
Jardel Carvalho da Silva1, Raí Damasceno Eleamen1, Romulo Silva de Oliveira1, Samara Cristina Costa Pinto2, Rafael 

Augusto Satrapa1, Márcio Gianordoli Teixeira Gomes3, Jair Perez Osório4, Vanessa Balan Julio5; Luciane Maria 

Laskoski5, Fernando Andrade Souza5*
1Programa de Pós-graduação em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental – UFAC, Rio Branco, AC, Brasil; 2Laboratório de Ensino e Pesquisa em Patologia da 

Reprodução – USP/FMVZ, SP, Brasil, 3UFTO, TO, Brasil, 4Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas – UFPR, PR, Brasil; 5Curso de Medicina Veterinária – UFPR, PR, Brasil.

*E-mail: fernando.andrade@ufpr.br

Indução Farmacológica da Ejaculação em Garanhão
Pharmacological Induction of Ejaculation in Stallion

INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

MATERIAL E MÉTODOS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Utilizaram-se cloridrato de imipramina (3 mg/kg;

VO), cloridatro de detomidina a 1% (0,02 mg/kg; IV)

e ocitocina (20 UI; IV).

Forneceu-se a imipramina 2 horas antes da

administração da detomidina, sendo a ocitocina

aplicada conjuntamente ao sedativo. Foram realizadas

três tentativas de coleta com intervalo de quatro dias,

sendo que na primeira, após 1 hora de espera, o

animal não ejaculou. Repetiu-se o ensaio quatro dias

depois, não havendo resposta positiva. Desta maneira,

optou-se por reformular o manejo de coleta,

colocando-se uma égua próxima ao garanhão.

O estímulo visual resultou em sucesso, havendo

ejaculação em menos de 4 minutos após a

administração da ocitocina.

O ejaculado foi classificado como bom, tendo

80% de motilidade espermática total, vigor

espermático 4, concentração espermática de 250 x

106 sptz/mL e volume total do ejaculado de 30

mL.

Este sêmen foi criopreservado, tendo

motilidade, pós-congelamento, de 60%.

A literatura traz respostas variadas quanto ao

êxito da coleta seminal em garanhões pelo uso de

fármacos, o que foi confirmado no presente estudo,

havendo resposta positiva somente na terceira

tentativa e com estímulo visual ao garanhão.

Desta maneira, frente ao manejo aqui

empregado, indica-se o uso de égua junto ao

garanhão, para se realizar a indução da ejaculação

por meio farmacológico.

A indução da ejaculação através da

administração de fármacos tem se tornado uma

alternativa viável, sendo de extrema importância

para a coleta e preservação do sêmen de garanhões

impossibilitados de ejacular pelos métodos

tradicionais.

Desta maneira, objetivou-se com esse trabalho

relatar a coleta seminal, por via farmacológica, em

um garanhão quarto de milha que apresentava

dificuldade em executar a monta natural.


