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“O sucesso é uma consequência e não um objetivo.” 

Gustave Flaubert 

 



 

RESUMO 

 

CARVALHO, C. P. T.  Avaliação do processo de congelação do sêmen equino in natura 

diluído, 5°C, -55°C e pós-descongelação. [Evaluation of the freezing process of extender 

equine semen, 5°C, -55°C and thawing]. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Fa-

culdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 

 

 

Durante o processo de criopreservação o espermatozoide passa por diversas mudanças físico-

químicas, podendo ocasionar variados graus de lesões as células espermáticas. Determinar o 

momento do processo de congelação pelo qual o espermatozoide está mais suscetível às injúrias 

seria importante passo para progresso do processo de congelação e, com isso, a fertilização. O 

objetivo foi avaliar o efeito do processo de congelação na integridade das membranas 

plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial (PIAIA) integridade das membranas 

plasmática (MPI), acrossomal (AI), potencial mitocondrial (APM) e citoesqueleto de 

espermatozoides equinos in natura diluído, 5°C, -55°C e -196°C. Além de, estudar as etapas de 

refrigeração, congelação e dentro da congelação, a etapa de supercooling. Assim como, 

verificar o efeito de duas curvas de congelação (-15°C/min e -33°C/min) durante o supercooling 

5°C à -55°C, para isto, foram utilizadas duas máquinas de congelação modelo TK 3000. Para 

desenvolvimento do experimento, o sêmen foi envasado em palhetas de 0,5mL com 

concentrações de 100x106 espermatozoides/palheta e submetidos a uma curva 1 (rápida; -

0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, -33°C/min de 5°C 

até -80°C e, -10°C/min de -80°C para -120°C) e a outra para uma curva 2 (lenta; -0,25°C/min 

de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, -15°C/min de 5°C até -80°C e, 

-10°C/min de -80°C até -120°C). Para realização do experimento foram utilizados 4 garanhões 

com 6 repetições. Os dados obtidos dos procedimentos experimentais foram analisados com 

auxílio do software Statistical Analysis System for Windows SAS®, versão 9.3 (SAS, 2005). 

Não houve diferença estatística significativa (P>0,05) entre as duas curvas de congelação 

usadas. No entanto, houve efeito de tempo (P<0,05) para todas as características estudadas.  

Quando foi analisado progressivamente a criopreservação in natura diluído, 5°C, -55°C e -

196°C, foi observado que as lesões progrediram com a congelação. Entretanto, quando 

estudado, as etapas do processo de congelação, a refrigeração in natura diluído até 5°C, 

supercooling dentro da congelação de 5°C até -55°C e congelação -55°C até -196°C, assim, o 

citoesqueleto sofreu maior despolimerização durante a refrigeração, entretanto, a membrana 

acrossomal, sofreu danos reduzidos durante esta etapa. Para MPI e APM ocorreu maior 



 

porcentagem de redução da integridade no momento final da congelação -55°C até -196°C, 

assim, como PIAIA influenciada pela redução de MPI e APM, sofrerem mais injúrias, nessa 

etapa. De uma forma geral, o processo de congelação causa danos irreversíveis ao 

espermatozoide equino. Sendo que, a refrigeração causou maior despolimerização do 

citoesqueleto, porém, praticamente não afetou o acrossomo. A redução de células com MPI, 

APM e PIAIA, ocorre no momento final da congelação -55°C e -196°C. O acrossomo é a 

membrana que menos lesa com o processo de congelação. Também, observamos similaridade 

entre as curvas de congelação rápida (-33°C/min) e lenta (-15°C/min), para os parâmetros 

estudados. Assim, este estudo permitiu avaliar progressivamente a resposta biológica do 

espermatozoide durante a criopreservação, obtendo um compreensão dinâmica e quantitativa, 

dos momentos mais críticos para o espermatozoide, para as características avaliadas e técnicas 

utilizadas. 
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ABSTRACT 

 

 

CARVALHO, C. P. T.  Evaluation of the freezing process of extender equine semen, 5°C, 

-55°C and thawing. [Avaliação do processo de congelação do sêmen equino in natura di-

luído, 5°C, -55°C e pós-descongelação]. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 

2017. 

 

 

During the cryopreservation process the sperm cells undergo several physico-chemical changes, 

which can cause varying degrees of injury to the sperm cells. Determining the timing of the 

freezing process by which sperm is most susceptible to injury would be an important step in 

progressing the freezing process and thus fertilization. The objective was to evaluate the effect 

of the freezing process on the integrity of plasma membranes, acrosomal and mitochondrial 

potential (PIAIA) plasma membranes integrity (MPI), acrosomal (AI), mitochondrial potential 

(APM) and equine spermatozoa diluted in natura, 5°C, -55°C and -196°C. In addition to, study 

the steps of refrigeration, freezing and within freezing, the stage of supercooling. The freezing 

curves -15°C/min and -33°C/min during supercooling 5°C to -55°C were used to verify the 

effect of two freezing machines model TK 3000. For the development of the experiment, the 

semen was packed in 0.5mL straw with concentrations of 100x106 spermatozoa/straws and su-

mitted to a curve 1 (fast; -0.25°C/min from 22°C to 5°C, with a period of 20 minutes for stabi-

lization, -33°C/min from 5°C to -80°C and -10°C/min from -80°C to -120°C) and the other for 

a curve 2 (with a period of 20 minutes for stabilization, -15°C/min from -5°C to -80°C and -

10°C/min from -80°C to -120°C). For the experiment, 4 stallions with 6 replicates were used. 

The data obtained from the experimental procedures were analyzed with the aid of Statistical 

Analysis System for Windows SAS®, version 9.3 (SAS, 2005). There was no significant statis-

tical difference (P> 0.05) between the two freezing curves used. However, there was a time 

effect (P <0.05) for all the characteristics studied. When cryopreservation was progressively 

analyzed (semen extender, 5°C, -55°C and -196°C), it was observed that the lesions progressed 

with freezing. However, when studied, the steps of the freezing process, refrigeration (in natura 

diluted to 5°C), supercooling within freezing 5°C to -55°C and freezing -55°C to -196°C, thus, 

the cytoskeleton underwent greater depolymerization during refrigeration; however, the acro-

somal membrane was almost not damaged during this stage. For MPI and APM, a higher per-

centage of integride reduction occurred at the final freezing point -55°C to -196°C, thus, as 

PIAIA, probably due to MPI and APM, suffered more injuries at this stage. In general, the 



 

freezing process causes irreversible damage to the equine sperm. Since, the refrigeration caused 

greater depolymerization of the cytoskeleton, however, it practically did not affect the acro-

some. The reduction of cells with MPI, APM and PIAIA, occurs at the final moment of freezing 

-55°C and -196°C. The acrosome is the membrane that suffepe damages from freezing process. 

Also, similarities were observed between the freezing (-33°C/min) and slow (-15°C/min) free-

zing curves for the studied parameters. Thus, this study allowed to progressively evaluate the 

spermatozoid biological response during cryopreservation, obtaining a dynamic and quantita-

tive understanding of the most critical mommies for the spermatozoon, for the evaluated para-

meters and techniques used. 

 

Keywords: Freezing. Sperm. Equine. Supercooling. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

O aumento do uso de biotecnologia na reprodução animal e o desenvolvimento de 

técnicas que beneficiam o processo de congelação e armazenamento de sêmen têm proporcio-

nado melhor aproveitamento de garanhões de alto potencial genético. 

 O sêmen congelado possui numerosos benefícios, dentre eles incluem facilidade de 

transporte, maior acesso a sêmen de garanhões de genética superior, prevenção de transmissão 

de doenças venéreas, melhoramento genético, utilização de sêmen de animais mortos, não há 

necessidade da ida da égua até o garanhão, colheita de sêmen fora da estação de monta para 

armazenamento e utilização de animais que estão em competição. 

Com as associações de criadores de equinos tornando-se cada vez mais abertas para 

inserção de biotecnologias e sendo um dos objetivos o melhoramento genético permitindo o 

registro de potros produzidos a partir do sêmen congelado, surge a necessidade de avanços na 

técnica de congelação do sêmen equino para aumentar a fertilidade. Para isto, é necessário me-

lhor compreensão e identificação dos momentos pelos quais os espermatozoides estão mais 

suscetíveis a danos durante o processo de congelação, ainda que, exista diferença de fertilidade 

entre garanhões quando utilizado sêmen criopreservado (SQUIRES et al., 2003; MOORE et al., 

2006).  

Assim, a utilização de espermatozoides criopreservados de garanhões tem impulsio-

nado a inseminação artificial. No entanto, ainda apresenta reduzida fertilidade em relação ao 

sêmen refrigerado e ao in natura diluído (MOORE et al., 2006), com taxas de gestação variando 

entre 35 a 90% quando comparado ao sêmen refrigerado e in natura diluído (MORRIS e AL-

LEN, 2002). Isto demonstra a necessidade de novos estudos com o objetivo da redução dessa 

variabilidade. 

Muitos fatores devem ser considerados quando tem o propósito de congelar sêmen de 

um garanhão, já que o processo de congelação pode ser afetado por diferentes elementos, entre 

eles, higienização inadequada do pênis do garanhão, tipos de curvas de refrigeração e congela-

ção, concentração espermática e volume da palheta, diluidor, crioprotetor, entre outros. Esses 

agentes que irão influenciar na viabilidade espermática, podendo ter reflexo direto na fertili-

dade. 

Na congelação o espermatozoide passa por diversas mudanças físico-químicas, po-

dendo ocasionar danos irreversíveis à integridade estrutural da célula espermática (GRAHAM, 
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1996; AURICH, 2008), na organização lipídica da membrana, podendo acontecer perda de pro-

teínas, da motilidade dos espermatozoides, integridade do acrossomo (WATSON, 1995; NA-

RESH, 2016) e citoesqueleto (PEÑA et al., 2011), levando redução da qualidade do sêmen e 

capacidade de fertilização (GRAHAM, 1996; AURICH, 2008). 

Tentar determinar o momento mais crítico dentro do processo de congelação seria o 

princípio para o desenvolvimento de protocolos mais eficientes. Protocolos mais efetivos pro-

porcionariam otimização da criopreservação de espermatozoides equinos. Pensando nisso, se 

avaliarmos o processo de congelação durante a refrigeração (± 22°C até 4-6°C), e dentro do 

processo inicial de congelação elas passam pelo supercooling (0°C até -55°C), congelação (-

55°C até -80°C) e descongelação. Assim, em etapas separadas, poderíamos indicar os pontos e 

alterações mais deletérias a célula espermática, de forma que modificações possam ser realiza-

das para amenizar os danos.  

Neste contexto, este experimento teve como objetivo avaliar o efeito do processo de 

congelação na integridade das membranas plasmática, acrossomal, potencial mitocondrial e ci-

toesqueleto de espermatozoides equinos in natura diluído, 5°C, -55°C e -196°C. Além disso, 

busca-se verificar o efeito de duas curvas de congelação (-15°C/min e -33°C/min) durante o 

supercooling (5°C à -55°C). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

Considerando que durante o processo de congelação normalmente ocorrem alterações, 

as quais, comprometem a funcionalidade do espermatozoide. Para isso, com o objetivo de me-

lhor entendimento do efeito deste processo sobre a célula espermática, faz-se necessário enten-

dimento de cada etapa da criopreservação. Dessa forma, alguns tópicos serão revisados a seguir.  

 

 

2.1. Criobiologia espermática 

 

De acordo com Barth e Oko (1989) o espermatozoide pode ser dividido em diferentes 

regiões: cabeça, colo, peça intermediária, peça principal e peça terminal. 

O espermatozoide é uma célula especializada capaz de armazenar e transportar mate-

rial genético que têm como principal função fertilizar o óocito, para isto, é necessário que seja 

preservada sua integridade estrutural e funcional (AURICH, 2005). 

O processo de congelação do sêmen é dividido em fases distintas: iniciando na co-

lheita, diluição, envase, refrigeração, armazenamento, congelação e descongelação. A forma 

como cada uma destas fases é conduzida vai ter reflexo direto na estrutura e funcionalidade 

espermática (AMAN e PICKET,1987; CELEGHINI, 2005). 

O metabolismo espermático é reduzido com a diminuição da temperatura e interrom-

pido com a congelação. Sendo este, reduzido pela metade a cada queda de 10°C. Portanto, 

quando os espermatozoides são refrigerados da temperatura corporal (±38°C até 5°C), seu me-

tabolismo é reduzido para cerca de 10% do nível original (HAMMERSTEDT et al., 1990; ME-

DEIROS et al., 2002). Para interromper os processos metabólicos, as células precisam ser con-

geladas abaixo de -13°C, momento em que as reações químicas conduzidas termicamente não 

progridam (MEDEIROS et al., 2002). 
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2.2 Refrigeração do sêmen dentro do processo de congelação 

 

A refrigeração do sêmen pode ser realizada de forma passiva ou ativa (KAYSER et 

al.,1992). A vantagem do uso do sistema passivo como os dispositivos de transporte Equitai-

ner® (Hamilton -Thorn Research, Danvers, MA, 1994) e a caixa de Isopor (Botu-Flex®, Botu-

pharma Botucatu/ME Ltda., Botucatu, SP, Brasil), (Max-Sêmen Express®, Rancho das Améri-

cas, Porto Feliz, SP, Brasil)  é o seu custo moderado, porém, apresentam a desvantagem quanto 

sua inconsistência da curva de refrigeração, imediatamente quando utiliza-se um sistema ativo 

como as máquinas de congelação de sêmen, obtém-se uma taxa de refrigeração consistente e, 

tecnicamente correta (KAYSER et al., 1992). 

Para entender como a redução de temperatura ocasiona danos aos espermatozoides, é 

necessário conhecer sua estrutura. Resumidamente, a célula espermática é constituída por um 

núcleo altamente condensado e microtubular, fibroso e estruturas membranosas. Embora as es-

truturas microtubulares e fibrosas sejam importantes para a motilidade dos espermatozoides, 

estruturas membranosas são mais importantes quando se trata de processo de congelação. Entre 

as estruturas membranosas incluem as membranas plasmática, acrossomal interna e externa, 

nuclear e membranas internas das mitocôndrias. O núcleo é altamente condensado e provavel-

mente contém pouca água. Assim, a maior parte da água dentro de um espermatozoide está, 

possivelmente, localizada nos espaços entre as membranas adjacentes, tal como entre a mem-

brana plasmática e acrossomal externa, ou no interior de estruturas, tais como o acrosomo e 

mitocôndrias (AMAN e PICKET, 1987). 

As membranas espermáticas são formadas por bicamadas de fosfolipídios, cujas ca-

deias de ácidos graxos são predominantemente poli-insaturada, com cabeça hidrofílica e ca-

deias de acil-hidrofóbicas. Em condições normais, as membranas estão em fase fluída e são 

impermeáveis para solutos como dissacarídeos. Assim, quando submetidas à redução da tem-

peratura, assumem uma forma cônica, na qual as extremidades hidrofóbicas são externas e as 

hidrofílicas internas. Essa estrutura é denominada micela invertida. Com o processo de refrige-

ração pode resultar na diminuição da fluidez e, para muitos lipídios a forma de micela invertida 

(parte hidrofóbica extracelular e parte hidrofílica intracelular) é uma condição transitória, no 

entanto, para algumas situações se torna permanente. Como efeito, tem-se aumento da perme-

abilidade da membrana com o estabelecimento de canais que permitem a entrada de íons e 



30 

 

 

pequenas moléculas, podendo desestabilizar a membrana, causando danos irreparáveis e perda 

de viabilidade (WATSON, 2000; MAZIERO, 2009; SIEME et al., 2015).  

Para Aman e Picket (1987) e Sieme et al. (2015) muitos fatores podem afetar a fluidez 

ou a flexibilidade das membranas, sendo a temperatura um fator importante, porém, não o 

único, que o processo de refrigeração altera a estrutura ou conformação de biomoléculas, tais 

como, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, que podem ser irreversíveis e prejudicar sua função. 

Inicialmente o sêmen pode ser refrigerado rapidamente (-0.7°C/min) desde a tempera-

tura corpórea até a temperatura ambiente (±37ºC para ± 19ºC), o que parece não ocasionar 

danos aos espermatozoides quando este se encontra diluído em meio adequado (MORAN et al, 

1992; KAYSER et al., 1992). No entanto, se durante o processo de refrigeração o espermato-

zoide for exposto a uma rápida mudança de temperatura, pode ocorrer o choque frio entre 19ºC 

a 8ºC, o qual pode ser evidenciado pela presença de muitos espermatozoides com movimentos 

circulares, a perda prematura de mobilidade, diminuição da produção de energia, aumento da 

permeabilidade da membrana e perda de moléculas intracelulares (AMAN e PICKETT, 1987; 

MORAN et al., 1992; KATILA, 1997). 

Contrariando resultados descritos por Moran et al. (1992), Watson (1995) e   Katila 

(1997), Quinn et al. (1980), anteriormente haviam observado que as transições de fase da mem-

brana são notadas durante a refrigeração do sêmen da temperatura fisiológica até 0°C, sendo a 

fase crítica de entre 15°C e 0oC. A ocorrência de choque frio pode ser prevenida controlando a 

taxa de refrigeração e adicionando compostos protetores aos diluentes de sêmen (MEDEIROS 

et al., 2002). 

Ao longo de décadas muitos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de encontrar 

a forma que gerasse menos danos a célula espermática durante o processo de refrigeração. Pen-

sando nisso, Douglas-Hamilton et al. (1984) para desenvolverem o dispositivo de transporte de 

sêmen Equitainer® compararam o efeito de refrigeração lenta (<0,33°C/min) com refrigeração 

rápida (>1°C/min), onde observaram que a motilidade foi diminuída (P<0,01) e houve aumento 

dos defeitos morfológicos (P <0,01) quando utilizada de refrigeração rápida.  

Assim como, Douglas-Hamilton et al. (1984), Varner e colaboradores (1989) obtive-

ram melhores resultados para parâmetros de motilidade em armazenamento do sêmen a 4°C 

com refrigeração lenta do sêmen (-0,3°C/min), fornecendo parâmetros de motilidade superiores 

quando comparadas a curva moderada (-0,9°C/min) e rápida (-1,3°C/min), o que sugerem efei-

tos prejudiciais de curvas de refrigeração rápidas. Assim, o efeito da refrigeração se difere entre 

as espécies, como foi observado em espermatozoides de javali por Wolders e colaboradores 
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(2005), sendo este sensível ao choque frio entre 15°C a 5°C, o qual pode ser reduzido reali-

zando-se a refrigeração de forma lenta e gradual (aproximadamente 1°C/min), segundo a cita-

ção dos autores para a espécie. 

Com relação ao período de refrigeração e posteriormente congelação, Crockett et al. 

(2000) ao congelarem amostras após período de 2, 6 e 12 horas pós refrigeração obtiveram 

valores de 27% de motilidade progressiva e quando congelados 24 horas após a refrigeração 

caiu para 10% (P<0,05). 

Com objetivo de avaliar membranas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial, 

RAPHAEL (2007) trabalhou com dois grupos distintos, sendo um utilizando sêmen centrifu-

gado antes de ser submetido a refrigeração e o outro não, as análises foram realizadas nos mo-

mentos 0 e 24, 48 e 72, onde foi encontrado que ao longo do tempo as membranas plasmática 

e acrossomal são lesadas, assim como ocorre redução do potencial mitocondrial, tanto para os 

espermatozoides submetidos a centrifugação ou não, porém quando centrifugado houve resul-

tados superiores para os parâmetros abordados. 

JANUSKAUSKAS et al. (1999) não encontraram diferença estatística para integridade 

de membranas plasmática e acrossomal utilizando duas diferentes curvas de refrigeração para 

espermatozoides de touros refrigerados da temperatura ambiente até 4°C, utilizando uma curva 

controle (4,2°C/min) e a outra (0,1°C/min). As palhetas foram mantidas a 4°C por um período 

de tempo de equilíbrio de quatro horas e posteriormente congeladas, no entanto, não foi encon-

trada diferença para integridade das membranas, no entanto, quando utilizada a curva de refri-

geração de (0,1°C/min) obteve 0,4% de fertilidade maior. 

 

 

2.3 Criopreservação do sêmen dentro do processo de congelação 

 

As baixas taxas de fertilidade observadas após o processo de congelação estão relaci-

onadas, principalmente, aos danos causados ao funcionamento celular. Danos que envolvem 

redução de temperatura, refrigeração, choque frio, desidratação celular, formação de cristais de 

gelo intracelularmente, aquecimento (liberação de calor latente durante o supercooling) por 

meio de uma zona intermédia de temperaturas, cerca de -15 a -60°C. Sendo, o êxito final do 

processo de congelação limitado pelo processo de descongelação (AMAN e PICKET, 1987). 

Porém, para Woelders (1997) acredita que essa zona crítica do processo de congelação ocorre 
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em dois momentos: 1) o período de supercooling (0oC a -5oC) e 2) formação de cristais de gelo 

(-6oC a -15oC). 

No entanto, Watson (2000) e Maziero (2010) descreveram que a faixa crítica de tem-

peratura para os espermatozoides está em torno de -3ºC e -10ºC, neste momento ocorre a for-

mação de cristais de gelo e liberação do calor latente de fusão, o qual acarreta um aumento de 

temperatura do sistema e as maiores injúrias celulares. Sendo assim, a velocidade de congelação 

neste período deve ser o mais rápido possível. 

Os espermatozoides não são adaptados para suportar baixas temperaturas. De tal 

modo, a criopreservação dessas células causa redução de viabilidade celular e função normal. 

O dano celular possui diferentes graus de gravidade e é induzido por mecanismos distintos em 

cada uma das fases do processo, sendo o estado funcional das células congeladas e desconge-

ladas o resultado das lesões acumuladas ao longo do processo de congelação e, ao término, 

podendo resultar em sua sobrevivência, morte celular ou apresentar um comprometimento fun-

cional (HOLT, 2000; MEDEIROS et al., 2002). 

As células espermáticas necessitam de um ou mais agentes para resistirem ao processo 

de congelação. Estes agentes crioprotetores são divididos em duas classes: crioprotetores pene-

trantes e não penetrantes. Apesar de o processo de criopreservação exigir mais do que o uso de 

crioprotetores para que a técnica seja bem sucedida, os crioprotetores adicionados ao diluente 

congelante protegem as células. Posto isto, a preservação das células espermáticas depois do 

processo de congelação é obtida devido a interação diluidor, crioprotetor, curvas de refrigera-

ção, congelação e descongelação, na tentativa de reduzir os danos provocados durante este pro-

cedimento (AMAN e PICKET, 1987; CELEGHINI, 2005). 

A criopreservação envolve a exposição dos espermatozoides a temperaturas fisiologi-

camente baixas, induzindo mudanças na organização lipídica durante a exposição do esperma-

tozoide congelação, dando início a uma série de alterações de natureza biofísica nos esperma-

tozoides (HAMMESTED et al.,1990; HOLT, 2000). 

Algumas destas mudanças na localização de fosfolipídios e proteínas ocorrem acima 

de 0°C, mas por causa da variedade das membranas dos espermatozoides e da gama de tempe-

raturas em que deslocamentos de fase ocorrem, muitas mudanças iniciadas durante a refrigera-

ção são continuas durante a congelação (AMAN e PICKET, 1987). Desta forma, quando uma 

suspensão de espermatozoides é congelada abaixo de 5°C, inicialmente forma em torno dos 

espermatozoides uma fina camada de gelo e, as células, permanecem descongeladas, devido os 

pontos de congelação do crioprotetor e do meio extracelular serem diferentes (MAZUR, 1984). 
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Em um ponto entre -5°C e -15°C, dependendo da velocidade de congelação e criopro-

tetor utilizado, os cristais de gelo começam a formarem. Aparentemente, a membrana plasmá-

tica atua como uma barreira para impedir o crescimento de cristais de gelo a partir do meio para 

dentro da célula. Como a água congela extracelularmente, sais eliminados dos cristais de gelo 

se acumulam e aumentam suas concentrações na água descongelada restantes, provocando au-

mento do gradiente osmótico através da membrana plasmática, ocorre o efluxo de água dos 

espermatozoides e congela externamente (AMAN e PICKET, 1987; HAMMESTED e 

GRAHAM 1990; PARKS e GRAHAM, 1992; HOLT, 2000). 

Após a formação de gelo extracelularmente, a concentração de soluto na fração extra-

celular não congelada aumenta, levando à desidratação celular devido ao transporte de água 

com o gradiente osmótico. Como consequência, tem-se aumento da permeabilidade da mem-

brana com o estabelecimento de canais que permitem a entrada de íons e pequenas moléculas, 

podendo desestabilizar a membrana, causando danos irreparáveis e perda de viabilidade (WAT-

SON, 2000; MAZIERO, 2010; SIEME et al., 2015), como ilustrado na figura 1 (SIEME et al., 

2015). 

 

  

  

  

 

  

 

  = Água                                   = Dissacarídeos                                    = Gelo 

Fonte: Adaptado de SIEME et al., (2015) 

 

Figura 1: Apresentação esquemática das mudanças de fase da membrana durante a transição de fase da refrigeração 

e iniciando a congelação. 

 

Pugliesi e colaboradores (2014), compararam duas técnicas para congelação de sêmen, 

a convencional, onde as palhetas foram mantidas em uma grade horizontal 4cm do vapor de 

nitrogênio e queda de (-70°C/min) onde foram mantidas por 20 minutos e a técnica onde um 
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dispositivo cilíndrico foi colocado em botijão criogênico com a borda tocava o nitrogênio lí-

quido. As palhetas foram mantidas numa posição vertical com a borda inferior a 5 cm acima da 

superfície durante 10 minutos, com uma queda de (-100°C/min). Os autores concluíram que a 

técnica convencional provavelmente reduziu os efeitos deletérios do soluto elevado no meio, 

mas pode não ter diminuído o efeito de recristalização que ocorre entre (-100°C/min e -130°C). 

Para a técnica de congelação rápida, os autores sugerem que neste momento ocorreu a cristali-

zação, também ao efeito de seeding, o que pode resultar em redução de lesões celulares. 

Utilizando criomicroscopia, Woelders et al. (2005) observaram que os danos espermá-

ticos aumentaram na faixa de 0°C a -15°C. A congelação de forma lenta pareceu ter um efeito 

negativo a -5°C, pois o nível de dano foi maior quando o sêmen foi congelado para -5°C com 

uma curva de (-5°C/min) do que quando utilizada uma curva de (-40°C/ min), sugerindo que os 

espermatozoides se tornam cada vez mais instáveis em temperaturas inferiores a 0°C e que o 

sêmen deve ser congelados até a temperatura de nucleação a uma taxa relativamente alta (-

40°C/min) e a nucleação do gelo deve ser induzida tão rapidamente quanto possível. 

Maziero (2010), observou que as curvas mais rápidas (-60ºC/min ou -40ºC/min), in-

termediárias (-20ºC/min) e mais lentas (-8 a -10ºC/min) acarretam valores similares de quali-

dade seminal pós-descongelação. Com relação ao protocolo de congelação utilizado neste ex-

perimento, os parâmetros espermáticos nos sistemas automatizados, que possibilitam um me-

lhor controle da taxa de congelação, apresentaram similaridade com os resultados obtidos no 

método convencional na caixa de isopor. 

Avaliando a porcentagem de células móveis, características de motilidade, integridade 

das membranas plasmática e acrossomal em espermatozoides de javali, utilizando diferentes 

sistemas automatizados de congelação, mostrou-se que os espermatozoides congelados usando 

curva máxima de (-6°C/min) exibiram viabilidade pós-descongelação reduzida (14,2 ± 2,8% de 

espermatozoides intactos na membrana plasmática média) quando comparados aos congelados 

pela curva de (-40°C/min) (18,4 ± 3,2 e 25,7 ± 3,7% de espermatozoides intactos da membrana 

plasmática média, respectivamente). Os autores atribuíram esta melhoria na resposta pós-des-

congelação ao fato de a curva de congelação rápida expor a célula espermática a um menor 

tempo na fase de liberação do calor latente durante a formação dos cristais de gelo, período que 

é extremamente prejudicial à célula espermática (THURSTON et. al., 2003). 

Em outro estudo semelhante a Thurston et al. (2003), Medrano et al. (2009) utilizaram 

curvas (variando de -0,3°C/min e -24°C/min) de (5°C até -5°C) e, entre (-5°C e -80°C) curvas 

de congelação (de -5°C/min e -80°C/min), houve diferença individuais entre javalis de (-5°C 
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até pós-descongelação) para motilidade e integridade de membrana plasmática e a integridade 

acrossomal não variou entre animais e curvas. No entanto, entre (-5°C e -80°C), a motilidade e 

a integridade de membrana plasmática foi melhor utilizando curvas de congelação entre (-

30°C/min e -80°C/min), e não ocorreu diferença entre curvas para integridade acrossomal. Os 

autores concluíram que a curva de congelação afetou a sobrevivência espermática de diferentes 

maneiras, isto é, os espermatozoides de alguns indivíduos eram menos suscetíveis do que os 

outros. Para alguns indivíduos, a sobrevivência foi baixa, independentemente da curva de con-

gelação, mas para outros, foi melhor com curvas mais rápidas. Isso confirma que os efeitos da 

curva de congelação na sobrevivência do espermatozoide, depende das diferenças de javali in-

terindividuais mais do que no próprio processo de congelação. 

Com relação, a congelação de espermatozoides de touro, carneiro e suínos recomenda-

se curva de congelação variando de (-30°C/min a -50°C/min), a qual proporcionou maior inte-

gridade das membranas plasmática e acrossomal pós-descongelação (KUMAR et al., 2003).  

Curvas de congelação mais rápidas (>-60°C/min) podem resultar em recristalização 

pós-descongelação com formação de grandes cristais de gelo, o que pode causar danos às célu-

las físicas (GRAHAM, 1996). Tentando encontrar a curva de congelação ideal para sêmen 

equino visando reduzir a formação de gelo intracelular, Devireddy et al. (2002) verificaram que 

a curva de congelação considerada ótima era aproximadamente (-29°C/min), isto na ausência 

de crioprotetor (utilizando apenas o diluente Kenney), já na presença do crioprotetor Lactose – 

EDTA notaram que a curva de (-60°C/min) era a melhor. 

Melo (2005) comparou dois protocolos de congelação de sêmen (convencional x pós-

refrigeração). Na convencional, as palhetas foram mantidas em estabilização a 5oC por 20 mi-

nutos em refrigerador comercial Minitüb9, seguida da estabilização, em vapor de nitrogênio por 

20 minutos à 6cm e o outro método foi utilizando o equitainer® para refrigeração, e congelação 

após 24 horas de refrigeração. Não foram encontradas interferência entre os dois métodos nos 

parâmetros avaliados: motilidade total e progressiva, bem como, integridade de membrana plas-

mática. 

Neild et al. (2003) avaliou as membranas plasmática, acrossomal e potencial mitocon-

drial de espermatozoides equinos em diferentes estágios do processo de congelação (in natura; 

após diluição e centrifugação; após diluição para congelar e ficar em equilíbrio à temperatura 

ambiente; 5°C; após supercooling até -15 °C e depois de descongelar), a criopreservação sig-

nificativamente ( P <0,05) afetou as membranas espermáticas, mesmo antes de centrifugar, 
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onde em cada etapa aumentou a morte espermática, resultando em média de 10% de sobrevi-

vência ao término do processo. 

Na tentativa de determinar a curva de congelação ideal para espermatozoides de gara-

nhões quando criopreservados com glicerol, etilenoglicol ou dimetil formamida, Moore et al. 

(2006) relataram que obtiveram melhor número de espermatozoides totais e progressivamente 

móveis quando criopreservados com glicerol. Ainda, foi observado que as amostras congeladas 

(-10°C/min) apresentaram maiores porcentagens de células viáveis do que as amostras conge-

ladas (-50°C/min) quando utilizadas taxas de congelação variando de (-5°C/min a -50°C/min). 

 

 

2.3.1  Supercooling dentro do processo de congelação 

 

Muitos estudos tratam da importância do supercooling em células espermáticas du-

rante o processo de congelação como um dos principais causadores de danos ao espermatozoide 

durante a criopreservação. Algumas das terminologias encontradas na literatura para descrever 

este evento, supercooling (super-refrigeração) ou undercooling (sub-refrigeração) ou subcoo-

ling (sub-refrigeração), este tem sido considerado um importante fator na formação de gelo 

intracelular. Supercooling é o momento em que o sistema passa por uma redução de temperatura 

abaixo do ponto de fusão antes do processo inicial de nucleação do gelo extracelularmente, 

causando uma redução de temperatura muito abrupta (DILLER, 1975; OZKAVUKCU e ER-

DEMLI, 2003; WOELDERS et al., 2005; MORRIS e ACTON, 2013). 

Supercooling é uma situação que ocorre frequentemente na atmosfera, isto porque as 

soluções aquosas têm uma forte tendência para congelar abaixo do seu ponto de fusão antes da 

nucleação do gelo ocorrer. Logo após a nucleação, têm-se início crescimento de cristais de gelo, 

com o retorno da temperatura ao seu ponto de fusão, ocorre a liberação de calor. Alguns fatores 

podem estar relacionados com a ocorrência do supercooling, dentre eles, temperatura, curva de 

congelação, volume e pureza de partículas encontradas na palheta (OZKAVUKCU e ER-

DEMLI, 2003). 

O supercooling foi relatado em espermatozoides de peru (ZAVOS e GRAHAM, 

1983), garanhão (KAYSER et al., 1992), camundongos (MAZUR e KOSHIMOTO, 2002), em-

briões, células somáticas e tecidos humanos (DILLER, 1975; OZKAVUKCU e ERDEMLI, 

2002; BENSON et al., 2012), células de cordão umbilical humanas (PRICKETT et al., 2015), 

embriões bovinos (MORRIS e ACTON, 2013), logo depois da nucleação ocorre o retorno da 
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temperatura ao ponto de equilíbrio devido a liberação de calor latente resultante do processo de 

fusão (OZKAVUKCU e ERDEMLI, 2002). 

Tendo em vista, o conceito de supercooling, Diller (1975) utilizou a criomicroscopia 

para controle da formação de gelo intracelular em eritrócitos humanos, sabendo-se que em um 

processo de congelação normal, a temperatura do sistema retorna para a temperatura de mu-

dança de fase equilíbrio após a nucleação devido à liberação do calor latente de fusão. Diller 

(1975) utilizou um sistema que eliminava o efeito de rebote, diminuindo a dissipação de ener-

gia. Em três grupos, o supercooling foi induzido nos eritrócitos quando atingia as seguintes 

temperaturas: 0°C, -5°C e -12°C, sendo assim, a nucleação ocorreu a -11°C, -800°C e -845°C 

respectivamente, concluindo que quando o supercooling em pequenos valores haverá pouco 

efeito sobre a taxa de congelação de transição. No entanto, como a extensão do supercooling 

torna-se grande, a influência sobre a taxa de congelação é grande. Assim, um aumento na taxa 

de congelação ou no grau de formação de gelo extracelular aumentará a probabilidade de for-

mação de gelo intracelular em eritrócitos humanos. 

Zavos e Graham (1983) em estudo realizado com o objetivo de avaliar os efeitos do 

supercooling e temperaturas de nucleação sobre a fertilidade de espermatozoides de peru crio-

preservados, onde foram realizados quatro tratamentos: 1) sêmen foi mantido a 5°C; 2) a nu-

cleação espontânea na temperatura de -12°C, posteriormente congelado para -20°C e mantidos 

assim, por quatro horas 3) a nucleação espontânea na temperatura de -4°C, posteriormente con-

gelado para -20°C e mantidos assim, por quatro horas 4) congelado até -196°C. O momento da 

nucleação foi determinado por análise térmica diferencial (DTA). Foi observado que no trata-

mento 3 formou cristais de gelo maiores intracelularmente, no entanto no tratamento 2, os cris-

tais de gelo eram finos e pontiagudos, o que favorece lesão de membranas. Posto isto, a fertili-

dade do tratamento 3 (P<0,05) foi maior em relação ao tratamento 2. Conclui-se que quando o 

a nucleação ocorre em temperaturas mais baixas, mas tempo a célula ficou exposta ao superco-

oling e pior grau de sobrevivência das células espermáticas.  

Mazur e Koshimoto (2002) compararam taxas de desidratação e o grau supercooling 

com a probabilidade de formação de gelo intracelular. Onde os espermatozoides foram conge-

lados rapidamente para temperaturas (-20, -30, -40 e -70°C) com curvas de congelação variando 

de (-20°C/min a -130°C/min) apresentaram motilidade elevada. No entanto, a sobrevivência é 

<10% quando congelados a (260°C/min ou 530°C/min), presumivelmente porque, essas curvas 

rápidas proporcionaram com que a água intracelular não saísse rapidamente o suficiente para 
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evitar o supercooling in situ, o qual conduz a nucleação e congelamento e formação de gelo 

intracelularmente. 

Em espermatozoides de javalis a curva de congelação passa através de uma faixa de 

temperatura crítica, definida como o intervalo quando ocorre a formação de cristais de gelo e 

conseqüente desidratação celular está ocorrendo. Durante esta faixa (aproximadamente -5°C a 

-50°C), a curva de congelação irá determinar se as células permanecem em equilíbrio com o 

seu ambiente extracelular iniciam progressivamente o supercooling com a possibilidade cres-

cente de formação de gelo intracelular (KUMAR et al., 2003). 

 

 

    2.3.2   Formação de cristais de gelo intracelular 

 

Os cristais de gelo são formados quando uma solução é congelada abaixo de 0ºC, os 

quais começam a se formarem extracelularmente. A formação de cristais de gelo deixa o meio 

extracelular hipertônico e aumentando a pressão osmótica. Desta forma, ocorre a desidratação 

celular, a qual é necessária para evitar a formação de gelo intracelular. Sendo que, a taxa de 

congelação um determinante neste momento para formação ou não de gelo intracelular. Se a 

taxa de congelação é muito lenta, ocorre alta concentração de sais intracelulares, devido à de-

sidratação excessiva da célula, pode lesar o espermatozoide. Se a taxa de congelação é muito 

rápida, pode ocorrer a formação de cristais de gelo intracelulares (AMANN e PICKETT, 1987; 

PARKS e GRAHAM, 1992; WATSON, 2000; PEÑA, et al., 2012).  

O estresse induzido pela formação de cristais de gelo está associado principalmente 

com as mudanças na pressão osmótica da porção não congelada que a acompanha (WATSON, 

2000). 

A curva de congelação deve ser lenta o suficiente para permitir que tenha saída de água 

da célula para não formar gelo intracelular e que seja rápida para que essa célula espermática 

não fique exposta por um longo período em uma solução hipertônica (PARKS e GRAHAM, 

1992; WATSON, 2000). Contudo, Watson (2000) obteve as melhores taxas de sobrevivência 

espermática utilizando curvas rápidas entre (-60ºC/min) quando comparadas com curvas lentas 

de (-15°C/min). 

Posto isto, (MAZUR, 1984) descreve que as células exibem uma curva de congelação 

específica ideal, onde o dano causado pela desidratação osmótica (lesão causada por solutos e 

a formação de gelo intracelular é mínimo e a sobrevivência celular após a descongelação é 
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máxima). Um dos principais fatores que determinam a taxa de congelação ideal é a permeabi-

lidade da membrana a água, que depende da composição da membrana e do estado da fase, bem 

como a presença de agentes crioprotetores (DEVIREDDY et al., 2002).  

A formação de cristais de gelo compromete todas as estruturas espermáticas. Watson 

(1995) encontrou grandes cristais de gelo em mitocôndrias de espermatozoides submetidos a 

criopreservação. Assim como, Counters et al. (1989) encontraram mudanças estruturais nas 

mitocôndrias. 

Geralmente os danos espermáticos resultantes do processo de congelação são atribuí-

dos a formação de gelo intracelular. Entretanto, Morris et al. (2007) observaram que os meca-

nismos de lesão a célula espermática devem-se ao balanço osmótico que ocorre durante o pro-

cesso de descongelação. Pela técnica de calorimetria - Differential Scanning Calorimetry 

(DSC), estes autores concluíram que os danos provocados a morfologia da célula espermática 

equina devem-se apenas ao choque osmótico no momento da descongelação. Anteriormente, 

Morris et al. (2006) haviam encontrado este resultado para espermatozoides humano. Portanto, 

a principal fonte de danos quase certamente vêm do estresse osmótico, especialmente durante 

a descongelação (PEÑA et al., 2012).  

Morris et al. (2007) verificaram que existe uma ampla faixa de congelação para esper-

matozoides equino. Valores que variam entre (-0,3°C/min) a (-3000ºC/min) na presença de cri-

oprotetor (glicerol) não apresentaram formação de gelo intracelular, confirmados pela técnica 

de crioscopia (Cryo Scanning Electron Microscopy -  Cryo SEM). Estudos em espermatozoides 

de camundongos demonstraram que a congelação intracelular só ocorre se as células são sub-

metidas a curvas de congelação de (-2000°C/min) (MAZUR e KOSHIMOTO, 2002). 

 

 

2.4  Descongelação 

 

A descongelação do sêmen promove o retorno do fluxo de água para dentro da célula 

podendo causar a ruptura da membrana celular. Uma vez que taxas de congelação excessiva-

mente rápidas causam a formação de gelo intracelular, pensa-se que a taxa de congelação ideal 

precisa ser lenta o suficiente para evitar esse efeito letal, mas suficientemente rápido para mi-

nimizar os efeitos prejudiciais de exposição prolongada a altas concentrações de sal ("efeitos 

de solução"), isto é, todas as mudanças características da solução extracelular quando gelo cris-

talizar (aumento da concentração de sal, o aumento da pressão osmótica, mudando o pH, a 
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composição da solução alterado até cristalizar), podendo ficar muito tempo exposta a soluções 

hipertônicas e consequentemente ocorrer morte celular. Nesta situação, o gelo pode progredir 

para dentro da célula, se a integridade da membrana for afetada (MAZUR, 1984; WATSON, 

1995; HOLT, 2000). 

Acredita-se que a porcentagem de sobrevivência celular aos protocolos de criopreserva-

ção seja determinado pela sensibilidade ao estresse osmótico durante a adição e remoção do 

crioprotetor e durante a congelação e descongelação (WATSON, 2000). Portanto, para que um 

protocolo de congelação seja bem-sucedido é necessário que a velocidade de congelação man-

tenha ao máximo integridade celular pós-descongelação. No entanto, os crioprotetores aumen-

tam o volume da solução descongelada, reduzindo desta forma, a concentração de sal presente 

na solução, consequentemente ocorrerá menos desidratação. Contudo, os crioprotetores são me-

nos permeáveis às membranas celulares do que a água e, devido a isto, são adicionados em 

concentrações molares, eles induzem grandes gradientes osmóticos transitórios através das 

membranas plasmáticas celulares quando são adicionados às células antes da congelação e 

quando removidas das células após a descongelação, o que pode danificar ou causar lesões as 

células (GUTHRIE et al., 2002; GILMORE et al., 1995, MOORE et al., 2006). 

Amann e Pickett (1987), descreveram para que o espermatozoide seja capaz de fertilizar 

o oócito, ele precisa ter pelo menos quatro características básicas após o congelação e descon-

gelação: 1) Metabolismo para a produção de energia; 2) Motilidade progressiva; 3) Enzimas 

acrossomais, que são essenciais para a penetração do espermatozoide através das estruturas que 

circundam o oócito; 4) Proteínas da membrana plasmática, que são importantes para a sobrevi-

vência do espermatozoide dentro do trato reprodutivo feminino e para a ligação do mesmo com 

a membrana do oócito durante a fertilização. 

 A recristalização é um fenômeno que ocorre durante a descongelação, ocorrendo uma 

reorganização de microcristais de gelo intracelularmente, onde os cristais maiores causariam 

danos. Evidências que suportam este mecanismo foram observados devido à redução da sobre-

vivência de células causada pela descongelação lenta de células que sofreram congelação rá-

pida. A descongelação rápida dessas células que foram congeladas rapidamente permite a des-

congelação desses cristais antes que ocorra a recristalização, enquanto que o reaquecimento 

lento permite reorganização dos cristais, resultando em lesão e morte celular (MAZUR, 1984; 

CELEGHINI, 2005). 

 Durante a descongelação, os espermatozoides são expostos a um ambiente hipotônico 

que resulta em um aumento de volume celular devido ao influxo de água no citoplasma. O dano 
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celular ocorre principalmente devido ao este estresse hiperosmótico durante a congelação re-

sultando em desidratação celular e ao estresse hipoosmótico durante a descongelação que causa 

o inchaço celular (PEÑA et al., 2012). 

Parks e Graham (1992) sugeriram que durante a refrigeração, congelação e descongela-

ção as membranas passam por reordenação dos lipídios, as quais, pertubam as associações: 

lipídios com lipídios e lipídicas com proteínas necessárias para seu funcionamento. 

Sendo assim, para avaliar o efeito das curvas de congelação na viabilidade do sêmen, 

em dois diferentes métodos de congelação convencional (com queda de -70°C/min) e rápida 

(queda de -100°C/min), onde as palhetas de ambos os grupos foram descongeladas por dois 

protocolos de descongelação: (1) 37°C durante 30s (lento); ou (2) 75°C durante 7s (rápido). 

Observando-se que a motilidade, vigor e integridade de membrana plasmática do sêmen crio-

preservado utilizando técnicas convencionais ou de congelação rápida não foi afetada pela des-

congelação lento ou rápido (PUGLIESI et al., 2014). 
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3. HIPÓTESES 
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3. HIPÓTESES 

 

 

 Existem diferenças na integridade de membranas plasmática e acrossomal, potencial 

mitocondrial e citoesqueleto de espermatozoides de garanhões submetidos ao processo 

de congelação quando avaliados nos momentos: in natura diluído (±22°C), 5°C, -55°C 

e -196°C. 

 Diferentes curvas de congelação durante o supercooling provocaram alterações distintas 

nas membranas plasmática e acrossomal, no potencial mitocondrial e no citoesqueleto 

de espermatozoides de garanhões. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

Com base nas hipóteses formuladas, o experimento foi delineado com os seguintes 

objetivos: 

 

 Avaliar os efeitos do processo de congelação sobre as membranas plasmática e acros-

somal, potencial mitocondrial e citoesqueleto dos espermatozoides de garanhões avali-

ados nos seguintes momentos: in natura diluído (±22°C), 5°C, -55°C e -196°C. 

 Verificar os efeitos do supercooling sobre as membranas plasmática e acrossomal, no 

potencial mitocondrial e no citoesqueleto do espermatozoides de garanhões, utilizando-

se curvas de congelação lenta (-15°C) e rápida (-33°C). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

  

O experimento foi realizado de acordo exposto resumidamente no esquema experimen-

tal abaixo (Figura 2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2 - Esquema experimental simplificado dos procedimentos realizados durante este experimento. 

Colheita do sêmen 

Centrifugação 

Diluição para criopreservação 

Curva 1 Curva 2 

  

Avaliação in natura diluído em temperatura ambiente (±22°C)* 

±22°C 

*5°C 

*-55°C 

-120°C 

-33°C/min 

-80°C 

*-196°C 

- 0,25°C/min 

±22°C 

*5°C 

*-55°C 

-80°C 

- 10°C/min 

-120°C 

*-196°C 

-15°C/min 

* Avaliações: 

-Membrana Plasmática 

-Membrana Acrossomal 

- Potencial Mitocondrial 

- Citoesqueleto 

 
 

*Etapas de avaliações: 

In natura diluído 

5°C 

-55°C 

-196°C 

- 0,25°C/min 

- 10°C/min 

Supercooling 
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Imersão em nitrogênio líquido 

-120°C 

In natura diluído Estabilização (20 min) 

Etapa de congelação 

Etapa de supercooling 

Etapa de refrigeração 

Curva de refrigeração (-0,25°C/min)   Curvas de congelação (-33°C/min e/ou -15°C/min) Curva de congelação (-10°C/min) 

±22°C 5°C 0°C -55°C -80°C -196°C 

Figura 3: Etapas de avaliações dentro do processo de congelação. Etapa de refrigeração (±22°C até 5°C) com uma curva de refrigeração de (-0,25°C/ min), dentro da etapa de 

congelação, supercooling de 5°C até -55°C, com curvas de congelação de (-15°C/min e -33°C/min) e congelação de -55°C até -120°C com curva de (-10°C/min) e imersão em 

nitrogênio líquido (-196°C). 
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O experimento foi realizado no Laboratório de Biotecnologia do Sêmen e Andrologia 

(LBSA) do Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal (CBRA), pertencente ao Departa-

mento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universi-

dade de São Paulo, localizada no Campus Administrativo Fernando Costa, em Pirassununga, 

SP. 

 

5.1. Animais 

 

 

No experimento foram utilizados quatro garanhões e foram colhidos seis ejaculados 

de cada animal. Os animais pertenciam ao Setor de Equideocultura da Prefeitura do Campus 

Administrativo Fernando da Costa da Universidade de São Paulo – Pirassununga (SP). 

Os garanhões foram mantidos sob as mesmas condições de manejo durante o experi-

mento, sendo alojados em baias, soltos em piquetes apropriados individuais regularmente, 

sendo alimentados com feno e concentrado de acordo com as indicações do [Nutrient Research 

Council (NRC; 2007)]. Ainda, o fornecimento de água e sal mineral ad libidum.  

 

5.2. Colheita de sêmen 

 

 

Previamente as colheitas do sêmen, foi realizada a higienização do pênis do garanhão 

com algodão umedecido em água em torno de 35°C. 

As colheitas de sêmen foram realizadas com vagina artificial modelo Botucatu® (Bo-

tupharma Botucatu/ME Ltda., Botucatu, SP, Brasil), com temperatura interna de 42 a 45°C. 

Para auxiliar na colheita foi utilizado um manequim estático ou uma égua ovariectomizada de-

vidamente contida (Estro induzido com 20mg de E.C.P.®Cipionato de Estradiol por via intra-

muscular a cada 10 dias.
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5.3. Avaliação do sêmen in natura diluído 

 

 

Logo após a colheita, cada ejaculado foi filtrado e as características seminais foram 

avaliadas imediatamente in natura diluído quanto ao volume (mL), motilidade (%) e vigor (1-

5), concentração (106/mL). Todo o material que foi utilizado na colheita e na avaliação do sê-

men foi mantido a 37°C. 

 

5.3.1. Volume 

 

O volume (mL) foi mensurado imediatamente após a colheita pela leitura direta em 

uma proveta graduada. 

 

5.3.2. Motilidade e vigor 

 

 

Para motilidade espermática subjetiva os ejaculados foram diluídos (1:1) em diluidor 

a base de leite desnatado (BotuSêmen®, Botu-Pharma, Botucatu, Brasil), utilizando-se aumen-

tos de 100 e 400x em microscopia de contraste de fase. A motilidade espermática consistiu na 

porcentagem estimada de espermatozoides móveis e o vigor, refere-se à velocidade progressiva 

uniforme das células em movimento e foram classificados em escores de 1 a 5, sendo o escore 

1 o mais lento e aumentando gradativamente até o escore 5, correspondendo ao mais rápido 

movimento progressivo uniforme.  

 

5.3.3. Concentração espermática 

 

 

A concentração espermática foi avaliada em câmara de Neubauer, após a diluição de 

1:100.  
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5.4. Diluição, envase e criopreservação espermática 

 

 

Para criopreservação do sêmen, como apresentado resumidamente na figura 2, foi re-

alizado diluição de 1:1 (sêmen:diluidor) em meio à base de leite desnatado (Botu-Sêmen®-Bo-

tupharma Botucatu/ME Ltda., Botucatu, SP, Brasil) em temperatura ambiente (±22°C), poste-

riormente distribuído em tubos de 15mL e centrifugados a 500xg durante 12 minutos. Após a 

centrifugação, o pellet obtido foi suspendido com diluidor para congelação (Botu-Crio®-Botu-

pharma Botucatu/ME Ltda., Botucatu, SP, Brasil) em temperatura ambiente (±22°C), resul-

tando na concentração de 100x106 espermatozoides/palheta. 

Posteriormente a homogeneização, o sêmen foi envasado em palhetas 0,5mL (IMV 

Internacional, St. Paul, Minesota, USA) e fechadas com esferas estéreis. 

Após o envase do sêmen, as palhetas foram submetidas a duas diferentes curvas de 

congelação previamente programadas em duas máquinas TK 3000® (TK 3000®, TK Tecnologia 

em Congelação Ltda, Uberaba, Minas Gerais, Brasil). Para refrigeração as máquinas foram 

ajustadas com curvas idênticas, caindo 0,25°C/min. de 22°C até 5°C e posteriormente mantidas 

em estabilização durante 20 minutos. No entanto, para congelação, as máquinas foram ajustadas 

com curvas diferentes, ou seja, curva 1: rápida -33°C/min e curva 2: lenta -15°C/min), como 

descrito abaixo. 

  

 Curva 1: -0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização  

- 33°C/min de 5°C até -80°C e, -10°C/min de -80°C até -120°C, posteriormente as pa-

lhetas foram mergulhadas em nitrogênio líquido a -196°C. 

 Curva 2: - 0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, 

-15°C/min de 5°C até - 80°C e, -10°C/min de -80°C até - 120°C, posteriormente as 

palhetas foram mergulhadas em nitrogênio líquido a -196°C. 

 

5.5. Análises espermáticas 

 

 

Foram realizadas análises em diferentes momentos do processo de congelação en-

volvendo duas máquinas, duas diferentes curvas de congelação e uma concentração. Para 

isto, as palhetas foram retiradas das máquinas com sistema de congelação vertical, quando 
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atingiram as temperaturas desejadas. Portanto, as avaliações espermáticas foram realizadas 

no sêmen nos seguintes momentos: 

 in natura diluído (±22°C), 

 5°C, 

 -55°C e 

 -196°C. 

Duas palhetas de sêmen de cada tratamento de uma mesma partida foram descongela-

das e avaliadas quanto as características de integridade de membranas plasmática, acrossomal, 

potencial mitocondrial e citoesqueleto espermático. 

As amostras de sêmen foram descongeladas em banho-maria a 37°C durante 30 se-

gundos, sendo o sêmen transferido para tubos de 1,5mL e mantidos aquecidos em banho-maria 

seco a 37°C até o momento da realização das análises. 

 

 

5.5.1. Avaliação do citoesqueleto (despolimerização dos filamentos de actina) 

 

Para visualização dos filamentos de actina foi utilizado protocolo modificado a partir 

do método de Brener et al., (2003), utilizando-se sonda fluorescente Faloidina conjugada com 

Isotiocianato de Fluoresceína (FITC, 0,2 mM). As palhetas foram descongeladas e diluídas em 

150µL de Solução Salina Tamponada com Tris (TBS, 10x), pH 7,4 e realizado o esfregaço em 

lâminas de microscópio previamente tratadas com poli-L-lisina. A fixação foi feita com formal-

deído em 5% por 10 minutos e lavadas com Tampão Fosfato Salino (PBS), em seguida perme-

abilizadas em acetona refrigerada durante 10 minutos e deixadas secar ao ar durante 10 minutos, 

após secas foram reidratadas em TBS contendo 1% de BSA por um período de 10 minutos.  

Após 10 minutos em local protegido da luz, as lâminas foram coradas com 5µL de 

faloidina conjugada com FITC à 2 Mm e colocada sobre a lâmina, lamínulas de (tamanho 1/2; 

20x20mm) e deixadas incubar durante uma hora em temperatura ambiente (±22°C). Após a 

incubação as lâminas foram avaliadas. 

As lâminas foram analisadas com base nos padrões de intensidade de brilho localizado 

na região pós-acrossomal (BRENER et al., 2003; PEÑA et al., 2012). Foram contadas 200 cé-

lulas por lâmina, utilizando microscopia de epifluorescência em um aumento de 1000x. 
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5.5.2 Avaliação da integridade das membranas plasmática, acrossomal e potencial mito-

condrial 

 

 

Na avaliação da integridade da membrana plasmática, acrossomal e potencial mitocon-

drial foi utilizado 150µL de sêmen diluído em meio TALP sperm (1:3), na concentração de 

25x106 sptz/mL, em tubo de microcentrífuga e adicionados 3µL de iodeto de propídeo (PI 

0,5mg/mL), 2µL de Hoescht 33342 (0,5 mg/mL), 6µL de 5,5’, 6,6’- tetrachloro-1,1, 3,3’ - te-

traethylbenzimidazolyl-carbocyanine iodide (JC-1 153µM) e 80µL de aglutinina de Pisum sa-

tivum conjugada ao isotiocionato de fluoresceína (FITC-PSA 100µg/mL). Em seguida, a amos-

tra foi incubada durante 8 min a 37°C no escuro, técnica adaptada de Celeghini et al., (2010). 

A leitura foi realizada com uma gota úmida de 4µL entre lâmina e lamínula pré-aqueci-

das a 37°C. Foram realizadas leituras em aumento de 1000x utilizando-se microscopia de epi-

fluorescência (Nikon, Modelo Eclipse Ni-U 80i, Tóquio, Japão) utilizando-se o filtro triplo 

(D/F/R, C58420) apresentando os conjuntos UV-2E/C (excitação 340-380nm e emissão 435-

485nm), B-2E/C (excitação 465-495nm e emissão 515-555nm) e G-2E/C (excitação 540-

525nm e emissão 605-655nm). Ao final foram contadas 200 células e classificadas em oito 

categorias segundo os padrões de fluorescência emitidos. 
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Quadro 1: Classificação das células de acordo sua integridade das membranas plasmática, acrossomal e potencial 

mitocondrial, detectados pelas sondas fluorescentes PI, FITC-PSA e JC – 1. 

 

ORDEM CATEGORIA SIGLAS 

1 Membrana plasmática intacta, acrossomo intacto e alto poten-

cial de membrana mitocondrial. 

PIAIA 

2 Membrana plasmática intacta, acrossomo intacto e baixo po-

tencial de membrana mitocondrial. 

PIAIB 

3 Membrana plasmática intacta, acrossomo lesado e alto poten-

cial de membrana mitocondrial. 

PIALA 

4 Membrana plasmática intacta, acrossomo lesado e baixo po-

tencial de membrana mitocondrial.  

PIALB 

5 Membrana plasmática lesada, acrossomo intacto e alto poten-

cial de membrana mitocondrial. 

PLAIA 

6 Membrana plasmática lesada, acrossomo lesado e alto poten-

cial de membrana mitocondrial. 

PLALA 

7 Membrana plasmática lesada, acrossomo intacto e baixo po-

tencial de membrana mitocondrial. 

PLAIB 

8 Membrana plasmática lesada, acrossomo lesado e baixo po-

tencial de membrana mitocondrial. 

PLALB 

Fonte: Nascimento, 2006. 

 

A partir das 8 categorias, foram consideradas as seguintes variáveis: porcentagem de 

células íntegras, ou seja, com membrana plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial de 

membrana mitocondrial (PIAIA); porcentagem de células com membrana plasmática íntegra 

(MPI); porcentagem de células com alto potencial de membrana mitocondrial (APM) e porcen-

tagem de células com membrana acrossomal intacta (AI). 
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados obtidos após os procedimentos experimentais foram analisados com auxílio 

do software Statistical Analysis System for Windows SAS®, versão 9.3 (SAS, 2005). Inicial-

mente, a normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE) foi ve-

rificada, e as variáveis que não atenderem as premissas estatísticas seguiram distribuição nor-

mal foram transformadas para log [Log (X+1)] ou ranqueadas. Os dados originais ou transfor-

mados, foram submetidos à análise de variância através de modelo misto (PROC MIXED, SAS) 

considerando medidas repetidas no tempo através do comando REPEATED. Para composição 

do modelo estatístico foram considerados os efeitos principais de tratamento (curva), tempo, 

animal e suas possíveis interações. Como efeito aleatório foi considerado o ejaculado. Uma 

segunda análise foi realizada para explorar as mudanças relativas ocorridas em cada momento 

(tempo) do processamento do sêmen conforme as etapas experimentais. Assim, a proporção 

(%) de mudança (redução ou aumento) de cada variável foi calculada em cada etapa (Etapa 1: 

in natura diluído até 5°C; Etapa 2: 5°C até -55°C; Etapa 3: -55°C até -196°C). Para isso, os 

dados foram submetidos à análise de variância através de modelo misto (PROC MI-XED, SAS), 

considerando os efeitos principais de tratamento (curva), etapa, animal, e suas possíveis intera-

ções. Como efeito aleatório foi considerado o ejaculado. Comparações envolvendo mais de uma 

média foram realizadas pelo teste de Tukey. Foi considerada diferença significativa entre as 

variáveis testadas quando P<0,05. 
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7. RESULTADOS 

 

Nos tópicos a seguir encontram-se descritos os resultados obtidos das avaliações pro-

gressivas do processo de congelação (in natura diluído, 5°C, -55°C e -196°C) e nas etapas de 

refrigeração (in natura diluído até 5°C) do supercooling que provavelmente ocorre entre 0°C e 

-55°C. No entanto, só conseguimos avaliar o efeito do supercooling e da descongelação na 

etapa compreendida entre (5°C até -55°C) e do processo final da congelação (-55°C até -196°C), 

o qual terá sofrido o efeito da congelação e descongelação. 

 

7.1. Avaliação da despolimerização dos filamentos de actina do citoesqueleto dos esper-

matozoides durante o processo de congelação  

 

 

Sobre a despolimerização dos filamentos de actina do citoesqueleto, notou-se que em 

todos os momentos avaliados (in natura diluído, 5°C, -55°C e -196°C), houve diferença signi-

ficativa (P<0,05) durante o processo de congelação (Tabela 1). A despolimerização do citoes-

queleto de actina aumentou progressivamente no decorrer do processo de congelação, sendo 

que, em -196°C foi o momento mais afetado. Por outro lado, em relação as curvas de congelação 

(curva 1, - 33°C/min de 5°C até -80°C e curva 2 -15°C/min de 5°C até - 80°C), que correspon-

dem ao momento por onde o meio passa pelo supercooling, não foram observadas diferenças 

(P>0,05). 

 

Tabela 1 -  

 

 

 

                

  

Etapas de avaliação *Curva 1 **Curva 2

In natura diluído 17,1 ± 0,9
d

17,1 ± 0,9
d

5°C 22,7 ± 1,2
c

24,5 ± 1,5
c

−55°C 26,8 ± 1,3
b

28,8 ±1,6
b

−196°C 31,3 ± 1,4
a

32,1 ± 1,4
a

CITOESQUELETO (%)

Médias (± erros padrão) da porcentagem de espermatozoides com despolimerização do 

citoesqueleto de actina avaliados em diferentes etapas do processo de congelação. 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b, c, d) sobrescritos na mesma coluna diferiram sig-

nificativamente (P<0,05). 

*-0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização - 33°C/min de 

5°C até -80°C e, -10°C/min de -80°C até -120°C. 

 ** - 0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, -15°C/min     

de 5°C até - 80°C e, -10°C/min de -80°C até - 120°C. 
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Não foram encontradas diferenças significativas entre as duas curvas de congelação 

estudadas em nenhum momento em relação as características estudadas (citoesqueleto, mem-

branas plasmática e acrossomal e potencial mitocondrial), onde as mesmas foram determinadas 

para estudar o Supercooling durante o processo de congelação. Portanto, os gráficos 1, 2 e 3 

mostram as médias em porcentagem e seus respectivos erros padrão dos resultados obtidos entre 

as etapas in natura diluído até 5°C e as etapas de congelação: 5°C até -55°C e -55°C até -196°C. 

Neste sentido, observamos no gráfico 1 que houve diferença estatística significativa (P<0,05) 

na porcentagem de espermatozoides com despolimerização dos filamentos de actina entre as 

etapas in natura diluído até 5°C e as etapas 5°C até -55°C e -55°C até -196°C. No entanto, entre 

as etapas 5°C até -55°C e -55°C até -196°C não houve diferença (P>0,05). Assim, como pode-

mos observar no gráfico 1, o processo de refrigeração foi o responsável por causar maior por-

centagem de despolimerização do citoesqueleto. 

 

 

                       Letras diferentes (a, b) sobre barras indicam diferenças estatística. 

   Gráfico 1 -  

 

 

 

Na avaliação da despolimerização do citoesqueleto de actina foi utilizado a sonda flu-

orescente FITC-faloidina, a qual permitiu a classificação das células espermáticas, de acordo 

com a fluorescência emitida, como mostrado na Figura 4.  

 

In natura até 5°C 5°C até −55°C −55°C até −196°C
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Médias (± erros padrão) da porcentagem de espermatozoide com despolimerização do citoesqueleto 

de actina nas seguintes etapas do processo de congelação: (in natura diluído até 5°C; 5°C até -55°C 

e de -55°C até -196°C). 

a 
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Figura 4: Dois padrões principais de fluorescência de actina de espermatozoides equinos corados com FITC-Fa-

loidina: 1) Na região pós-acrossomal e, 2) fluorescência brilhante na região do colo. (A) Controle, com distribuição 

homogênea da intensidade de brilho; (B) Intensidade de brilho intensificada na região pós-acrossomal e região 

mais brilhante no colo. 

 

7.2. Integridade das membranas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial dos es-

permatozoides durante o processo de congelação 

 

 

Verificou-se que durante o processo de congelação ocorreu redução da integridade das 

membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial (PIAIA) de forma progressiva (P<0,05) en-

tre as etapas analisadas (in natura diluído, 5°C, -55°C e -196°C), como apresentado na tabela 

2. O momento onde constatou-se maior redução da PIAIA foi no tempo de avaliação -196°C. 

No entanto, não se evidenciou diferença entre as curvas de congelação, como já citado acima. 

No momento que provavelmente ocorre o supercooling de 5°C até -55°C, a curva 1 (-

33°C/min) mostrou-se mais eficiente na preservação de espermatozoides em relação a curva 2 

(-15°C/min), no entanto, de -55°C até -196°C, ocorreu uma redução de PIAIA de 43,6% na 

curva 1 (-33°C/min) e 22,4% na curva 2 (-15°C/min), tabela 2. No entanto, foram obtidas ape-

nas diferenças numéricas (P>0,05). 

 

 

 

 

 

A B 
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Tabela 2 - 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

No que se refere as avaliações realizadas em diferentes etapas da congelação, foi no-

tado aumento numérico da porcentagem de espermatozoides com lesões das membranas plas-

mática, acrossomal e potencial mitocondrial. No entanto, a etapa -55°C até -196°C apresentou 

diferenças significativas (P<0,05) em relação as etapas in natura diluído até 5°C e 5°C até -

55°C, como apresentado no Gráfico 2. Não houve diferença estatística significativa entre as 

etapas in natura diluído até 5°C e 5°C até -55°C. 

 

 

                   Letras diferentes (a, b) sobre barras indicam diferenças estatística 

Etapas de avaliação *Curva 1 **Curva 2

In natura diluído 64,5 ± 1,4
a

64,5 ± 1,4
a

5°C 52,9 ± 2,3
b

52,1 ± 2,4
b

−55°C 45,1 ± 2,7
c

36,1 ± 2,0
c

−196°C 25,4 ± 2,1
d

28,0 ± 2,3
d

PIAIA (%)

In natura até 5°C 5°C até −55°C −55°C até −196°C

Série1 18,4 22,9 33,1
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Gráfico 2 - 

a 

Médias (± erros padrão) da redução da porcentagem de células com integridade das membranas plas-

mática, acrossomal e potencial mitocondrial (PIAIA), nas seguintes etapas do processo de congelação: 

(in natura diluído até 5°C; 5°C até -55°C e de -55°C até 196°C). 

 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b, c, d) sobrescritos na mesma coluna diferiram 

significativamente (P<0,05). 

 *-0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização - 33°C/min de 

5°C até -80°C e, -10°C/min de -80°C até -120°C. 

 ** - 0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, -15°C/min     

de 5°C até - 80°C e, -10°C/min de -80°C até - 120°C. 

 

Médias (± erros padrão) da porcentagem de espermatozoides com integridade das mem-

branas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial (PIAIA) avaliados em diferentes 

etapas do processo de congelação. 

b 

 

b 
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7.3. Integridade da membrana plasmática dos espermatozoides durante o processo de 

congelação 

 

 

Os valores médios para integridade da membrana plasmática (MPI) estão expressos na 

Tabela 3. Houve diferença estatística entre as etapas de congelação (in natura diluído, 5°C, -

55°C e -196°C) (P<0,05). A integridade da membrana plasmática não se diferiu entre as duas 

curvas de congelação. Entretanto, é possível notar uma diferença numérica no momento onde 

ocorre o supercooling, sendo que, a curva 1 (-33°C/min) mostrou-se mais eficiente na preser-

vação da integridade da MPI. Porém, na curva 1 (-33°C/min) da etapa (-55°C até -196°C), 

ocorreu uma redução de 42,6% de MPI, enquanto que na curva 2 (-15°C/min) ocorreu perda de 

21,2%, mostrando ser mais eficiente principalmente neste momento.  

 

 

 

 

                 

 

             

 

 

Ainda, com referência a MPI avaliada em diferentes etapas do processo de congelação, 

foi entrada diferenças estatísticas (P<0,05) entre as três etapas estudadas in natura diluído até 

5°C, 5°C até -55°C e -55°C até -196°C, gráfico 3. Pode-se notar que a medida que o processo 

de congelação avança diminui a quantidade de MPI dos espermatozoides. 

Etapas de avaliação *Curva 1 **Curva 2

In natura diluído 66,0 ± 1,5
a

66,0 ± 1,5
a

5°C 56,2 ± 2,3
b

54,4 ± 2,4
b

−55°C 47,1 ± 2,7
c

38,1 ± 2,3
c

−196°C 27,0 ± 2,3
d

30,0 ± 2,4
d

MPI (%)

*-0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, - 33°C/min de 

5°C até -80°C e, -10°C/min de -80°C até -120°C. 

 ** - 0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, -15°C/min     

de 5°C até - 80°C e, -10°C/min de -80°C até - 120°C. 

 

Tabela 3 - Médias (± erros padrão) da porcentagem de espermatozoides com integridade de mem-

brana plasmática (MPI) avaliadas e m diferentes etapas do processo de congelação. 

 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b, c, d) sobrescritos na mesma coluna diferiram sig-

nificativamente (P<0,05). 
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                 Letras diferentes (a, b, c) sobre barras indicam diferenças estatística.      

 Gráfico 3 -  

 

 

7.4. Avaliação da integridade do acrossomo dos espermatozoides durante o processo de 

congelação 

 

 

A porcentagem média das integridades dos acrossomos (AI) estão descritas na tabela 

4. A integridade da membrana acrossomal dos espermatozoides nas avaliações in natura diluído 

e 5°C diferiram significativamente das avaliações -55°C e -196°C no processo de congelação.  

Não houve diferença estatística entre in natura diluído e 5°C e entre -55°C e -196°C. 

Entretanto, até a etapa de avaliação -55°C a curva 1 (-33°C/min) mostrou-se eficiente na con-

servação de AI. Porém, entre -55°C e -196°C ocorreu uma redução da integridade acrossomal 

de 7,1%, enquanto que, a curva 2 (-15°C/min) de apenas 0,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In natura até 5°C 5°C até −55°C −55°C até −196°C
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Médias (± erros padrão) da redução da porcentagem de células com integridade da membrana 

plasmática (MPI) avaliados nas seguintes etapas do processo de congelação: (in natura diluído, 

5°C, -55°C e -196°C). 
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Tabela 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação, as avaliações da integridade de acrossomo em diferentes etapas do pro-

cesso de congelação, assim, exposto no Gráfico 4. Verificou-se diferença estatística (P<0,05) 

entre a etapa in natura diluído até 5°C e as etapas 5°C até -55°C e -55°C até -196°C, demos-

trando que ocorre maior redução da AI está entre 5°C e -196°C. 

 

 

                 Letras diferentes (a, b) sobre barras indicam diferenças estatística. 

Gráfico 4 - 

Etapas de avaliação *Curva 1 **Curva 2

In natura dilluído 86,0 ± 1,0
a

86,0 ± 1,0
a

5°C 87,7 ±  0,7
a

84,7 ± 0,8
a

−55°C 84,0 ± 0,8
b

81,2 ± 1,2
b

−196°C 78,0 ± 1,5
b

81,5 ± 1,2
b

AI (%)

In natura até 5°C 5°C até −55°C −55°C até −196°C

Série1 0,5 4,2 3,8
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Médias (± erros padrão) da porcentagem de espermatozoides com integridade acrossomal 

(AI) avaliados em diferentes etapas do processo de congelação. 

 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b) sobrescritos na mesma coluna diferiram signifi-

cativamente (P<0,05). 

 

 

 

Médias (± erros padrão) da porcentagem de redução de células com integridade acrossomal (AI) 

avaliados nas seguintes etapas do processo de congelação: (in natura diluído até 5°C; 5°C até -

55°C e de -55°C até -196°C). 

 

*-0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização - 33°C/min de 

5°C até -80°C e, -10°C/min de -80°C até -120°C. 

 ** - 0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, -15°C/min     

de 5°C até - 80°C e, -10°C/min de -80°C até - 120°C. 
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7.5. Avaliação do potencial mitocondrial dos espermatozoides durante o processo de con-

gelação 

 

 

Os valores médios da redução de espermatozoides com potencial mitocondrial (APM) 

ocorrem gradativamente, como mostra a Tabela 5, avaliados in natura, 5°C, -55°C e -196°C 

estão expressos na tabela 5. Como resultado, notou-se que o processo de congelação leva a 

redução de células com potencial mitocondrial (P<0,05) em todos os momentos avaliados. 

Entretanto, não ocorre diferença entre as curvas de congelação. Porém, existe uma 

diferença numérica entre as duas. A curva 1 (-33°C/min) preserva mais a MPI até -55°C, mas 

de -55°C até -196°C, ocorre uma inversão, como apresentado abaixo, onde a curva 1 (-

33°C/min) perdeu 43,4% e a curva 2 (-15°C/min) 22,7% da APM. 

 

Tabela 5 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao estudo de APM em diferentes etapas, mostrou que o processo de con-

gelação causou redução da porcentagem média de espermatozoides com potencial mitocondrial 

significativa (P<0,05) entre as avaliações in natura diluído até 5°C, 5°C até -55°C e de -55°C 

até -196°C, como mostra os resultados no Gráfico 5. Sendo que, o intervalo entre -55°C e -

196°C o que mais observou-se redução do potencial mitocondrial. 

 

Etapas de avaliação *Curva 1 **Curva 2

In natura diluído 67,0 ± 1,6
a

67,0 ± 1,6
a

5°C 53,3 ± 2,4
b

52,9 ± 2,5
b

−55°C 46,0 ± 2,7
c

36,5 ± 2,1
c

−196°C 26,0 ± 2,1
d

28,2 ± 2,3
d

APM (%)

Médias (± erros padrão) da porcentagem de células com potencial mitocondrial (APM) 

nas diferentes etapas do processo de congelação. 

 

 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b, c, d) sobrescritos na mesma coluna diferiram sig-

nificativamente (P<0,05).  

 *-0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização - 33°C/min de 

5°C até -80°C e, -10°C/min de -80°C até -120°C. 

 ** - 0,25°C/min de 22°C até 5°C, com período de 20 minutos para estabilização, -15°C/min     

de 5°C até - 80°C e, -10°C/min de -80°C até - 120°C. 

 



66 

 

 

 

                 Letras diferentes (a, b, c) sobre barras indicam diferenças estatística. 

Gráfico 5 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In natura até 5°C 5°C até −55°C −55°C até−196°C
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Médias (± erros padrão) da porcentagem de redução de células com potencial mitocondrial (APM) 

nas seguintes etapas do processo de congelação: (in natura diluído até 5°C; 5°C até -55°C e de -

55°C até -196°C). 
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8. DISCUSSÃO 

 

Apesar dos avanços nas técnicas de criopreservação, ainda há muito a se estudar sobre 

os momentos mais críticos do processo de congelação e quais os danos mais frequentes em cada 

etapa. Neste estudo, foram avaliados quatro estágios progressivos da criopreservação: in natura 

diluído, 5°C, -55°C e -196°C, além do processo de refrigeração, da congelação, do supercooling 

dentro da congelação. Em cada momento do processo foi verificado a porcentagem média de 

espermatozoides com integridade das membranas plasmáticas, acrossomal e potencial mitocon-

drial, integridade da membrana plasmática, integridade acrossomal, potencial mitocondrial e 

despolimerização do citoesqueleto de actina. 

Em relação a refrigeração corpórea para temperatura ambiente (37°C para ±20°C) não 

parece ocasionar danos a célula espermática quando refrigerado de forma rápida (-0,7°C/min) 

(KAYSER et al., 1991; MORAN et al., 1992). Entretanto, entre (19°C a 8°C) um momento 

importante onde por ação da redução da temperatura a membrana espermática passa de uma 

fase líquida para fase gel (MORAN et al., 1992; KATILA, 1997) e, pensando na preservação 

da célula espermática do choque frio nesse momento crítico, Douglas-Hamilton e colaboradores 

(1984) e Varner et al. (1988) obtiveram melhores resultados para manutenção da motilidade 

espermática do espermatozoide utilizando uma curva de refrigeração lenta (0,33°C/min) em 

uma temperatura de armazenamento variando de 4°C a 5°C. No entanto, foi observado neste 

estudo que este tipo de curva de refrigeração realizada de forma lenta (0,25°C/min) causou 

significativamente maior (P<0,05) despolimerização do citoesqueleto de actina  (redução de 

42,5%) durante a etapa de refrigeração, quando comparado com as etapas de supercooling  

(19,2%) e congelação (16,2%). Inversamente ao encontrado no citoesqueleto, a membrana 

acrossomal foi a menos afetada pelo processo de refrigeração, onde apenas (0,5%) das células 

foram lesionadas, nesta etapa. 

Notavelmente, o processo de refrigeração realizado de forma lenta (0,25°C/min) cau-

sou maior despolimerização do citoesqueleto, porém, quando trata-se de integridade das mem-

branas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial, não a etapa que mais influenciou a 

redução de células integras, principalmente a integridade acrossomal. Estes resultados estão de 

acordo aos encontrados por Januskauskas et al. (1999) em espermatozoides de touros, os quais 

observaram diferença entre uma curva de refrigeração (4,2°C/min) e  (0,1°C/min) da tempera-

tura ambiente até 4°C. Contudo, a redução da porcentagem média de células com integridade 



69 

 

 

das membranas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial foi maior no período entre -

55°C até -196°C, isto ocorreu porque a integridade da membrana plasmática e o potencial mi-

tocondrial sofreram maior porcentagem de redução neste período interferindo no resultado final 

e provavelmente pela variação individual entre o sêmen dos garanhões e ejaculados. Ainda que, 

nesta etapa do processo de congelação, as lesões podem também serem resultado da soma das 

lesões decorrentes das etapas anteriores. 

Embora o citoesqueleto de actina seja constituído por uma rede de filamentos cuja 

remodelagem frequente é importante para mobilidade e determinação da forma (SMALL et al., 

1999), a criopreservação pode provocar mudanças definitivas nas redes de filamentos do cito-

esqueleto, as quais teriam impacto direto na fertilidade (HALL et al., 1993; NARESH, 2016). 

No experimento, se observarmos a despolimerização de actina entre as etapas de refrigeração, 

supercooling e congelação, como mostrado no gráfico 1, fica claro que a etapa mais prejudicial 

ocorre durante o processo de refrigeração, entretanto se avaliarmos progressivamente o pro-

cesso de congelação (in natura diluído, 5°C, -55°C e -196°C; Tabela 1) nota-se que a despoli-

merização da actina foi aumentando ao longo do processo de congelação (P<0,05), provavel-

mente pela soma de efeitos decorrentes das etapas anteriores.  

Contudo, como a refrigeração causa maior despolimerização, como descrito no pará-

grafo anterior. Estes resultados estão de acordo com os encontrados por Hall et al. (1993) em 

células endoteliais, onde a refrigeração causou despolimerização do citoesqueleto, no entanto, 

após o aquecimento, as células pareciam retornar ao normal, porém, foi observado aparência 

anormal do citoesqueleto, sugerindo que esse período de instabilidade pode ter causado conse-

quências mecânicas. Tais resultados contrariam os encontrados por Naresh (2016), onde em 

espermatozoides de búfalos, os processos de refrigeração e congelação estimularam a polime-

rização de actina. Por outro lado, Correa et al. (2007) observou alterações no citoesqueleto de 

actina de espermatozoides de macaco quando expostos a redução de temperatura e diferentes 

osmolaridades. Geralmente uma desestabilização da estrutura dos filamentos de actina gera 

despolimerização, provocando o desequilíbrio do monômero ao filamento (COOPER, 1987). 

Macías-Garcia et al (2012) sugeriram que o citoesqueleto de actina, membrana plas-

mática e potencial mitocondrial de espermatozoides equinos podem ser afetados também pela 

utilização de crioprotetores com baixa capacidade de penetração, provavelmente isto ocorra 

pela desidratação ser realizada de forma lenta e desta forma, a célula espermática ficam expos-

tas ao crioprotetor por um maior período de tempo causando uma rápida despolimerização dos 

filamentos de actina, sugerindo que esses danos podem estar ligados ao efeito osmótico. 
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Têm sido descrito a décadas que a curva de congelação rápida é a que melhor otimiza 

a congelação de qualquer sistema celular por reduzir a formação de gelo intracelular (MAZUR, 

1972). Levando isto em consideração, um dos propósitos deste estudo foi verificar se uma curva 

lenta (-15°C/min) lesaria mais a célula espermática, do que uma curva rápida (-33°C/min) du-

rante o supercooling. No entanto, para nossa surpresa, as duas curvas apresentaram valores 

semelhantes não só para o momento onde provavelmente ocorre o supercooling, mas para todo 

o processo de congelação. 

Sendo dados similares aos descritos por Devireddy et al. (2002) e Maziero (2010) que 

observaram que os espermatozoides de garanhões sobrevivem a curvas de congelação de -

20°C/min a -100ºC/min. Entretanto, Moore et al. (2006) obteve resultados semelhantes carac-

terísticas de motilidade espermática utilizando curvas de congelação que variavam de -5ºC/min 

à -50ºC/min, sendo que à -10ºC/min foi encontrado o melhor resultado. 

Estes resultados obtidos no estudo, não só opõem aos trabalhos mais antigos, como 

também trabalhos recentes com garanhões, como o de Pugliesi et al. (2015) que descreveram 

que uma curva de congelação rápida (queda de -100°C/min) proporciona maior integridade de 

membrana plasmática, motilidade progressiva e vigor. Concordando com Pugliesi et al. (2015), 

Woelders et al. (2005) sugeriram que os espermatozoides de javalis são instáveis em tempera-

turas inferiores a 0°C, e que o sêmen, por este motivo deveria ser submetido durante o início 

do processo de congelação até a temperatura de nucleação a uma curva relativamente rápida (-

40°C/min) para induzir a nucleação do gelo rapidamente.  

Dada a variação que pode ocorrer na qualidade espermática entre garanhões, sendo 

este, um fator que poderia talvez explicar uma redução de mais de 50% da integridade da mem-

brana plasmática e potencial mitocondrial ao término do experimento. Neste estudo, a porcen-

tagem média de espermatozoides com membrana plasmática intacta reduziu significativamente 

ao longo do processo de congelação. Onde, no início do processo de congelação apresentava 

(66%) de células com membrana plasmática integra e, foi sendo lesada ao longo da congelação, 

tendo redução de mais de 50% das células com membrana plasmática integras, como apresen-

tado na tabela 3. Sendo, tal resultado similar entre curva rápida (-33°C/min) e lenta (-15°C/min), 

portanto não sofreu influência do tipo de curva utilizado. Tais resultados, são similares aos de 

Thurston et al. (2003) e Medrano et al. (2009), que utilizaram curvas variando entre (-5°C/min 

e -80°C/min) que não encontraram diferença para integridade das membranas plasmática e 

acrossomal pós descongelação, entre as curvas. Porém, eles observaram que entre -5°C e -80°C, 
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a integridade da membrana plasmática foi melhor, utilizando curvas de congelação entre -

30°C/min e -80°C/min. 

Com os resultados obtidos é possível notar no gráfico 3, que a medida que o processo 

de congelação avança reduz a porcentagem de espermatozoides com integridade da membrana 

plasmática, sendo mais efetivo entre -55°C até -196°C; 35%, quando comparado com as etapa 

de refrigeração (in natura diluído até 5°C; 15,5%) e etapa de congelação de 5°C até -55°C; 

23,4%. Isto corrobora com resultados encontrados por Parks e Graham (1992) e Watson (2000), 

os quais afirmaram que a integridade da membrana plasmática e acrossomal são afetadas pelo 

processo de criopreservação. No entanto, acreditava-se que seria pela formação de gelo intra-

celular, porém, Morris et al. (2007) utilizaram crioscopia (Cryo Scanning Electron Microscopy 

– Cryo SEM) concluíram que não ocorre a formação de gelo intracelular durante o processo de 

congelação, mas que, o dano celular é resultado de um desequilíbrio osmótico durante a conge-

lação/descongelação. 

As mitocôndrias presentes nas células espermáticas tem como principal função a pro-

dução de ATP por fosforilação oxidativa. Dada tamanha importância das células mitocondriais 

para os espermatozoide, foi observado neste estudo, assim como em outros, que o processo de 

congelação causa redução do potencial mitocondrial. No entanto, no nosso estudo conseguimos 

observar as etapas individualmente. Como descrito na Tabela 5, o potencial mitocondrial é re-

duzido ao longo do processo de congelação, onde inicia a criopreservação com (67%) de células 

com potencial mitocondrial e ao término do processo em torno de (27%), ou seja, sofre um 

redução de mais de (50%) do seu potencial mitocondrial. Contudo, como era esperado não 

houve diferença entre a curva rápida (-33°C/min) e lenta (-15°C/min). Nossos resultados são 

semelhantes aos encontrados por Schober et al. (2007), os quais observaram que temperaturas 

decrescentes alteram os parâmetros bioenergéticos das mitocôndrias durante o processo de con-

gelação, havendo uma diminuição da respiração celular, um aumento da oxidação do citocromo 

c2+ e queda do potencial da membrana mitocondrial, isso prevê os efeitos negativos da criopre-

servação do sêmen na fertilidade 

Esperávamos que a integridade das membranas plasmática, acrossomal e potencial mi-

tocondrial, integridade da membrana plasmática e o potencial mitocondrial, sofressem mais 

danos durante a etapa de supercooling, entretanto, como apresentado no gráfico 5, a maior re-

dução do seu potencial mitocondrial ocorreu durante o processo final de congelação (33,8%) 

que compreende entre -55°C até -196°C quando comparado a etapa de refrigeração (20,4%) 

etapa entre (in natura diluído até 5°C) e ao momento onde provavelmente ocorre o supercooling 
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(21,7%) etapa correspondente (5°C a -55°C). Resultados apoiam os encontrados por Reers et 

al. (1991); Ortega-Ferrusola et al. (2009) e Peña et al. (2009), afirmaram que as estruturas mi-

tocondriais são sensíveis aos processos de refrigeração e congelação. Watson (1995), abordou 

ainda a formação de cristais de gelo no interior da mitocôndria, provocando uma provável re-

dução da produção de ATP, fato que poderia ocorrer em nosso estudo por estarmos usando uma 

curva de congelação rápida (-33°C/min), porém, não encontramos diferenças entre a curva rá-

pida e lenta (-15°C/ min). 

Pouco se sabe sobre a importância do supercooling para célula espermática de equinos 

e outras espécies. Apesar de não conseguirmos marcar o momento exato onde a célula sofre o 

supercooling, o que realmente é muito difícil de fazer, principalmente pelas variações que ocor-

rem no sêmen entre diferentes garanhões e ejaculados. No entanto, conseguimos analisar um 

intervalo de temperaturas onde provavelmente ocorre o supercooling. No intervalo entre (0°C 

e -55°C), momento onde provavelmente as células sofrem com uma redução da temperatura 

abaixo do seu ponto de fusão e quando retorna para a temperatura de congelação ocorre a libe-

ração de calor latente e dá se início a nucleação. Acreditávamos que essa etapa do processo de 

congelação seria a mais danoso para as membranas plasmática, acrossomal, potencial mitocon-

drial e citoesqueleto e, que haveria diferença entre as curvas de congelação rápida (-33°C/min) 

e lenta (-15°C/min) porém, apenas a membrana acrossomal foi mais afetada neste período, 

apresentando uma redução de (4,2%) da sua integridade, entretanto este momento não se dife-

renciou estatisticamente da etapa -55°C e -196°C.  

 Alguns autores falam sobre os fatores que desencadeiam o supercooling, Devireddy 

et al. (2002) relataram que essa liberação de calor latente está relacionado as alterações de vo-

lume que ocorrem durante a congelação. Entretanto, Morris e Acton (2013), relataram que é 

um importante formador de gelo intracelular. Os resultados que obtivemos não foram encon-

tradas diferenças entre as curvas de congelação rápida (-33°C/min) e lenta (-15°C/min) na etapa 

onde provavelmente ocorre o supercooling, para as parâmetros analisados.  

Zavos e Graham (1983) relataram que quanto mais tempo a célula fica exposta ao 

supercooling, menor será a temperatura de nucleação e pior a sobrevivência espermática. Fato 

que não encontramos em nosso estudo, já que provavelmente a célula ficaria mais tempo ex-

posta ao supercooling quando utilizado uma curva de congelação lenta. Apesar disso, não houve 

diferença estatística entre as curvas de congelação. 

Dentre os muitos fatores necessários para que ocorra a fertilização, manter a integri-

dade acrossomal é essencial, porque no acrossomo, estão contidas as enzimas acrossomais que 
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são liberadas durante a reação acrossomal essenciais para penetração do espermatozoide na 

zona pelúcida e ligação com a membrana plasmática do oócito (FLESCH e GADELLA, 2000). 

Neste estudo, observamos que a integridade da membrana acrossomal foi a que menos sofreu 

influência com o processo de congelação, iniciando a criopreservação com (86%) de integri-

dade e ao término apresentava em torno de (80%) de integridade. Sendo que na etapa onde 

provavelmente ocorre o supercooling entre 5°C até -55°C e etapa final de congelação -55°C até 

-196°C, os momentos que mais afetaram o acrossomo, ainda assim, sofreu uma redução de 

(4,2% e 3,8%, respectivamente).  

Concordando com os nossos resultados e dada a importância da reação acrossomal 

para que ocorra fertilização, Neild et al. (2003), avaliaram o estado de capacitação do sêmen de 

garanhões utilizando coloração com clortetraciclina (CTC) e integridade de membrana acros-

somal com Hoechst 33258, onde foi observado um aumento de espermatozoide de capacitadas 

ao longo do processo de congelação, além de, redução da integridade da membrana acrossomal. 

Assim, como nós, Neild et al. (2003), não encontrou efeito do supercooling sobre a integridade 

acrossomal. 

Com relação, a integridade acrossomal entre as duas curvas de congelação utilizadas, 

rápida (-33°C/min) e lenta (-15°C/min), não encontramos diferença estatística entre as duas 

curvas. Similarmente, aos resultados obtidos, neste estudo, Thurston et al. (2003) não encon-

traram diferença para integridade acrossomal de espermatozoide de javali, utilizando uma curva 

de congelação de (-6°C/min) e (-40°C/min).  

Apesar de, não termos utilizado nesse estudo diferentes crioprotetores, estes não dei-

xam de ser um importante componente do processo de congelação. Como vem sendo discutido 

a quase 70 anos, a importância e qual o melhor crioprotetor para cada espécie. A descoberta do 

glicerol por Polge et al. (1949) foi um marco para congelação de sêmen. Apesar disso, há a 

necessidade frequente de investigar crioprotetor que proporcione melhor ambiente para crio-

preservação, visando minimizar danos as membranas plasmáticas, acrossomal e potencial mi-

tocondrial (LOOMIS e SQUIRES, 2005), e ainda, iniciar estudos sobre a importância dos cri-

oprotetores na despolimerização do citoesqueleto de actina. 

Os resultados deste experimento, mostram que houve um grande efeito do processo de 

congelação e da descongelação, principalmente sobre a integridade das membranas plasmáti-

cas, acrossomal e potencial mitocondrial, integridade da membrana plasmática, potencial mito-

condrial e integridade acrossomal, no momento entre -55°C e -196°C, isto traz a necessidade 

de maiores estudos nesse período. Como já é conhecido e relatado há décadas, o processo de 
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descongelação acarreta danos aos espermatozoides (AMAN e PICKET, 1987), tais danos que 

podem ser resultado do efeito solução, a ocorrência de ambiente hipotônico, levando ao influxo 

de água para dentro da célula, ocasionando seu rompimento (HOLT, 2000 e PEÑA et al., 2012).  

Muitos pesquisadores como Aman e Picket (1987), Holt (2000) e Morris et al. (2007), 

defendem a ideia que se a congelação foi realizada de forma lenta, a descongelação também 

deverá ser lenta para evitar o influxo de grande volume de água para dentro da célula e se a 

congelação for realizada utilizando uma curva rápida, a descongelação deve ser realizada de 

forma rápida para evitar que estas fiquem expostas ao meio hipertônico por longo período de 

tempo. Entretanto, nesse estudo não encontramos diferença estatística entre a curva rápida (-

33°C/min) e lenta (-15°C/min) após descongelação para nenhum parâmetro estudado. Tanto, 

para curva rápida ou lenta, a descongelação foi realizada em banho maria a 37°C durante 30 

segundos. 

Perante isto, os resultados encontrados acompanham toda literatura disponível, da qual 

sabe-se que o processo de congelação causa danos irreversíveis ao espermatozoide. No entanto, 

este estudo permitiu avaliar progressivamente a resposta biológica do espermatozoide equino 

durante a criopreservação e obter uma compreensão dinâmica e quantitativa dos momentos mais 

críticos para integridade das membranas plasmáticas, acrossomal e potencial mitocondrial, in-

tegridade da membrana plasmática, integridade acrossomal, potencial mitocondrial e despoli-

merização do citoesqueleto. 
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9. CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com os resultados encontrados, para as técnicas utilizadas, pode-se concluir 

que o processo de congelação: 

 

Conclusão geral 

 

 O processo de congelação causa danos irreversíveis ao espermatozoide, no entanto, este 

estudo permite avaliar progressivamente a criopreservação e identificar os momentos 

mais críticos de acordo com as técnicas utilizadas. 

 

Conclusões específicas 

 

 O processo de refrigeração induz a despolimerização do citoesqueleto de actina. 

 A despolimerização do citoesqueleto de actina não influencia diferentes curvas de con-

gelação. 

 O supercooling não foi a etapa que mais provocou despolimerização do citoesqueleto 

de actina nas diferentes curvas de congelação. 

 As membranas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial, citoesqueleto e células 

com integridade de membranas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial sofre-

ram redução de células integras durante todo o processo de congelação (in natura dilu-

ído, 5°C, -55°C e -196°C). 

 A etapa do processo de congelação de -55°C e -196°C provocou maior redução de cé-

lulas com integridade das membranas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial. 

 A membrana acrossomal foi a que menos sofreu danos durante todo o processo de con-

gelação. 

 Não houve influência das diferentes curvas de congelação (curva rápida -33°C/min e a 

curva lenta -15°C/min) sobre as características espermáticas avaliadas. 

 A porcentagem de células com integridade das membranas plasmática, acrossomal e 

potencial mitocondrial não foram influenciados pelo supercooling. 
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ANEXO A 

 

 

O Coloração dos filamentos de actina (Protocolo adaptado de BRENER et al., 2002 e 

PEÑA et al., 2012). 

 

Preparação das lâminas de Poli-L-Lisina 

 

 Diluição 1:10 (1 parte de Poli-L-Lisina em 10 partes de água Mili-Q); 

 Incubar a lâmina durante 7 minutos na solução; 

 Secar durante 1 hora na estufa a 37°C; 

 Armazenar na geladeira a 4°C. 

1. Diluir o sêmen em DPBS para concentração final de 50x106sptz/mL; 

 25µL de sêmen em 75µL de DPBS (1x). 

2. Confecção dos esfregaços; 

3. Secar 10 min em temperatura ambiente; 

4. Deixar 10 min no formol (4%); 

5. Lavar levemente em DPBS; 

6. Deixar 10 min em acetona gelada; 

7. Deixar secar 10 min em temperatura ambiente; 

8. Deixar 10 min na cuba com TBS (10x) + 1% de BSA 

9. Incubar por 1 hora em FITC-faloidina (0,2Mm); 

10. Fazer a leitura em microscopia de epifluorescência; 

11.  Contar 200 células. 

 

 

 

 

 

 

 

 


