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Resumo: A inseminação artificial pode ser utilizada como um
meio alternativo na impossibilidade de realização de monta natural ou na utilização de sémen refrigerado ou congelado. Assim, o
presente trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão geral
acerca dos principais aspectos ligados à aplicação dessa biotécnica na espécie canina. Dentre esses aspectos, pode-se destacar a
utilização de sémen fresco, refrigerado e congelado; os diversos
métodos descritos para o monitoramento do ciclo éstrico, como
a citologia vaginal, vaginoscopia, dosagens hormonais, ultrassonografia e mensuração de resistência elétrica do muco cervical;
bem como as vias de inseminação intravaginal e intrauterina.
Finalmente, são traçadas considerações sobre a eficiência da
inseminação artificial nessa espécie de fisiologia tão particular.
Summary: The artificial insemination can be used as an alternative way when the natural mating cannot be performed or when
chilled or frozen semen is used. Thus, the aim of this study is to
present a general review about the main aspects for the accomplishment of this biotechnique in canine species. Concerning
those aspects, it can stand out the use of fresh, chilled and frozen
semen; the several methods described for the estral cycle monitoring, as the vaginal cytology, vaginoscopy, hormone assay,
ultrasound and electric resistance measurement of the cervical
mucus; as well as the routes of insemination intravaginal and
intrauterine. Finally, considerations are made on the efficiency
of the artificial insemination in that species of such a peculiar
physiology.

Introdução
A inseminação artificial (IA) consiste em, após a
obtenção do sémen, depositá-lo no trato genital da
fêmea a ser inseminada. Essa técnica pode ser utilizada
como um meio alternativo quando da impossibilidade
de realização de monta natural, devido a problemas
anatômicos, comportamentais e sanitários, ou ainda,
quando da utilização de sémen refrigerado ou congelado. Sendo de principal relevância este último, que
possibilita a manutenção da capacidade fecundante
em animais de alto interesse zootécnico por um espaço
indeterminado de tempo, além de resguardar tais ani* Correspondência: Rua Aracati, 69, Benfica, Fortaleza – Ceará,
Brasil, 60020 – 240. Telefone: 00 55 85 2214959,
e-mail: legio2000@yahoo.com

mais do estresse causado pelo seu transporte para fins
de acasalamento (Guérin, 1998).
A primeira IA notificada cientificamente foi realizada no final do século XVIII por Spallazani, que
utilizou sémen fresco obtido da vagina de uma cadela
naturalmente acasalada e depositou-o na vagina de
uma outra cadela utilizando uma seringa. Esse procedimento resultou no nascimento de três filhotes após 62
dias (Johnston et al., 2001).
Somente em 1954 foi descrita por Harrop a primeira
IA com sémen canino refrigerado a 4 °C. Após 15
anos, Seager (1969) obteve a primeira gestação utilizando sémen canino congelado, resultando no nascimento de dois filhotes. Nos anos 80, estabeleceu-se a
utilização do sémen canino fresco ou refrigerado e os
resultados têm se aproximado aos obtidos por monta
natural. Porém, os resultados obtidos através da IA
com sémen canino congelado são ainda bastante heterogêneos (Linde-Forsberg e Forsberg, 1989; Silva,
1995). Nesse sentido, o presente estudo apresenta uma
revisão geral acerca dos principais aspectos ligados à
aplicação da IA na espécie canina.

Coleta e análise seminal
De um modo geral, utiliza-se para a inseminação
artificial um macho de escolha do proprietário da
cadela a ser inseminada. Entretanto, com o surgimento
dos bancos de sémen canino, preconiza-se a realização
de uma seleção dos animais doadores. Assim, observase que esta seleção pode exercer um marcado efeito
sobre a fertilidade, tal qual é descrito para outras espécies, visto que existe uma grande variação individual
entre os cães (England, 1993). Por essa razão, a seleção
de reprodutores deve ser feita através de uma detalhada
anamnese, verificando-se o desempenho reprodutivo
anterior do macho e problemas de saúde atuais ou
prévios. Deve também ser procedido um cuidadoso
exame clínico geral e andrológico, que deve incluir a
inspeção e palpação dos órgãos reprodutivos, obser53
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vando-se principalmente o tamanho e a consistência
testicular, visto que cães com espermatogênese anormal
freqüentemente têm testículos de consistência inferior à
normal. Em seguida, deve-se proceder à coleta e avaliação do sémen e inspeção do comportamento de monta
(líbido), podendo ter continuidade com testes hormonais e análises cromossômicas (Christiansen, 1988,
Feldman e Nelson, 1996).
O ejaculado canino é naturalmente dividido em três
frações distintas (Harrop, 1955). A primeira fração
consiste em um fluido claro originado na próstata e
supõe-se ser responsável pela limpeza do canal uretral
(England e Allen, 1992). A segunda fração, rica em
espermatozóides, é de origem testicular e apresenta
volume variável conforme o tamanho testicular e a
variação individual, possuindo aspecto turvo, leitoso
e opalescente (Christiansen, 1988). A terceira fração é
o fluido prostático que deve ser claro e facilmente distinguível da fração espermática. Apresenta um grande
volume e serve como um meio diluidor natural proporcionando o transporte dos espermatozóides no trato
genital da cadela (England e Allen, 1992).
O sémen é facilmente colhido de cães, em especial
daqueles com experiência prévia de acasalamento.
A presença de uma cadela em estro pode melhorar a
qualidade do ejaculado, particularmente no caso de
cães inexperientes ou tímidos. Pode-se ainda congelar zaragatoas impregnadas de secreções vaginais de
cadelas em estro (Silva, 2001) ou impregnadas com
o feromônio sintético metil-ρ-benzoato (Goodwing et
al., 1979), que podem ser passados na região perianal
de uma cadela no momento da coleta do sémen. Assim,
o cão irá reagir como se estivesse diante de uma cadela
em cio.
Diversos métodos foram descritos para a coleta de
sémen nesta espécie, tais como: massagem digital, uso
de vagina artificial, vibrador elétrico e eletroejaculação
(Harrop, 1955; Christiansen, 1988). Segundo Boucher
et al. (1958), a massagem digital permite a obtenção de
um sémen de qualidade superior ao obtido por vagina
artificial, sendo que o primeiro método é especialmente confiável mesmo para cães não condicionados.
Althouse et al. (1991) observaram que a exposição do
sémen fresco às luvas de látex e/ou vinil causa um imediato decréscimo na motilidade espermática, devendose evitar tal contato durante a massagem digital, que é
hoje o método de eleição para a coleta do sémen nesta
espécie.
A massagem digital consiste em massagear o prepúcio do cão na altura do bulbo cavernoso peniano,
até que o animal atinja a ereção parcial. O prepúcio
é então retraído para trás do bulbo e o pênis é apertado com moderada pressão, posteriormente ao bulbo
(Seager e Fletcher, 1972; Christiansen, 1988). O ejaculado é coletado fracionadamente com o auxílio de
um funil de vidro ou plástico que desemboca em tubos
graduados (Gill et al., 1970), devendo-se evitar o contato direto entre o pênis e o material de coleta (Seager
54
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e Fletcher, 1972).
A análise padrão da fração espermática do ejaculado
é rotineiramente utilizada para avaliar a qualidade
do sémen canino, incluindo a observação do volume,
coloração, viscosidade, pH e osmolaridade. A avaliação
microscópica do sémen inclui a observação da concentração e morfologia espermática, bem como a avaliação
subjetiva da porcentagem de espermatozóides móveis
na amostra (motilidade) e a qualidade dessa motilidade,
denominada de vigor (Christiansen, 1988; Feldman e
Nelson, 1996; Johnston et al., 2001). Vale salientar que
diversos métodos de análise seminal computadorizada
(CASA) já foram validados para a espécie canina, entre
eles destacam-se o Analisador de Qualidade Espermática (SQA) e o Hamilton Thorn (HTR), os quais permitem uma avaliação objetiva e precisa dos parâmetros
microscópicos seminais (Iguer-Ouada, 2001).
Embora a relação entre a motilidade e a capacidade
fecundante do espermatozóide canino não esteja totalmente elucidada, a maioria dos pesquisadores ainda
utiliza a motilidade como o principal parâmetro para
a avaliação do sémen canino (Ivanova-Kicheva et al.,
1997). Assim, uma amostra normal de sémen deve
exibir uma motilidade mínima de 70% (Christiansen,
1988). Em seguida, deve-se avaliar o vigor espermático,
que é a qualidade da motilidade exibida pelos espermatozóides móveis, observada em escala que varia de 0 a
5 (Platz e Seager, 1977). Em 1993, Oettlé demonstrou
que a morfologia espermática normal em cães estaria
melhor correlacionada com a fertilidade após IA, do
que a simples observação da motilidade espermática,
sendo que haveria um decréscimo nessa fertilidade
caso fossem utilizadas amostras de sémen apresentando
morfologia espermática normal inferior a 60%.
Diversos outros métodos foram descritos para a
avaliação da qualidade seminal. Dentre estes, podem
ser destacados o teste de termorresistência (Ström et
al., 1997), o teste hipo-osmótico (England e Plummer,
1993), o teste de capacitação e reação acrossômica in
vitro (Hewitt e England, 1998), a análise ultra-estrutural (Rodrigues-Martinez et al., 1993) e os testes de
incubação com oócitos homólogos ou heterólogos
(Mayenco-Aguirre e Perez-Cortéz, 1998; Metcalf,
1999; Larsson e Rodrigues-Martinez, 2000, Mastromonaco et al., 2002).

Processamento de sémen
A IA com sémen fresco oferece taxas de gestação
similares às obtidas com a monta natural (Pereira et
al., 2001). Entretanto, o sémen fresco apresenta pouca
flexibilidade, devendo ser utilizado em um curto período após sua coleta. Segundo England (1999), caso o
volume ou a concentração espermática não seja suficiente para a IA, deve-se realizar uma nova coleta para
incrementar a amostra. Por ocasião da IA, é necessário
realizar a expansão da fração espermática, a qual é
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geralmente realizada adicionando-se o líquido prostático autólogo até ser atingido o volume mínimo desejado (Nothling e Volkmann, 1993; Uchoa et al., 2001;
Silva et al., 2002a). Entretanto, pode-se também fazer
uso de diluidores, como o Tris (Uchoa et al., 2001),
água de coco (Pereira et al., 2001), solução salina
fisiológica (Silva et al., 2002a) e o leite desnatado
(Betini et al., 2001).
Quando não é necessário o emprego imediato do
sémen, sua viabilidade é prolongada através da refrigeração e da adição de diluidores, como o leite desnatado
e a glicina-gema (Cunha e Lopes, 1997), o Tris-gema
(Stornelli et al., 2001) e a água de coco (Fontenelle
et al., 2002). O sémen refrigerado apresenta maior
flexibilidade que o fresco, podendo ser transportado
em garrafas térmicas e manter-se viável por um a cinco
dias, desde que a temperatura seja mantida em torno
de 4 e 5 °C (Province et al., 1984; England e Ponzio,
1996). Recentemente, Iguer-Ouada (2001) obteve êxito
ao prolongar a viabilidade do sémen canino por mais
de 20 dias, através da troca do meio diluidor Tris, conferindo uma renovação de substrato energético para as
células espermáticas.
O sémen canino pode ser ainda congelado e armazenado por tempo indeterminado, permanecendo potencialmente fecundante quando reaquecido e utilizado
em IA. Desse modo, o sémen congelado é o que oferece maior flexibilidade de uso, porém é o que sofre as
mudanças mais drásticas quanto à sua qualidade pósdescongelação (Concannon e Battista, 1989). Diversos
diluidores são utilizados para a congelação do sémen
canino, dentre eles podemos destacar a lactose (Seager,
1969), o Tris (Andersen, 1975), o Triladyl (Nothling
et al., 1995), o Biociphos W482 e o Laiciphos 478
(Silva, 1995), o diluidor comercializado pelo Cryogenetics Laboratory of New England - CLONE (Ström
et al., 1997) e, mais recentemente, um diluidor à base
de água de coco (Cardoso et al, 2003). Entretanto, em
diversas publicações, o tampão Tris tem-se mostrado
superior a outros diluidores, tanto para a refrigeração,
quanto para a congelação, sendo este o diluidor mais
utilizado pela maioria dos grupos de pesquisa da atualidade (Farstad, 1996; Silva et al., 2000).
A gema de ovo de galinha é adicionada ao Tris,
geralmente na proporção de 20% (Linde-Forsberg e
Forsberg, 1989; Silva et al., 2003), por promover a
proteção da célula espermática contra o choque térmico (Watson e Plummer, 1985; Hammerstedt et al.,
1990). Dentre os agentes crioprotetores que podem ser
utilizados destacam-se o glicerol (Polge et al., 1949),
o dimetilsulfóxido (Olar et al., 1989), o metanol (Kim
et al., 1994) e o etileno-glicol (Santos et al., 2001).
Entretanto, o glicerol (CH3H8O3) é o crioprotetor mais
empregado na congelação de sémen canino em concentrações variando entre 2 e 8%, dependendo da composição do diluidor utilizado (Ravaszova et al., 1996;
Silva et al., 2003). Finalmente, pode-se ainda adicionar
ao diluidor a pasta Equex, que é um aditivo comercial
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para sémen, contendo o dodecil-sulfato, o qual possibilita um aumento na resistência aos danos oriundos da
congelação (Rota et al., 1999).
Diversas metodologias têm sido descritas para a
congelação do sémen canino e variam de acordo com
o diluidor e agentes crioprotetores empregados, preconizando o uso de diferentes velocidades de congelação.
Em todas elas, busca-se minimizar o dano causado ao
espermatozóide pelo processamento, visando recuperar um máximo possível de espermatozóides viáveis
(Ström et al., 1997). Dentre os diversos métodos existentes, o mais usual é o descrito por Andersen (1975),
que serve como base para inúmeros estudos onde têm
sido realizadas pequenas modificações nesse método,
alcançando excelentes resultados in vitro (Ström et al.,
1997) e in vivo (Rota et al., 1999; Tsutsui et al., 2000).
Existem também vários protocolos preconizando diferentes temperaturas e velocidades de descongelação
para o sémen canino. Usualmente, este processo é
realizado sob imersão em banho-maria a temperaturas
que variam de 37 oC (Linde-Forsberg, 1991) a 75 oC
(Olar et al., 1989). Ademais, a armazenagem do sémen
canino pode ser realizada em pastilhas (Battista et al.,
1988), tubos de alumínio de 5 mL (Ivanova-Kicheva et
al., 1997) ou, preferencialmente, em palhetas (Cardoso
et al., 2003; Silva et al., 2003).

Monitoramento do ciclo éstrico da cadela
A problemática da obtenção de sucesso através da
IA na espécie canina está diretamente ligada às dificuldades concernentes à determinação do momento ideal
para inseminação nessa espécie de fisiologia reprodutiva particular. Segundo Concannon et al. (1977) a
ovulação ocorreria de maneira sincrónica entre 36 e
50 horas após o pique de hormônio luteinizante (LH).
Os ovócitos emitidos não estariam ainda maduros,
encontrando-se no estado de vesícula germinativa. A
maturação seria então concluída dois a três dias mais
tarde com a emissão do segundo corpúsculo polar
(Holst e Phemister, 1971; Tsutsui, 1989). A partir
desse momento, o ovócito seria fecundável, mas a
sua sobrevivência parece ser muito curta, de apenas
24 a 48 horas (Concannon e Battista, 1989). O limite
máximo de fecundação se encontraria em torno de 6,5
dias depois do pique de LH (Tsutsui, 1989), sendo o
período ideal de fecundação entre três e quatro dias
depois do pique. No entanto, esses estudos não nos
permitem determinar precisamente o momento e o
caráter sincrônico da ovulação (Silva, 1995). Devido a
essa problemática, segue-se uma abordagem dos diversos métodos descritos para o monitoramento do ciclo
éstrico da cadela, visando a determinação do momento
ideal para a realização da IA.
Inicialmente, sugere-se a observação das mudanças
anatômicas e comportamentais da cadela que ocorrem
principalmente durante o proestro, que dura em torno
55
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de 9 dias, caracterizando-se por edemaciação vulvar,
associada a uma descarga serosanguinolenta vaginal,
em resposta às altas concentrações de estrógeno. Usualmente, nesse momento, a cadela atrai os machos, mas
não permite ser acasalada, mantendo a cauda sobre a
vulva e demonstrando um comportamento agressivo
(Johnston et al., 2001). A fase subseqüente é denominada de estro e caracteriza-se pela vulva aumentada
e amolecida, diminuição das descargas vaginais e
aceitação do acasalamento pelo macho (Allen, 1992),
com exibição da vulva através do afastamento da cauda
(Uchoa et al., 2001). No início dessa fase, o estrógeno
atinge seu pique máximo, a partir do qual inicia seu
declínio. Esse pique de estrógeno promove o pique de
LH, que por sua vez é responsável pelo desencadear da
ovulação, que irá culminar na elevação dos níveis de
progesterona (Concannon et al., 1989).
Outro método prático sugerido para o acompanhamento do ciclo éstrico da cadela é a associação
da observação de suas mudanças comportamentais
e anatômicas com a citologia vaginal. Porém, como
este método não é muito preciso, ele fica reservado à
inseminação artificial com o sémen fresco. Assim, tal
método se baseia na observação do perfil citológico da
cadela, o qual sofrerá mudanças bem características de
acordo com as fases do ciclo éstrico (Schutte, 1967). A
inseminação deve ser realizada quando a fêmea estiver
receptiva ao macho e apresentar uma citologia com
pelo menos 70% de células epiteliais superficiais. No
entanto, uma grande parcela de cadelas candidatas a
IA com sémen fresco são justamente aquelas que têm
desvio de comportamento, não aceitando a cópula e não
manifestando comportamento sexual normal. Nesses
casos, o comportamento não pode ser utilizado como
guia, ficando a citologia vaginal como método isolado.
Essa última é excelente para guiar o veterinário dentro
do ciclo éstrico da cadela, mas nem sempre é eficaz
quando utilizada isoladamente (Silva et al., 2002b).
Segundo England e Allen (1989), além da morfologia
celular observada através da citologia vaginal convencional, o padrão de cristalização do muco vaginal das
cadelas em estro deve também ser observado, uma vez
que o mesmo apresentaria alterações de acordo com o
aparecimento do pique estrogênico no decorrer do ciclo
éstrico.
Uma alternativa para aumentar a eficiência na determinação do momento ótimo para IA é o acompanhamento da cadela por vaginoscopia (Lindsay, 1983).
Baseando-se nesse método, o momento ideal para a realização da IA seria quando a mucosa vaginal apresentar
pregas fortemente angulosas e de coloração pálida
(Johnston et al., 2001). Tanto os endoscópios fibro-ópticos, quanto proctoscópios pediátricos, com diâmetro
inferior a 12 mm, podem ser utilizados na maioria das
cadelas a fim de se visualizar as mudanças na região
cranial da vagina. O uso de ambos os instrumentos
requer prática e atenção, no intuito de não causar danos
à estrutura anatômica da cadela (Burke, 1986).
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O método mais eficiente para se determinar o
momento ótimo para a IA é através da dosagem de
progesterona plasmática, uma vez que a cadela é a
única dentre as fêmeas domésticas que apresenta uma
evolução da progesteronemia dois a três dias antes da
ovulação (Johnston et al., 2001). Os valores de progesterona sérica são inferiores a 1,0 ng/mL durante
o anestro e a maior parte do proestro e rapidamente
começam a aumentar nas proximidades do pique de LH
(Concannon et al., 1989). A dosagem da progesteronemia é hoje uma prática rotineira que pode ser feita com
auxílio de kits semiquantitativos comerciais do Enzime
linked Imunosorbent Assay (ELISA) ou por laboratórios
especializados que fornecem valores quantitativos obtidos por radioimunoensaio (RIA). O RIA é geralmente
o mais acurado das duas técnicas, sendo, entretanto,
mais caro e requerendo maior tempo de execução
(Johnston et al., 2001). Segundo Johnston et al. (2001),
o momento ideal para a realização da IA seria dois dias
após a progesterona ter atingido concentrações entre
4 e 10 ng/mL. Dosagens paralelas de progesterona e
hormônio luteinizante (LH) mostraram que o início da
elevação significativa da progesteronemia corresponde
ao pique do LH, o qual pode ser uma referência importante para definir-se as datas da inseminação, uma vez
que a ovulação costuma ocorrer 48 horas após o pique
desse hormônio (Guérin, 1998). Atualmente, testes
de RIA e ELISA encontram-se comercialmente disponíveis para a dosagem do LH sérico. No entanto, a
mensuração desse hormônio apresenta o inconveniente
da necessidade de diversas coletas sanguíneas diárias
(Johnston et al., 2001).
Hase et al. (2000) investigaram o uso da ultrasonografia como método para predizer a ovulação na
cadela. Entretanto, a ocorrência da ovulação só foi
observada em 54,5% das cadelas estudadas. Por outro
lado, Silva et al. (1996) já haviam verificado a dificuldade de se determinar a ovulação na cadela por ultrasonografia, em virtude da presença de uma bolsa de
tecido conjuntivo circundando o ovário.
Mudanças na resistência elétrica dos fluidos vaginais
têm sido utilizadas com sucesso na determinação do
momento ideal para a inseminação em Raposas Azuis
e Prateadas (Fougner, 1989). Esse método foi também
descrito para a espécie canina, tendo sido constatado
sucesso, desde que o detector de resistência elétrica
seja sempre colocado na mesma posição da vagina da
cadela. No entanto, a extensa variação no tamanho da
vagina das cadelas nas diversas raças dificulta o procedimento nessa espécie (Johnston et al., 2001).

Vias de inseminação artificial
A IA intravaginal (IAIV) consiste na deposição do
sémen na vagina da cadela e apresenta-se como a via
de escolha na maioria dos casos, por ser de fácil execução e por oferecer bons resultados de um modo geral.
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Para a IAIV pode-se utilizar uma pipeta rígida de vidro
ou plástica, geralmente utilizada para a inseminação
de bovinos (Seager e Fletcher, 1972; Seager e Platz,
1977); um pênis artificial, que consiste em um dispositivo plástico preenchido por ar, imitando as dimensões
do pênis do cão (Kojima et al., 1996ab) ou a sonda de
Osíris (Mialot et al., 1985).
A sonda de Osíris é uma pipeta plástica flexível
munida de um pequeno balão inflável na sua extremidade distal, imitando o enchimento dos bulbos erécteis
do pênis do cão durante o coito e impedindo o refluxo
do sémen. O balonete evita também o recuo da sonda
e estimula o peristaltismo vaginal, tal qual ocorre no
coito. Essa sonda realiza a aspersão do sémen diretamente na porção cranial da vagina (Mialot et al., 1985).
No protocolo clássico de IAIV, recomenda-se a elevação do trem posterior da cadela por 5 a 20 minutos,
visando-se evitar o refluxo do sémen (Seager, 1986).
Porém, Pinto et al. (1998) observaram que a redução
no tempo de elevação do trem posterior de 10 para 1
minuto não compromete a fertilidade, nem a prolificidade das cadelas. Além disso, Tsutsui et al. (1989)
citam que os espermatozóides caninos conseguem atingir o corno uterino um a dois minutos após a deposição
vaginal do sémen.
A IA por via intrauterina (IAIU), que consiste na
deposição do sémen diretamente dentro do útero, fica
reservada para casos particulares, onde a via vaginal
poderia comprometer os resultados da IA, como, por
exemplo, na utilização de um sémen congelado com
baixa qualidade pós-descongelação (Silva, 1995).
Segundo Johnston et al. (2001), a IAIU pode ainda ser
utilizada como uma alternativa para melhorar as taxas
de fertilidade de machos oligospérmicos, ou seja, com
um baixo número de espermatozóides no ejaculado.
Várias abordagens têm sido realizadas com o intuito
de se desenvolver técnicas para a IAIU, na qual a deposição do sémen é realizada diretamente dentro do útero
da fêmea por via transcervical ou através de procedimentos cirúrgicos transabdominais como a laparotomia
e laparoscopia.
A IAIU via transcervical não é uma técnica fácil de
ser executada e, em alguns casos, a tranqüilização do
animal pode ser necessária. O cateterismo cervical foi
adaptado para a espécie canina a partir de experimentos prévios realizados na raposa azul (Fougner et al.,
1973). Na cadela, esta técnica exige destreza do operador devido à anatomia particular do cérvix e à presença
da prega médio-dorsal da vagina (Pineda et al., 1973;
Linde, 1978; Lindsay, 1983). Assim, para sua execução
são utilizados uma bainha plástica e o catéter escandinavo, o qual é transpassado através do cérvix, sendo
este palpado por via abdominal, permitindo a deposição do sémen diretamente no corpo uterino. O catéter
escandinavo consiste em um catéter metálico com
0,75 a 1,0 mm de diâmetro, sendo comercializado em
três diferentes tamanhos: 20, 30 ou 40 cm (Andersen,
1975).
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A IAIU por laparotomia foi desenvolvida no intuito
de transpor as dificuldades do cateterismo cervical. No
entanto, essa técnica comporta uma intervenção cirúrgica com todos os riscos implícitos. Além disso, uma
anestesia profunda poderia interferir na motilidade uterina e na migração oocitária (Tsutsui et al., 1989).
A IAIU por laparoscopia, apesar de ser considerada
uma técnica semicirúrgica, tem caráter pouco invasivo
e é de rápida execução, uma vez que o sémen pode ser
depositado em apenas um corno uterino, haja vista que
os espermatozóides rapidamente migram para o outro
corno (Tsutsui et al., 1989). Os resultados obtidos após
IAIU por laparoscopia, tanto com sémen fresco, como
com sémen congelado, têm sido satisfatórios (Silva,
1995).
Em alguns países europeus, a realização de inseminações por métodos cirúrgicos, existindo a possibilidade do procedimento não-cirúrgico, é considerada
antiética (Farstad, 2000). Assim, a endoscopia vaginal
parece ser o método do futuro para a sondagem do colo
uterino, uma vez que ela possui a grande vantagem de
possibilitar a visualização da abertura do cérvix sem a
necessidade de sedação do animal (Wilson, 1993; Shin
et al., 1997). Segundo Wilson (1993), esse método
proporcionaria taxas de concepção em torno de 80%,
mesmo com a utilização do sémen congelado. Para
sua execução, é utilizado um endoscópio fibro-óptico
rígido conectado a uma fonte luminosa e um cateter
urinário, sendo necessária a palpação abdominal para
auxiliar a guiar tais instrumentos.

Eficiência da inseminação artificial
A IA com sémen canino fresco, contendo um
número adequado de espermatozóides, proporciona
resultados de fertilidade similares àqueles obtidos
pela monta natural (Pereira et al., 2001; Uchoa et al.,
2001; Silva et al., 2002a), a qual, segundo Daurio et
al. (1987), apresenta eficiência em torno de 85% nesta
espécie.
No uso do sémen refrigerado, Pinto et al. (1999)
obtiveram 90% e 100% de fertilidade em cadelas submetidas a IAIV com sémen refrigerado por 24 e 48
horas, respectivamente. Mas, segundo Guérin (1998),
os resultados são geralmente inferiores àqueles obtidos
com o sémen fresco, sendo obtida uma taxa de fertilidade em torno de 70%. Além disso, o sucesso desse
método estaria dependente de uma boa coordenação
entre o envio do sémen e o momento de realização da
inseminação.
As taxas de concepção observadas após IA com
sémen congelado são sensivelmente inferiores às
obtidas com sémen fresco (Linde-Forsberg e Forsberg,
1989). Esse fato é provavelmente devido à viabilidade
e fecundidade reduzida dos espermatozóides congelados. Isso pode ser devido ao processo de congelação e
descongelação, à qualidade do sémen após congelação,
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aos tipos de meios utilizados, dentre outros fatores. De
fato, segundo Concannon e Battista (1989) e Fontbonne
e Badinand (1993b), a viabilidade do espermatozóide
após descongelação pode variar de 12 a 24 horas.
Ademais, no uso de sémen congelado, as taxas de
concepção são geralmente mais altas quando o sémen
é depositado no útero, comparado à deposição vaginal
(Olar et al., 1989; Concannon e Battista, 1989). Entretanto, Silva (1995) descreve 100% de gestação para a
IAIU por laparotomia e a IAIV utilizando-se a sonda
de Osíris com o sémen congelado, o que implica que
a própria metodologia de inseminação pode influenciar
os resultados. Resultados semelhantes foram também
descritos por Fontbonne e Badinand (1993a), os quais
encontraram taxa de fertilidade de 52,6% a partir de
IAIV com a sonda de Osíris, e 73,6% em IAIU transcervical por cateterismo, não sendo evidenciadas diferenças estatísticas entre os dois métodos.
Com relação ao número de IA, Uchoa et al. (2001)
e Silva et al. (2002a) sugerem a realização de duas
inseminações, geralmente, com intervalos de 48 horas,
utilizando o sémen a fresco. Esse mesmo número de
inseminações é sugerido por Silva (1995) para a utilização de sémen congelado. Ademais, no uso de sémen
refrigerado por até 11 dias, Iguer-Ouada (2001) obteve
50% de fertilidade após a realização de uma única IA.
O número mínimo de espermatozóides requerido para
a IA não está bem estabelecido. Taxas de fertilidade
satisfatórias já foram obtidas com doses inseminantes
de 35 x 106 espermatozóides móveis após IAIU e de
50 x 106 espermatozóides móveis após IAIV (Wilson,
1993). De um modo geral, a IAIU requer uma menor
concentração de espermatozóides por IA do que a técnica de IAIV.
Segundo Guérin (1998), a fertilidade entre as raças é
bastante variável, sendo ainda constatado que o número
de espermatozóides por ejaculado varia proporcionalmente de acordo com o tamanho do cão. Assim, talvez
seja necessário aumentar a dose inseminante para as
raças de grande porte, uma vez que esse maior número
de espermatozóides poderia estar correlacionado a um
maior comprimento do aparelho genital da cadela.

Considerações finais
Apesar da difundida utilização da IA na espécie
canina na atualidade, são necessários ainda um maior
conhecimento e controle dos fatores que podem
influenciar seu sucesso. Assim, diversos estudos continuam a ser conduzidos visando encontrar metodologias
de preservação de gametas que permitam uma perda
mínima da qualidade seminal, uma maior eficácia na
determinação do momento ideal para a inseminação e
utilização de uma via eficiente que não traga riscos ao
animal.
Entende-se, desse modo, que a IA em cães seria
apenas o começo de uma nova era para a reprodução
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e otimização do material genético de canídeos domésticos e selvagens, uma vez que as biotecnologias estabelecidas para a espécie canina poderiam servir como
base para estudos visando a preservação e difusão do
material genético oriundo de canídeos selvagens ameaçados ou em extinção, haja vista a similaridade filogenética entre tais espécies (Wayne e Vila, 2001).
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