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VIRUS ASSOCIADO AO StMEN -ISOLAMENTO DE HERPESviRUS BOVINO TIPO 1 (BHV-I) DE
AMOSTRAS DE StMEN BOVINO -DADOS PARCIAIS.
MELO,C.B.; LEITE,R.C.; LOBA TO,l.I,; ABREU,J.J.
Universidade Federal de Minas Gerais -UFMG -Escola de Veterinaria Belo Horizonte-MG.,

A rinotraqueite infecciosa bovina (IBR), assim como a Vulvovaginite/Balanopostite pustular infecciosa
(IPV/IPB) alem de outras forn1as, tern em comum 0 mesmo agente etiologico -0 virus BHV-I, responsavel par
perdas economicas consideraveis, principalmente na area da reprodul;ao.
~ semen pode veicular 0 virus (Adela et aI, 1990; Guerin et al. 1993; Rocha, 1994),~isseminando este agente
viral nos rebanhos. Tem-se tentado isolar 0 BHV-I de amostras de semen bovino coletadas em fazendas e de
outras amostras estocadas no banco de semen da EV/UFMG par mais de 20 anos, num total de 61 amostras,
sendo tres de touros Indusbrasil, IS Gir, quatro de Jersey, duas de Pardo Suil;O, cinco de Holandes VB, seis de
Nelore, seis de Holandes PB, uma de Angus, sete de Guzera, uma de Santa Rosalia e outras II de ral;a nao

especificada.
Asamostras fordm diluidas a I: 10 em M.E.M. sem sora fetal bovino com antibioticos e mantidas "overnight" a
temperatura ambiente e apos, lIma aliquota de cuda umostru foi plaqueada em agar sangue pura teste de
esterilidade, Nao havendo contaminal;ao fungica ou bacterianu as amostras Coram inoculadas em monocamudus
de celulas MDBK com aproximadamente 85% de confluencia (em placus de 24 po~os), onde Coram feitas Ires
passagens de cinco dias cada.
Deste total, 28 ja Coram concluidos os exames para pesquisa de virus, com resultados negativos ate 0 presente e as
restantes estao em processamento.
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FILTRAGEM DO StMEN DE GARANHAO PARA A SELE<;:AO DE ESPERMATOz61DES M6vEIS
E AUMENTO NA TAXA DE FERTILIDADE.

FELICIANO~YA. A.E.D.; ROMANO,M.~,- !1 q (j (J
EMBRAPA/CPPSE, SaD Carlos -SP. T 1

0 semen do garanhao apresenta qllalidade inconstante, prejudicando a taxa de fertilidade. Para melhorar a
qualidade do semen, e a taxa de feclmdal;ao, foi testado urn metoda em que 0 semen passa par urn tratamento de
filtragem qlle pernlite separar os espern1atoz6ides moveis, melhorando as taxas de nornlalidade e fertilidade, Para
isto Coram iseminadas 20 egllas Puro Sangue Arabe, sendo 12 (GI) com semen fresco diluido em Tris e filtrado, e
8 (GII) com semen fresco arenas diluido. 0 semen foi colhido com vagina artificial de urn mesmo garanhao
durante dais meses. Imediatamente apos cad a coleta foi examinado qllanto a motilidade progressiva. A filtral;ao
do semen foi feita atraves de seringa de 20 mi. con tendo no seu interior uma camada de 2 cm de esferas de vidro
de 500 ~l, e fina camada de algodao de vidro. A insemina~ao !oi realizada na pre-OVlllal;aO, detenninada com
controle folicular. 0 semen utilizado para inseminar as egllaS do GI apresentoll, em media, antes de ser diluido,
uma motilidade progressiva de 66%, e no OIl de 73"10, Apos 0 trutamento do semen, a motilidade progressiva
passou para 79% no GI, e 77% no GII. Foi observado qlle somenle a dilui~ao jit melhorou (P< 0,05) a motilidade

~ progressiva em ambos os grupos. Apos a filtragem a melhora foi de 13% na motilidade do semen, porem nao-; 
significante. A taxa de nonnalidade espennatica no semen fresco foi de 67,5%, e apos a filtragem a'umentou (P <

f" 0,05) para 84,5"10, 0 GI, apresentou lIma taxa de prenhez de 91,7% (P<0,05), major do qlle 0 GII (87,5"10), A
~ filtragem do semen pode seT uma tecnica para melhorar a selec;ao de espern1atozoides moveis, aumentando a~ 

qualidade e taxa de prenhez, Os resultados. no entanto, merecem seT continuados pel a sua importcincia na

reprodu<;ao eqiiina.
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ESTUDO DA PRECOCIDADE REPRODUTIV A EM MACHOS DA RA<;:A NELORE
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