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RESUMO 

A cinofilia e a criação comercial de cães têm demonstrado expansão 

promissora atualmente. A raça Buldogue Inglês está entre as mais desejadas, porém, 

os índices reprodutivos da mesma são frequentemente insatisfatórios. Neste estudo, 

cães da raça Buldogue Inglês serão submetidos ao exame andrológico e seminal, com 

a finalidade de padronizar as características reprodutivas da raça. 

 

INTRODUÇÃO 

Com a evolução social, a relação entre cães e homens estreitou-se e os cães 

tornaram-se membros da família. Neste contexto, a cinofilia busca uma maior 

eficiência na criação e seleção genética das raças. A este encontro, está o 

desenvolvimento de biotécnicas aplicadas à reprodução, como a inseminação artificial 

e criopreservação do sêmen canino. 

O ejaculado canino é dividido em três frações: a fração pré-espermática, de 0,5 a 5 

mL, a fração rica em espermatozoides, com volume variável de 1 a 4 mL e a fração 

pós-espermática, entre 2,5 a 80 mL (RODRIGUES, 2009 apud JOHNSTON et al., 

2001). O evidente sortimento nos valores fisiológicos de cada uma das frações é 

justificado pela pluralidade de raças, das toys às gigantes. A concentração total de 

espermatozoides varia de 300 milhões a 2 bilhões, entretanto, não há na literatura 

científica vigente, estudos que investiguem as particularidades andrológicas das raças 

caninas, que podem variar consideravelmente em relação ao porte, constituição 

anatômica e genética (RODRIGUES, 2009 apud JOHNSTON et al., 2001). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo é realizar a padronização reprodutiva e seminal de 

cães machos da raça Buldogue Inglês, por meio da realização de exame andrológico 

completo, comparando-a com os valores de referência para a espécie canina no geral. 

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

1) Seleção dos animais. 

Quinze (15) cães da raça Buldogue Inglês, não castrados, de 3 e 6 anos serão 

submetidos ao exame clínico geral e serão descartados os que apresentem, ou 

tenham apresentado nos dois meses prévios, quaisquer doenças que possam 



interferir na qualidade reprodutiva, que tenham feito uso de medicamentos anti-

inflamatórios, antibióticos ou recebam suplementação vitamínica. Todos os animais 

deverão ser alimentados com ração comercial e água ad libitum. 

 

2) Avaliação física geral e específica 

O aparelho reprodutor será avaliado por meio da inspeção e palpação de todos 

órgãos reprodutores, e mensuração testicular (altura, largura e perímetro escrotal). A 

consistência testicular será classificada com nota de um a cinco, sendo a consistência 

mais flácida pontuada com um e a mais firme pontuada como cinco.  

 

3) Colheita e avaliação do sêmen 

Será realizada pela técnica da mão enluvada, com o sêmen colhido em um funil 

de vidro acoplado à mamadeira contendo tubo coletor Falcon®, imerso em água a 

37°C. As três frações seminais serão colhidas em tubos separados. Cada animal será 

submetido a duas colheitas seminais, com intervalo mínimo de 30 dias. Para os que 

nunca tenham colhido sêmen, ou que a última colheita tenha ocorrido há mais de 

quatro semanas da primeira avaliação, o primeiro ejaculado será descartado e o 

animal deverá ser novamente avaliado após uma semana, procedendo, então, a 

colheita experimental. Após a colheita, os tubos serão mantidos à 37ºC, a primeira 

fração será desprezada e as segunda e terceira frações serão homogeneizadas e 

avaliadas, como a seguir: 

I. Exame macroscópico do sêmen: volume, cor, odor, aspecto e 

mensuração do pH; 

II. Análise imediata de motilidade total (%), movimento progressivo retilíneo 

(%) e vigor espermático de sêmen puro analisado em microscópio ótico; 

III. Quantificação espermática em câmara de Neubauer, com o resultado 

será expresso em número de espermatozoides por milímetros de sêmen; 

IV. Estudo da morfologia espermática. Os defeitos da cauda dos 

espermatozoides serão avaliados pela técnica da câmara úmida, em que 

uma mistura de sêmen e solução tamponada de formol a 10% será avaliada, 

após 24h, em microscopia ótica, com aumento de 400x. Os defeitos de 

cabeça e peça intermediária serão avaliados pela técnica de esfregaço em 

lâmina de vidro, contra-corada com kit de coloração comercial Panótico 

Rápido® e avaliado em microscopia ótica, a 400x. Serão contadas 200 



células e o total de defeitos deve ser no máximo 10% de alterações 

morfológicas primárias e 20% de alterações morfológicas secundárias 

(CUNHA, 2008). 

4) Análise Estatística. 

Os dados obtidos serão analisados através do programa SAS System for 

Windows 9.3 (SAS, 2000), com nível de significância utilizado de 5%.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se padronizar as características andrológicas e seminais de cães da 

raça Buldogue Inglês, contribuindo com a eficiência reprodutiva em canis comerciais, 

tornando mais assertiva e acurada a avaliação reprodutiva pelo médico veterinário de 

machos buldogues ingleses, com relação à capacidade fértil e qualidade dos gametas 

para criopreservação. Ademais, estes dados servirão futuramente, como base teórica 

comparativa para as demais raças caninas.  
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