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RESUMO – O Tamanduá-Bandeira encontra-se vulnerável por conta da perda e degradação do habitat. A 

reprodução assistida é uma ferramenta importante na conservação de espécies por auxiliar na manutenção 

da variabilidade genética das populações (Assumpção, 2017). Objetivou-se descrever a coleta, avaliação e 

congelamento de sêmen de um tamanduá-bandeira de vida-livre capturado no Pantanal. A captura foi por 

busca ativa utilizando-se cambão para aplicação intramuscular da associação Medetomidina (0,08mg/Kg) 

e Cetamina(5mg/Kg). Para coleta de sêmen utilizou-se uma sonda uretral tomcat sem janela lateral 

acoplado a uma seringa de 1mL. O sêmen foi acondicionado em um tubo a 37ºC, e avaliado quanto ao 

volume, vigor, motilidade, concentração e morfologia (fixando em meio dPBS- formol a 4% para 

preparação úmida). Para o congelamento, o sêmen foi diluído para concentração de 50 x 106 sptz/mL em 

meio OPTIXcellⓇ e envasado em palhetas de 0,25mL. O tempo de equilíbrio foi de quatro horas a 5ºC. 

Posteriormente as palhetas foram congeladas a uma altura de 5cm da lâmina de N2 por 10 min e 

posteriormente imersas em N2 para armazenamento. A concentração foi 126x106 e o volume de 0,2mL. O 

vigor e a motilidade espermática foram, respectivamente, 4 e 70% para o sêmen fresco e caíram para 3 e 

30% no descongelado. O total de células normais foi 24% no sêmen fresco e 30% no descongelado. No 

sêmen fresco observou-se 141 defeitos maiores (D+) e 35 defeitos menores (D-), enquanto que no 

descongelado 139 D+ e 30 D-. A coleta de sêmen farmacológica permitiu a obtenção de amostras com 

menor volume, porém com concentração e motilidade e vigor sem diferença significativa quando 

comparada à eletroejaculação da mesma espécie encontrada em Luba (2014). Apesar de usada em apenas 

um animal, o presente trabalho demonstra que a medetomidina permite a coleta de sêmen por sondagem 

uretral em tamanduá-bandeira. 
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