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1 . Justificativa/Caracterização do Problema 

 A possibilidade de utilizar sêmen coletado do epidídimo representa tanto um recurso para 
aproveitamento de material genético de animais de boas características produtivas, como possibilita 
conservar germoplasma de animais de valor afetivo e de espécies silvestres ameaçadas. (Macente, et. al., 
2018; Platz et.al., 1978 Tsutsui et al., 2000a). 

 Segundo Bedford, (1994), a cauda do epidídimo de touros mantem o espermatozoide viável por 15 
dias, enquanto que no ejaculado a funcionalidade destes gametas permanece por 24 horas. Também foi 
observado que a motilidade e o vigor espermático do sêmen fresco do epidídimo, ou descongelado, foram 
semelhantes aos encontrados para o sêmen ejaculado, confirmando a viabilidade das células em tecnologias 
reprodutivas (Barbosa et. al. ,2012). Chatdarong et. al. (2009), demostraram que os espermatozoides de 
gatos obtidos de epidídimos congelados, mantiveram sua motilidade, integridade acrossômica e morfologia 
viáveis após o descongelamento do órgão. Segundo estes autores, existem elementos teciduais 
epididimários, como a lecitina, que protegem os gametas de alterações causadas por baixas temperaturas. 
Yang et. al. (1993), afirmam que gametas adquiridos desta forma são aptos para fecundar o oócito, pois são 
substâncias presentes no plasma seminal que bloqueiam os mecanismos relacionados com a fertilização, 
através de alterações metabólicas e bioquímicas em sua estrutura. Sendo assim, após o efeito destas 
substâncias o espermatozoide precisará passar por uma capacitação para readquirir condições de fertilizar.  
 Apesar dos avanços com a utilização de espermatozoides coletados do epidídimo em bovinos, 
ainda são necessários ajustes nos protocolos de coleta, congelação e descongelação em outras 
espécies. Apesar deTittarelli et al. (2006) reportarem boa viabilidade do sêmen felino estocado na cauda 
do epidídimo a temperatura de refrigeração, ainda é fundamental adequações no diluente, uma vez que 
no descongelamento observa-se extensa perda acrossômica e redução na motilidade dos 
espermatozoides (Macente et. al., 2018). Na espécie canina as biotecnologias reprodutiva mais 
utilizaddas é a inseminação artificial (Makloski, 2012) e a criopreservação do sêmen (Madeira et. al., 
2010). Entretanto, os resultados de fertijlização com a utilização de sêmen canino submetido aos 
protocolos de congelação e descongelação não são constantes (Shafer-Somi e Aurich, 2003). Algumas 
pesquisas nesta espéice tem buscado aprimor os meios de diluentes para criopreservação de sêmen 

epididimário utilizando água de coco e TRIS (Tris-hidroximetil-aminometano - H2NC(CH2OH)3) 
(Ponglowhapan et al., 2006; Hori et. al., 2005). Mota Filho et al. (2014) consideram que diluentes com 
água de coco resultam em melhor preservação da morfologia espermática após o descongelamento, 
enquanto outras pesquisas informam o alto potencial antioxidantes da Euterpe oleracea (açaí) (Gordo, 
et. al., 2012). A utilização de antioxidantes no meio de criopreservação de espermatozoides é 
importante, pois estas células sofrem estresse oxidativo, comprometendo sua viabilidade (Thwanut et. 
al., 2008). Com o intuito de minimizar as alterações sobre os espermatozoides causadas pelas espécies 
reativas de oxigênio (ROS), pesquisas realizadas em algumas espécies, incluindo cães, adicionaram 
antioxidantes nos meios de criopreservação de sêmen, mas obtiveram resultados contraditórios. 
(Breininger et al., 2005; Michael et al., 2007; Satorre et al., 2012). A adição de cisteína, ou trolox (um 
análago da vitamina E), ao meio com gema de ovo e Tris, melhorou a motilidade e preservou a 
integridade da membrana celular e do DNA de espermatozoides de gatos, mas não preservou a 
integridade acrossômica (Thuwanut et al., 2008). Também foi observado nesta espécie que a adição de 
glutationa peroxidase no diluente de gema de ovo com Tris não foi eficiente para proteger os 
espermatozoides de gatos da reação da peroxidação lipídica, causando baixa taxa de motilidade 
(Thuwanut et al., 2010). Sendo assim, aprofundar os estudos em conglemamento de espermatozóides 
coletados do epidídmo possibilitara a ampala utilização dos gametas coletados por esta biotecnologia. 
 

 

 
2 . Objetivos 

Objetivo geral: 



 

Avaliar a viabilidade do sêmen de cães e gatos coletados do epidídimo para fertilização, após o 
processo de criopreservados com meios diluentes contendo antioxidantes. 

 

Objetivos específicos: 

 Avaliar os espermatozoides coletado da cauda do epidídimo de cães e gatos segundo sua 
cinética, morfologia, metabolismo mitocondrial e integridade estrutural; 

Avaliar os efeitos de antioxidantes (Euterpe oleracea) no meio de criopreservação de espermatozoides 
coletado da cauda do epidídimo de cães e gatos, segundo sua cinética, morfologia, integridade de 
membrana plasmática, integridade do acrossomo, atividade mitocondrial e enzimática de 
antioxidantes; 

Avaliar os efeitos de antioxidantes no meio de criopreservação de espermatozoides coletado da cauda 
do epidídimo de cães e gatos, segundo sua morfologia ultraestrutural. 

 
 
3 . Metodologia e Estratégias de Ação 

Para este estudo não houve experimentação de animais. Apenas foi aproveitado material recolhidos de 
animais que foram orquiectomizados, segundo iniciativa dos proprietários, na Clínica Veterinária de 
Ensino da Facudade de Medicina Veterinária – UFJF.  Sendo assim, não houve necessidade de parecer 
da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) para a parte experimental desta pesquisa. 
 
COLETA DOS ESPERMATOZÓIDES DA CAUDO DO EPIDÍDIMOS. 
 Serão coletados o conjunto testículo e epidídimo de 20 cães e 20 gatos orquiectomizados na 
Clínica Veterinária de Ensino. Logos após o procedimento cirúrgico os órgãos serão acondicionados em 
recipiente térmico a 4ºC, para serem transportado para o Laboratório de processamento histológico do 
Departamento de Morfologia da UFJF. Amostras de sêmen da cauda do epidídimo serão coletadas pelo 
método de fatiamento, descrito por Nichi e Colaboradores (2007). O conteúdo removido será diluído em 
1ml de tampão Fosfato-Salino (PBS-Phosfate Buffer Saline; pH= 7,4; 0,01M) a temperatura ambiente. 
 
AVALIAÇÃO DA CINÉTICA ESPERMÁTICA 
 Uma alíquota do sêmen coletado será avaliada em microscópio óptico de campo claro, sendo 
mensurado em espectrofotômetro a concentração de espermatozoides recuperados. Também será 
avaliado a motilidade total (Motilidade, %), motilidade espermática progressiva (Movimento progressivo, 
%) e Velocidade Média de percurso (VAP, µm/s). 
 
 
AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DE MEMBRANA PLASMÁTICA  
 A integridade da membrana plasmática e a posição da gota citoplasmática (proximal, distal) serão 
avaliados com a adição dos corantes Eosina/ Nigrosina em uma alíquota do sêmen diluído em PBS. 
Esta metodologia permite identificar indiretamente lesões na membrana através da penetração da 
Eonsina, que confere a cor rosa ao citoplasma da célula. 
 
CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN RECUPERADO DO EPIDÍDIMO 
 Parte do sêmen recuperado do epidídimo dos animais será congelado, utilizando meio Tris- gema 
com antioxidante a base de extrato de folha de Plinia cauliflora (jaboticaba), enquanto a outra parte não 
terá a adição do antioxidante. 
Os mesmos parâmetros descritos anteriormente serão utilizados para avaliar o sêmen criopreservado 
após o descongelamento. 



 

 
LEVANTAMENTO DA INTEGRIDADE ACROSSOMAL E ATIVIDADE MITOCONDRIAL DO SÊMEN 
CRIOPRESERVADO 
 No sêmen descongelado será adicionado os corantes Fast Green – Rosa Bengala para identificar 
a integridade do acrossomo. Para observar a atividade mitocondrial será emprega um princípio de 
citoquímica, utilizado o reagente 3’3 Diaminobenzidina (DAB) que evidencia mitocôndrias ativas através 
de uma pigmentação marrom. 
 
INVESTIGAÇÃOD DA ATIVIADE ENZIMÁTICA DE ANTIOXIDANTES DO SÊMEN 
CRIOPRESERVADO 
 A atividade enzimática será observada através da mensuração das enzimas Superóxido 
Dismutase (SOD) e Glutationa Peroxidas por espectrofotometria. 
 
 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 Os dados obtidos dos grupos tratados (sêmen congelado com antioxidante (Plinia cauliflora) e 
sem antioxidante) serão expressos com média e ± erro padrão. Os valores pareados serão analisados 
através da ANOVA, utilizando o teste de Student. Será considerado P<0,05 como valor de probabilidade 
para determinar resultados estatisticamente relevantes. 
  
 
4 . Resultados e os impactos esperados 

 É esperado neste estudo informações que permitam o aprimoramento de meios de 
criopreservação para sêmen de cães e gatos coletados do epidídimo, possibilitado o armazenamento 
de material genético após o óbito ou impossibilidade reprodutiva dos animais.  
 
 
5 . Cronograma 

 

ATIVIDADES 2022 2021 
set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ags 

Adequação do delineamento 
experimental 

X X           

Orquiectomias de cães e gatos  X X X X X X X X    

Avaliação do sêmen coletado da 
cauda do epidídimo (cinética 
espermática, integridade da 

membrana plasmática e 
posicionamento da gota 

citoplasmática) 

 X X X X X X X X    

Criopreservação do sêmen 
coletado com e sem antioxidante 

(Euterpe oleracea) 

 X X X X X X X X    

Avaliação do sêmen após 
descongelamento (cinética 
espermática, integridade da 

membrana plasmática, 
posicionamento da gota 

citoplasmática, integridade 

 X X X X X X X X    



 

acrossomal, atividade mitocondrial 
e ativiade enzimática de 

antioxidantes. 

Análise dos dados        X X X X X 

Compilação dos resultados das 
análises, preparo de material para 
divulgação em congressos, revista 
cientifica e na semana de iniciação 

científica da UFJF. 

         X X X 

 
 
6. Orçamento 

 Serão utilizados recursos próprios do coordenador e a infraestrutura do Departamento de 
Morfologia para o desenvolvimento da parte experimental deste estudo. 
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