epidídimo, sendo mais evidente a partir da cauda do 

epidídimo (Johnson et al., 1978). Caracteriza-se por movimentos preferencialmente em linha 

reta, simétricos, de pequena amplitude e batimento flagelar. É esta motilidade que permite 

que os espermatozóides cheguem até ao oviduto. Já a hiperativada é que permite a 

penetração da ZP, caracterizando-se por batimento flagelar assimétrico de grande amplitude 

e movimentos sobretudo circulares ou em oito (Turner, 2006). 

A análise da motilidade espermática deve ser feita logo após a colheita do sémen, pois com 

o passar do tempo a qualidade do sémen decresce. Todo o material que entra em contacto 

com o sémen, incluindo o diluidor, deve estar a 37ºC para evitar quaisquer tipos de alterações 

resultantes de um choque térmico (Blanchard et al., 2003b). 

O sémen deve ser diluído até uma concentração de 25-50 x 106 spz/mL para permitir uma 

melhor avaliação do mesmo, pois a concentração excessiva de espermatozóides influencia 

negativamente o resultado (há aglutinação de células, aderência à lamela) (Estrada & 

Samper, 2006). 

Na avaliação subjetiva, necessitamos de um microscópio ótico, lâminas, lamelas, uma placa 

de aquecimento constante e diluidor. Após a diluição do sémen, uma pequena gota é colocada 

sobre a lâmina pré-aquecida, e a lamela deve ser colocada cuidadosamente para evitar a 

retenção de bolhas de ar (que irão sobre estimar a motilidade) (Picket, 1993ª ; Estrada & 
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Samper, 2006). O microscópio deve ter uma placa de aquecimento constante acoplada, para 

evitar a perda de motilidade ao longo da avaliação (Hafez, 1995). Vários campos devem ser 

analisados e a contagem refere-se ao número de espermatozóides móveis (que exibam 

qualquer tipo de mobilidade), motilidade progressiva (aqueles que se movem em linha reta 

rapidamente ou com movimento circular vigoroso) e velocidade (que reflete o vigor numa 

escala de 0 - imoveis a 4 - rápidos) (Blanchard et al, 2003a). 

A maior desvantagem deste método, para além de não ser preciso, é a possibilidade de haver 

grandes variações entre os técnicos que realizam a análise (Malmgren, 1997). Após a análise 

do sémen diluído, este é considerado como tendo ótima fertilidade quando apresente ≥ 60% 

de motilidade progressiva (Sieme, 2009). 

Hoje em dia, o recurso a métodos mais objetivos tem ganho muitos adeptos, não sendo mais 

utilizado unicamente porque os equipamentos têm um preço impeditivo a menos que a 

casuística seja enorme e o investimento seja amortizado no futuro. O mais conhecido chama-

se CASA (Computer-assisted sperm analysis), ou seja, Análise Espermática Assistida por 

Computador (Amann & Waberski, 2014). Estes equipamentos já são usados desde 1990 e no 

caso dos equinos os mais utilizados são o Hamilton-Thorne (Bverley, MA) e o Minitube Sperm 

Vision tm system (Verona, WI). Os resultados obtidos nos vários equipamentos podem não 

ser comparáveis (Jasko et al., 1990).  

No CASA os parâmetros analisados são: Motilidade total, Motilidade progressiva, Velocidade 

média de Trajeto (VAP), Velocidade em Linha Reta (VSL), Velocidade curvilínea (VCL), 

Amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH) e Frequência de batimentos cruzados 

(BCF). Ainda a Retilinearidade (STR) que reflete o valor médio da proporção entre VSL/ VAP, 

a Linearidade (LIN) que é o valor médio da proporção entre VSL/VCL e a Velocidade Rápida 

(Arruda et al.,2011). 

Love (2011) levou a cabo um estudo que visava correlacionar os parâmetros de motilidade e 

morfologia espermática com a fertilidade do garanhão (medida através da taxa de gestação 

por época, por ciclo e por 1º ciclo). Concluiu neste estudo que a motilidade total e a motilidade 

rápida estavam diretamente relacionadas com a taxa de gestação em todas as variáveis 

estudadas (não acontecendo o mesmo com a motilidade progressiva no caso da taxa de 

gestação por época reprodutiva). Concluiu também que espermatozóides de morfologia 

normal eram móveis, rápidos e lineares enquanto que os que apresentavam defeitos na peça 

intermédia se relacionavam com ejaculados com motilidade total, progressiva e rápida baixa. 

 

2.2.3 Morfologia espermática 

 

O exame de morfologia espermática deve ser feito como rotina pois apesar de um baixo valor 

de incidência de anomalias não poder descartar a má qualidade do ejaculado, (e portanto não 
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ter muito valor como teste isolado) já uma alta incidência das mesmas está altamente 

relacionado com o potencial fertilizante desse sémen (Dott, 1975). 

As alterações morfológicas dos espermatozóides poderão ser primárias (originadas durante a 

espermatogénese), secundárias (epidídimo) (Bielanski, 1975 ; Varner, 2008) ou ainda 

terciárias (durante ejaculação ou provocadas por erros técnicos na colheita do sémen ou na 

sua manipulação) (Varner, 2008). 

Uma taxa superior a 10% de alterações primárias está altamente relacionada com baixa 

fertilidade. Já garanhões com 30% (ou mesmo taxas superiores) de alterações secundárias 

não podem ser tidos como pouco férteis sem avaliações complementares, (Bielanski, 1975). 

Para conseguir uma boa avaliação da morfologia dos espermatozóides podemos corar a 

amostra com Azul de Toluidina ou Eosina Nigrosina e fazer a avaliação com um microscópio 

ótico com fundo brilhante. Também se pode optar por não corar a amostra e fazer a avaliação 

com recurso a um microscópio de contraste de interferência diferencial ou de contraste de 

fase (Dott & Foster, 1972). 

Um campo de pelo menos 100 células deve ser analisado e as alterações devem ser anotadas 

à medida que aparecem. No caso de estar presente mais do que um defeito na mesma célula, 

apenas o de maior gravidade deve ser anotado (Varner, 2008). Há uma correlação positiva 

entre a normalidade morfológica de uma amostra e a motilidade da mesma (Varner, 2008). 

Alguns defeitos importantes podem não se relacionar diretamente com os parâmetros de 

velocidade, como anomalias na cabeça, gotas proximais e distais, podendo estar presentes 

em qualquer tipo de espermatozóide (rápido, lento, linear, não linear, imóvel). Esta informação 

torna-se muito relevante quando apenas é tida em conta a motilidade de um ejaculado, pois 

este pode ser bastante móvel e no entanto pode não ser fértil (p.ex no caso das cabeças com 

anomalias) (Love, 2011). 

  



23 

3) Diluidores de Refrigeração 

3.1 Propriedades de um diluidor de refrigeração 

 

Picket & Amann (1987) descreveram a impossibilidade de preservar o sémen equino por mais 

do que um par de horas sem o uso de um diluidor adequado. O sémen contém 

espermatozóides e plasma seminal. Este ultimo contém algumas substâncias essenciais para 

a sobrevivência das células espermáticas mas não é o meio de eleição para o armazenamento 

de espermatozóides desta espécie (Jasko et al., 1991 ; Moore et al., 2005). 

Com o passar dos anos a tecnologia para a refrigeração de sémen equino tem crescido 

exponencialmente, facto explicado pela alta percentagem (20-40%) de garanhões com sémen 

com fraca resposta à criopreservação (Vidament et al., 1997). 

A composição do diluidor é fundamental para a sobrevivência do sémen, aumentando a 

eficiência do mesmo durante a refrigeração (Flores-Rodriguez et al., 2014). 

As funções de um diluidor de sémen são várias. Servem sobretudo para prolongar a vida útil 

dos espermatozóides e conseguem-no graças à estabilização de sistemas enzimáticos, 

mantendo a integridade da membrana, protegem-nos das interações adversas com o plasma 

seminal, dos próprios produtos tóxicos produzidos pelo espermatozóide, das condições 

desfavoráveis do meio (p.ex: choque térmico), previnem o crescimento de microrganismos, 

aumentam o número de doses e auxiliam ainda na avaliação da motilidade, defendem os 

mesmos autores (Picket & Amann, 1987). 

O diluidor ideal, segundo Silva Filho (1994), teria então as características referidas no 

parágrafo anterior e deveria ainda estar isento de microrganismos patogénicos, não ser tóxico 

para o espermatozóide, ser o menos irritável possível para o aparelho reprodutor feminino, 

ser barato e facilmente adquirível. 

Ao longo dos anos foram propostos vários diluidores para sémen refrigerado. O leite e os 

derivados de leite são conhecidos como sendo diluidores práticos e eficientes na proteção de 

sémen equino (Kenney et al., 1975 ; Varner et al., 1989 ; Kankofer et al., 2005). 

Kenney e seus colaboradores (1975) desenvolveram o tão famoso diluidor “Kenney” num 

projeto que visava diminuir a contaminação no momento da inseminação. Sabe-se 

inclusivamente que éguas suscetíveis a endometrite beneficiam com a inseminação de sémen 

diluído com adição de antibióticos. Mais tarde foi provado que a reação inflamatória provocada 

no útero das éguas por sémen diluído era bastante inferior à do sémen com maior 

concentração de espermatozóides ou sem diluição (Kotilainen et al., 1994). 

O plasma seminal apesenta um pH a variar entre 7.2 e 7.7, e por isso o pH do diluidor deve 

ser próximo do neutro (de 6.7 a 7.2) para não interferir com a viabilidade do sémen durante o 

armazenamento (Brinsko & Varner, 1992). Normalmente, ejaculados menos concentrados 

tendem a ter pH mais elevado (Picket & Amann, 1987). 
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Após um teste baseado na motilidade após 12h de armazenamento, a osmolaridade de 350 

mOsm/L, em diluidores à base de leite, deverá ser a ideal (Varner, 1991). A osmolaridade do 

sémen é aproximadamente 300 mOsm/L (Picket et al., 1976), e a osmolaridade dos diferentes 

diluidores varia entre 250 e 400 mOsm/L (Varner, 1991). 

Para conseguir uma proteção contra o choque térmico, podem adicionar-se aos diluidores 

certas substâncias como: glicerol, gema de ovo, leite, albumina de soro bovino, entre outros 

(Picket & Amann, 1987). 

Como fontes de energia os espermatozóides conseguem utilizar eficientemente frutose, 

lactose, rafinose, sucrose e piruvato, sendo a glucose a fonte de eleição (Katila, 1997). 

Possivelmente também o lactato à semelhança do sémen de suíno (Webb & Arns, 2006). 

Os açúcares apresentam-se principalmente como fontes de energia, mas desempenham 

também um papel importante na crio-proteção do sémen (katila, 1997). 

A diluição do sémen tem como principais vantagens: diminuir da contaminação bacteriana 

pela presença de antibióticos no diluidor (quando usados), aumentar a fertilidade do sémen 

devido ao substrato mais nutritivo que oferece aos espermatozóides, diluir os elementos 

tóxicos presentes no plasma seminal, facilitar o maneio das éguas (uma vez que o sémen 

pode ser transportado) e fracionar o ejaculado permitindo uma otimização do mesmo 

(podendo uma ejaculação ser usada na inseminação de várias éguas) (Squires et al., 1999). 

 

3.2 Diluidores comerciais 

 

O diluidor de sémen deverá ser escolhido consoante o tempo que medeia a colheita e o uso 

do mesmo (em fresco, refrigeração ou congelação), a temperatura a que este vai ser 

armazenado (se for esse o caso) e ainda a resposta individual do garanhão à refrigeração/ 

congelação (Pagl et al., 2006). 

O diluidor de Kenney, formulado por Kenney et al. (1975), é constituído por 2.4g de leite em 

pó magro, 4.9g de glucose, 100 mL de água desionizada. Os derivados deste diluidor são os 

mais utilizados à escala mundial. Alguns componentes poderão ser adicionados com o 

propósito de melhorar a formulação base: antibióticos, outros açúcares, gema de ovo, 

aminoácidos (Samper, 2007). 

Segundo Batellier et al. (2001) os diluidores à base de leite são mais adequados para 

refrigeração a aproximadamente 4ºC. Até aos 15ºC poderão ser também utilizados, contudo 

especialmente dos 8ºC aos 15ºC a proliferação bacteriana é maior. 

A refrigeração abranda o crescimento bacteriano entre os 0ºC e os 5ºC, mas a sua total 

eliminação não é possível. Este facto não permite portanto que o leite mantenha as suas 

características intactas por longos períodos (Machado et al., 1998). 

Ao longo do tempo a necessidade de criar um diluidor de composição definida foi cada vez 

mais uma necessidade. Os diluidores à base de leite e a gema de ovo oferecem uma boa 
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proteção aos espermatozóides, mas como produtos biológicos que são, as diferenças entre 

lotes são inevitáveis. Outro ponto importante é o facto de apenas algumas frações terem efeito 

benéfico para o sémen, sendo outras prejudiciais. Conseguindo um diluidor apenas com estas 

frações favoráveis permitiria uma melhor qualidade do sémen após armazenamento. Após 

várias experiências, o fosfocasainato e a β-lactoglobulina foram definidas como as proteínas 

que mais benefícios traziam, e através do fracionamento dos constituintes do leite foi possível 

preparar frações de proteínas purificadas (Batellier et al., 1998 ; Batellier et al., 2001). 

Após vários estudos Batellier et al. (1997) criaram o primeiro diluidor de composição definida, 

chamado INRA96, usado em larga escala nos dias de hoje, composto por sais de Hank, 67 

mM de glucose e 126 mM de lactose suplementado com fosfocaseinato. Foi a primeira vez 

que a adição de um diluidor permitiu o armazenamento de sémen durante 4 dias a 15ºC em 

condições de aerobiose, conseguindo valores de motilidade muito superiores aos 

conseguidos usando o INRA92 (diluidor à base de leite) durante o mesmo período de tempo 

a 4ºC em condições de anaerobiose (Palmer, 1984). 

Batellier e colaboradores (1998) publicaram novos resultados que comparavam a fertilidade 

do sémen diluído com INRA96 a 15ºC em condições aeróbias e INRA92 a 4ºC em anaerobiose 

durante 24h de armazenamento (tendo o INRA96 fertilidade significativamente superior). A 

segunda parte do estudo avaliava os efeitos do armazenamento do sémen com INRA96 

durante 0h ou 72h na fertilidade do sémen. Após 72h o INRA96 conseguiu manter a fertilidade 

em níveis aceitáveis mas com valores inferiores aos verificados com a inseminação 

imediatamente após a colheita de sémen. 

De novo, em 2001, Batellier e colaboradores fizeram uma série de 4 estudos em que 

concluíram que: a) a taxa de gestação usando sémen diluído com INRA96 (refrigerado por 

24h a 15ºC em aerobiose) comparando com Kenney e INRA92 (ambos a 5ºC por 24h em 

anaerobiose) era consideravelmente maior; b) a taxa de gestação após diluição com INRA96 

e inseminação imediata ou após 72h de refrigeração a 15ºC, não obteve diferença 

significativa; c) INRA96 é tão eficiente refrigerado a 4ºC como refrigerado a 15ºC; d) em 

refrigeração a 4ºC o INRA96 parece aumentar a fertilidade por ciclo em relação ao E-Z Mixin 

(outro diluidor de refrigeração à base de leite). Devido aos excelentes resultados obtidos com 

o diluidor INRA96, os autores defendem que este é a alternativa chave para os garanhões 

com sémen com fraco poder de refrigeração. Contudo, relatam a dificuldade da comparação 

dos seus resultados com os anteriores uma vez que estes analisavam a motilidade e não a 

taxa de gestação, que nem sempre corresponde ao poder fertilizante do sémen. 

Roland et al. (2006) compararam a eficiência do diluidor Equipro (contendo caseinatos e 

proteínas do soro do leite definidas, sem antibióticos, apresentado em pó) com outros 

diluidores comerciais. Na primeira parte do estudo foi avaliado o benefício da adição de  

N-acetil-cisteina (antioxidante) ao Equipro, em relação à motilidade e integridade da 

membrana, comparando com o Equipro e PBS sem antioxidante. A adição do antioxidante 
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não melhorou os resultados observados na diluição apenas com o Equipro. Este resultado 

parece ser explicado pela alta capacidade antioxidante deste diluidor, não sendo expectáveis 

benefícios com a adição de mais antioxidante (Kankofer et al., 2005). Na segunda parte do 

estudo foi comparado o resultado da centrifugação do sémen em Equipro, em relação à 

motilidade, velocidade e integridade da membrana, com Equipro e PBS sem centrifugação. 

Logo após diluição não houve alterações entre os 3 grupos, às 24, 48 e 72h o sémen diluído 

em Equipro com centrifugação apresentou resultados bastante mais satisfatórios em relação 

aos restantes relativamente à motilidade e integridade da membrana (a velocidade mostrou-

se muito inferior em PBS relativamente aos outros dois grupos). O Equipro mostra-se então 

uma excelente alternativa para a refrigeração de sémen equino. 

Na comparação de três diluidores de composição proteica definida (refrigerados a 5ºC por 4 

dias), Equipro, Equipro TM (composição igual ao Equipro mas disponível em solução 

esterilizada pronta a usar) e AndroMed-E (contendo lecitina de soja como fonte proteica, não 

contendo nenhum ingrediente de origem animal), Aurich et al. (2007) concluíram que o 

Equipro era superior aos restantes em relação aos parâmetros de velocidade e distância  

(P <0.05). A diminuição da velocidade verificada com o diluidor Equipro TM é bastante mais 

acentuada do que com o Equipro, o que pode ser devido ao diferente efeito do diluidor nos 

espermatozóides após a esterilização (Aurich et al., 2007). Quanto à motilidade total não 

foram encontradas diferenças entre diluidores, mas a integridade de membrana foi inferior no 

AndroMed-E relativamente aos outros. Os autores concluem então que para inseminação 

<24h pós colheita se poderão usar os três diluidores, apresentando o Equipro TM vantagem 

na clinica de campo por já se encontrar em fórmula pronta a usar. Quando se esperam 

transportes superiores a 24h o Equipro é o mais aconselhável. 

Farrás et al. (2008) comparam 3 diluidores, dois à base de leite desnatado (Botu-Sêmen® e 

Botu-turbo®), e um diluidor à base de frações do leite (INRA96®) todos em sistema de 

refrigeração. Avaliando a integridade de membrana, a motilidade total e progressiva às 6, 12 

e 24 horas não foram encontradas diferenças significativas.  

À semelhança de estudos anteriores, LeFrapper et al. (2010) obtiveram melhores resultados 

de motilidade progressiva às 24, 48 e 72h de refrigeração a 5ºC usando diluidores de 

composição definida como o INRA96, Equipro e Equipro CellGuard relativamente aos de 

composição não definida como o EZ-Mixin e Kenney. 

Arango et al. (2015) propuseram a hipótese de que o sémen armazenado entre 15ºC e 20ºC 

aumentaria a taxa de fertilidade relativamente à inseminação: com sémen mantido entre 1º e 

8ºC; ou com sémen mantido entre os 5º e os 8ºC quando a ovulação acontecia > 48h pós 

inseminação. Nenhuma das hipóteses se confirmou, sendo que o modelo de refrigeração 

standard continua a ser o mais aconselhado. No entanto os autores vêm na refrigeração entre 

15-20ºC uma alternativa para os garanhões que reagem mal à refrigeração a baixas 

temperaturas quando o transporte tem no máximo 12h (o diluidor usado foi o INRA96). 
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Os diluidores à base de gema de ovo têm resultados semelhantes aos obtidos com diluidores 

à base de leite, mas são mais complexos de processar e na generalidade não potenciam a 

qualidade ou fertilidade do sémen (Malmgren et al., 1994). 

 

3.3 O leite como diluidor 

 

O leite e os bio produtos lácteos contém ingredientes que ajudam a manter a motilidade 

espermática nomeadamente pelo seu efeito tampão, combatendo assim algumas substâncias 

originados durante o metabolismo destas células e que deprimem fortemente a motilidade 

(Picket & Amann, 1987). 

As lipoproteínas do leite protegem a membrana plasmática através da estabilização da 

mesma permitindo uma melhor adaptação ao ambiente, sobretudo durante o abaixamento da 

temperatura (Watson, 1981 ; Oliveira et al,. 2013). Os lípidos e as caseínas auxiliam a 

membrana impedindo a acumulação de concentrações tóxicas de Ca2+ intracelular por se 

ligarem vigorosamente ao mesmo (Hochachka, 1986). 

As caseínas são as principais proteínas do leite e estas apresentam-se agrupadas em 

micelas. Os restantes 20% das proteínas totais do leite são denominadas “proteínas do soro 

do leite” e nestas incluem-se a β-lactoglobulina (55% das proteínas do soro) e α-lactoalbumina 

(22%) (Amiot et al., 2002). As β- e k-caseínas parecem aumentar a ligação do espermatozóide 

à ZP, ao contrário da α-caseína (Coutinho da Silva, 2014). 

No início pensou-se que o leite em pó teria de ser inativado pero calor devido à presença de 

lactetina (proteína de baixa massa molecular tóxica para os espermatozóides) (Householder 

et at., 1981). Num estudo levado a cabo por Meirelles e colaboradores (1998) provou-se que 

não há necessidade de inativar o leite em pó, uma vez que a taxa de gestação obtida com 

sémen diluído em leite em pó inativado e não inativado não teve diferença significativa. 

O leite UHT apresenta-se como um produto de longa validade, o que é de interesse a nível 

económico. É barato e fácil de adquirir. Como a sua composição não se altera durante o 

período de validade, devido ao tratamento a altas temperaturas, é uma escolha segura 

(Veisseyr, 1972). 

No mercado podemos adquirir leite UHT magro (<0.5% lípidos), meio-gordo (1,5 – 1,8% 

lípidos) ou gordo (>3.5% lípidos). Sabemos que os lípidos auxiliam na prevenção do choque 

térmico e por isso seria de esperar que o leite gordo obtivesse os melhores resultados como 

diluidor. No entanto, Meirelles et al. (1998) fizeram a experiência e diluíram sémen em dois 

tipos de leite UHT, o A contendo 0.5% de lípidos e o B contendo apenas 0.1% de lípidos e 

posteriormente foi feita uma refrigeração a 4ºC. Os resultados mostraram uma diferença 

significativa entre os leites A e B quanto à motilidade às 24h pós-armazenamento, sendo que 

o leite A se mostrou bastante pior. Os autores atribuíram este facto à aglutinação dos 

espermatozóides promovida pela gordura presente no diluidor. 
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Lagares et al. (2000) com o objetivo de avaliar a fertilidade do leite magro como diluidor, 

decidiu compara-lo com o diluidor de “Kenney”. O sémen foi utilizado num prazo de 1h após 

colheita ou 24h após diluição e refrigeração a 5ºC. Os resultados entre os dois diluidores, 

baseados no índice de éguas prenhas, não mostraram diferenças significativas. 

Viera et al. (2002) decidiram comparar vários leites como diluidores após a adição de 

antibióticos, à semelhança do que acontece com os diluidores comerciais que também contêm 

pequenas quantidades de antibióticos. Foram comparados em relação à motilidade 

espermática e integridade de membrana: leite em pó magro, leite em pó magro com 

gentamicina (50 μg/ mL) e penicilina (50 UI/ mL), e leite em pó magro com amicacina (1000 

μg/ mL) e penicilina (1000 UI/ mL). Às 0h não houve diferenças entres os três diluidores. No 

entanto, às 24h após armazenamento a 4ºC o leite suplementado com amicacina e penicilina 

teve piores resultados levando os investigadores a concluir que altas doses de antibiótico 

eram nefastas para a qualidade do sémen a partir das 24h de armazenamento. 

Quando o sémen é colhido nas melhores condições e refrigerado a 5ºC em anaerobiose o uso 

de antibióticos não é necessário para manter a qualidade do sémen pois o crescimento 

bacteriano é mínimo (Aurich & Spergser, 2007 ; Price et al., 2008). 
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IV Trabalho experimental 

1) Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar, entre os leites estudados, qual seria o mais indicado para 

a refrigeração do sémen equino a 4ºC. No mercado temos várias opções a preços bastante 

competitivos pelo que se algum se distinguisse significativamente dos outros pela positiva, 

poderia passar a primeira escolha. A questão mais importante era, no entanto, saber se o uso 

do leite UHT magro congelado previamente teria efeitos nefastos na qualidade do sémen, 

porque muitas vezes as embalagens são abertas mas não são completamente usadas no 

próprio dia, e a congelação do leite permitiria uma diminuição dos desperdícios. 

Em alguns locais da América Latina os leites disponíveis no supermercado são praticamente 

todos aditivados (p:ex na Argentina), sendo esta a razão pela qual 2 dos leites usados 

continham aditivos, nomeadamente o cálcio, para determinar até que ponto é que estes 

alterariam a qualidade do sémen. 

A questão relacionada com a existência ou não de lactose no substrato seria o aumento ou 

diminuição da motilidade dos espermatozóides uma vez que é oferecida uma fonte de energia 

diferente. 

 

2) Materiais e Métodos 

 

O estudo foi realizado nas instalações do Laboratório de Reprodução Animal (REPROLAB) 

da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFGRS), Brasil, de Setembro a Dezembro de 2014, período que coincidia com a Primavera 

neste local, ou seja, exatamente durante a época reprodutiva. 

 

2.1 Animais 

 

Neste estudo foram avaliados 20 ejaculados de 4 garanhões de idades compreendidas entre 

os 4 e os 20 anos (4, 6, 7 e 20 anos). Todos os animais se encontravam em regime de colheita 

de sémen com um dia de intervalo. 

Dois garanhões eram de raça PSI (Puro Sangue Inglês) e dois de raça American Mini Horse. 

Os animais encontravam-se saudáveis, mantidos em paddocks nas instalações da Faculdade 

Veterinária da UFRGS, com alimentação constituída por pastagem natural, concentrado à 

base de aveia e feno de luzerna. A água era administrada ad libitum. 

Após 2 colheitas de sémen, um dos garanhões PSI (o de 20 anos de idade) teve de ser retirado 

do estudo devido a uma lesão num membro que lhe impedia a monta. 
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2.2 Colheita de sémen 

 

As colheitas de sémen foram realizadas com uma vagina artificial de modelo Hannover, 

contendo um copo coletor esterilizado na extremidade. A vagina artificial era previamente 

preenchida com água quente até aos 42ºC, colocada manga de revestimento descartável e 

lubrificada com um gel não espermicida. 

Como manequim era usada uma égua em cio ou ovariectomizada devidamente contida. 

 

2.3 Diluidores 

 

Como diluidores foram usados 5 tipos de leites comerciais, adquiridos no supermercado. 

Na primeira parte do estudo foi usado o Leite UHT magro, em estado líquido, da marca Elegê. 

Este foi previamente fracionado em vários tubos de ensaio de 10mL para congelação. Os 

leites em pó escolhidos foram Nestlé Molico aditivado com cálcio e vitamina D e CCGL magro 

sem aditivos, preparados antes da diluição do sémen com água destilada. 

Na segunda parte do estudo foi adicionado ao grupo de diluidores o leite magro UHT sem 

lactose da Nestlé Molico (em estado líquido) aditivado com cálcio e vitaminas C, D e K. 

* Leite UHT magro líquido (Elegê) 

* Leite UHT magro congelado (Elegê) 

* Leite em pó magro sem aditivos (CCGL) 

* Leite em pó magro com aditivos (Nestlé Molico) 

* Leite UHT magro líquido sem lactose (Nestlé Molico) 

A composição dos diferentes leites está apresentada na tabela 1. 

 

Tabela 1: Composição dos diferentes diluidores: leite UHT magro acabado de abrir (LD), leite em pó 
sem aditivos (P), leite em pó com aditivos (PAD) e leite UHT magro sem lactose (s/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores dados por 200 mL nos leites líquidos (LD e s/L) e 20g nos leites em pó (P e PAD). 

 LD P PAD s/l 

Energia 61 Kcal 70Kcal 69Kcal 74Kcal 

Hidratos De 
Carbono 

9.3g 11g 10g 10g 

Proteínas Totais 6g 7g 6.7g 6.4g 

Gorduras Totais 0g 0g 0g 0,8g 

Sódio 130mg 100mg 94mg 130mg 

Cálcio 210mg 280mg 500mg 334mg 

Vit A   113μg  

Vit D   1,5μg 1,8μg 

Vit K    24μg 

Vit C    16mg 
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2.4 Avaliação do sémen 

2.4.1 Diluição e avaliação ao microscópio ótico 

 

Logo após a colheita, o gel presente no ejaculado foi descartado com a ajuda de uma pipeta 

de Pasteur. O sémen foi filtrado para uma proveta graduada (previamente aquecida a 37ºC) 

com a ajuda de uma gaze estéril. O volume de sémen presente no copo após retirada da 

fração gelatinosa e filtração foi anotado. O sémen foi também inspecionado em relação à cor, 

cheiro e consistência. 

Uma gota de sémen fresco foi colocada entre lâmina (previamente aquecida numa placa) e 

lamela para uma rápida avaliação do ejaculado no microscópio (Olympus® BX 41, Olympus 

Optical, Tokyo, Japan), repetindo-se o procedimento com a diluição de 1:1 com leite magro 

UHT. Os valores de motilidade total e progressiva foram anotados bem como o vigor. 

Os espermatozoides (50 μL) foram fixados usando 950 μL de formol citrato (proporção 1:20) 

e a concentração espermática foi rapidamente contabilizada usando uma câmara de 

Neubauer. Após o preenchimento dos dois “poços” da câmara foram contabilizados os 

espermatozóides de 5 campos de cada lado (4 extremidades e o central). Os valores dos dois 

lados foram somados e divididos por dois para obter o valor médio o qual se multiplicou por 

x106 para obter a concentração em spz/ mL. 

Na primeira parte do estudo, o ejaculado foi dividido em 8 tubos de ensaio (4 para análise 

imediata e 4 para análise após 24h de refrigeração a 4ºC), havendo 2 tubos de ensaio com 

sémen diluído com cada diluidor: Leite UHT magro retirado da embalagem acabada de abrir, 

leite UHT magro previamente congelado, leite em pó magro sem aditivos e leite em pó magro 

com aditivos. 

Na segunda parte do estudo (que incluiu os últimos 8 ejaculados) cada ejaculado foi dividido 

em 10 tubos de ensaio pois o diluidor Leite sem lactose passou a integrar o grupo de 

diluidores. 

A diluição final foi sempre de aproximadamente 50 x 106 spz/ mL, pois esta encontra-se dentro 

dos limites tidos como ideais para a análise de sémen equino (Estrada & Samper, 2006). Logo 

após a diluição do sémen, metade das amostras foram imediatamente colocadas no frigorífico 

a 4ºC. 

 

2.4.2 Avaliação no CASA e microscópio de fluorescência 

 

As análises efetuadas no CASA (Androvision, Minitüb, Tiefenbach, Germany) incluíam os 

parâmetros: motilidade total, motilidade progressiva, VCL (velocidade circular), VSL 

(velocidade em linha reta) e VAP (velocidade média do trajeto). 
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Os limites de velocidade estabelecidos pelo programa Androvision para objetos: com 

mobilidade local - VSL <10.00 μm/s e VCL < 40.00 μm/s; móveis: VCL > 40.00 μm/s (lentos) 

e VCL > 120.00 μm/s (rápidos). 

Após a diluição do sémen em todos os diluidores, metade dos tubos de ensaio foram 

refrigerados a 4ºC, e a outra metade foi imediatamente analisada no CASA. 5 μL de sémen 

foram cuidadosamente colocados numa lâmina (evitando as bolhas de ar entre lâmina e 

lamela para não sobrestimar a motilidade) e a média dos resultados de três campos foi 

anotada para os parâmetros estudados. 

Após a análise no CASA foi feita a análise da integridade da membrana com o auxílio do 

microscópio de fluorescência (1000x; Zeiss® model Axiolab, filters 450-490 excitation and 

FT510-LP520 emission). As amostras de sémen foram cuidadosamente transportadas até à 

câmara escura dentro de eppendorfs protegidos da luz. 

Os corantes utilizados foram o Iodeto de propídeo (PI) (preparado com 0,5mg de PI + 1mL de 

solução fisiológica) associado à carboxifluoresceína (CFDA) (preparada com 0,46mg de 

CFDA + 1mL de DMSO). A 400 μL de sémen diluído com os diferentes leites foram 

adicionados 2 μL de CFDA + 3 μL de PI + 5 μL de formol citrato, o eppendorf contendo a 

solução foi incubado em banho-maria a 37ºC durante 8min. 

Uma pequena gota de cada amostra foi colocada numa lâmina e foram contabilizadas 100 

células, sendo anotado o número de espermatozóides exibindo coloração verde (indicando 

integridade da membrana) e vermelha (indicando lesão da membrana). 

Para os testes às 24h, as amostras em refrigeração foram colocadas em banho-maria a 37ºC 

durante 20min, de modo à motilidade ser restabelecida, sendo de novo efetuadas as 

avaliações no CASA e microscópio de fluorescência. 

 

3) Análise estatística 

 

Os dados recolhidos ao longo do estudo foram organizados em tabelas no programa Microsoft 

EXCEL para posterior análise estatística. Em primeiro lugar foi feito o teste Shapiro-Wilk para 

determinar se a distribuição dos dados era normal. De seguida foi feita a análise dos mesmos 

com o auxílio do programa GraphPad Instat, que através do Teste de Kruskal-Wallis verificou 

a possível existência de diferenças significativas entre as médias. A probabilidade levada em 

consideração foi de 0,05. 

As variáveis dependentes são MP, MT, VAP, VSL, VCL e integridade de membrana às 0 e 24 

h, sendo as independentes os diferentes tipos de leite. 
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4) Resultados 

 

Os resultados obtidos permitem responder às questões colocadas no princípio do trabalho 

relativas à comparação da utilização de leite com diferentes apresentações físicas e químicas 

como diluidor de sémen às 0h e de novo às 24h pós colheita. 

Na primeira parte do estudo não foram obtidas quaisquer diferenças significativas entre os 

vários lotes às 0h e 24h quanto à MT, MP e integridade da membrana (Tabela 2), mostrando:  

a) que o congelamento do leite não influenciou a qualidade do sémen negativamente. 

b) o uso de leite em pó não apresenta diferenças significativas em relação ao uso de leite 

comercializado em estado líquido. 

c) o uso de leite aditivado não influencia significativamente a qualidade do sémen após 

24h de refrigeração. 

Foram encontradas diferenças significativas (p< 0.05) relativamente ao VCL e VAP entre o 

Leite UHT congelado (com os valores mais elevados) e o leite em pó aditivado (com os valores 

mais baixos) às 0h. 

 

Tabela 2: Médias e Erros Padrão dos parâmetros seminais após diluição em leite UHT magro 
acabado de abrir (LD), UHT magro congelado (LDC), leite em pó sem aditivos (P) e leite em pó com 
aditivos (PAD) às 0h e 24h. 

 

Médias de motilidade total (Mot. %), motilidade progressiva (Mot. %), velocidades (μm/s) e integridade 

da membrana (CFDA/ PI). Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05). 

 

Na segunda parte do estudo a diferença observada anteriormente no sémen diluído com leite 

previamente congelado manteve-se, apresentando este médias ligeiramente superiores aos 

restantes às 0h de armazenamento para todos os parâmetros analisados. Sendo o leite sem 

1ª 
PARTE 

0H    24H    

 LD LDC P PAD LD LDC P PAD 

MT 67.2 
(4.76) 

76.6 
(3.83) 

70.3 
(5.31) 

59.4 
(4.54) 

36.8 
(5.50) 

44.5 
(6.17) 

39.9 
(5.21) 

32.2 
(6.22) 

MP 49.4 
(5.80) 

63.5 
(4.60) 

58.9 
(5.31) 

45.5 
(5.47) 

23.4 
(5.42) 

27.2 
(5.14) 

24.1 
(4.68) 

19.8 
(5.22) 

VSL 39.8 
(4.64) 

51.1 
(4.68) 

48.2 
(4.32) 

32.9 
(6.10) 

12.9 
(3.10) 

15.3 
(3.07) 

12.9 
(2.54) 

10.5 
(2.74) 

VCL 100.3 
(11.89) 

127.1a 

(9.87) 
112.4 
(9.37) 

82.0b 

(10.84) 
38.3 

(8.36) 
44.6 

(8.14) 
39.1 

(6.71) 
33.0 

(7.47) 

VAP 50.7 
(5.82) 

64.6a 

(5.79) 
61.0 

(5.27) 
41.0b 

(7.10) 
17.6 

(4.04) 
20.5 

(3.90) 
17.7 

(3.21) 
14.8 

(3.49) 

CFDA/ 
PI 

65.5 
(4.77) 

68.0 
(4.63) 

66.6 
(4.55) 

66.5 
(4.63) 

48.6 
(4.80) 

46.6 
(5.29) 

52.5 
(5.14) 

49.5 
(4.91) 
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lactose aquele que às 24h de armazenamento obteve uma tendência para os melhores 

resultados em todos os parâmetros seminais analisados (Tabela 3). 

Mais uma vez não foram encontradas diferenças significativas entre os resultados obtidos 

com os diferentes diluidores após 0 e 24h de armazenamento relativamente à motilidade e 

integridade da membrana, provando que qualquer um deles poderá ser utilizado (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Médias e Erros Padrão dos parâmetros seminais após diluição em leite UHT magro 
acabado de abrir (LD), UHT magro congelado (LDC), leite em pó sem aditivos (P), leite em pó com 
aditivos (PAD) e leite UHT magro sem lactose (s/L) às 0h e 24h. 

Médias de motilidade total (Mot. %), motilidade progressiva (Mot. %), velocidades (μm/s) e integridade 

da membrana (CFDA/ PI). Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05). 

 

As diferenças significativas foram encontradas apenas às 0h em relação ao leite UHT 

congelado vs leite em pó aditivado para os parâmetros seminais VCL (148.7μm/s vs 

81.2μm/s), VSL (64.6μm/s vs 33.8μm/s) e VAP (80.1μm/s vs 41.2μm/s) respetivamente e 

ainda entre o leite em pó aditivado e o leite UHT sem lactose para o VCL (81.2μm/s vs 

147.8μm/s) respetivamente. 

Estes parâmetros de velocidade não nos dão informação sobre a percentagem de 

espermatozóides móveis, mas são de importância relativamente às características de 

motilidade desses mesmos espermatozóides, sendo os espermatozóides com deslocamento 

linear e de maior velocidade aqueles que à partida terão mais probabilidade de alcançar o 

oócito.  

Exceto com o uso de leite sem lactose, todos os outros grupos tiveram uma perda de >40% 

da motilidade total e progressiva após 24h de refrigeração. 

 

2ª 
PARTE 

0H     24H     

 LD LDC P PAD s/L LD LDC P PAD s/L 

MT 64.5 
(7.7) 

82.2 
(5.9) 

71.2 
(9.1) 

56.3 
(8.6) 

73.0 
(5.6) 

32.5 
(8.4) 

45.9 
(11.2) 

43.3 
(8.7) 

29.7 
(10.5) 

55.3 
(10.4) 

MP 44.3 
(8.0) 

69.7 
(8.0) 

63.8 
(7.9) 

41.7 
(10.0) 

63.5 
(8.3) 

23.0 
(8.3) 

31.8 
(9.4) 

21.2 
(7.6) 

30.7 
(8.7) 

43.3 
(9.9) 

VSL 38.7 
(5.8) 

64.6a 

(6.9) 
56.0 
(7.2) 

33.8b 

(10.1) 
59.2 
(6.1) 

12.6 
(4.5) 

17.8 
(6.1) 

16.2 
(4.9) 

12.8 
(4.6) 

35.4 
(7.3) 

VCL 91.2 
(19.6) 

148.7a 

(14.5) 
123.8 
(14.7) 

81.2b 

(17.9) 
147.8a 

(12.7) 
35.3 

(12.4) 
48.0 

(15.2) 
46.3 

(12.1) 
36.0 

(12.1) 
86.5 

(17.6) 

VAP 48.5 
(7.9) 

80.1a 

(9.0) 
70.3 
(8.8) 

41.2b 

(11.8) 
69.1 
(6.1) 

16.9 
(5.9) 

22.6 
(7.5) 

21.1 
(5.9) 

16.6 
(5.7) 

43.4 
(9.3) 

CFDA/ 
PI 

65.6 
(8.0) 

71.3 
(6.8) 

70.5 
(5.7) 

73.1 
(7.8) 

67.4 
(8.1) 

46.5 
(7.7) 

48.6 
(8.1) 

52 
(8.6) 

44.9 
(7.8) 

56 
(7.9) 
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5) Discussão 

 

A motilidade, tanto total quanto progressiva, diminuiu ao longo do armazenamento, resultado 

que vai ao encontro de inúmeros estudos prévios (Varner et al., 1998 ; Batellier et al., 2001 ; 

Kankofer et al., 2005 ; Pagle et al., 2006 ; Aurich et al., 2007).  

As médias de motilidade progressiva observadas às 24h em todos os grupos experimentais, 

exceto no uso de leite sem lactose, encontram-se abaixo do limite mínimo ideal (> 35%) para 

inseminação no corpo uterino da égua, segundo Samper et al. (2011). O sémen diluído com 

qualquer um destes 5 diluidores poderia ter sido utilizado numa eventual inseminação em 

fresco, mas a motilidade progressiva verificada às 24h de armazenamento, neste estudo em 

particular (e ao contrário de todos os estudos anteriormente referidos que testaram o leite 

como diluidor para sémen equino obtendo motilidades às 24h muito semelhantes às 

verificadas em fresco) poderia comprometer a taxa de sucesso quanto ao índice de gestação. 

Contudo, o mesmo autor afirma que quando a inseminação é efetuada até 24h antes da 

ovulação, com motilidade progressiva superior a 30%, com concentração espermática 

adequada e morfologia normal em mais de 50% dos espermatozóides, podem ser 

conseguidas taxas de gestação superiores a 50%. 

As médias de MT e MP às 24h de armazenamento foram diminuídas, resultado que poderá 

dever-se ao poder de refrigeração limitado do sémen desses garanhões ou mesmo ao método 

de refrigeração ao qual o este foi submetido (frigorifico doméstico). 

Contudo, o objetivo do trabalho não era determinar se o leite seria um bom diluidor para 

refrigeração do sémen da espécie por 24h a 4ºC, pois inúmeros estudos foram feitos a esse 

respeito desde os anos 70. O objetivo era porém, determinar qual seria o leite comercial com 

melhor performance em relação à motilidade, velocidade e integridade da membrana dos 

espermatozóides logo após colheita, e de novo às 24h de armazenamento, e determinar se 

alguns componentes presentes em alguns leites impediriam/ promoveriam o seu uso. 

 

O leite é tido como um meio bastante satisfatório para a refrigeração do sémen equino até às 

24h (Picket & Amann, 1987 ; Varner et al., 1989 ; Lagares et al., 2000 ; Kankofer et al., 2005). 

Contudo outros autores opõem-se a esta teoria dizendo que o mesmo não mantém a 

qualidade do sémen quando se pretende refrigerar ou transportar o ejaculado, e que a opção 

por diluidores de composição definida deve imperar nestes casos (Pommer et al., 2001). 

 

a) Leite UHT sem lactose: 

A lactose (dissacarídeo composto por glucose e galactose) é uma fonte de energia que os 

espermatozóides equinos podem utilizar (Squires et al., 1987; Katila, 2007). O facto do diluidor 

de sémen ser desprovido de lactose, significa que outros açúcares terão de estar presentes 

para compensar a ausência deste, nomeadamente a glucose (monossacarídeo) que é a fonte 

de energia preferida dos espermatozóides equinos segundo Picket & Amann (1987). Estando 



36 

disponível uma fonte de energia preferencial em maiores quantidades, seria de esperar uma 

motilidade superior aos outros grupos às 24h após a refrigeração, resultado confirmado com 

os presentes dados. 

 

b) Aditivo de cálcio: 

Os resultados mostram também que a presença de cálcio nos leites aditivados não prejudicou 

significativamente a motilidade em comparação com os demais leites estudados. Trabalhos 

anteriores relatam uma diminuição na qualidade do sémen quando elevadas concentrações 

de cálcio estavam presentes, nomeadamente nos diluidores à base de leite, alegando uma 

eventual capacitação prematura e posterior incapacidade de fecundação do oócito (Pommer 

et al., 2001). Já o trabalho de Coutinho da Silva et al. (2014) concluiu que para as 

concentrações estudadas (2mM e 4mM de cálcio), a concentração basal de cálcio intracelular 

não era alterada devido a uma maior concentração deste ião no meio extracelular. 

Segundo Morton et al. (1974) o cálcio é necessário na ativação inicial dos espermatozóides 

em conjunto com o C-AMP (monofosfato cíclico de adenosina). Contudo, uma concentração 

excessiva de cálcio pode bloquear a motilidade por feedback negativo. A permanência de 

elevadas concentrações de cálcio intracelular sem subsequente fertilização leva à morte dos 

espermatozóides (Hunter, 1987). 

 

c) Leite em pó 

Diluidores prontos a usar são normalmente preferidos aos diluidores em pó aos quais se tem 

de adicionar água destilada. Este procedimento pode comprometer a qualidade do diluidor 

devido a erros/ contaminações (Aurich et al., 2007). Neste trabalho não foram encontradas 

diferenças estatísticas que mostrem uma pior qualidade do leite em pó como diluidor. O leite 

em pó, quando fechado, apresenta uma validade muito longa (de 12 a 18 meses) comparados 

com os 3 meses de validade do leite UHT fechado. Depois de aberto, o leite em pó dura 30 

dias em ambiente seco. Para além da possível contaminação durante a preparação do leite 

em pó, a necessidade de o diluir antes de usar (que supõe uma maior perda de tempo) faz 

com que o leite líquido UHT magro tradicional seja a opção tomada na maioria dos centros de 

reprodução. 

 

d) Vitamina C: 

O ácido ascórbico (Vit C), presente no leite UHT sem lactose, é um catalisador redox capaz 

de reduzir as ROS, como o peróxido de hidrogénio (Padayatty et al., 2003). Sabe-se que esta 

é uma das principais causas da deterioração do sémen ao longo do tempo por causar 

instabilidade na membrana plasmática e a sua permeabilização (Ball et al., 2001).   

O uso da Vit C como aditivo nos diluidores para a espécie equina é controverso. Sabe-se que 

a Vit C tem um efeito redox, mas esta pode também atuar como pró-oxidativa na presença de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monofosfato_c%C3%ADclico_de_adenosina
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metais de transição. Quando eles estão presentes, a Vit C torna os radicais ainda mais 

reativos e perigosos, criando um ciclo de produção de radicais livres (Earl, 2000 , Michael et 

al., 2007).  

Num estudo levado a cabo por Franco et al. (2013) a qualidade do sémen diluído com 

suplementação de Vit C usando uma pequena dose (0.45g/l) não obteve diferenças 

relativamente ao grupo controlo. Com doses superiores (0.9 g/l e 1.8 g/l) verificou-se um efeito 

positivo na integridade da membrana e estabilidade da membrana, mas contrariamente ao 

esperado, teve um efeito negativo na lipoperoxidação da membrana. 

Estudos de Ball et al. (2001) não encontraram nenhum benefício no uso de Vit C relativamente 

à motilidade de sémen refrigerado por 96h. Contrastando com os resultados de Aurich et al. 

(1997) que provaram o efeito protetor da Vit C na integridade da membrana de sémen equino 

diluído. 

Já na espécie bovina, Beconi et al (1993) e Hu et al. (2010) mostraram um efeito muito 

benéfico da VitC na redução da lipoperoxidação da membrana. Neste estudo não é possível 

tirar conclusões quanto ao efeito exato da Vit C uma vez que não houve uma comparação de 

leites de composição idêntica, com e sem Vit C. Uma tendência para um valor mais elevado 

para integridade da membrana obtido às 24h de refrigeração com o uso do leite sem lactose, 

poderá ser atribuído em parte à presença deste antioxidante. 

 

f) Sistema de refrigeração: 

A perda de qualidade do sémen observada às 24h de refrigeração poderá dever-se ao sistema 

de refrigeração. O sémen foi armazenado num frigorífico comum, o qual não mantém a 

temperatura constante nem consegue uma taxa de arrefecimento ideal/ linear, uma vez que 

cada vez que as portas se abrem a temperatura interior aumenta. 

A taxa de arrefecimento do sémen deve ser tanto mais lenta quanto menor for a temperatura 

final requerida (Pickett, 1993b), de modo a permitir uma maior vida útil dos espermatozóides 

(Amann & Graham, 1993).  

Um sistema de arrefecimento passivo como o frigorífico doméstico apresenta taxas de 

refrigeração exponencias, que não beneficiam em nada os espermatozóides (Valle et al., 

1999). Uma taxa de refrigeração <0.3ºC/ min é considerada menos agressiva para os 

espermatozóides, diminuindo a probabilidade de lesões da membrana plasmática (Amann & 

Picket, 1987). 

O facto de o sémen ter sido armazenado em tubos de ensaio sem eliminar o ar presente, 

também poderá ter ajudado na perda de qualidade durante a refrigeração. Segundo Price et 

al. (2008), quando a temperatura de armazenamento se encontra entre os 15-20ºC, as 

condições de aerobiose são importantes, mas quando o sémen é mantido a 4-5ºC deve ser 

retirado o oxigénio para diminuir o metabolismo celular e evitar o crescimento bacteriano. 
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Os espermatozóides conseguem ter um metabolismo tanto em aerobiose como anaerobiose, 

sendo que na presença de oxigénio a produção de ROS será obviamente mais importante, 

aumentando a lipoperoxidação (Magistrini et al., 1992), situação agravada com o choque 

térmico verificado durante a refrigeração. 

Por outro lado, em anaerobiose, temos a produção de ácido láctico decorrente da glicólise 

(Mann, 1964), que culminará com uma perda da motilidade. A diminuição do pH no meio vai 

afetar o metabolismo havendo diminuição da produção de ATP (Amann & Graham, 1993). 

Num estudo conduzido por Mattos et al. (1997) foi comparada a motilidade do sémen 

refrigerado a 4ºC às 0, 24, 48 e 72h pós colheita, com presença ou ausência de ar. Neste 

estudo não foram encontradas quaisquer diferenças significativas entre os grupos.  

 

6) Conclusões 

 

Este estudo provou que a forma de apresentação (líquido, congelado ou em pó) e a 

composição dos diferentes diluidores usados não implica diferenças significativas a nível de 

motilidade e integridade da membrana nem às 0h nem às 24h. O sémen apresenta valores 

de motilidade progressiva aquém do esperado após um armazenamento de apenas 24h, facto 

que poderá ser explicado pelo método de refrigeração utilizado (frigorífico doméstico) e/ou 

fraco poder de refrigeração do sémen destes cavalos, uma vez que estudos anteriores 

relataram bons resultados com o uso de leite comercial na refrigeração de espermatozóides 

equinos durante 24h.  

A congelação prévia do leite UHT não afeta a sua qualidade como diluidor na preservação do 

sémen durante 24h, permitindo assim uma redução dos desperdícios. 

O aumento do teor de cálcio no diluidor não prejudicou a preservação do sémen por 24h. 

A substituição da lactose por outros açúcares, no leite desprovido de lactose, não obteve 

resultados significativamente superiores ao ponto de se preferir o uso deste leite em relação 

ao leite UHT frequentemente escolhido nas centrais de reprodução, que obviamente tem um 

custo mais baixo. Concluindo-se também que o tipo de açúcar utilizado não prejudica a 

preservação do sémen às 24h. 

A avaliação da motilidade e integridade da membrana dos espermatozóides são os testes 

mais frequentemente efetuados num centro de reprodução. Estes mostraram bons resultados 

para os 5 diluidores testados logo após a diluição, no entanto, a qualidade do sémen não foi 

mantida em limites ótimos às 24h onde mais de 40% da motilidade foi perdida. Perdas menos 

expressivas foram verificadas relativamente à integridade da membrana. 

Caso estes cavalos fossem usados como reprodutores (que não é o caso) seria aconselhado 

o uso do seu sémen idealmente em fresco.  
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