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RESUMO - A Homeopatia é uma prática cada vez mais utilizada na Medicina Veterinária. Vários 

trabalhos mostram resultados melhores em diferentes áreas como a redução de parasitos gastrointestinais 

de eqüinos. Portanto, esse trabalho teve como objetivo a avaliação do sêmen eqüino com a adição de 

compostos homeopáticos. Utilizou-se um garanhão da raça pantaneira da Fazenda Escola da UFMS para 

coleta do material, e então o sêmen foi analisado por citometria de fluxo e microscopia pelo Sperm Class 

Analyzer (SCA). Foram realizadas análises de três tratamentos: coenzima Q10 CH4 (centesimal de 

Hanneman), composto homeopático e composto homeopático + coenzima Q10 CH4, e para efeitos de 

comparação foi mantido um grupo controle. O material foi avaliado em três momentos diferentes (24h, 

48h e 72h pós-colheita), sendo que cada amostra ficava sobre temperatura de 5°C em uma geladeira até a 

realização das análises. Observou-se que o composto homeopático foi o melhor tratamento para os 

parâmetros avaliados por citometria de fluxo (integridade de membrana e integridade de acrossoma), e os 

outros tratamentos homeopáticos foram superiores apenas para integridade de acrossoma em relação ao 

grupo controle. Além disso, o composto homeopático foi o melhor tratamento para alguns parâmetros 

avaliados pelo SCA como motilidade e velocidade, e o composto homeopático + coenzima Q10 CH4 foi 

melhor no parâmetro deslocamento lateral de cabeça (ALH). Tais parâmetros avaliados, tanto por 

Citometria de Fluxo quanto pelo SCA, são indicativos de predição de fertilidade. Logo, foi observado que 

a adição de compostos homeopáticos antioxidantes podem melhorar a qualidade do sêmen eqüino. 
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