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RESUMO
Diante de um crescente mercado que requisita produtos e serviços para cães, o presente
trabalho objetiva descrever as principais etapas e resultados obtidos na criopreservação
de sêmen e inseminação artificiais na espécie canina.
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ABSTRACT
Faced with a growing market that demands products and services for dogs, this
paper aims to describe the main steps and results in cryopreservation of semen
and artificial insemination in dogs.
Key-words: sperm, dogs, artificial insemination.

INTRODUÇÃO
O crescente mercado cinófilo vem buscando de melhores serviços e produtos para
que cães de estimação e de alto valor zootécnico para que estes tenham oportunidade de
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produzir um maior número de descendentes. Nas duas últimas décadas, a procura por
parte de criadores profissionais por biotécnicas que visem à otimização do potencial
reprodutivo de cães com características zootécnicas desejáveis é crescente. No Brasil,
muitas vezes, pode tornar-se inviável financeiramente o transporte de animais, tendo-se
em vista o valor cobrado pelo transporte aéreo de cães de raças grandes ou gigantes, já
que este é por peso ou cubagem da caixa de transporte. Diante destes problemas, podese recorrer ao uso da inseminação artificial (IA) com sêmen refrigerado ou congelado
com custos bem inferiores quando comparados com o transporte aéreo, a hospedagem e
acompanhamento reprodutivo da fêmea longe de casa. A possibilidade da instalação de
bancos de sêmen para uma maior difusão de material genético, além de armazenar o
sêmen de grandes reprodutores para o uso posterior mesmo após a morte deste animal
abre grandes perspectivas para criadores que trabalham com o melhoramento genético
canino (Silva et al., 2004; Uchoa et al., 2007).
A IA possibilita a eliminação do estresse causado pelo transporte dos animais no
momento do acasalamento de cães sadios, quando estes se encontram em regiões
geograficamente distintas. Além de proteger machos valiosos da contaminação por
doenças sexualmente transmissíveis e é utilizada nos casos de não reconhecimento do
macho pela fêmea, ou vice-versa, nos casos de agressividade inerente à raça e
desproporção sexual com relação ao peso. Pode-se ainda usar a IA a fim de diminuir a
consanguinidade e taras hereditárias, ou nos casos de ejaculação precoce de animais
jovens ou idosos. A IA permite otimizar o sêmen de um reprodutor para diversas fêmeas
e perpetuar o material genético de animais de alto valor afetivo ou zootécnico, assim
como de canídeos selvagens ( Uchoa et al., 2002bc; Silva et al., 2004; Uchoa et al.,
2007).
Principais resultados de criopreservação e inseminação artificial em cães
A tecnologia de reprodução assistida em cães teve início no século XVIII.
Spallanzani, em 1776 (apud Watson, 1979), foi o primeiro a registrar que uma
diminuição na temperatura proporcionava uma redução, de forma reversível, na
atividade metabólica do espermatozoide, permitindo assim o seu armazenamento. Na
espécie canina, o primeiro estudo relacionado à criopreservação do sêmen de cães é
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descrito por (Rowson, 1954). A primeira IA, cientificamente registrada, foi realizada na
espécie canina e descrita por Spallanzani em 1780 (apud Badinand et al., 1990) com
sêmen a fresco. No entanto, o relato de nascimento de filhotes da espécie canina
utilizando sêmen criopreservado só foi notificado muitos anos mais tarde (Seager,
1969). No Brasil, essa biotecnologia foi descrita com sucesso, através da inseminação
artificial (IA) com sêmen canino criopreservado a pouco mais de 30 anos, tendo sido
obtida uma ninhada de seis cães normais da raça Boxer (Vaske et al., 1981).
Nos últimos anos diversos trabalhos demonstram que a criopreservação do
sêmen para fins de reprodução assistida têm se tornado cada vez mais frequente
(Nizanski, 2006 ; Thomassen et al., 2006 ; Rota et al., 2010; Uchoa, 2011), evitando-se
dessa forma, a eliminação do estresse causado pelo transporte dos animais, bem como
os custos com o deslocamento aéreo de cães de raças grandes ou gigantes (Uchoa,
2011).
No entanto, o processo de criopreservação das células espermáticas resulta
em diminuição da fertilidade quando comparada com o sêmen fresco. Mudanças de
temperatura e a formação e dissolução de cristais de gelo e suas consequências, são
exemplos dos maiores estresses da criopreservação que promovem injúrias às organelas
celulares (Watson, 1995). Considerando isto, o meio diluente, juntamente com os
crioprotetores, é utilizado com o intuito de proteger os espermatozóides dos choques
térmicos e osmóticos que ocorrem durante o processo de congelação (Castelo et al.,
2008).
Para a refrigeração e congelação seminal, faz-se necessário o uso de diluentes
para a conservação da qualidade seminal por um período que pode variar de horas a
anos. Estes são meios isotônicas (pH e osmolaridade compatíveis com o plasma
seminal), de baixa toxicidade e que favorecem a sobrevivência espermática. Para seu
uso em larga escala, devem ser de fácil preparo e baixo custo. Vários diluentes têm sido
usados para a refrigeração e a congelação de sêmen canino, dentre os quais podem ser
citados: citrato (Harrop, 1962), leite desnatado (Uchoa et al, 2007), TRIS (Dorado et al.,
2011; Shah et al., 2011; Kim et al., 2012), Lactose (Seager, 1969), Clone (Ström, 1997),
Kenney (Uchoa et al, 2007), Laiciphos 478®, o Biociphos W482® (Silva & Verstegen,
1995), e o diluente à base de água de coco in natura- DBAC (Uchoa et al., 2004) e em
pó (ACP-106 e ACP-106c) (Uchoa, 2004; Uchoa, 2011; Uchoa et al, 2011).
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Nos meios de diluição para a criopreservação de sêmen, faz-se necessário o uso
de substâncias crioprotetoras que protejam a célula espermática dos danos causados
durante o equilíbrio, congelação e descongelação (Concannon & Battista, 1989). Os
crioprotetores podem ser penetrantes e não penetrantes. A gema de ovo que é
considerada um não penetrante, restauram os fosfolipídios perdidos durante o choque
térmico oriundo da mudança de temperatura que ocorre durante o resfriamento
(Hammerstedt et al., 1990), em substituição a gema de ovo temos o hidroxitolueno
butilato (Neagu et al., 2011) e lipoproteínas de baixa densidade (Moussa et al., 2002).
Já os crioprotetores penetrantes utilizados para a criopreservação de sêmen são: glicerol
(Uchoa, 2011), etilenoglicol (Rota et al., 2010), dimetilformamida (Lopes et al., 2009;
Mota–Filho et al., 2011) e o dimetilsulfóxido (Medeiros et al., 2002). Dentre estes, sem
dúvida nenhuma, o glicerol tem sido o crioprotetor de eleição para criopreservação do
sêmen canino.
Diversas metodologias têm sido descritas para a criopreservação do sêmen de cães
e variam de acordo com o diluente, protetores de resfriamento e agentes crioprotetores
empregados, preconizando o uso de diferentes velocidades de criopreservação (Silva et
al., 2001). A técnica descrita por Andersen (1975) tem sido a mais usada. Nesta técnica,
foi realizada a diluição do sêmen a 37 ºC em Tris acrescido de 20% de gema de ovo e
8% de glicerol. Em seguida, foi procedido um período de equilíbrio de três horas,
seguido do envase em palhetas plásticas de 0,5 mL e a exposição aos vapores de
nitrogênio para criopreservação. Essa técnica tem servido como base para trabalhos
onde têm sido realizadas pequenas modificações, alcançado bons resultados in vitro
(Ström et al., 1997) e in vivo (Linde-Forsberg et al., 1999; Rota et al., 1999; Tsutsui et
al., 2000; Uchoa, 2011). Uma recente técnica descreve a congelação do sêmen em gotas
de 33 x 106 sptz/ mL microencapsulado em matriz celular de alginato alginato de sódio
1,5%, sendo uma alternativa para melhorar a motilidade e viabilidade do sêmen canino
descongelado (Shah et al., 2011).
Algumas investigações científicas levantam a hipótese que os espermatozóides
criopreservados sofrem mais alterações durante a descongelação do que durante o
processo de congelação (Rota et al., 1998). De acordo com Hammerstedt et al. (1990),
caso a taxa de congelação usada seja rápida, deve-se utilizar uma descongelação rápida,
para ocorrer à dissolução dos cristais de gelo que se formaram durante o processo de
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congelação, antes que ocorra a recristalização temporária, que causaria danos à
membrana plasmática e organelas celulares.
Atualmente existem vários protocolos preconizando diferentes temperaturas e
velocidades de descongelação para o sêmen canino. Silva et al. (1998) sugerem que a
temperatura de 37 ºC por 60s, em banho maria, promove uma menor porcentagem de
alterações morfológicas espermáticas do que a de 50 ºC por 30s.
Por razões práticas o sêmen congelado de cães é frequentemente, descongelado a
37 ºC, embora muitos pesquisadores (Dobrinski et al., 1993; Rota et al., 1998) tenham
encontrado que temperaturas mais altas aumentam a viabilidade após a descongelação.
Esse fato deve-se, provavelmente, a diminuição dos riscos de recristalização dos
microcristais intracelulares que podem ocorrer durante descongelação lenta (IvanovaKicheva et al., 1995; Peña, 2000).
As taxas médias de gestação já relatadas são variam em função do tipo de
conservação seminal e a via de inseminação utilizada. Os principais resultados
comparativamente ao sêmen a fresco encontram-se listados no quadro abaixo (Quadro
1).
As doses inseminantes utilizadas também são bastante variadas. Para sêmen a
fresco, relata-se de 150 a 300 milhões (Silva et al., 1996; Nizański, 2006). Pinto et al.
(1999) relataram o uso de 260 a 350 milhões de espermatozóides móveis totais para IA
intra-vaginal com sêmen refrigerado, e para o sêmen congelado-descongelado, relata-se
de 100 a 700 milhões (Seager et al., 1975; Olar et al., 1989; Silva et al., 1996; Nizański,
2006; Fukushima et al., 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma série de resultados já foram obtidos sobre o tema criopreservação e
inseminação artificial na espécie canina, entretanto muitas pesquisas ainda são
necessárias para padronização e otimização dos protocolos e obtenção de resultados
mais próximos ao obtidos com sêmen a fresco.
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Quadro 1: Taxas médias de gestação relacionadas ao tipo de conservação seminal, via
de inseminação e diluidor utilizado (Uchoa, 2011- modificado).
Tipo de Sêmen

Tipo de IA

Taxa Gestação

Referência

(diluidor)
81,8% (c/ pipeta
Fresco

Intra-vaginal

Nizański (2006)

bovina)
86,2% (c/ sonda
Osíris)
91,0% (ACP-106)

Uchoa (2004)

97,0% (DBAC)
Refrigerado

Intra-vaginal

Intra-vaginal

90% (ACP-106c)

Uchoa et al. (2011)

90-100% (tris)

Pinto et al. (1999)

80% *

Uchoa et al. (2007)

90% (ACP-106c)

Uchoa et al. (2011)

100% (tris)

Rota et al. (2009)

52,6% (tris)

Fontbonne e Badinand
(1993)

CongeladoDescongelado

Intra-uterina

59,4% (tris)

Nizański (2006)

60% (ACP-106c)

Uchoa (2011)

73% (tris)

Fontbonne e Badinand
(1993)

Intra-uterina

60% (Laiciphos e

(laparoscópica)

Tris)

Intra-uterina

100% (Biociphos)

Silva et al. (1996)

(laparoscópica)
Intra-uterina

75% (tris)

Thomassen et al. (2006)

(transcervical)
*diferentes diluidores: ACP-106, tris, Kenney e leite desnatado.
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