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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A capacidade de aumentar a concentração espermática é importante no processamento do sêmen para refrigeração e 

congelamento. A concentração é geralmente feita por meio de centrifugação, no entanto, ela sujeita o espermatozoide à uma 

certa quantidade de estresse, especialmente em alguns garanhões. A filtração de sêmen também foi proposta como um 

método de concentração, e pensava-se que resultaria em menos danos ao espermatozoide. 

O objetivo deste estudo foi comparar três métodos de concentração espermática utilizados em equinos, quanto à eficiência na 

retenção de espermatozoides e seus efeitos sobre os parâmetros de qualidade espermática: a centrifugação convencional, a 

centrifugação com adição de Cushion e a filtração. 

 

Os diferentes métodos de concentração não diferiram 

significativamente quanto aos parâmetros de qualidade 

espermática, porém, no que diz respeito à taxa de 

recuperação de espermatozoides, houve diferença  entre 

a centrifugação convencional e a com solução Cushion. 

Com base em nossos resultados, podemos concluir que 

a centrifugação com Cushion é uma melhor opção que a 

convencional, e que o filtro é uma boa alternativa já que 

não mostrou diferença significativa quanto às taxas de 

recuperação espermática. 

MATERIAIS E MÉTODOS  
Foram utilizados 15 ejaculados de quatro garanhões com idade entre 4 e 12 anos. O sêmen foi coletado utilizando vagina 

artificial modelo Hannover, filtrado e a fração rica em espermatozoides foi imediatamente diluída em leite desnatado UHT, a 

uma concentração final de 50 x 106 sptz / ml. Três alíquotas de 20 ml de cada ejaculado, foram submetidas aos seguintes 

tratamentos: 

 

 

 

 

Canal, V.; Davolli, G.M.;  Camozzato, G.C.;  Figueiredo ,M.M.; 

Bastos, H.B.A.; Cazales, N.; Mattos, R. C. 

Espermatozoides ressuspendidos  e 

 avaliados quanto: 

• Motilidade total e progressiva; 

• Concentração; 

• Número total; 

• Velocidade; 

• Integridade de membrana (CDFA/PI); 

• Funcionalidade de membrana (HOST); 

• Taxa de recuperação espermática. 
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