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Após um período de repouso sexual,
recomenda-se a realização de repetidas coletas
de sêmen, para que ocorra uma renovação de
células senescentes por células sadias nas
reservas espermáticas extragonadais.

Pode-se concluir que o repouso sexual contribui

para o aparecimento de defeitos espermáticos e

para persistência de gotas citoplasmáticas,

podendo ser reversível adotando-se colheitas

periódicas, que consequentemente levam ao

desaparecimento desta patologia.

Dentre os defeitos maiores, houve um maior
percentual total de cauda fortemente dobrada
ou enrolada (33,22%) e de gota citoplasmática
proximal (22,33%) em relação aos defeitos de
cabeça (14,22%), de peça intermediaria (11,5%)
e de acrossoma (0,77%). Já dentre os defeitos
menores, o maior percentual foi de defeitos de
cabeça (23,55%) e de gota citoplasmática distal
(21,44%) em relação aos defeitos de cauda e
implantação (8%). De acordo com os valores
obtidos no teste de Tukey (considerando α =
5%), houve diferença estatística apenas em
relação aos defeitos menores e às gotas
citoplasmáticas, diminuindo ao longo das
coletas. Dentre os defeitos menores, a
porcentagem de defeitos de cabeça reduziram
de 31% no segundo dia para 13% no nono dia de
coleta; os defeitos de cauda reduziram de 14%
no segundo dia para 9% no nono dia. Em relação
às gotas citoplasmáticas, houve uma diminuição
de 66% no primeiro

OBJETIVOS

Assim, o presente estudo teve como objetivo
avaliar as alterações morfológicas ao longo do
período de esgotamento das reservas
espermáticas extragonadais de equinos,
visando quantificar e monitorar os dias com
maior incidência de defeitos maiores e
menores e analisar a ocorrência de regressão
dos mesmos.

Figura 1: Esquema sobre a metodologia de coleta de dados 
seminais.

Alterações morfológicas de espermatozoides equinos ao longo do período de 
esgotamento de reservas espermáticas extragonadais

Morphological changes of equine spermatozoa during the period of depletion of
extragonadal sperm reserves

Ribeiro, I. M.1; Teixeira, C. S.2, Vieira, T.S.2, Gomes, A. C. B.1, Pires, G. S.1; Sancler-Silva, Y. F. R.2

1Departamento de Veterinária – Universidade Federal de Viçosa; 2Departamento de Zootecnia – Universidade Federal de Viçosa.

*E-mail: yame@ufv.br

Figura 1: Esquema sobre a metodologia de coleta e
avaliações seminais.

n = 3 n = 2

D1 D2 D3 D4

D5 D6 D7 D8 D9

DISCUSSÃO
Durante o processo fisiológico de maturação do
espermatozóide no epidídimo, a gota
citoplasmática deve migrar da porção proximal
da peça intermediária para sua porção distal e
então, finalmente destacar-se. Entretanto, um
animal que se encontra em um período longo
de repouso sexual pode apresentar um maior
número de espermatozoides com gotas
citoplasmáticas, provavelmente devido a uma
diminuição do trânsito epididimário, tendo
como consequência o não desprendimento da
gota.


