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TECHNICAL REPORT

Padrão de qualidade dos tubos de sêmen suíno da Minitube

Dr. Monika Esch, Minitüb GmbH

A produção de suínos no século 21 depende muito da inseminação artificial para garantir programas eficientes de reprodução, rápido progresso 
genético e altos padrões de biossegurança. Os benefícios da I.A. baseiam-se na difusão genética de animais superiores através do número de doses 
produzidas com um único ejaculado, o tempo de armazenamento e a logística aprimorada que permite o envio de sêmen convenientemente para 
qualquer lugar em que essas características genéticas sejam necessárias.

Os materiais usados para fabricar tubos de sêmen suíno devem ser testados e comprovados como biologicamente inativos e atóxicos aos 
espermatozoides. A Minitube, como fabricante especializado e certificado de tubos de sêmen para suínos, possui um rigoroso sistema de controle 
de qualidade, que consiste em um conceito de três níveis para a garantia de qualidade e teste de matérias-primas e produtos finais.

1. Padrões para a matéria prima

Cada lote de matéria-prima de Polietileno de Baixa Densidade (LDPE) atribuído à produção de tubos para sêmen suíno na fábrica da Minitube é 
acompanhado de um certificado específico de lote.

As matérias-primas utilizadas na produção de tubos de sêmen suíno atendem a todos os seguintes padrões:

• Regulamento EC 1907/2006/EC e emendas (referidas como regulamento REACH), e mais regulamento EC 1272/2008/EC sobre classificação, 
rotulagem e embalagem de substâncias e misturas

• Diretiva EC N° 2023/2006, relativa a boas práticas de fabricação de materiais e objetos destinados a entrar em contato com alimentos
• Diretiva EC N° 2016/1416 que altera e corrige o Regulamento (UE) N°  10/2011 sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em 

contato com alimentos
• Diretiva EC N° 10/2011 relativa a materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos
• Regulamento da Comissão (UE) N° 10/2011, de 14 de janeiro de 2011, incluindo as suas alterações (UE) N° 1282/2011, de 28 de novembro 

de 2011, (UE) N° 1183/2012, de 30 de novembro de 2012, (UE) N° 202/2014, de 3 de março de 2014, (UE) N° 2015/174, de 5 de fevereiro de 
2015, (UE) N° 2016/1416, de 24 de agosto de 2016 e (UE) N° 2017/752, de 28 de abril de 2017

• Empfehlung III „Polyäthylen“ von Kunststoffen im Lebensmittelverkehr: Empfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) (an-
tiga BgVV)., última alteração em 15 de fevereiro de 2016 (BGBl. I S. 198)

• Código de Regulamentos Federais, emitido pela Food and Drug Administration (FDA), parágrafo 21 CFR 177.1520 (polímeros de olefinas)

O LDPE puro é, por definição, isento de quaisquer ingredientes tóxicos como o Bisfenol A, metais pesados, ftalatos ou adipatos.
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2. Tolerância espermática

Testes de garantia de qualidade são realizados regularmente na Unidade de Medicina Reprodutiva da Fundação da Universidade de Medicina 
Veterinária de Hannover, que é um laboratório GLP credenciado pela DAkkS, de acordo com a norma internacional ISO/IEC 17025. Qualquer nova 
matéria-prima deve passar nos testes antes de ser liberada para entrar na cadeia de produção de tubos de sêmen suíno.

Para estes testes, o sêmen de pelo menos 3 machos diferentes é diluído com Androstar Plus e as suas amostras divididas, sendo uma mantida nos 
tubos de sêmen suíno a serem testados e outra em frascos de vidro que servem como grupo controle. O sêmen é avaliado durante um período de 
armazenamento de pelo menos 6 dias. Todas as amostras são armazenadas 
em uma conservadora de sêmen a 17 °C. Os seguintes testes são realizados:

• Motilidade: total e progressiva (CASA) após 24 e 144 h
• Integridade de acrossoma e integridade da membrana (citometria de 

fluxo, FITC/PNA-PI) após 24 e 144 h
• Teste de termorresistência após 144 horas de armazenamento a 17 °C 

(incubação a + 38 °C por 120 min), em seguida, análise de motilidade 
progressiva (CASA)

• Potencial de membrana mitocondrial (citometria de fluxo; iodeto de 
propídio/JC-1) após 24 he 144 h

• Fluidez de membrana (citometria de fluxo, Yo Pro 1/Merocianina (M540)) 
após 24 e 144 h

• Morfologia completa (preparação úmida, microscopia de contraste de 
fase, 1000x) após 24 e 144 h

3. Testes para a ausência de substâncias não intencionalmente adicionadas (NIAS)

NIAS são substâncias que não são intencionalmente adicionadas à matéria-prima durante a produção ou transporte e são potencialmente pre-
judiciais. No entanto, substâncias como metais pesados, desreguladores endócrinos e plastificantes como o bisfenol A, ftalatos e adipatos não 
devem estar presentes no material conforme sua formulação e certificação, pois podem causar efeitos biológicos adversos caso sejam adiciona-
dos de forma não intencional. Mais importante ainda no contexto da preservação de sêmen suíno, estas substâncias podem causar danos aos 
espermatozoides durante o armazenamento e prejudicar a fertilidade e a produtividade das fêmeas inseminadas.

Portanto, no terceiro nível do programa de garantia de qualidade 
Minitube, a ausência de NIAS é controlada com testes de rotina das 
matérias-primas para desreguladores endócrinos e plastificantes 
como bisfenol A, ftalatos e adipatos, bem como metais pesados.

É uma questão de princípios para a Minitube, como fabricante de 
material de embalagem de sêmen, assumir total responsabilida-
de de usar somente substâncias e matérias-primas que não sejam 
prejudiciais aos animais ou espermatozoides. Isso só é possível 
quando a todas as etapas de produção estão sob o controle do fab-
ricante, como é o caso da produção de tubos de sêmen para suínos 
da Minitube.

Unidade de produção de tubos na Minitube


