
MANUAL – PROCESSO ICSI 

Geração de Palhetas ICSI 

 
DATA DO DOCUMENTO: 20/05/2020 

MANUAL DIRECIONADO AOS PROPRIETÁRIOS DE GARANHÕES E SÊMENS DA ABCCH. 

OBJETIVO: ALTERAR ESTOQUE DE SÊMEN DE COMUM PARA ICSI 

 
APÓS LOGAR O SISTEMA NAS CONDIÇÕES DE SÓCIO OU NÃO SÓCIO, SIGA OS PASSOS ABAIXO: 
 
1. Na sua ÁREA RESTRITA, acesse o seu estoque de Sêmens clicando na opção do Menu com 

nome: Estoque Sêmen.  
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2. O sistema irá exibir a tela ESTOQUE DE SÊMEM onde é possível transferir uma palheta de 

coleta COMUM para palheta de estoque ICSI, ou retornar um estoque de palheta ICSI para 
palheta de coleta COMUM.  
 
a. No campo Tipo de Estoque, escolha a opção Comum para visualizar a lista de Garanhões 

vinculados ao nome do Proprietário no sistema e os respectivos estoques (quantidade 
de palhetas) registrados no Studbook. 

 

 
 

Clique no botão “Baixar 1 para ICSI” para transformar a informação de uma Palheta Comum 
para ICSI. O sistema vai baixar o estoque de palhetas comuns e criar 1 palheta ICSI. É 
obrigatório selecionar o Laboratório que irá manipular o conteúdo palheta ICSI. A palheta 
ICSI será gerada automaticamente e identificada individualmente com número de protocolo 
interno/Ano de Cadastro. 
 

 
 

 
b. No campo Tipo de Estoque, escolha a opção ICSI e selecione o Laboratório para visualizar 

a lista de Garanhões vinculados ao nome do Proprietário no sistema e os respectivos 
estoques (quantidade em Centímetros) registrados no Studbook. 

 
 

 
 

Clique no botão “Baixar para 1 Comum” para transformar a informação de uma Palheta 
ICSI para Comum. O sistema vai baixar o estoque de palhetas ICSI e criar 1 palheta 
Comum. É obrigatório selecionar o Laboratório que irá manipular o conteúdo palheta 
ICSI. 
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ATENÇÃO!  
 
O proprietário não conseguirá mais retornar uma palheta de Estoque ICSI para estoque 
Comum caso o LABORATÓRIO já tenha iniciado cadastro de Embrião a partir da 
palheta ICSI criada. 
 

 
RESUMO - PASSO A PASSO DO PROCESSO ICSI 
 
PASSO 1 - O proprietário do sêmen deve entrar em na sua área restrita no site da ABCCH e 
transferir sua palheta do estoque normal para o estoque ICSI. 
 
Passo 2 - O proprietário deve regularizar a propriedade das éguas, uma vez que o sistema só 
aceitará comunicações cujo proprietário do sêmen também seja também o Proprietário da 
Éguas ou tenha a cessão de direitos sobre a égua. 
 
A cessão de direito das Éguas é feita na área restrita do proprietário da égua, ver manual. 
 
Caso não possuam seu login e senha para a área restrita entre em contato com o Studbook da 
ABCCH no telefone: (11) 3672-2866 
 
PASSO 3 - O Laboratório que realizou o processo de ICSI fará o lançamento dos embriões no 
sistema da ABCCH. 
 
Nesse caso, o laboratório produtor do embrião informará na comunicação quem foi o técnico 
que realizou a transferência de embrião. 
 
PASSO 4 - O Técnico responsável pela Transferência do embrião deverá confirmar em sua área 
restrita que realizou esse procedimento e após sua aprovação no sistema essa comunicação 
seguirá para a área restrita do proprietário do sêmen 
 
PASSO 5 - O proprietário do sêmen precisará aprovar essa cobertura em sua área restrita e só 
então ela passa a constar no arquivo da ABCCH 


