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Os espermatozoides são células haploides altamente especializadas,
cuja função, juntamente com o oócito, é propagar as informações
genéticas de sua espécie. A avaliação da morfologia espermática é um
importante indicador de fertilidade, sendo preconizado pelo Colégio
Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 2013) que as partidas de
sêmen de caprinos que contenham mais de 20% de anormalidades
objetivo do trabalho foi conferir se o vírus da Artrite Encefalite Caprina
(CAEV) interfere na patologia espermática e qual seria o melhor
diluente a ser utilizado em futuros experimentos com acréscimo de
antivirais ao diluente. O experimento foi aprovado pela Comissão
de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Embrapa Caprinos e Ovinos
(013/2014). Utilizou-se cinco reprodutores caprinos da raça Anglonubiano, com dois anos de idade e portadores do CAEV, submetidos
a vinte coletas de sêmen, com intervalo de sete dias entre cada coleta,
espermograma, antes e após a adição de diluente, conforme critérios
preconizados pelo CBRA, sendo mensurados o Movimento Individuais
Progressivos (MIP) e Vigor (V). Nos ejaculados com MIP acima de
80% e vigor acima de 3, o sêmen era diluído para concentração ao
redor de 2x109 espermatozoides processáveis/mL. Utilizou-se como
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diluentes o Meio Essencial Mínimo (MEM), enriquecido com glicose
a 0,01M e o diluente a base de Tris (CH2OH)3, com adição de frutose
(0,5%), ácido cítrico (1,99%) e gema de ovo (2,5%). Para avaliação
da morfologia espermática foi utilizada a técnica de coloração
com Azul de Bromofenol, misturando 10 µL de sêmen com 10 µL
avaliadas por submersão (aumento de 1000x) onde as primeiras 200
e estrutura, sendo estes: Normal, defeito de cabeça e acrossoma,
cabeça desprendida ou isolada, defeito de peça intermediária, gota
distal, gota proximal, cauda fortemente enrolada e cauda enrolada. O
MIP e V, para as amostras diluídas em MEM foram 88,0±2,2 e 3,8±0,20
respectivamente. O sêmen diluído em Tris gema apresentou o MIP
em média de 87,0±0,75 e vigor 3,34±0,23. Constatamos que a maior
percentagem dos defeitos totais (maiores e menores) para todos os
cinco reprodutores foi de 9%, estando abaixo dos 20% preconizados
pela (CBRA, 2013). Concluímos que o CAEV não interfere na
morfologia espermática de caprinos jovens.
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