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RESUMO 

 

CARVALHO, C. P. T. Efeitos da criopreservação sobre as características da motilidade 

espermática (CASA) em equinos e bovinos. Effects of cryopreservation on sperm motility 

characteristics (CASA) in horses and bulls. 2022. 123 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

O objetivo dos experimentos foram avaliar o efeito do processo de congelação sobre as 

características de motilidade espermática de equinos e bovinos pelo sistema CASA (Análise 

Computadorizada da Motilidade Espermática - Computer Assisted Sperm Analysis) em 

diferentes etapas do processo de congelação, assim, foi avaliado a motilidade total (MT, %), 

motilidade progressiva (MP, %), velocidade do trajeto (VAP, µm/s), velocidade progressiva 

(VSL, µm/s), velocidade curvilinear (VCL, µm/s), amplitude do deslocamento lateral da cabeça 

(ALH, µm); frequência de batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, 

%) e células rápidas (RAP, %). Bem como, verificar o efeito de duas diferentes curvas de 

congelação em espermatozoides equinos, também, presença e ausência do plasma seminal em 

touros. Para isso, no experimento I foram utilizados seis ejaculados de quatro garanhões (n=24); 

no experimento II seis ejaculados de sete touros (n=41). As análises estatísticas foram realizadas 

com o software SAS (versão 9.3) e quando o P<0.05 foi considerado significativo. Foi 

observado efeito de tempo para todas as características estudadas (P<0.05). Quanto aos 

resultados encontrados para equinos, indicam que a etapa  de refrigeração provocou maior 

redução de VSL (µm/s), ALH (µm) e VCL (µm/s). Quanto a etapa inicial da congelação levou 

a maior redução de VAP (µm/s), VCL (µm/s), BCF (Hz), STR (%) e LIN (%), já a etapa final 

da congelação, a MT (%), MP (%) e RAP (%) foram as características mais afetadas. No 

entanto, não houve diferença estatistica (P>0.05) entre as duas curvas de congelação. Para as 

características de motilidade dos espermatozoides de touros no experimento II, quando 

avaliados os momentos da congelação, houve diferença entre ausência e presença de plasma 

seminal para MP, VAP, VSL, VCL, ALH, STR e LIN. Já MT e BCF não apresentaram 

diferença. E, entretanto, quando observamos as etapas do processo de congelação, a etapa de 

congelação/descongelação foi a que mais causou redução para MP, VAP, VSL, VCL e ALH. 

Bem como, aumento de STR e LIN na etapa congelação/descongelação, contudo, BCF ocorreu 

maior redução durante a etapa de refrigeração. E a etapa de equilíbrio foi a menos prejudicial 

para espermatozoides de touros. Portanto, concluimos que o processo de congelação causa 

redução das características de motilidade de acordo progride, sendo a última etapa a maior 

responsável, embora STR e LIN aumente  nessa etapa. Também diferentes curvas de 

congelação não se mostraram diferentes para espermatozoides equinos. Contudo a presença 

(PS) e ausência de plasma seminal (SPS) se mostraram diferentes em espermatozoides de 

touros.  

 

Palavras-chave: Espermatozoide. Motilidade. Equino. Touro. Congelação. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

CARVALHO, C. P. T. Effects of cryopreservation on sperm motility characteristics 

(CASA) in horses and cattle. Efeitos da criopreservação sobre as características da 

motilidade espermática (CASA) em equinos e bovinos. 2022. 123 f. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2022. 

 

The objective of the experiments was to evaluate the effect of the freezing process on the sperm 

motility characteristics of horses and cattle using the CASA system (Computer Assisted Sperm 

Analysis) at different steps of the freezing process, thus, the total motility (MT, %), progressive 

motility (MP, %), path velocity (VAP, µm/s), progressive velocity (VSL, µm/s), curvilinear 

velocity (VCL, µm/s), displacement amplitude side of the head (ALH, µm); beat frequency 

(BCF, Hz), straightness (STR, %), linearity (LIN, %) and fast cells (RAP, %). As well as, verify 

the effect of two different freezing curves in equine sperm, also, presence and absence of 

seminal plasma in bulls. For this, in experiment I there were six ejaculates from four stallions 

(n=24) and six ejaculates collected from seven bulls (n=41). Statistical analyzes were performed 

using SAS software (version 9.3) and P≤0.05 was considered significant. Time effect was 

observed for all studied characteristics (P<0.05). As for the results found for horses, they 

indicate that the cooled step caused a greater reduction in VSL (µm/s), ALH (µm) and VCL 

(µm/s). As for the initial stage of freezing, it led to a greater reduction in VAP (µm/s), VCL 

(µm/s), BCF (Hz), STR (%) and LIN (%), while the final stage of freezing, MT ( %), MP (%) 

and RAP (%) were the most affected characteristics. However, there was no statistical 

difference (P>0.05) between the two freezing curves. For the sperm motility characteristics of 

bulls in experiment II, when the freezing times were evaluated, there was a difference between 

absence and presence of seminal plasma for MP, VAP, VSL, VCL, ALH, STR and LIN. MT 

and BCF showed no difference. And, however, when we look at the steps of the freezing 

process, the freezing/thawing step was the one that caused the most reduction for MP, VAP, 

VSL, VCL and ALH. As well as, increase of STR and LIN in the freezing/thawing stage, 

however, BCF occurred greater reduction during the cooled step. And the equilibrium step was 

the least harmful for bull sperm. Therefore, we conclude that the freezing process causes 

reduction of motility characteristics as it progresses, with the last step being the most 

responsible, although STR and LIN increase in this step. Also, different freezing curves were 

not different for equine sperm. However, the presence (PS) and absence of seminal plasma 

(SPS) were different in bull sperm. 

 

Keywords: Spermatozoa. Motility. Equine. Bull. Freezing process. Steps. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso do processo de congelação pode ser afetado durante as etapas nas quais os 

espermatozoides são submetidos (diluição, refrigeração, período de equilíbrio, congelação, 

supercooling, descongelação) que podem gerar lesões como consequência da mudança de 

temperatura, indução de estresse osmótico, formação de cristais de gelo levando a danos 

irreparáveis ao alterar a estrutura e fisiologia da célula espermática (AHMED et al., 2019; 

UPADHYAY et al., 2021). 

A composição do ejaculado e suas peculiaridades espécie-específicas são fatores 

importante para criopreservação. O ejaculado é resultado da mistura dos espermatozoides com 

fluidos das glândulas sexuais acessórias e dos epidídimos (TROEDSSON et al., 2005). O 

plasma seminal é composto principalmente por íons, açúcares e proteínas que estão envolvidas 

tanto na manutenção da função espermática, estabilidade do acrossomo, proteção das 

membranas, prevenção de estresse oxidativo e suporte da motilidade espermática (MOURA et 

al., 2007). Embora haja variações entre as espécies, o plasma seminal tem sido descrito tanto 

como prejudicial para espermatozoides equinos e suínos durante a criopreservação (BRINSKO 

et al., 2000) quanto benéfico para a membrana plasmática de espermatozoides ovinos (PÉREZ-

PÉ et at., 2001), não causam de danos ao espermatozoide (MAXWELL et al., 1997), não 

influencia na integridade da membrana, potencial mitocondrial e estrutura da cromatina, mas  

melhora a integridade acrossomal e reduz a remodelação do citoesqueleto F-actina (ZOCA et 

al., 2021). 

Na etapa de refrigeração, para espermatozoides equinos a fase de transição da membrana 

lipídica ocorre entre 19ºC à 8°C e em touros de 15°C até 5°C, período em que as células se 

tornam mais suscetíveis ao choque térmico (DROBNIS et al., 1993; KUMAR et al., 2019), 

podendo ocorrer choque frio (MORAN et al., 1992). Sendo os espermatozoides do garanhão 

extremamente sensíveis quando a curva de refrigeração é maior que -0.3°C/min (GRAHAM, 

1996). Uma das características da membrana plasmática dos espermatozoides equinos que 

confere maior sensibilidade à redução da temperatura é a relação colesterol/fosfolipídios 

(OLIVEIRA et al., 2010). A relação de colesterol/fosfolipídios na membrana plasmática do 

equino é 0.36, valor superior ao encontrado no cachaço de 0.26 e touro de 0.30 (PARKS & 

LYNCH, 1992). Em geral, quanto maior a concentração de colesterol, menos flexível ou menos 

fluida é a membrana plasmática (AMANN & PICKETT, 1987). O choque frio pode induzir a 

danos irreversíveis aos espermatozoides caracterizados por mudança no padrão de natação, 
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redução da motilidade, danos acrossomais, à membrana plasmática, perda de componentes 

intracelulares (GRAHAM, 1996) e aumentando da permeabilidade celular (DROBNIS et al., 

1993; SIEME et al., 2015). Durante a refrigeração, os espermatozoides são expostos a possíveis 

a inúmeros fatores prejudiciais, incluindo desequilíbrio iônico, acidose celular, ativação de 

proteases, transição de fase da membrana, privação de energia, desestabilização do 

citoesqueleto e produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e espécies reativas de 

nitrogênio (RNS) (UPADHYAY et al., 2021), que podem resultar em perda de motilidade e 

movimentos circulares (GRAHAM, 1996). 

A etapa de equilíbrio é importante para que os espermatozoides se adaptem a baixas 

temperaturas e possibilitem a translocação de água, diminuindo os danos por nucleação de gelo 

durante a congelação/descongelação (FLEISCH et al., 2017; LEITE et al., 2010). 

A etapa inicial de congelação pode ser realizada de forma lenta, no entanto, este método 

pode estar associado ao aumento da nucleação de gelo heterogênea ou crescimento 

descontrolado de cristais de gelo que rompem as células espermáticas e, secundariamente, 

devido à dissipação de calor latente inadequada durante o supercooling (KUMAR et al., 2019). 

O cristal de gelo intracelular pode romper o citoesqueleto, membrana plasmática, mitocôndrias, 

acrossomo, enquanto o cristal de gelo extracelular aumenta a concentração de soluto e 

osmolaridade, desencadeando a perda de água e diminuição do volume das células 

(CHATTERJEE et al., 2017). 

Durante a etapa inicial de congelação, a amostra de sêmen pode passar pelo estado de 

supercooling, momento que o soluto atinge temperatura abaixo do ponto de congelação do meio 

(OZKAVUKCU & ERDEMELI, 2002). Quando uma amostra de células que estão passando 

pelo supercooling congela, o calor latente de fusão é liberado abruptamente levando à um 

aumento na temperatura repentino (ARAV & SARAGUSTY, 2013), podendo haver formação 

de gelo intracelular (OZKAVUKCU & ERDEMELI, 2002), choque pelo frio e aumento da 

permeabilidade da membrana (MOUSSA et al., 2008). Diversos fatores podem estar 

relacionados ao início do supercooling, como espécie, volume da amostra, curva e diluente. 

A etapa final de congelação, inclui a descongelação e promove o retorno do fluxo de 

água para dentro da célula, no entanto, se realizada de forma rápida pode ocorrer a formação de 

gelo intracelular e se ocorrer de forma lenta pode aumentar o tempo de exposição do 

espermatozoide ao meio hipertônico (efeito solução) (HOLT, 2000). Ocorrendo danos devido 

ao estresse hiperosmótico e hipoosmotico, desidratação e redução da motilidade espermática. 

Assim, uma das principais características a serem observadas ao término do processo de 

congelação é a motilidade. A motilidade espermática é uma das características mais afetadas 
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pela criopreservação. Na tentativa de minimizar os efeitos da subjetividade da avaliação 

espermática, vários sistemas computadorizados têm sido utilizados (VERSTEGEN et al., 2002; 

QUINTERO-MORENO et al., 2003), no entanto, ainda não estão padronizados as característica 

de motilidade espermática pelo Sistema CASA. 

Portanto, os objetivos dos experimentos foram avaliar os efeitos do processo de 

congelação nas seguintes características de motilidade espermática pelo Sistema CASA 

(Análise Computadorizada da Motilidade Espermática - Computer Assisted Sperm Analysis): 

motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %), velocidade de trajeto (VAP, µm/s), 

velocidade progressiva (VSL, µm/s), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm), 

velocidade curvilinear, (VCL, µm/s), frequência de batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, 

%), linearidade (LIN, %) e células rápidas (RAP, %) de espermatozoides equinos e bovinos em 

diferentes etapas do processo de congelação, sendo etapa de refrigeração, etapa de equilíbrio, 

etapa inicial de congelação/supercooling e etapa final de congelação usando duas curvas de 

congelação -15°C e -33°C/min para equinos e para bovinos com ausência e presença do plasma 

seminal. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Considerando que durante o processo de congelação normalmente ocorrem altera-

ções, as quais, comprometem a motilidade do espermatozoide. Com o objetivo de melhor 

entendimento dos efeitos deste processo sobre a célula espermática, faz-se necessário uma 

breve revisão sobre cada etapa do processo de criopreservação e das características de 

motilidade espermáticas avaliadas pelo Sistema CASA (Computer Assisted Sperm Analysis).  

 

2.1 Etapa de refrigeração 

 

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

al., 1992). A vantagem do uso do sistema passivo é o seu custo moderado, porém, apresentam 

a desvantagem da inconsistência da curva de refrigeração. No entanto, quando se utiliza um 

sistema ativo como as máquinas de congelação de sêmen, obtém-se uma taxa de refrigeração 

consistente e, tecnicamente correta (KAYSER et al., 1992). 

Na refrigeração, os espermatozoides passam da temperatura corporal até 5oC, onde 

seu metabolismo é reduzido para cerca de 10% do original, mantendo a viabilidade do sêmen 

por um período maior de tempo (SQUIRES et al, 1999). Existe, porém, uma faixa crítica de 

temperatura no processo de refrigeração já os espermatozoides podem ser severamente 

danificados, em bovinos essa faixa compreende dos 15oC aos 5oC (DROBNIS et al., 1993; 

WATSON, 2000) e de 19ºC a 8ºC para equinos (MORAN et al., 1992). O choque frio 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 (GRAHAM, 1996). 

Em condições fisiológicas, as membranas espermáticas estão em fase fluida e são 

impermeáveis aos solutos (SIEME et al., 2015). Com a redução da temperatura ao longo do 

processo de congelação ocorre alterações na fluidez das membranas tanto pela relação de 

fosfolipídios quanto de colesterol. Quando as membranas são refrigeradas, os lipídios estão 

sujeitos a transição do estado fluído natural para o estado líquido-cristalino, na qual as cadeias 

de ácidos graxos de tornam desordenadas (LEMMA, 2011). A refrigeração causa mudanças 

na distribuição de fosfolipídios pela bicamada da membrana, resultando em alterações de 
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função (DE LEEUW et al., 1990). Além dessas alterações, modificações em canais de 

proteínas específicas e de cálcio podem levar à um aumento da permeabilidade da membrana 

plasmática. A absorção e elevação de concentração de cálcio intracelular durante o processo 

de refrigeração contribui para o início da capacitação, modificações na hiperativação e 

desenvolvimento de eventos de fusão entre a membrana plasmática e a membrana acrossomal 

externa, tendo como consequência, redução na capacidade de fertilização do sêmen 

(BAILEY et al., 2000; WATSON, 2000). 

A ocorrência de choque frio pode ser prevenida controlando a curva 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. Pensando 

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 refrige-

ração rápida (>1°C/min), e observaram menor motilidade (P<0.01) e aumento dos defeitos 

morfológicos (P<0.01) quando, utilizada de refrigeração rápida para espermatozoides 

equinos. 

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

obtiveram melhores resultados para parâmetros de motilidade em armazenamento do sêmen 

equino 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 efeitos prejudiciais de curvas de refrigeração rápidas. 

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

dade 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, 

contudo, não foram encontradas diferenças para integridade das membranas, no entanto, 

quando utilizada a curva de refrigeração de -0.1°C/min obteve 0.4% de fertilidade maior. 
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2.2 Etapa inicial de congelação 

 

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

relacionadas, 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).  

No entanto, Watson (2000) descreveu que a faixa crítica de temperatura para os 

espermatozoides está em torno de -3ºC e -10ºC, neste momento, ocorre a formação 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. Portanto, 

a criopreservação reduz a viabilidade celular e função normal. O dano celular possui 

diferentes graus e é induzido por mecanismos distintos em cada uma das fases do processo, 

sendo o estado funcional das células congeladas e descongeladas o resultado das lesões 

acumuladas ao longo da criopreservação e, ao término, podendo resultar em sua 

sobrevivência, morte celular ou apresentar um comprometimento funcional (HOLT, 2000; 

MEDEIROS et al., 2002). 

A criopreservação envolve a exposição dos espermatozoides a temperaturas 

fisiologicamente baixas, induzindo mudanças na organização lipídica durante a congelação, 

dando início a uma série de alterações de natureza biofísica (HAMMESTED et al., 1990; 

HOLT, 2000). 

Algumas destas mudanças na localização de fosfolipídios e proteínas ocorrem acima 

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

temperaturas em que deslocamentos de fase ocorrem, muitas mudanças iniciadas durante a 

refrigeração são continuas durante a congelação (AMAN e PICKET, 1987; ZOCA et. al., 

2021). 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, 
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permanecem descongeladas, devido os pontos de congelação do crioprotetor e do meio 

extracelular serem diferentes (MAZUR, 1984). Em um ponto entre -5°C e -15°C, 

dependendo da velocidade de congelação e crioprotetor utilizado, os cristais de gelo 

começam a formarem. Aparentemente, a membrana plasmática 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 aumento do gradiente 

osmótico através da membrana plasmática, ocorre o efluxo de água dos espermatozoides 

levando a congelação externamente (HAMMESTED & GRAHAM 1990; HOLT, 2000). 

Como consequência, tem-se aumento da permeabilidade da membrana 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 (WATSON, 

2000; SIEME et al., 2015). 

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

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

um efeito negativo, 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 devem ser congelados até a temperatura de nucleação a uma curva relativamente rápida 

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

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 de -6°C/min exibiram integridade 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-descongelação 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). 
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Em outro estudo semelhante, 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 diferenças individuais entre javalis de 

-5°C 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 da membrana plasmática foram melhores 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 congelação, 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 individuais entre javalis mais do que no próprio 

processo de congelação. 

Com relação a congelação de espermatozoides de touros, carneiros e suínos 

recomenda-se curva de congelação variando de -30°C/min a -50°C/min, a qual proporcionou 

maior integridade 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 físicos 

às células (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 seria aproximadamente -29°C/min, isto na 

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

crioprotetor notaram que a curva de -60°C/min era a melhor. 

Neild et al. (2003) avaliaram as membranas plasmática, acrossomal e potencial 

mitocondrial 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 significativamente (P<0,05) afetou as membranas espermáticas, mesmo 
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antes de centrifugar, onde em cada etapa aumentou a morte espermática, resultando em média 

de 10% de sobrevivência ao término do processo. 

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

garanhões quando criopreservados com glicerol, etilenoglicol ou dimetil formamida, Moore 

et al. (2006), relataram que obtiveram maior 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 móveis do 

que as amostras congeladas (-50°C/min) quando utilizadas taxas de congelação variando de 

(-5°C/min a -50°C/min). 

 

2.3 Estágio de supercooling  

 

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. Supercooling é o momento em que o sistema é congelado abaixo da 

temperatura de fusão antes do processo inicial de nucleação do gelo no meio extracelular, 

causando uma redução de temperatura muito abrupta (DILLER, 1975; OZKAVUKCU & 

ERDEMLI, 2003; WOELDERS et al., 2003). 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 e volume 

(OZKAVUKCU & ERDEMLI, 2003). 

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

1983), garanhão (KAYSER et al., 1992), camundongos (MAZUR & KOSHIMOTO, 2002), 

embriões, células somáticas e tecidos humanos (DILLER, 1975; OZKAVUKCU & ER-

DEMLI, 2002; BENSON et al., 2012), embriões bovinos (MORRIS & ACTON, 2013), logo 

depois da nucleação ocorre o retorno da temperatura ao ponto de equilíbrio devido a liberação 

de calor latente resultante do processo de fusão (OZKAVUKCU & ERDEMLI, 2002). 
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No espermatozoide equino o estado de supercooling pode ter inicío em torno de -

15°C (NEILD et al., 2003), momento que o soluto atinge temperatura abaixo do ponto de 

congelação do meio (OZKAVUKCU & ERDEMELI, 2002). Quando uma amostra que está 

passando pelo supercooling congela, o calor latente de fusão é liberado abruptamente levando 

à um aumento na temperatura repentino (ARAV & SARAGUSTY, 2013), podendo haver 

formação de gelo intracelular (OZKAVUKCU & ERDEMELI, 2002), choque frio e aumento 

da permeabilidade da membrana (MOUSSA et al., 2008). Em nosso laboratório, dados não 

publicados, observamos o estado de supercooling iniciando -15°C em espermatozoides 

equinos, subsequentemente ocorre aumentando da temperatura para - 2°C e retornando a 

curva normal de congelação do equipamento em aproximadamente - 50°C e em bovinos em 

torno de -10°C retornando em torno de -50°C. No entanto, diversos fatores podem estar 

relacionados ao inincío do supercooling, como espécie, volume da amostra, curva e diluente. 

Por outro lado, a resposta ao estado de supercooling pode ser determinada pela curva 

de congelação utilizada (ORTMAN & RODRIGUEZ-MARTINEZ, 1994). A curva de 

congelação ideal deve ser lenta para permitir a desidratação celular suficente e evitar a 

formação de gelo intracelular e rápida para diminuir à exposição dos espermatozoides a 

soluções hipersaturadas durante a formação de cristais de gelo extracelulares (WATSON, 

2000). Curvas de congelação com resultados satisfatórios podem variar entre -20ºC/min e -

100ºC/min (DEVIREDDY et al., 2002). Entretanto, Kumar e colaboradores (2003), sugerem 

uma curva de congelação de −30°C/min em espermatozoides de touro, cachaço e carneiro na 

faixa entre −5°C a −50°C, essa curva vai determinar se as células permanecem em equilíbrio 

com seu ambiente extracelular ou se tornam progressivamente em supercooling com a 

possibilidade crescente de formação de gelo intracelular. 

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 

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

nucleação 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 congelado 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 tratamento 3 formou cristais de gelo maiores intracelularmente, no entanto, 



31 
 

 

no tratamento 2, os cristais de gelo eram finos e pontiagudos, o que favorece lesão de 

membranas. Posto isto, a fertilidade do tratamento 3 (P<0.05) foi maior em relação ao 

tratamento 2. Portanto, quando a nucleação ocorre em temperaturas mais baixas, mas tempo 

a célula fica exposta ao supercooling e pior grau de sobrevivência das células espermáticas.  

 

2.4 Etapa final de congelação 

 

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 curvas de congelação 

excessivamente rápidas causam a formação de gelo intracelular, pensa-se que a curva de 

congelação ideal precisa ser lenta o suficiente para evitar esse efeito letal, mas 

suficientemente rápido para minimizar 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 cristalizar (aumento da concentração de sal, o aumento da 

pressão osmótica, mudando o pH, a 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 

criopreservação seja determinada 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 mantenha ao máximo integridade celular pós-descongelação. No 

entanto, os crioprotetores aumentam o volume da solução descongelada, reduzindo desta 

forma, a concentração de sal presente na solução, consequentemente ocorrerá menos 

desidratação. Contudo, os crioprotetores são menos 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). 
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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 descongelação: 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 sobrevivência do espermatozoide dentro do trato reprodutivo feminino e para a ligação 

do mesmo com a membrana do oócito durante a fertilização.Também são necessários que 

hajam integridade das membranas plasmática, mitocondrial, acrossomal, cromatina, 

filamentos de actina do citoesqueleto (ZOCA et al., 2021). 

 

2.5 Análise computadorizada da motilidade espermática (CASA – Computer Assisted 

Sperm Analysis) 

 

A motilidade espermática é um dos indicadores mais utilizados antes e após a 

criopreservação, quanto à qualidade e capacidade de fertilização (SIMONIK et al., 2015). O 

sistema CASA tem sido rotineiramente usado na maioria dos laboratórios de pesquisa e 

também com tendência crescente no caso de Centros de Processamento de Sêmen. Contudo, 

a objetividade e a comparação dos resultados do CASA por meio de laboratórios podem ser 

afetadas desfavoravelmente. Isso é em particular devido à ausência de padronização para 

avaliação da motilidade espermática e à presença de fatores relacionados a técnicos não 

treinados, diferentes setup, câmaras, diluidores (SIMONIK et al., 2015). 

O sistema CASA foi desenvolvido no início da década de 1980, com o objetivo de 

proporcionar uma visão mais objetiva da análise da motilidade do espermatozoide pela 

reconstrução da trajetória e sua classificação em diferentes categorias, para fornecer mais 

detalhes da motilidade e estimativa de fertilidade (MORTIMER, 1997; FEITSMA et al., 

2011). Embora muitos anos tenham se passado desde do início do uso dessa ferramenta, ainda 

não se tem um padrão para as características avaliadas. Tais dificuldades precisam ser 

resolvidas antes do uso na rotina do CASA, bem como os requisitos que devem ser cumpridos 

e fatores que podem afetar os resultados (MORTIMER, 1997; FEITSMA et al., 2011). 

Embora autores como Kathiravan et al. (2011) e Puglisi et al. (2012) descrevam o 

Sistema CASA como um método mais eficaz, preciso e confiável para avaliação de 
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fertilidade do que a forma subjetiva entre raças e categorias de idade de reprodução machos. 

Também afirmam que os resultados obtidos são mais seguros, repetível com maior 

capacidade preditiva e pode ser padronizado. No entanto, existem requisitos que devem ser 

cumpridos e fatores que influenciam os resultados. Bem como, Arruda (2000) concluíram 

que a análise computadorizada da motilidade pode ser uma alternativa rápida, objetiva e 

confiável para a avaliação rotineira de amostras de sêmen ou para pesquisa. 

A obtenção de resultados seguros na avaliação espermática computadorizada depende 

de uma preparação cuidadosa da amostra e um ajuste adequado do equipamento (Setup) 

visando identificar corretamente as células imóveis, móveis e outras partículas que não são 

espermatozoides (VERSTEGEN et al., 2002). 

  

2.5.1 Análise computadorizada da motilidade espermática (CASA – Computer Assisted 

Sperm Analysis) - IVOS I 

 

O sistema CASA foi introduzido pela primeira vez em 1980 (MORTIMER, 2000), e 

ao longo dos anos tem sido desenvolvido diferentes versões. As disposições dos sistemas 

CASA diferem uns dos outros, principalmente em hardware, óptica (microscópio, lente, 

câmera) e acessórios de software (VERSTEGEN et al., 2002). Sendo baseado na aquisição 

consecutiva quadros de um microscópio por meio de uma câmera (QUINTERO-MORENO 

et al., 2003). A imagem é subsequentemente convertida para uma resolução (número de 

pixels) preto/branco, exportado para o computador e avaliados por software específico com 

o CASA módulo, que é capaz de analisar essas imagens (MORTIMER, 2000). As trajetórias 

matematicamente processadas e definidas por meio de algoritmos são refletidas como uma 

série de características que definem com precisão o movimento de cada célula espermática 

(QUINTERO-MORENO et al., 2003). 

Atualmente, mais de 12 sistemas diferentes de análise assistida por computador 

(CASA) estão disponíveis para detecção de movimento do espermatozoide em laboratórios 

de andrologia e em unidades comerciais de produção de sêmen (AMANN & WABERSKI, 

2014). O desenvolvimento de um poderoso software CASA possibilitou estudos das 

características de motilidade de espermatozoides e medidas objetivas dos seus movimentos 

(VERSTEGEN et al., 2002; GIARETTA et al., 2017). 
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 O processo de análise de motilidade pelo CASA , aumenta a confiabilidade, embora, 

tenha vários fatores envolvidos. A avaliação computadorizada da motilidade espermática 

utilizando o aparelho Hamilton Thorne Research Motility (HTM-IVOS, Versão 12.3, 

Hamilton Thorne Research, Beverly, Massachusetts, EUA), para a análise do movimento 

espermático com o software Animal Motility. A versão 12 IVOS opera como um analisador 

de movimento celular, morfologia celular e um computador. Os componentes de hardware 

integrados incluem um sistema óptico interno de contraste de fase com iluminação 

estroboscópica (lâmpada de flash múltiplo que ilumina o objeto em movimento), estágio 

interno automatizado de amostras aquecidas, com digitalizador de imagens e um computador 

Pentium. Para captura da imagem está relacionada à taxa e duração de aquisição, geralmente 

utiliza-se para captura das características de movimento espermático de animais domésticos 

60 frames por segundo, ou seja, frames por segundo refere-se ao número de frames 

capturados em sequência no segundo, portanto, quanto maior o número de total de frames, 

mais dados são obtidos em cada fai|xa de célula. 

O sistema CellTrak (Motion Analysis) usa detecção de borda, em que apenas os pixels 

que definem o perímetro de um objeto são digitalizados, e o "centróide" da cabeça do 

espermatozoide é calculado a partir dessas coordenadas (BOYERS et al., 1989). Os 

instrumentos CASA de Hamilton Thorne identificam o ponto do espermatozoide para seguir 

localizando a região mais brilhante de cada imagem (YEUNG et al., 1992; MORTIRMER, 

2000).  

O IVOS usa os valores de todas as células, móveis e estáticas para determinar se os 

objetos no campo têm o potencial de serem espermatozoides, asim, Cell size = 6pix; Cell 

intensity = 160. Entretanto, para detecção das células móveis ou estáticas é necessário um 

contraste mínimo, ou seja, um brilho mínimo. Para humanos, usando o sistema óptico interno 

de contraste de fase 10x do IVOS, o valor normalmente fica entre 50 e 150. A configuração 

padrão é 80. Outra característica que é utilizada pelo IVOS para contagem da célula 

espermática é o tamanho mínimo da célula, sendo o número mínimo de pixels (menor 

unidade gráfica de uma imagem matricial, que só pode assumir uma única cor por vez, onde 

o tamanho ou extensão do pixel determina o grau de resolução da imagem, ou seja, quanto 

menor o pixel, maior será a resolução).  
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As células denominadas como lentas podem ser contadas como parte da população 

de células móveis ou estáticas. As células lentas são diferenciadas com uma das seguintes 

características: VAP<VAP Cut-Off ou VSL<VSL Cut-Off, onde VAP Cut-Off (5.0 µm/s) e 

VSL Cut-Off (11.0 µm/s). Um ou ambos os parâmetros de velocidade (VAP ou VSL) podem 

ser usados para identificar células lentas. O magnification é importante para o cálculo 

adequado das concentrações e das características de movimento, para espermatozoides 

bovinos e equinos utilizando uma objetiva de 10x NH, a correta magnification de 1.89. 

O software Animal Motility fornece um padrão de rastreamento da célula, uma visão 

geral gráfica das características de velocidade medidos (VSL, VAP e VCL) e como esses são 

usados para calcular a retilinearidade e a linearidade, MT, MP, BCF, RAP. 

 De acordo com o manual do Hamilton Thorne Research Motility (1992) conta 

também com controle avançado de algoritmo, o qual permite a seleção e aplicação de até três 

algoritmos para análises de motilidade como: 

       1) anticolisão: identifica os espermatozoides que colidem durante o movimento 

e evita que esses espermatozoides sejam contados de maneira incorreta. Esses 

espermatozoides são marcados em cores amarelo e branco na tela de reprodução, não sendo 

incluídos em nenhum cálculo de concentração ou motilidade. Trata-se de importante 

algoritimo principalmente para amostras com altas concentrações espermática. 

       2) Correção capilar: Em câmaras preenchidas por ação capilar, que puxa 

rapidamente a amostra para dentro da câmara, o movimento da amostra na câmara resulta em 

um efeito de fluxo de fluido que segrega espermatozoides na parte em movimento mais 

rápido do fluxo. Isso resulta em uma diminuição na concentração de espermatozoides na 

câmara. Se a concentração de espermatozoides for lida diretamente a partir da contagem de 

células no campo, resultará em um valor menor que a concentração verdadeira da amostra. 

O algoritmo de correção capilar compensa esse efeito e, quando em uso, fornece a 

concentração correta de esperma na amostra; rastreamento avançado permite que o IVOS 

siga as células quando uma ampliação maior. 

       3) Algoritmo de rastreamento (tracking) avançado, melhora a classificação 

das células nas categorias progressiva, rápida, média e lenta, identifica células marginais e 

aumenta a precisão da contagem sob alta identificação. 
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Após realizar todos os passos da análise, escolhendo o setup, é realizado a análise dos 

resultados, e o playback mostra na tela um vídeo da sequência do último campo analisado. 

Esta tela mostra o controle de qualidade com que foi realizada a captura das células. Assim, 

as células móveis devem exibir uma sobreposição gráfica verde e os progressivos azul claro 

no rastreamento real seguido pela célula. Os espermatozoides que saem da área durante a 

análise são identificados por uma faixa azul e os espermatozoides eliminados pelo algoritmo 

anticolisão são marcados com uma faixa amarela ou branca. Nenhum desses espermatozoides 

é contado. No entanto, todos os espermatozoides que entram na área atribuem faixas verdes 

ou azul clara da maneira usual. Esta convenção é adotada para evitar erros de cointegração. 

Já, células lentas, são as células que se movem a uma velocidade menor que o VAP Cut-Off 

e o VSL Cut-Off mostram uma faixa rosa. As células progressivas movem-se mais 

rapidamente que o VAP mínimo e mais retilineas que o STR mínimo inseridos no setup. 

 

2.5.2 Análise do trajeto espermático 

 

O trajeto (track) de uma célula móvel contém informações sobre o seu deslocamento, 

e o sistema IVOS, por meio desta função, analisa cada trajeto separadamente. Para definir o 

trajeto, é calculada a posição do centro de brilho (CB) da célula para cada frame (foto). O 

CB é a posição média do brilho da cabeça, sendo uma aproximação da posição do centro da 

massa da célula. O IVOS indica a posição do CB pela iluminação de um pixel dentro do qual 

é realizada a marcação com um ponto vermelho. As células móveis também serão 

reconhecidas por um percurso verde. A gravação do trajeto (Playback) é usada para checar a 

identificação de células pelo microprocessador (ARRUDA, 2000). 

 

2.5.3 Hiperativação espermática 

 

Durante a hiperativação, os espermatozoides capacitados exibem movimentos 

vigorosos, não progressivos e não lineares que pode ser um indicador prognóstico das 

características da célula espermática associada à fertilidade in vivo (SHOJAEI et al., 2012). 

A hiperativação espermática ocorre nos espermatozoides a medida que eles progridem por 

meio do trato genital feminino até o ponto de fertilização (SINGH et al., 2021). O CASA 
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pode ser utilizado para detectar o movimento característico apresentado pelo espermatozoide 

durante a hiperativação (MORTIMER; MAXWELL, 1999; VERSTEGEN et al., 2002; 

SUAREZ, 2008). No entanto, a melhora da resolução do sistema óptico dos aparelhos 

permitiu uma melhor observação da trajetória das células possibilitando a avaliação de 

espermatozoides com maior velocidade e trajetos não retilíneos. Não há um consenso que 

defina os critérios da motilidade hiperativada, porém, os parâmetros que distinguem o 

espermatozoide hiperativado são: alto VCL e baixa linearidade ainda que existam variações 

dos valores obtidos nos trabalhos (VERSTEGEN et al., 2002).  

Marquez & Suarez (2007) e Muiño et al. (2008) realizaram estudos para as 

características de motilidade espermática e para avaliar a hiperativação da motilidade 

utilizaram os seguintes parâmetros descritos por Mortimer (1997): VCL ≥ 180, LIN ≤ 45 e 

ALH max > 10. No entanto, Marquez e Suarez (2007) descreveram espermatozoides 

hiperativados com VCL > 70 µm/s, ALH > 7 µm, LIN < 30% e VSL < 30 µm/s. Por não ser 

uma medida direta do batimento flagelar o ALH é uma medida imperfeita, no entanto, o 

sistema CASA compensa esta falta de acurácia com a aquisição de diferentes quadros. 

 

2.5.4 Características de motilidade espermáticas avaliadas pelo CASA 

 

Para entender os eventos celulares que são necessários para o desenvolvimento da 

motilidade do espermatozoide, deve-se primeiro considerar a estrutura fundamental do 

espermatozoide (MOTIRMER et al., 1997). A função do flagelo é fornecer motilidade 

aos espermatozoides para permitir que desloque no trato reprodutivo feminino e da zona 

pelúcida. As características estruturais da cabeça e cauda dos espermatozoides refletem 

essas funções funcionais. 

O flagelo pode ser considerado composto por quatro regiões: a peça de conexão, 

a peça intermediária, a peça principal peça e terminal (FAWCETT, 1965). O axonema e 

fibras externas densas também estão localizadas dentro do flagelo. O axonema está 

presente na maioria ao longo do flagelo, terminando em singlete microtúbulos na peça 

final. É composto por duas centrais microtúbulos conectados por ligações (PEDERSEN, 

1970; TURNER, 2013), rodeado por nove dupletos de microtúbulos (o '9 + 2' padrão) 

(FAWCETT, 1965). Cada par consiste em uma subunidade A formando um microtúbulo 
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completo, e uma subunidade B que tem a forma de C com suas extremidades anexadas à 

subunidade A. Uma bainha central composta por uma espiral de duas fibras circunda os 

dois microtúbulos centrais (PEDERSEN, 1970; TURNER, 2013). 

Na subunidade A, em anexo encontra-se um par de microtúbulos e braços de 

dineína  (GIBBONS, 1965). Dineina é um complexo sistema ATPase com múltiplas sub-

unidades (GIBBONS, 1965) que traduz a energia química (ATP) em energia cinética por 

permitindo que o par de microtúbulos adjacentes deslizem em relação a um ao outro, 

causando flexão axonemal e, portanto, movimento flagelar. Os braços de dineína e o par 

adjacente microtúbulos são conectados por ligações de nexina (GIBBONS, 1965) entre 

as subunidades A e B (BACCETTI et al., 1985).  

Assim, as características de movimento de cada espermatozoide obtidas pelo 

CASA são processadas matematicamente para melhor descrever a motilidade à medida 

que a célula espermática faz seu trajeto por meio de um campo microscópico (BOYERS 

et al., 1989). 

A população geral de espermatozoides é subdividida em quatro categorias 

baseadas em corte VAP baixo (LVV) e valores médio de corte de VAP (MVV), rápido 

(VAP>MVV), médio (LVV<VAP<MVV), lento (VAP<LVV) e estático (fração de todas 

as células que não se movem durante a análise). A porcentagem de espermatozoides 

progressivos inclui células movendo com VAP>MVV e STR>retilinearidade. No mínimo 

15 pontos a 30 Hz ou 30 pontos a 60 Hz são necessários para identificar trajetórias 

(MORTIMER et al., 2015). A figura 1, demonstra algumas características que podem ser 

obtidas pela análise computadorizada da motilidade espermática (CASA). 
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Figura 1: Avaliação das características de motilidade espermática pelo sistema CASA 

(Computer Assisted Sperm Analysis) mostrando diferentes trajetos de movimento (VSL, 

velocidade progressiva; VCL, velocidade curvilinear; BCF, frequência de batimento; VAP, 

velocidade do trajeto; ALH, amplitude de deslocamento lateral da cabeça) (SINGH et al., 

2021). 

 

Os conceitos descritos a seguir são baseados em diferentes publicações relacionadas 

as características de motililidade avaliadas pelo sistema CASA (Computer Assisted Sperm 

Analysis)e no manual do Hamilton Thorne. 

 

2.5.4.1 Motilidade total - MT 

 

Definindo como a razão de espermatozoides móveis na amostra total, expressa em 

porcentagem (MORTIRMER, 1997; ARRUDA, 2000). 
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2.5.4.2 Motilidade progressiva - MP 

 

De acordo com o Manual do Hamilton Thorne (1992) para uma célula ser considerada 

progressiva deverá possuir os valores mínimos (VAP=25.0µm/s e STR=80%). Para 

Mortirmer (1997), motilidade progressiva é expressa em porcentagem sendo a razão das 

células móveis com movimento progressivo na amostra espermática total.  

 

2.5.4.3. Velocidade média – VAP 

 

 Consiste na velocidade média do trajeto celular expresso em µm/s, corresponde à velocidade 

média ininterrupta do trajeto da célula, sendo a indicação do comprimento da trajetória geral 

do espermatozoide e é calculada encontrando o comprimento do trajeto médio corrigido pelo 

tempo. Esse algorítimo é usado para reduzir os efeitos da amplitude e deslocamento lateral 

de cabeça, obtendo-se uma trajetória mais representativa da posição espermática ao longo do 

movimento (MORTIRMER, 1997). Já para Arruda (2000), o VAP é definido como a posição 

média aproximada do centro do brilho e fornece uma velocidade média do trajeto da célula. 

Representa a distância total ao longo do trajeto médio para cada célula dividido pelo tempo 

gasto, entretanto, VSL < VAP < VCL. Usando um algoritmo de correção adaptativo, a 

velocidade ao longo do caminho médio de cada trajeto (VAP) é obtida (BOYERS et al., 1989; 

HOLT et al., 1997; DUNSON et al., 1999). 

 

2.5.4.4. Velocidade progressiva - VSL 

 

Velocidade Progressiva (VSL) é a velocidade média percorrida em linha reta entre o 

início e o final do percurso, definida em µm/s (ARRUDA, 2000). Outro conceito descrito por 

Boyers et al. (1989) e Holt et al. (1997) descrevem VSL como a velocidade calculada usando 

a distância em linha reta entre o início e o fim do trajeto do espermatozoide. Já Dunson et al. 

(1999) relata que o computador conecta os pontos e calcula diretamente velocidade da linha 

reta (VSL, distância do primeiro ao último ponto/tempo). 
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2.5.4.5 Velocidade curvilinear - VCL 

 

É a velocidade média, em µm/s, de cada ponto atual do trajeto seguido por cada célula. 

É definida pela distância total entre cada posição do centro do brilho para uma dada célula 

durante a aquisição da imagem, dividido pelo tempo gasto. Sendo uma medida de velocidade 

curvilinear, seu valor depende da taxa de aquisição, entretanto VCL>VSL (ARRUDA 2000). 

Para Mortirmer (1997), refere-se à velocidade média expressa em µm/s da distância total 

entre cada posição do centro da célula durante a captura da imagem, dividida pelo tempo 

decorrido ou a distância percorrida pelo espermatozoide ao longo do seu trajeto curvilinear, 

é calculada pela somatória das distâncias ao longo da trajetória e então corrigida pelo tempo. 

Velocidade curvilinear também está descrita como a velocidade ao longo da distância 

total movido, ou seja, incluindo todos os desvios do movimento da cabeça do espermatozoide 

(BOYERS et al., 1989; HOLT et al., 1997). Velocidade curvilinear (VCL, velocidade média 

entre pontos de tempo adjacentes) (DUNSON et al., 1999). 

 

2.5.4.6 Amplitude do deslocamento lateral da cabeça - ALH 

 

Ainda são incluídas a amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH) expressa 

em µm e corresponde à largura média da oscilação da cabeça durante seu deslocamento, que 

é utilizada como uma aproximação do batimento flagelar (MORTIMER, 1997). O ALH 

corresponde à largura média da oscilação da cabeça conforme a célula se move. Determina 

o ALH como o valor máximo da distância de qualquer ponto sobre o trajeto da linha do 

percurso média correspondente, multiplicado por dois, definindo a largura total (ARRUDA, 

2000). O ALH também é mencionado como derivado da medição do desvio máximo da pista 

em relação ao caminho (DUNSON et al., 1999). Bem como, para Boyers et al. (1989) e Holt 

et al. (1997) o ALH trata-se do valor médio do movimento extremo de lado a lado da cabeça 

do espermatozoide em cada ciclo de batida. 
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2.5.4.7  Frequência de batimentos - BCF 

 

Expressa em Hertz (Hz), o BCF (Freqências de Batimentos) é determinada pela 

medida da frequência com que a linha da cabeça espermática atravessa a trajetória celular em 

qualquer direção, foi desenvolvida visando fornecer indicações da frequência do batimento 

flagelar baseada nos fatos de que cada ponto é resultado da mudança do batimento, e que 

cada momento que o trajeto curvilíneo cruza o trajeto médio é o resultado de um novo 

batimento flagelar, assumindo que o espermatozoide gira a cada início de batimento 

(MORTIMER, 1997). BCF é definida como a frequência com que a cabeça do 

espermatozoide se move para trás e para frente durante um trajeto percorrido, sendo 

determinada em Hertz (Hz) (ARRUDA, 2000). 

A frequência com que o a trajeto real cruza o trajeto corrigido (BOYERS et al., 1989; 

HOLT et al., 1997).  

 

2.5.4.8. Retilinearidade - STR 

 

Valor médio da razão VSL/VAP, determinada pela partida do espermatozoide linha 

em uma linha reta (ARRUDA, 2000). Contudo, STR mede a partida do trajeto da célula em 

linha reta (MANUAL HAMILTON THORNE, 1992). Expressa em porcentagem é a medida 

do afastamento da trajetória da célula espermática considerando-se uma linha reta, é a 

indicação da relação entre o espaço ganho e a trajetória total do espermatozoide, calculada 

pela relação entre VSL/VAP x 100 (%) (MORTIMER, 1997). 

 

2.5.4.9. Linearidade - LIN 

 

Valor médio da relação VSL/VCL. A LIN mede a partida do trajeto da célula 

espermática a partir de uma linha reta (MANUAL HAMILTON THORNE, 1992; DUNSON 

et al., 1999). Expressa em porcentagem é a medida do afastamento da célula espermática 

considerando-se a trajetória em uma linha reta. É a razão entre VSL/VCL x 100 (%) 

(MORTIMER, 1997). Trata-se do valor médio da proporção entre VSL/VCL, determinada 

pela partida do percurso do trajeto da célula em uma linha reta (ARRUDA, 2000). 
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Trata-se das distâncias (como uma porcentagem) de comprimento do trajeto em linha 

reta/comprimento real do trajeto. (Este valor =100% para um trajeto completamente linear) 

(BOYERS et al., 1989; HOLT et al., 1997). 

 

2.5.4.10 Células rápidas - RAP 

 

Porcentagem de células com motilidade superior ao VAP Cut Off e VSL Cut Off 

inseridos no setup da análise (MANUAL DO HAMILTON THORNE, 1992). 

 

2.6 Variáveis que podem alterar o resultado das características de motilidade espermática 

pelo Sistema CASA 

  

2.6.1 Experiência do observador 

 

É importante que o observador seja treinado e experiente para reconhecer e 

desconsiderar dados de velocidade de movimento resultante de alterações momentâneas que 

porventura possam ocorrer (VERSTEGEN et al., 2002). O observador deve ter habilidade 

para perceber que o sistema pode não diferenciar a cabeça do espermatozoide de outras 

células ou detritos, eventualmente presentes na amostra avaliada, nesses casos, as estimativas 

podem ser verificadas manualmente por ele a fim de se evitar que dados de concentração 

espermática e porcentagem sejam superestimados e inseguros (MORTIMER, 2000). 

 

2.6.2 Identificação da espécie 

 

O sistema apresenta uma configuração diferente para cada espécie, assim o primeiro 

passo é fazer a identificação correta da amostra para as características estabelecidas para a 

análise de sêmen puro, por exemplo, difere do sêmen diluído ou descongelado. Baseado 

nisso, as características de motilidade não devem ser vistas como valores absolutos, devendo 

ser interpretados de acordo com parâmetros estabelecidos (VERSTEGEN et al., 2002). 
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2.6.3 Acurácia da câmara utilizada 

 

Uma das variáveis mais importantes é a câmara usada para a análise. Diferentes tipos 

de câmaras podem ser utilizadas nos sistemas CASA, e elas diferem em termos de volume, 

profundidade, forma e modalidade de preenchimento. Para Gloria e colaboradores (2013), a 

maioria desses dados mostraram que a concentração de espermatozoides mudou dependendo 

do dispositivo usado para a análise, e a maioria dos pesquisadores concordaram com a 

suposição de que uma distribuição diferente dos grânulos de látex e da suspensão de esperma 

foi registrada em câmaras diferentes. Esse fenômeno pode ser resultado do efeito Segre-

Silberberg (DOUGLAS-HAMILTON et al., 2005a; KUSTER, 2005). A avaliação preliminar 

do efeito de câmara por Contri et al. (2010) mostraram que, semelhante à concentração, a 

motilidade dos espermatozoides pode ser diferente na câmara carregada por capilaridade 

(câmara Leja®) em comparação com os dados registrados na câmara Makler (Makler®). Esses 

resultados foram posteriormente confirmados por outros estudos em sêmen bovino e equino 

(LENZ et al., 2011; HOOGEWIJS et al., 2012). Portanto, o tipo de câmara afeta 

significativamente as características de motilidade dos espermatozoides. A quantidade de 

células detectadas foi variável nas diferentes câmaras. Este valor não homogêneo pode ser o 

resultado de uma distribuição não uniforme na superfície da câmara, e isso pode afetar os 

resultados subsequentes de motilidade. Dessa forma, poderia ser suportado pela alta 

discrepância entre o número de células contadas na avaliação. A distribuição uniforme de 

partículas nas diferentes câmaras é uma questão relevante na análise objetiva de 

espermatozoides pelo CASA. Já o preenchimento por capilaridade da câmara depende da 

viscosidade da suspensão e do tamanho do espermatozoide, embora a concentração 

espermática possa ser alterada pelo efeito Segre-Silberberg (DOUGLAS-HAMILTON et al. 

2005a; SINGH et al., 2021). Após o enchimento, o efeito Segre-Silberberg causa movimento 

do espermatozoide em direção às paredes da câmara. Esse fenômeno pode ser reduzido 

analisando a amostra ao longo do eixo central da câmara e também pelo uso de fator de 

correção (DOUGLAS-HAMILTON et al. 2005b, SINGH et al., 2021). Também ajuda na 

realocação de espermatozoides móveis das paredes para o centro da a câmara e impede a 

redistribuição de espermatozoides imóveis. 
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A profundidade da câmara pode afetar a estimativa da concentração ou influenciar a 

expressão de motilidade por restringir o deslocamento ou por levar a interações das células 

com as suas paredes (VERSTEGEN et al., 2002). Assim, ela deve ser profunda o suficiente 

para que o padrão de motilidade seja avaliado (KAY & ROBERTSON, 1998). 

 

2.6.4 Temperatura de análise 

 

A temperatura influencia a motilidade do espermatozoide, baseados nisso, estudos em 

diferentes espécies foram realizados para determinar qual a temperatura ideal para se realizar 

as análises no sistema CASA, sendo recomendada por vários autores, a temperatura corporal 

de 37 e 38°C para algumas espécies (VERSTEGEN et al., 2002). 

 

2.6.5 Efeito da concentração 

 

A concentração espermática também tem influência nos resultados do CASA. 

Estudos com sêmen humano e de animais têm demonstrado que o sistema CASA não é eficaz 

para avaliações de amostras espermáticas com alta ou baixa concentração, assim para uma 

correta análise, a concentração espermática deve estar entre 20 a 50x106/mL (DAVIS & 

KATZ, 1993). 

 

2.6.6 Efeito da diluição e diluidores 

 

O efeito das soluções de diluição sobre as características de motilidade espermática 

tem sido pouco estudado, mas tem sido demonstrado que a diluição e o tipo de meio diluidor 

podem afetar a análise de motilidade (FARREL et al., 1996).  

 

2.6.7 Efeito do tempo entre a colheita da amostra e sua análise 

 

Com relação à influência do tempo de incubação, Farrel et al. (1996), verificaram o 

declínio na velocidade espermática durante incubação de 2 horas, registrando redução de 3-

6% na porcentagem de espermatozoides móveis em amostras de sêmen humano e de 
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camundongo. O mesmo foi observado avaliando sêmen refrigerado de bovino (TARDIF et 

al., 1997) e de suíno (HOLT et al.,1997). Assim, é aconselhável que a avaliação da amostra 

seja realizada em um curto período de tempo após colheita ou processamento a fim de evitar 

erros de leitura por subestimar características de motilidade e de velocidade. 

 

2.6.8 Efeito da frequência de aquisição de imagens 

 

A frequência de aquisição de imagens é importante, pois a trajetória reconstruída é 

influenciada pela taxa de quadros capturados e várias características de motilidade são 

dependentes da taxa de quadros. No entanto, a escolha da taxa de quadros ainda é conflitante, 

já que não é apenas dependente do equipamento, mas também está relacionada à espécie e às 

condições experimentais (VERSTAGEN et al., 2002). 

Segundo Mortimer et al. (1988), a frequência de aquisição de imagens também é 

importante. Mortimer (2000), demonstrou que a reconstrução da trajetória pode ser 

influenciada pelo número de imagens capturadas por segundo, assim, algumas trajetórias 

podem parecer simples quando reconstituídas a 30 imagens/segundo, mas complexas quando 

reconstituídas a 60 imagens/segundo. Isso ocorre porque o aumento da frequência de captura 

de imagens resulta em mais informações da trajetória afetando o aspecto do movimento 

espermático. 

Davis & Katz (1993) demonstraram que em baixa frequência de aquisição de 

imagens, podem alterar os valores médios, como encontrado para 30 Hz, respectivamente, 

ALH, LIN, VCL e BCF eram de 0.9, 57, 33 e 33%, mas quando a frequência foi aumentada 

para 60 Hz os erros eram reduzidos para 0.05, 11, 9.5 e 8.9%, respectivamente, assim, uma 

melhora significativa na acurácia das avaliações foi encontrada quando a frequência de 

aquisição foi aumentada de 30 para 60 Hz. 

Segundo Mortimer & Swan (1995), citados por Cancel et al., (2000), o uso de 60 Hz, 

permite uma melhor discriminação entre a motilidade progressiva e a motilidade hiperativada 

em espermatozoide humano quando comparado a análises feitas a 30 Hz. 
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2.6.9 Eventos durante a congelação 

 

Processos como, capacitação, congelação, descongelação, diluição e refrigeração têm 

efeito substancial sobre os parâmetros analisados, o que pode levar a variabilidade de 

resultados nas amostras avaliadas antes e depois de diferentes tratamentos, assim, o avaliador 

deve considerar essas observações ao interpretar os resultados obtidos. 

 

2.6.10 Relação do CASA e fertilidade 

 

Ainda não está bem claro qual das características do movimento espermático 

determinada pelo sistema CASA é capaz de predizer a fertilidade ou a taxa de fertilização  . 

Apesar da grande controvérsia existente a respeito da correlação dos padrões de movimento 

espermático com os índices de fertilidade in vivo, são observadas diferenças significativas no 

padrão de movimento desempenhado por espermatozoides que alcançam altas e baixas taxas 

de fertilização (VERSTEGEN et al., 2002). Nesse sentido, algumas variáveis geradas pela 

técnica CASA, como a linearidade espermática, parecem apresentar maior correlação com 

fertilidade (ZHANG et al., 1999). Ainda, a associação de múltiplas variáveis de movimento 

geradas pela técnica CASA mostra maior correlação com fertilidade in vivo em relação à 

utilização de apenas uma característica de movimento (FARREL et al., 1996). 

 

2. OBJETIVOS 

 

Levando-se em consideração a necessidade de informações mais precisas sobre os 

efeitos das características de motilidade espermática equina e bovina em diferentes etapas do 

processo de congelação, os objetivos deste estudo foram: 

1. Avaliar o efeito do processo de congelação nas seguintes características de 

motilidade espermática pelo sistema CASA (Computer Assisted Sperm Analisys): motilidade 

total (MT, %), motilidade progressiva (MP, % ), velocidade de trajeto (VAP, μm/s), 

velocidade progressiva (VSL, μm/s), velocidade curvilinear, (VCL, μm/s), amplitude do 

deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de batimento (BCF, Hz), 

retilinearidade (STR, % ), linearidade (LIN, %) e células rápidas (RAP, %),  de 
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espermatozoides equinos em diferentes etapas do processo de congelação, sendo etapa de 

refrigeração, etapa inicial de congelação/supercooling e etapa final de congelação usando 

duas curvas de congelação -15°C e -33°C/min. 

 

2. Verificar o efeito da remoção do plasma seminal e do processo de congelação nas seguintes 

características de motilidade espermática pelo sistema CASA (Computer Assisted Sperm 

Analisys): motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %), velocidade do trajeto 

(VAP, μm/s), velocidade progressiva (VSL, μm/s), velocidade curvilinear (VCL, μm/s), 

amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de batimentos BCF, 

Hz), retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, %) e células rápidas (RAP, %) de 

espermatozoides bovinos durante a etapa de refrigeração, etapa de equilíbrio e etapa final de 

congelação. 
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ARTIGO I 

 

Efeitos da refrigeração, congelação e descongelação sobre as características da 

motilidade espermática (CASA) em equinos 

   

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivos verificar os efeitos de duas curvas de congelação sobre 

as características de motilidade espermática avaliadas pelo Sistema CASA (Computer 

Assisted Sperm Analysis) durante diferentes etapas do processo de congelação, incluindo 

etapa de refrigeração, etapa inicial de congelação e etapa final de congelação em 

espermatozoides equino. Foram colhidos seis ejaculados de quatro garanhões (n=24). Cada 

ejaculado foi filtrado, diluído, centrifugado e ressuspenso a 100 x 106 sptz/palheta em 

diluidor de congelação e envasado em palhetas de 0.5 mL. As palhetas foram divididas entre 

duas máquinas de criopreservação com diferentes curvas de congelação entre 5°C e -196°C 

(curva I = -15°C/min e curva II = -33°C/min). As avaliações foram realizadas quanto 

motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %), velocidade de trajeto (VAP, 

μm/s), velocidade progressiva (VSL, μm/s), velocidade curvilinear (VCL, μm/s), amplitude 

do deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de batimento (BCF, Hz), 

retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, %) e células rápidas (RAP, %) pelo Sistema 

CASA de espermatozoides equinos. Os resultados obtidos dos procedimentos experimentais 

foram analisados usando o software SAS (versão 9.3; SAS Institute, Inc., Cary, NC) e P<0.05 

foi considerado significativo. Houve efeito de tempo (P<0.05) para todas as características 

estudadas. Não houve diferença estatística significativa (P>0.05) entre as duas curvas de 

congelação usadas. Os resultados indicam que a etapa de refrigeração (±22ºC até 5ºC) 

provocou maior redução VSL (μm/s), ALH (μm) e VCL (μm/s), quanto a etapa inicial de 

congelação (5ºC até -55ºC) promoveu maior redução de VAP (μm/s), VCL (μm/s), BCF (Hz), 

STR (%) e LIN (%), já a etapa final de congelação (-55ºC até -196ºC) nas características de 

MT (%), MP (%) e RAP (%). Houve efeito de animal no estudo (P<0.05). Conclui-se que as 

características da molitidade espermática (CASA) são modificadas em cada etapa do 

processo de congelação e apresentam diferenças marcantes entre animais. 

   

 

Palavras-Chaves: Motilidade. Espermatozoide. Equino. Congelação. Etapas do processo de 

congelação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criopreservação espermática é rotineiramente usada na prática da reprodução 

equina e é a única maneira de armazenar os espermatozoides por tempo indeterminado 

(JOHANNISSON et al., 2018). Os espermatozoides equinos, são sensíveis a baixas 

temperaturas e ao processo de congelação promovendo mudanças prejudiciais na sua função 

e qualidade (GRÖTTER et al., 2019). Dentre essas mudaças que podem acontecer ao 

espermatozoide durante a criopreservação, destacam-se o choque frio, estresse osmótico, 

alteração do volume celular, formação de cristais de gelo, danos oxidativos, onde estes são 

os principais fatores que ocasionam lesões na célula espermática decorrentes do frio, 

causando lesões na membrana plasmática, acrossonal, potencial mitocondrial, citoesqueleto, 

cromatina, podendo levar a perda da capacidade fertilizante do espermatozoide (AMAN & 

PICKET, 1987; PENÃ et al., 2011;  KHALIL et al., 2018). Bem como, foram observadas 

altos níveis de ubiquitina em espermatozoides com baixa congelabilidade (LANÇONI et al., 

2022). 

O processo de congelação tem início na etapa de refrigeração, quando o 

espermatozoide é refrigerado até 4-6ºC, com a redução da temperatura ocorre a diminuição 

do metabolismo espermático (MEDEIROS et al., 2002). Durante a refrigeração, o 

espermatozoide passa de um estado fluído para o estágio de gel, podendo ocorrer o choque 

frio entre 19ºC e 8ºC, o que pode ser caracterizado por padrões anormais de motilidade 

(circulares ou retrógradas), perda rápida de motilidade, dano acrossômico, dano à membrana 

plasmática, perda de proteínas de membrana (AMAN & PICKETT, 1987; MORAN et al., 

1992; KATILA, 1997). A principal membrana afetada pela fase de transição de estado fluído 

para gel durante a refrigeração é a membrana plasmática, que é composta de dupla camada 

de lipidíos, proteínas e carboidratos que envolvem a célula espermática. Onde, a dupla 

camada de lipídios fornece a estrutura básica e serve como uma barreira impermeavel a 

passagem de moléculas, assim, o choque frio provoca mudanças na organização dos lipídios 

da membrana plasmática podendo levar a aumento da permeabilidade, funcionalidade, 

motilidade e redução da capacidade fertilizante (SIEME et al., 2015). O choque frio pode ser 

minimizado pela utilização da curva de refrigeração correta, neste caso, a de 0,25ºC/min, 

baseado em diversos estudos. 
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Seguidamente ao processo de refrigeração, os espermatozoides são mantidos em 

estabilização. Sendo que, apesar de não haver um acordo sobre o melhor tempo de 

estabilização para a qualidade do sêmen pós-descongelação, acredita-se que seja importante 

para adaptação das membranas espermáticas a baixas temperaturas e possibilitem a 

translocação da água, diminuindo o dano da nucleação do gelo durante a congelação e 

descongelação (FLEISCH et al., 2017). 

Chegando a 0°C, forma-se uma fina camada de gelo superficial sobre a solução que 

fornece a formação de canais não congelados, criando um ambiente hiperosmótico para a 

desidratação indutora de células espermáticas (MOORE et al., 2006). Durante o processo de 

congelação, abaixo de 0°C, cristais de gelo extracelular começam a se formar. Sendo assim, 

a suspensão do espermatozoide atinge temperaturas abaixo do ponto de congelação do meio 

antes da formação de cristais, fenômeno conhecido como supercooling (OZKAVUKCU & 

ERDEMELLI, 2002). Quando cristais de gelo começam a se formar, um aumento na 

temperatura ocorre com a liberação do calor latente que é necessário para a cristalização, 

podendo haver formação de gelo intracelular (OZKAVUKCU & ERDEMELI, 2002), choque 

frio e aumento da permeabilidade da membrana plasmática (MOUSSA et al., 2008), no 

entanto, pode ser minimizado pelo uso de curvas de congelação adequadas (OZKAVUKCU 

& ERDEMELLI, 2002; BENSON, 2012). Após o supercooling, inicia-se à congelação, onde 

de acordo com Graham (1996), em torno dos -60ºC, a célula espermática equina estará 

completamente congelada. Posteriormente a congelação, outra etapa crítica é a 

descongelação, onde haverá uma somatório de danos ocorridos ao longo da congelação e 

descongelação (SALAZAR et al., 2011; BENSON et al., 2012). 

Assim, uma das principais características a serem observadas ao término do processo 

de congelação é a motilidade dos espermatozoides, sabemos que é produzida pela ativação 

do flagelo, o qual é constituído por nove microtúbulos duplos dispostos em volta de dois 

microtúbulos simples centrais, esta estrutura é chamada de axonema. Unindo cada par de 

microtúbulo periférico encontra-se a dineína, a qual é responsável pela hidrólise de ATP em 

ADP e fosfato inorgânico, transformando a energia química em trabalho mecânico 

permitindo o deslizamento dos microtúbulos que leva ao batimento axonemal (COSSON, 

1996; MORTIMER, 1997, 2000). No entanto, o batimento flagelar só é possível porque 

helicoidalmente na peça intermediária estão localizadas as mitocôndrias que produzem ATP 
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que serve como suplemento energético para os batimentos flagelares. Portanto, as 

mitocôndrias que estão localizadas na peça intermediária é um dos principais componentes 

responsáveis pela motilidade espermática, também, sendo um dos principais compartimentos 

afetados pelo processo de congelação. 

No entanto, a subjetividade da avaliação da motilidade fez surgir a necessidade do 

desenvolvimento de um método que apresentasse acurácia e repitibilidade. Para isto, foi 

desenvolvido o sistema CASA (Computer Assisted Sperm Analisys). O CASA permite a 

avaliação de diferentes características inerentes a motilidade espermática, onde as mais 

utilizadas são: motilidade total (MT, %): presença de células móveis na concentração 

espermática total; motilidade progressiva (MP, %): células com movimento progressivo na 

concentração espermática total; velocidade média (VAP, μm/s): a velocidade média da 

cabeça do espermatozoide ao longo da sua média trajetória; velocidade linear (VSL, μm/s): 

a velocidade média do caminho da cabeça do espermatozoide ao longo de uma linha reta da 

primeira à última posição, velocidade curvilinear (VCL, μm/s): a velocidade média do 

caminho da cabeça do espermatozoide ao longo de sua velocidade real trajetória; amplitude 

média do deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm): o valor médio do extremo movimento 

lateral da cabeça do esperma em cada ciclo de batimento; frequência de batimentos cruzados 

(BCF, Hz): a frequência com a qual a trajetória real do esperma se cruza a trajetória média 

do caminho; porcentagem de retidão (STR,%): a razão entre VSL e VAP; porcentagem de 

linearidade (LIN, %): a razão entre VSL e VCL; células rápidas (RAP, %) (MORTIMER, 

1997; 2000). 

Também, durante o procedimento de criopreservação, diferentes etapas de 

processamento estão envolvidas, começando com a diluição do sêmen à temperatura de ± 

22°C com diluentes à base de leite desnatado, seguido da etapa de refrigeração a 4-6°C, 

tempo de equilíbrio, etapa inicial de congelação e etapa final de congelação. Ainda não está 

claro como cada etapa de processamento contribui para as injúrias observadas após o 

descongelação. Entender quando as injúrias ocorrem pode ajudar a melhorar as etapas mais 

críticas no futuro. Se considerarmos o processo de congelação durante a etapa de refrigeração 

(±22°C até 4-6°C), a etapa inicial de congelação (5°C a -55°C) e etapa final de congelação 

(-55 °C à - 196°C), poderíamos indicar os pontos mais suscetiveis a causar alterações no 
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espermatozoide, de modo que modificações podem ser feitas para mitigar os danos por meio 

do melhor entendimento das etapas da criopreservação. 

Portanto, de uma forma, provavelmente inédita, os objetivos do presente estudo foram 

avaliar os efeitos do processo de congelação nas seguintes características de motilidade 

espermática pelo sistema CASA (Computer Assisted Sperm Analisys): motilidade total (MT), 

motilidade progressiva (MP), velocidade do trajeto (VAP), velocidade progressiva (VSL), 

velocidade curvilinear, (VCL), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH), 

frequência de batimento (BCF), retilinearidade (STR) e linearidade (LIN) e células rápidas 

(RAP) de espermatozoides equinos em diferentes etapas do processo de congelação, sendo 

etapa de refrigeração, etapa inicial de congelação e etapa final de congelação usando duas 

curvas de congelação -15°C e -33°C/min. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos experimentais deste estudo foram aprovados pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (protocolo CEUA FMVZ / USP número 6874230218). 

 

2.1 Animais e colheita do sêmen 

 

Antes do início do experimento, três ejaculados foram colhidos de cada garanhão 

(com intervalo de 2 dias entre as colheitas) para permitir um período de nivelamento 

biológico. Para o presente experimento, seis ejaculados de cada um dos quatro garanhões 

(idades entre 5 e 10 anos) foram colhidos (n = 24), com intervalo de três dias. O pênis foi 

perfeitamente higienizado antes de cada colheita e o sêmen foi colhido com vagina artificial. 

 

2.2 Avaliação do sêmen 

 

Imediatamente após a colheita, o sêmen foi filtrado para separar a fração rica em 

espermatozoide do gel. Em seguida, a fração espermática foi diluída em igual volume 1:1 

(sêmen:diluidor) em diluente comercial à base de leite desnatado (BotuSemen®; Botupharma, 
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Brasil) e as características espermáticas foram analisadas após dez minutos em banho-maria 

seco a 37°C para motilidade (%) e vigor (1-5). Para isto, alíquotas de sêmen foram colocadas 

em lâminas pré-aquecidas e analisadas em microscopia de fase (aumento de 100x). 

Posteriormente, as amostras de sêmen foram distribuídas em tubos graduados de 15 

mL e centrifugadas a 500 x g por 12 minutos (centrífuga Excelsa II; modelo 206 BL, 

FANEM®, Brasil). Após a centrifugação, o sobrenadante foi removido e os espermatozoides 

foram suspensos em diluente de congelação (BotuCrio®, Botupharma, Brasil) a ±22°C até a 

concentração final de 200 x 106 espermatozoides/mL. 

A concentração espermática (106/mL) foi determinada após diluição 1:100 do sêmen 

em solução de DPBS (solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco; DPBS, 

Reprodux®, Brasil) com 4% de formaldeído. A contagem foi realizada em câmara de 

Neubauer sob microscopia óptica (aumento de 400x). 

A morfologia espermática foi avaliada para garantir que todas as amostras de sêmen 

apresentassem um padrão satisfatório para congelação. As amostras foram diluídas com 

solução de DPBS com 4% de formaldeído a (37°C) e avaliadas sob microscopia de contraste 

de interferência diferencial - DIC (Modelo 80i, Nikon, Japão) com aumento de 1000x de 

acordo com Varner (2008). 

 

2.3 Análise do sêmen diluído 

 

 As amostras de sêmen diluídas a 200 x 106 espermatozoides/mL foram avaliadas em 

torno de (±22°C) pelo Sistema CASA. Para avaliação pelo Sistema CASA (Análise 

Computadorizada da Motilidade Espermática - Computer Assisted Sperm Analysis) foi 

realizada uma nova diluição em 1:2 (sêmen:diluidor) em diluente comercial à base de leite 

desnatado. 

 

2.4 Processo de criopreservação espermática 

 

O sêmen diluído foi envasado em palhetas de 0.5 mL (IMV Internacional, USA) e 

cuidadosamente fechadas com esferas de metal (Minitube®, Alemanha). Em seguida, as 

palhetas foram distribuídas entre os dois tratamentos (curva I e II) em duas máquinas de 



67 
 

 

congelação idênticas (TK 3000®, TK Freezing Technology Ltda, Brasil) e com sistema de 

congelação vertical. Na curva I: o sêmen foi criopreservado de ± 22°C até 5°C, com uma 

curva de refrigeração de -0.25°C/min que se completou em 1 hora e 10 minutos. Na etapa de 

congelação entre 5°C a -196°C, foi utilizada uma curva de -15°C/min, em seguida as palhetas 

foram imersas em nitrogênio líquido (-196°C). A curva II foi programada para ± 22°C até 

5°C com uma curva de refrigeração de -0.25°C/min que foi finalizada em torno de 1 hora e 

10 minutos. Na etapa de congelação entre 5°C a -196°C, a curva de congelação utilizada foi 

de -33°C/min, posteriormente as palhetas foram imersas em nitrogênio líquido a (-196°C). 

As avaliações in vitro das características de motilidade dos espermatozoides (CASA) 

das curvas I e II foram realizadas após a diluição do sêmen (±22°C) e refrigeração (5°C), 

durante a congelação (-55°C) e pós-descongelação (-196°C). Esses momentos de avaliações 

indicam as seguintes etapas: etapa de refrigeração, (±22°C até 5°C), etapa inicial de 

congelação (5°C até -55°C) e etapa final de congelação (-55°C até -196°C). 

Para todas as análises de sêmen, duas palhetas de cada tratamento (curva I e curva II) 

foram mantidas em banho-maria a 37°C por 30 segundos e homogeneizadas em microtubo 

para análise. 

Vale ressaltar que o experimento piloto deste estudo garantiu que a retirada das 

palhetas do equipamento de congelação (sistema de congelação vertical) poderia ser realizada 

sem interferência nas curvas de refrigeração e congelação. 

 

2.5 Avaliação computadorizada das características de motilidade espermática pelo Sistema 

CASA 

 

As avaliações das características de motilidade espermática foram realizadas em 

quatro momentos: - no sêmen diluído (±22°C), na refrigeração (5°C), no momento onde pode 

estar ocorrendo o supercooling (-55°C) e após a descongelação (-196°C), como citado acima. 

Uma alíquota de 10μL foi colocada na câmara de leitura Makler (SEFI, Medical Instruments 

Ltda®, Haifa, Israel), previamente aquecida (37ºC), e inserida no aparelho IVOS (Versão 

12.3, Hamilton-Thorne Bioscience®, Beverly, USA). Este equipamento analisa o 

espermatozoide por sistema computadorizado (Computer Assisted Sperm Analysis – CASA), 

capturando a imagem da amostra por um microscópio acoplado a um computador e envia os 
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dados para análise do movimento espermático através do programa Animal Motility, sendo 

previamente ajustado o setup para análise de espermatozoides equino.  

No mínimo cinco campos foram selecionados para a leitura e análise. As 

características analisadas foram motilidade total (MT), motilidadae progressiva (MP), 

velocidade de trajeto (VAP), velocidade progressiva (VSL), velocidade curvilinear (VCL), 

amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH), frequência de batimento (BCF), 

retilinearidade (STR), linearidade (LIN) e células rápidas (RAP). 

 

Quadro 1: Setup do aparelho HTM-IVOS, versão 12.3 (Hamilton Thorne Research Beverly, 

Massachusetts, USA) para análise de espermatozoides equinos. 

    

CARACTERÍSTICAS  AJUSTE 

Número de imagens adquiridas (Image capture: frames) 45 

Taxa de aquisição das imagens (Image capture : frames per sec) 60 Hz 

Contraste mínimo da célula (Cell detection: minimum contrast) 70 

Tamanho minímo da célula (Cell detection: minimum size) 4 pixels 

Tamanho para células imóveis (Defauts: cell size) 7 pixels 

Intensidade para células imóveis (Defauts: cell intensity) 106 

Referência de VAP para células progressivas (Progressive cells:VAP) 50, 0 µm/s 

Referência de STR para células progressivas (Progressive cells: STR) 75% 

Referência de VAP para células lentas (Slow cells: VAP cut-off) 20, 0 µm/s 

Referência de VSL para células lentas (Slow cells: VSL cut-off) 15, 0 µm/s 

Limite superior de tamanho da célula  (Qc plots: Static size gates-Max) 2,48 pixels 

Limite inferior de tamanho da célula  (Qc plots: Static size gates-Min) 0,29 pixels 

Limite superior de intensidade da célula  (Qc plots: Static intensity gates-Max)            1,51  

Limite inferior de intensidade da célula  (Qc plots: Static intensity gates-Min)            0,46  

Limite superior de alongamento da célula  (Qc plots: Cell elongation-Max) 98% 

Limite inferior de alongamento da célula  (Qc plots: Cell elongation-Min) 8% 

Intensidade de iluminação (Illumination intensity)          2.178  

Aumento (Optics: Magnification) 1,89 

Temperatura (Stage: Set stage temperature) 37°C 
 

Fonte: MANUAL HAMILTON THORNE RESEARCH, 1992. 
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2.6 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas usando o software SAS (versão 9.3; SAS 

Institute, Inc., Cary, NC). Anteriormente, os dados foram testados quanto à normalidade dos 

resíduos (teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade da variância (PROC UNIVARIATE). As 

variáveis que não atenderam à essas premissas estatísticas foram submetidas à transformação 

arco-seno. Os dados originais ou transformados foram submetidos à análise de variância por 

meio de um modelo misto (PROC MIXED) com medidas repetidas ao longo do tempo 

(comando REPEATED). 

Uma segunda análise foi realizada para explorar as mudanças relativas que ocorrem 

em cada estágio experimental do processo de congelação. Assim, os dados de cada avaliação 

de sêmen foram usados para calcular a proporção (%) de mudanças (diminuição ou aumento) 

das variáveis de espermatozoide entre cada etapa de congelação [etapa de refrigeração 

(±22°C a 5°C); etapa inicial da congelação (de 5°C a -55°C); e etapa final da congelação (de 

-55°C até -196°C)]. Para calcular a proporção de mudanças observadas para cada 

característica do sêmen, foi utilizada a seguinte fórmula: Proporção de mudança (%) = (valor 

obtido no tempo B/valor obtido no tempo A x [100] - 100), sendo o momento A o início de 

cada etapa e o momento B sendo o final de cada etapa. Posteriormente, esses dados também 

foram submetidos à análise de variância utilizando um modelo misto (PROC MIXED) 

considerando os efeitos das etapas de criopreservação e/ou curvas de congelação. As 

diferenças foram separadas pelo teste de Tukey e P<0.05 foi considerado significativo. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Avaliação das características de motilidade de espermatozoides pelo Sistema (CASA) 

durante os momentos do processo de congelação 

 

Considerando-se que as duas máquinas de congelação do sêmen estavam ajustadas de 

forma idêntica, exceto para as curvas de congelação (5°C até - 196°C) onde curva 1 (-

15°C/min) e curva 2 (-33°C/min), entretanto, não foram encontradas diferenças estatísticas 

(P>0.05) em nenhum momento entre as curvas de congelação para todas as características 
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estudadas. Ou seja, as duas curvas de congelação (-15°C e -33°C/min) escolhidas para o 

momento onde, provavelmente, ocorreu o supercooling não se mostraram diferentes em 

relação as características de motilidade espermáticas (CASA) analisadas (tabela 1). 

Analisando os momentos do processo de congelação sobre os espermatozoides, ou 

seja: diluído (±22°C), refrigeração (5ºC), congelação (-55ºC) e pós-descongelação, ocorreu 

redução (P<0.05) das seguintes características estimadas pelo Sistema de análise 

computadorizada da motilidade espermática, MT, MP, VAP, VSL e VCL, ALH, BCF e RAP, 

sendo que, a maior redução ocorreu pós-descongelação. Contudo, com a progressão do 

processo de congelação ocorreu aumento da porcentagem de células com linearidade (LIN) 

e retilinearidade (STR).  

 

3.2  Redução da porcentagem das características da motilidade espermática (CASA) 

durante as etapas do processo de congelação 

 

Verificou-se que pelo Sistema de análise computadorizada da motilidade espermática 

(CASA) que os valores médios da redução da porcentagem das características de motilidade 

durante as etapas do processo congelação, sendo etapa de refrigeração (±22ºC até 5ºC), etapa 

inicial de congelação (5ºC até -55ºC) e etapa final de congelação (-55ºC até -196ºC) ocorreu 

redução progressiva da porcentagem (P<0.05) das características de motilidade espermáticas. 

As características MT, MP, VAP, VSL, VCL, LIN e RAP apresentaram efeito de animal 

(P<0.05). E para as caracteristicas ALH, BCF e STR não houve efeito de animal (P>0.05).  

A MT e MP representadas nas figuras 1 e 2 apresentaram maior redução na etapa final 

de congelação. Onde a MT apresentou uma redução de -7.1% na etapa de refrigeração, -

19.1% na etapa inicial de congelação e -28.0% na etapa final de congelação. Embora a maior 

redução de MP acontoceu na etapa final de congelação -16.7%, no entanto, diferentemente 

da MT, a segunda maior redução ocorreu na etapa de refrigeração -6.3%, seguido da etapa 

inicial da congelação -2.9% na etapa inicial de congelação. Quanto ao VAP representado na 

figura 3, mostrou maior redução durante a etapa inicial de congelação -11.9%, seguidos da 

etapa de refrigeração -7.6% e etapa final de congelação -8.1%, ainda que estas não se 

diferiram estatísticamente. 
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Já para o VSL a etapa mais crítica foi durante a refrigeração -6.9%, como mostrado 

na figura 4, na sequência e etapa inicial e final da congelação, respectivamente (-3.1% e -

2.8%). Na figura 5, podemos observar que para o VCL, a etapa de refrigeração -9.2% e etapa 

inicial de congelação -9.0% foram os momentos mais críticos, contudo não se diferiram 

estatísticamente entre si, posteriormente a etapa final de congelação apresentou -7.2% de 

perda. 

O ALH foi maior (P<0.05) nos espermatozoides da etapa de refrigeração -8.4% 

quando comparados com as etapa inicial de congelação -4.4% e etapa final de congelação -

1.9%, ou seja, a etapa de refrigeração de congelação (±22°C até 5°C) foi onde ocorreu maior 

oscilação da cabeça do espermatozoide, os resultados obtidos estão apresentados na figura 6. 

Com relação ao BCF, apresentou maior redução nas etapas onde pode estar ocorrendo etapa 

de refrigeração -9.7%, posteriormente começou aumentar na inicial de congelação 5.5% e 

etapa final de congelação 3.5%, ou seja, foram nessas etapas onde a frequência de batimentos 

aumentaram, como mostrado na figura 7.  

Quanto ao STR, diferiu (P<0.05) em todos os momentos do processo de congelação, 

na etapa inicial de congelação foi a etapa onde apresentou maior retilinearidade 7.8%, 

seguido da etapa final da congelação 4.9% e refrigeração 2.6%, ou seja, para esta 

característica, o pior momento foi durante a etapa inicial de congelação (5°C até -55°C), 

provavelmente é nesse momento onde vai ocorrer a menor razão entre as velocidades 

VSL/VAP, como mostra a figura 8. 

Quanto a LIN, figura 9, a etapa onde ocorreu maior aumento foi na etapa inicial de 

congelação 6.9%, seguidos de etapa final de congelação 4.1% e etapa de refrigeração 2.8%, 

Dessa forma, a etapa onde os espermatozoides foram mais lineares foi na etapa inicial de 

congelação (5°C até -55°C), isto devido a razão entre VSL/VCL ser a menor nessa avaliação. 

O RAP apresentou redução progressiva da porcentagem de células rápidas no decorrer do 

processo de congelação, na etapa de refrigeração -1.5%, etapa inicial de congelação -23.9% 

e etapa final de congelação -32.4%. Com relação a redução do RAP, foi observado que o 

momento mais crítico dentro do processo de congelação foi à etapa final de congelação (-

55°C até -196°C). Os resultados obtidos estão apresentados na figura 10. 
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4. DISCUSSÃO 

 

A motilidade do espermatozoide é uma característica importante para o transporte por 

todo o trato reprodutor feminino e, posteriormente, para penetração no oócito. Os processos 

realizados antes da criopreservação do sêmen como diuição, refrigeração, tempo de 

equilíbrio, congelação e descongelação reduzem de forma significativa a qualidade do sêmen 

em termos de quase todas as características de movimento (SUNDARARAMAN et al., 

2012). 

No presente estudo, avaliamos e comparamos os efeitos induzidos pelo processo de 

congelação após a diluição, refrigeração, congelação e pós-descongelação sobre as 

características de motilidade de espermatozoides equinos (CASA). Os resultados deste 

estudo específico demonstraram que no uso de uma curva de congelação de -15 °C/min e -

33°C/min. são similares para as características de motilidade estudadas (MT, MP, VAP, 

VSL, VCL, ALH, BCF, STR, LIN e RAP). No entanto, ocorreu efeito de tempo entre os 

momentos do processo de congelação avaliados: diluído (±22°C), refrigeração (5°C), 

congelação (-55°C) e pós-descongelação. Com a redução da temperatura, os valores das 

características de motilidade e velocidade MT, VAP, VSL, VCL, ALH e RAP reduzem com 

a progressão da criopreservação. E o aumento das característica de trajetória LIN e STR, isto 

provavelmente ocorre pela redução do VCL e VAP. A redução de VCL faz com a célula 

espermática percorra sua trajetória em tempo mais curto, e consequemente seja mais linear, 

ou seja, uma trajetoria menos circular. A avaliação CASA usada neste estudo revelou que os 

padrões de mudanças encontrados também foram observadas em outras espécies, como 

redução de MT, MP e RAP em espermatozoides de cães ao longo do processo de congelação 

(SICHERLE et al., 2014), bem como, chinchilas que foi houve perda de MT, MP, VAP, 

VSL, VCL, STR e RAP (POLIT et al., 2018), em caprinos redução de VAP, VCL e VSL, 

assim como aumento de LIN e STR (BARBAS et al., 2018). Nossos resultados mostram que 

ao fim do processo de congelação ocorreu redução de ALH, provavelmente isto tenha 

ocorrido pelo aumento de células mortas ao fim da criopreservação. Assim, nossos resultados 

das características de motilidade pós-descogelação podem indicar uma possível redução de 

fertilidade, como foi observado em experimento realizado in vitro com subpopulações de 

células espermáticas de touros por Ferraz et al. (2014) que observaram maior taxa de 
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espermatozoides ligados a zona pelúcida e formação de pró-nucleoss quando VCL, VSL, 

VAP, LIN, STR e BCF apresentaram maior porcentagem. As alterações das características 

de motilidade avaliadas pelo CASA podem interferir em taxa de prenhez, já que a motilidade 

espermática está associada a fertilidade, sendo essencial para o transporte do espermatozoide 

por meio do trato reprodutivo da fêmea e fertilizar o oócito (JANUSKAUKAS et al., 2001). 

A mudança do estado fluído para o estado gel que acontece nas membranas de 

espermatozoides equinos durante a etapa de refrigeração (MORAN et al., 1992) provocou 

alterações menos significativas sobre MT, STR, LIN e RAP, de forma moderada MP e VAP, 

sendo mais significativa de VSL, ALH, VCL e BCF. O VAP apresentou uma redução 

importante nessa etapa, podendo ser explicado por movimentos menos circulares dos 

espermatozoides, pela redução do VCL, ou seja, um VCL menor faz com essa média de 

velocidade do percurso do VAP também seja reduzida e que o tempo gasto para o 

deslocamento entre dois pontos seja inferior, resultando em menor VSL e, 

consequentemente, em maior STR e LIN. A redução do VCL provavelmente traga impacto 

sobre a fertilidade, já que VCL mais alto está correlacionado de forma positiva com maior 

número de espermatozoides ligados a zona pelúcida e a subpopulação de maior fertilidade 

(FERRAZ et al., 2014). Assim como Nagy e colaboradores (2015) correlaciona as 

velocidades espermáticas VAP, VSL e VCL com taxas de não retorno pós inseminação 

artificial de vacas, também sugerem que os valores de VAP gerados pelo CASA poderiam 

ser utilizados para prever o potencial fertilizante do sêmen de touro pós-descongelação. Em 

estudo realizado in vitro por Rashid e colaboradores (1998), descreveu que VAP e VCL mais 

altos e mostrando movimentos hiperativos aumentaram as taxas de fertilização na FIV. E 

ALH alto durante a etapa de refrigeração pode resultar em pior qualidade espermática, 

podendo interfir na progressão da célula (ARRUDA, 2000), também, Tardif et al. (1997) 

verificaram o aumento do deslocamento lateral da cabeça espermática após refrigeração do 

sêmen bovino. De acordo com Verstagen e colaboradores (2002) hiperativação é quando os 

espermatozoides sofrem mudanças drásticas, caracterizadas pelo aumento do deslocamnto 

lateral da cabeça e cauda, associado a motilidade não progressiva, diminuição da frequência 

de batimentos flagelares, alta movimentação da curvatura flagelar e movimento circular não 

progressivo. Portanto, sugere-se que a hiperativação espermática pode ser responsavel pela 

maior redução de ALH, VCL, VSL e BCF. Essa maior redução de BCF na etapa de 
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refrigeração contraria resultados encontrados por Celeghini et al. (2005) que sugeriu-se que 

o processo de criopreservação afeta mitocôndrias prejudicando a produção de ATP e 

consequentemente o movimento flagelar e valor desta característica. 

Com o decorrer da criopreservação, na etapa inicial da congelação, onde se passa por 

importantes momentos como supercooling, liberação de calor latente e cristalização 

(OZKAVUKCU & ERDEMLI, 2002), esses eventos tiveram comparativamente menor 

influência sobre MP, VSL, ALH, moderada em MT, VSL, ALH e RAP, contudo levou maior 

redução de VAP, VCL e BCF, e ao elevação de STR e LIN. No entanto, a maior 

redução de VCL e VAP, não resultaram em um VSL menor, ou seja que trajeto entre dois 

pontos seja em um espaço de tempo reduzido, e isso refletiu diretamente em um caminho 

menos retilíneo e linear no decorrer do percurso. Em estudo conduzido por Dorado e 

colaboradores em 2013 com sêmen de jumentos, observaram que os animais subférteis 

apresentaram reduzido VAP, VCL, BCF e aumento de LIN e STR. Assim, como Nagy e 

colaboradores (2015), um VAP reduzido está correlacionado com menor fertilidade em 

touros. Já Holt e Harrison (2002) descreveram que moderadamente vigorosos, mas pouco 

progressivos, seria provavelmente devido aos baixos níveis de monofosfato de adenosina 

cíclico. Contudo, Varner (2008) observou que a redução do VCL seria importante para 

fertilidade, já que quando ele comparou um garanhão fértil com um subfértil, constatou-se 

que embora ambos apresentassem MT e MP semelhantes, ocorreu aumento de VCL no 

garanhão subfértil em relação ao fértil. Isso demonstra que a motilidade dos espermatozoides 

não fornece poder de discriminação absoluto, mais uma vez enfatizando que os atributos dos 

espermatozoides, além da motilidade, desempenham papéis críticos na capacidade de 

fertilização dos espermatozoides. De forma interessante, o aumento de BCF nessa etapa pode 

levar a redução de ALH, como descrito por (MORTIMER, 1997).  

Durante a descongelação, ou seja, etapa final de congelação, os espermatozoides são 

expostos a um ambiente hipotônico que resulta em um aumento de volume celular devido ao 

influxo de água no citoplasma, levando ao estresse hiperosmótico durante a congelação 

resultando em desidratação celular e ao estresse hipoosmótico durante a descongelação que 

causa o inchaço celular (PEÑA et al., 2012) o que pode ter levado a maior redução de MT, 

MP e RAP nessa etapa, moderada de VAP, VSL, VCL, BCF e aumento de  STR e LIN e 

menor redução de ALH. O aumento de LIN na etapa final da congelação pode ter reflexo na 
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taxa de prenhez, como Kumar et al. (2016), mostrou que motilidade, tamanho do 

espermatozoide e linearidade apresenta correlação positiva com fertilidade em 

espermatozoides de búfalos. Sabe-se que com o progresso do processo de congelação, há 

uma soma de danos ao espermatozoide das etapas anteriores. Nosso estudo, permitiu 

observarmos em qual etapa cada característica é mais afetada, observação semelhante foi 

descrita por Seifi-jamadi et al. (2016) ao comparar espermatozoides antes e após a 

congelação, observaram redução de MT, MP, VAP, VSL, VCL, ALH, BCF, STR e aumento 

de LIN. Assim, a menor redução do VCL, do VAP e do VSL durante a etapa final da 

congelação, ou seja, o espermatozoide vai levar mais tempo para percorrer o trajeto, com 

células menos lineares e progressivas, resultando em maior perda de MP e RAP. Também o 

resultado da maior porcentagem de morte celular nessa etapa, resulte em menor MT 

consequentemente teremos menos MP e RAP. Isto ocorre provavelmente pela soma dos 

efeitos da criopreservação, a descongelação, influxo celular, recristalização (BENSON, 

2012). Esta população de espermatozoides sobreviventes com menor MT, MP e são menos 

propensos a progredir em áreas específicas do trato reprodutivo feminino (por exemplo, o 

oviduto) e, portanto, são menos propensos a se envolverem na fertilização, como encontrado 

em espermatozoides de javali (CREMADES et al., 2005). Da mesma forma, motilidade total 

e motilidade progressiva encontradas em doses de inseminação artificial apresentaram alta 

correlação com fertilidade in vivo de bovinos e poderiam ser usados como preditores da 

fertilidade do campo (OLIVEIRA et al. 2013), embora não sejam as únicas características. 

Observações semelhantes em sêmen descongelado de os búfalos também apresentaram forte 

correlação positiva motilidade total e motilidade progressiva com fertilidade (SINGH et al. 

2014).  

Dessa forma, a subpopulação de células que sobreviveram, mostraram menor redução 

do ALH nessa etapa, significando que o ALH maiores valores nessa etapa, ou seja, não sendo 

interesssante para fertilização, porque essa característica tem sido associada à capacidade dos 

espermatozoides de penetrarem no muco cervical e fundir-se com oócitos (VERSTEGEN, et 

al. 2002). Um estudo na espécie suína, comparando análises de sêmen fresco e descongelado, 

mostrou não existir diferença significativa entre elas em relação aos dados de ALH, BCF, 

STR e LIN, mas verificou uma queda da motilidade total de 93% para 51% e da motilidade 

progressiva de 64 para 21%, provocados pela criopreservação (ERIKSSON & 
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RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2000). Portanto, motilidade é uma característica essencial de 

todos os espermatozoides e avaliação desse parâmetro é um critério para a maioria das 

avaliações de sêmen. Junto a avaliação da integridade das membranas plasmática, 

mitocondrial, acrosomal, cromatina, filamentos de actina do citoesqueleto (ZOCA et al., 

2021), o Sistema de Análise Computadorizada da Motilidade Espermática (CASA) pode ser 

usada para medir a motilidade espermática de forma mais objetiva e precisa do que os 

métodos manuais, desde que as técnicas de análise sejam padronizadas (MARÉ & HORST, 

2013). 

 

5.CONCLUSÃO 

 

Curvas de congelação de -15ºC/min ou -33ºC/min não se diferenciaram durante o 

processo de congelação para as características de motilidade espermática de equinos, no 

entanto ocorreu gradual de lesões ao longo do processo de congelação. Os resultados indicam 

que a etapa de refrigeração (±22ºC até 5ºC) provocou maior redução VSL, ALH e VCL, 

quanto a etapa inicial de congelação (5ºC até -55ºC) promoveu maior redução de VAP, VCL, 

BCF, STR e LIN, já a etapa final de congelação (-55ºC até -196ºC) nas características de 

MT, MP e RAP. Portanto, as características da molitidade espermática (CASA) são 

modificadas em cada etapa do processo de congelação e apresentam diferenças marcantes 

entre animais. 
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Tabela 1 - Médias ± (erros padrão) das características de motilidade dos espermatozoides equino avaliados pelo sistema de análise computadorizada 

de motilidade espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação utilizando duas curvas de congelação. 

 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b, c e d) sobrepostas na mesma linha diferiram significativamente (P <0.05). 

 MT (motilidade total), MP (motilidade progressiva), VAP (velocidade de trajeto) VSL (velocidade progressiva), VCL (velocidade curvilinear), ALH (amplitude 

lateral de cabeça), BCF (frequência de batimento), STR (retilinearidade), LIN (linearidade), RAP (células rápidas). As avaliações foram feitas nos seguintes 

momentos do processo de criopreservação: Diluído (±22°C), Refrigeração (5°C), Congelação/Supercooling (-55°C) e Pós-descongelação (-196°C). 

Curva I: -0.25°C/min de 22°C a 5°C, - 33°C/min de 5°C a -196°C.  

Curva II: - 0.25°C/min de 22°C a 5°C, -15°C/min de 5°C a -196°C. 

 

Características avaliadas

Curva I Curva II Curva I Curva II Curva I Curva II Curva I Curva II

MT (%) 79.2 ± 2.7
a

79.2 ± 2.7
a

73.6 ± 3.6
b

73.5 ± 3.6
b

58.1 ± 4.8
c

64.4 ± 5.0
c

46.3 ± 5.6
d

45.1 ± 5.6
d

MP (%) 31.2 ± 2.7
a

31.2 ± 2.7
a

30.3 ± 3.5
ab

30.4 ± 3.5
ab

31.8 ±4.2
a

31.1 ± 4.1
a

28.4 ± 4.3
b

28.2 ± 4.3
b

VAP (µm/s) 98.2 ± 2.8
a

98.2 ± 2.8
a

89.9 ± 3.4
b

88.5 ± 3.7
b

77.2 ± 3.2
c

83.3 ± 3.5
c

73.1 ± 3.6
d

74.2 ± 3.3
d

VSL (µm/s) 65.8 ± 2.2
a

65.8 ± 2.2
a

60.8 ± 2.8
b

60.5 ± 3.0
b

57.8 ± 2.8
bc

59.7 ± 2.9
bc

56.5 ± 3.0
c

57.6 ± 2.9
c

VCL (µm/s) 200.0 ± 5.7
a

200.0 ± 5.7
a

179.0 ± 4.5
b

176.1 ± 4.9
b

155.0 ± 3.8
c

166.7 ± 4.2
c

147.1 ± 4.3
d

150.4 ± 3.8
d

ALH (µm) 8.1 ± 0.2
a

8.1 ± 0.2
a

7.3 ± 0.1
b

7.3 ± 0.1
b

6.8 ± 0.1
c

7.2 ± 0.1
c

6.8 ± 0.1
c

6.8 ± 0.1
c

BCF (Hz) 33.0 ± 0.7
a

33.0 ± 0.7
a

29.1 ± 0.6
c

29.8 ± 0.6
c

30.9 ± 0.5
b

31.1 ± 0.4
b

31.5 ± 0.4
b

32.4 ± 0.4
b

STR (%) 65.8 ± 1.2
d

65.8 ± 1.2
d

66.9 ± 1.1
c

67.8 ± 0.9
c

74.1 ± 0.8
b

70.9 ± 0.9
b

75.7 ± 0.8
a

76.1 ± 0.9
a

LIN (%) 34.0 ± 0.8
c

34.0 ± 0.8
c

35.0 ± 1.1
c

35.1 ± 1.0
c

38.2 ± 1.1
b

36.7 ± 1.1
b

38.8 ± 1.2
a

39.0 ± 1.3
a

RAP (%) 65.5 ± 3.3
a

65.5 ± 3.3
a

64.7 ± 4.5
a

63.8 ± 4.6
a

48.8 ± 5.4
b

54.7 ± 5.5
b

38.9 ± 5.6
c

37.9 ± 5.5
c

Momentos avaliados

Diluído (±22°C) Refrigeração (5°C) Congelação/supercooling Pós-descongelação
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Figura 1. Médias ± (erros padrão) da redução da Motilidade Total (MT, %) dos 

espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5°C até -55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até -196oC= etapa final 

de congelação.  

 

Figura 2. Médias ± (erros padrão) da redução da Motilidade Progressiva (MP, %) dos 

espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa refrigeração; 5oC até -55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até -196oC= etapa final de 

congelação.  
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Figura 3. Médias ± (erros padrão) da redução da Velocidade do Trajeto (VAP, µm/s) dos 

espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

 Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5oC até -55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até -196oC= etapa final 

de congelação.  

Figura 4. Médias ± (erros padrão) da redução da Velocidade Progressiva (VSL, μm/s) dos 

espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5oC até -55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até -196oC= etapa final 

de congelação.  
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Figura 5. Médias ± (erros padrão) da redução de Velocidade Curvilinear (VCL, μm/s) dos 

espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5oC até-55ºC= etapa inicial de congelação; -55C até -196oC= etapa final 

de congelação.  

 

Figura 6. Médias ± (erros padrão) da redução de Amplitude do Deslocamento Lateral da 

Cabeça (ALH, μm/s) dos espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise 

computadorizada da motilidade espermática (CASA) em cada etapa do processo de 

criopreservação. 

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  
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22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5oC até-55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até -196oC= etapa final 

de congelação.  

 

Figura 7. Médias ± (erros padrão) da redução de Frequência de Batimentos (BCF, Hz) dos 

espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5oC até-55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até-196oC= etapa final 

de congelação.  
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Figura 8. Médias ± (erros padrão) da redução de Retilinearidade (STR, %) dos 

espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5oC até-55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até-196oC= etapa final 

de congelação.  

Figura 9. Médias ± (erros padrão) da redução da Linearidade (LIN, %) dos espermatozoides 

equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade espermática 

(CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5oC até -55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até-196oC= etapa final 

de congelação. 
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Figura 10. Médias ± (erros padrão) da redução de Células Rápidas (RAP, %) dos 

espermatozoides equinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação. 

 

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC até 5oC= etapa de refrigeração; 5oC até -55ºC= etapa inicial de congelação; -55°C até -196oC= etapa de 

final de congelação.  
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ARTIGO II 

 

Efeitos da refrigeração, período de equilíbrio, congelação e descongelação sobre as 

características da motilidade espermática (CASA) em espermatozoides bovinos 

 

RESUMO 

 

Sabemos que vários fatores físicos e biológicos podem afetar a sobrevivência espermática 

em baixas temperaturas durante o processo de congelação. Este estudo teve como objetivo 

avaliar o efeito da remoção do plasma seminal e do processo de congelação sobre as 

características de motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %), velocidade do 

trajeto (VAP, μm/s), velocidade progressiva (VSL, μm/s), velocidade curvilinear (VCL, 

μm/s), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de batimentos 

BCF, Hz), retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, %) e células rápidas (RAP, %) de 

espermatozoides bovinos durante as etapas de  refrigeração, período de equilíbrio e 

congelação/descongelação. Para isso, cada ejaculado foi dividido em duas alíquotas (com 

plasma seminal = PS e sem plasma seminal = SPS) com concentração final de 50x106 

sptz/palheta, envasados em palhetas de 0.5mL e acondicionadas em uma máquina de 

congelação automática com porta-palhetas vertical. Foram utilizados 7 touros da raça Nelore 

e realizadas 41 colheitas. Os dados obtidos dos procedimentos experimentais foram 

analisados com auxílio do software Statistical Analysis for Windows SAS® (versão 9.3) e 

P<0.05 foi considerado significativo. Para as características de motilidade dos 

espermatozoides de touros, quando avaliados os momentos da congelação, houve diferença 

entre ausência e presença de plasma seminal para MP, VAP, VSL, VCL, ALH, STR e LIN. 

Já MT e BCF não apresentaram diferença. Entretanto, quando observamos as etapas do 

processo de congelação, a etapa de congelação/descongelação foi a que mais causou redução 

para MP, VAP, VSL, VCL e ALH. Bem como, aumento de STR e LIN na etapa 

congelação/descongelação, contudo, BCF ocorreu maior redução durante a etapa de 

refrigeração. E a etapa de equilíbrio foi a menos prejudicial para espermatozoides de touros. 

Portanto, concluímos que o processo de congelação causa redução das características de 

motilidade de acordo progride o processo de congelação, sendo a última etapa a maior 
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responsável, embora STR e LIN aumente  nessa etapa. Também diferentes curvas de 

congelação não se mostraram diferentes para espermatozoides bovinos. Contudo a presença 

(PS) e ausência de plasma seminal (SPS) se mostraram diferentes em espermatozoides de 

touros. 

 

Palavras-chave: Espermatozoide. Processo de congelação. Refrigeração. Período de 

equilíbrio. Touros. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de criopreservação de espermatozoides é um dos fatores que afetam 

adversamente a motilidade, consequentemente, sua fertilidade (SALAZAR et al., 2011), 

entretanto, ainda é desconhecida a etapa mais prejudicial do processo de congelação. Com 

tudo, sabemos que várias causas físicas e biológicas podem afetar a sobrevivência 

espermática em baixas temperaturas durante o processo de congelação, geralmente 

envolvendo a integridade das membranas espermáticas (GRÖTTER et al., 2019), tal como, 

a função da membrana mitocondrial (KHALIL et al., 2018). Sendo que, a motilidade 

espermática é uma importante variável, a qual está diretamenta relacionada a função 

mitocondrial, integridade da membrana plasmática, capacidade de fertilização (AMAN & 

PICKET, 1987). 

Um fator importante para o sucesso da criopreservação espermática é considerer a 

composição do ejaculado e suas peculiaridades espécie-específicas. A ejaculação é resultado 

da mistura dos espermatozoides com fluidos das glândulas sexuais acessórias e dos 

epidídimos (TROEDSSON et al., 2005). O plasma seminal é composto principalmente por 

íons, açúcares e proteínas que estão envolvidas tanto na manutenção da função espermática, 

estabilidade do acrossomo, proteção das membranas, prevenção de estresse oxidativo e 

suporte da motilidade espermática (MOURA et al., 2007). Com relação, ao plasma seminal, 

existem controvérsias quanto aos efeitos, podendo ser benéficos por “proteger” os 

espermatozoides dentro do sistema reprodutivo feminino e auxiliar na capacitação 

espermática (MANJUNATH & THÉRIEN, 2002; MAXWELL et al., 2007) ou deletérios 

quando relacionados aos processos de preservação (WAY et al., 2000; MANJUNATH & 

THÉRIEN, 2002). Durante o processo de congelação as células espermáticas passam por 

várias etapas, tais quais, a diluição do sêmen, refrigeração, período equilíbrio, congelação e 

descongelação, onde o espermatozoide pode sofrer o choque frio, formação de gelo 

intracelular, rompimento de membranas (KHALIL et al., 2018). Acredita-se que danos 

celulares de diferentes graus de severidade são induzidos por mecanismos distintos em cada 

fase do processo de congelação e o estado funcional das células pós-descogelação é o 

resultado do acúmulo de injúrias ao longo da criopreservação (MEDEIROS et al., 2002). 
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Durante a etapa de refrigeração, os espermatozoides são expostos a diferentes 

ambientes osmóticos e entre 15 até 5oC as células tornam-se mais suscetíveis ao choque 

térmico (DROBNIS et al., 1993; KUMAR et al., 2019). Quando as membranas são 

refrigeradas, seus lipídios estão sujeitos a transição do estado fluido natural para o estado 

liquido-cristalino, na qual as cadeias de ácidos graxos de tornam desordenadas (LEMMA, 

2011) devido as mudanças na distribuição de fosfolipídios pela bicamada da membrana, 

resultando em alterações de função (DE LEEUW et al., 1990). A queda da temperatura leva 

a produção ineficiente de adenosina trifosfato (ATP) pela célula espermática, provocando 

mudanças na bomba de sódio e potássio da membrana, gerando processo semelhante a 

capacitação espermática (AMANN & GRAHAM, 2010), que podem afetar sua estrutura, 

função e motilidade após a descongelação (AMAN & PICKET, 1987).  

Após a refrigeração, o sêmen é mantido em período de equlíbrio (5°C) durante um 

período de tempo para que ocorra adaptação das membranas espermáticas a baixas 

temperaturas (LEITE et al., 2010; FLEISCH et al., 2017) e ocorra a translocação da água, 

diminuindo lesões que possam ser causadas pela nucleação do gelo durante a congelação e 

descongelação (MURPHY et al., 2018). 

Na etapa de congelação/descongelação o espermatozoide é exposto diferentes efeitos 

da criopreservação, como a formação de cristais de gelo abaixo de 0∘C, hiperosmolaridade, 

alterações no volume celular e desnaturação proteica (UGUR et al., 2019), danos à membrana 

plasmática, acrosomal, redução do potencial mitochondrial e aumento do remodelamento do 

citoesqueleto (ZOCA et al., 2021). Essas alterações deletérias podem afetar a capacidade da 

célula de retornar aforma normal pós-descongelação, quando as condições isotônicas 

retornam (GRÖTTER et al., 2019). Além disso, é importante notar que existe uma forte 

correlação entre os efeitos da criopreservação e fertilização. No entanto, algumas estratégias 

podem ser utilizadas na tentativa de reduzir os danos espermáticos, como a adição de plasma 

seminal pós-descongelação (ANDRADE et al., 2011), bem como a sua adição para diminuir 

a fosforilação da tirosina (ANDRADE et al., 2012), utilização de diferentes diluentes 

(FLOREZ-RODRIGUEZ et al., 2014), uso de melatonina (LANÇONI et al., 2018).  

Sendo à integridade das membranas mitocondriais um importante compartimento 

para manter a motilidade espermática, a busca por meios mais objetivos e precisos de análise 

do sêmen levou ao desenvolvimento da análise computadorizada da motilidade espermática 
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(CASA) durante a década de 1980 (BOMPART et al., 2018). Este sistema permite à avaliação 

objetiva de diferentes caracteriscas da motilidade celular com acurácia e repetibilidade 

(DAVIS & KATZ, 1993; AMANN & WABERSKI, 2014). Para isto, foi desenvolvido o 

sistema CASA (Computer Assisted Sperm Analisys), dentre as características de motilidade 

mais utilizadas encontra-se a motilidade total (MT, %) motilidade progressiva (MP, %), 

velocidade do trajeto (VAP, μm/s), velocidade progressiva (VSL, μm/s), velocidade 

curvilinear (VCL, μm/s), amplitude média do deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), 

frequência de batimento (BCF, Hz), retilinieridade (STR, , linearidade (LIN, , células rápidas 

(RAP, %) são células com a  porcentagem de motilidade maior que VAP conforme 

determinado pelo valor definido na configuração do setup (MANUAL HAMILTON 

THORNE RESEARCH MOTILITY, 1992). 

  Frente a isso, este estudo teve como objetivos avaliar os efeitos da remoção do 

plasma seminal e do processo de congelação sobre as características de motilidade total (MT, 

%), motilidade progressiva (MP), velocidade do trajeto (VAP), velocidade progressiva 

(VSL), velocidade curvilinear (VCL), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH), 

frequência de batimentos (BCF), retilinearidade (STR), linearidade (LIN) e células rápidas 

(RAP) de espermatozoides bovinos durante a refrigeração, período de equilíbrio e 

congelação/descongelação.   

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos experimentais deste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo (protocolo CEUA FMVZ / USP número 6874230218). 

 

2.1 Animais e colheita do sêmen 

 

Foram utilizados sete touros da raça Nelore de 2.2 a 5.5 anos de idade e colhidos seis 

ejaculados de cada animal (n = 41). Previamente a cada colheita, o prepúcio e o pênis foram 

higienizados com um litro de Ringer com Lactato. O sêmen foi colhido em tubos cônicos 
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graduados pré-aquecidos (37°C) por eletroejaculação (Autojac V3®, Neovet Products for 

Animal Reproduction, Uberaba, Minas Gerais, Brasil). Após a colheita, o sêmen foi 

transportado para o laboratório e mantido à temperatura de 37°C até a realização das 

avaliações do sêmen in natura. 

 

   2.2 Avaliação inicial e centrifugação do sêmen para remoção do plasma seminal 

 

O ejaculado foi colhido em um tubo graduado de 15 mL e avaliado quanto ao volume. 

Em seguida, uma alíquota de sêmen fresco foi colocada em lâminas pré-aquecidas e a 

motilidade (%) e o vigor (1-5) foram analisados em microscopia de fase (aumento de 100x). 

A concentração espermática (106/mL) foi realizada após diluição 1:100 do sêmen em 

solução de DPBS (solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco; DPBS, Biodux®, 

Brasil) com 4% de formaldeído. A contagem foi realizada em câmara de Neubauer sob 

microscopia óptica (aumento de 400x). 

A morfologia espermática foi avaliada para garantir que todas as amostras de sêmen 

apresentassem um padrão satisfatório para congelação. As amostras foram diluídas com 

solução de DPBS com 4% de formaldeído a (37°C) e avaliadas sob microscopia de contraste 

de interferência diferencial - DIC (Modelo 80i, Nikon, Japão) com aumento de 1000x de 

acordo com Bloom (1973). Em seguida, o sêmen foi diluído em igual volume (1:1) de 

diluente comercial à base de gema de ovo (BotuBov®; Botupharma, Brasil). Em seguida, o 

sêmen diluído (± 22°C) foi dividido em duas alíquotas iguais. Uma alíquota foi diluída para 

atingir a concentração final de 100x106 espermatozoides/mL (Grupo PS = com plasma 

seminal) e a outra alíquota foi centrifugada a 500 xg por 12 min (Excelsa II 206-BL® FANEM 

Ltda, Brasil) e suspensa no diluente à base de gema de ovo (BotuBov®) para uma 

concentração final de 100 x 106 espermatozoides/mL (Grupo SPS = sem seminal seminal).  

 

2.3 Criopreservação espermática 

 

Amostras de sêmen dos grupos PS e SPS foram envasadas em palhetas de 0.5 mL 

(IMV Internacional, EUA), cuidadosamente fechadas com esferas metálicas. Em seguida, as 
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palhetas de sêmen foram colocadas em máquina de congelação (TK 3000®, TK Freezing 

Technology Ltda, Brazil) e refrigeradas da temperatura ambiente ± 22°C até 5°C com uma 

curva de refrigeração de -0.25°C/min. Ao atingir a temperatura de 5°C, as amostras 

permaneceram por mais 60 min em estabilização (período de equilíbrio). Em seguida, de 5°C 

a -120°C, as palhetas foram congeladas com uma curva de congelação de -20°C/min. Ao 

atingir -120°C, foram imersas em nitrogênio líquido (-196°C). 

A avaliação in vitro das características de motilidade espermática das amostras PS e 

SPS foram realizadas para sêmen diluído (± 22°C), sêmen refrigerado (5°C), após o período 

de equilíbrio (5°C por 1 hora) e para sêmen após descongelação (-196°C). 

Assim, as etapas selecionados para análise do sêmen referem-se a: 1) etapa de 

refrigeração (±22oC a 5oC), 2) etapa de equilíbrio (após 1 hora em estabilização a 5°C) e 3) 

etapa de congelação/descongelação (5°C a -196°C). 

Para todas as avaliações do sêmen, duas palhetas de cada tratamento (PS e SPS) foram 

descongeladas a 37°C por 30 segundos e homogeneizadas em um microtubo para análise. As 

amostras foram analisadas pelo Sistema de Análise Computadorizada da Motilidade 

Espermática (CASA) para as caracteristicas de motilidade após estabilizarem por cinco 

minutos. 

Vale ressaltar que o experimento piloto deste estudo certificou que a retirada das 

palhetas da máquina de congelação (sistema de congelação vertical) poderia ser realizada 

sem interferência nas curvas de refrigeração e congelação. 

 

2.4 Análise computadorizada da motilidade espermática (CASA) 

 

As avaliações das características de motilidade espermática foram realizadas em 

quatro momentos: - no sêmen diluído (±22°C), na refrigeração (5°C), após 1 hora em 

estabilização a (5°C) e após a descongelação (-196°C), como citado acima. Uma alíquota de 

10μL foi colocada na câmara de leitura Makler (SEFI, Medical Instruments Ltda®, Haifa, 

Israel), previamente aquecida (37ºC), e inserida no aparelho IVOS (Versão 12.3, Hamilton-

Thorne Bioscience®, Beverly, USA). Este equipamento analisa o espermatozoide por sistema 

computadorizado (Computer Assisted Sperm Analysis – CASA), capturando a imagem da 

amostra por um microscópio acoplado a um computador e envia os dados para análise do 
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movimento espermático através do programa Animal Motility, sendo previamente ajustado o 

setup para análise de espermatozoides bovino. No mínimo cinco campos foram selecionados 

para a leitura e análise. As características analisadas foram motilidade total (MT), 

motilidadade progressiva (MP), velocidade de trajeto (VAP), velocidade progressiva (VSL), 

velocidade curvilinear (VCL), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH), 

frequência de batimento (BCF), retilinearidade (STR), linearidade (LIN) e células rápidas 

(RAP). 
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Quadro 1 - Setup do aparelho HTM-IVOS, versão 12.3 (Hamilton Thorne Research Beverly, 

Massachusetts, USA) para análise de espermatozoides bovinos. 

 
 

  

CARACTERÍSTICAS  AJUSTE 

Número de imagens adquiridas (Image capture: frames) 30 

Taxa de aquisição das imagens (Image capture : frames per sec) 60 Hz 

Contraste mínimo da célula (Cell detection: minimum contrast) 80 

Tamanho minímo da célula (Cell detection: minimum size) 5 pixels 

Tamanho para células imóveis (Defauts: cell size) 6 pixels 

Intensidade para células imóveis (Defauts: cell intensity) 75 

Referência de VAP para células progressivas (Progressive cells:VAP) 40, 0 µm/s 

Referência de STR para células progressivas (Progressive cells: STR) 60% 

Referência de VAP para células lentas (Slow cells: VAP cut-off) 30, 0 µm/s 

Referência de VSL para células lentas (Slow cells: VSL cut-off) 15, 0 µm/s 

Limite superior de tamanho da célula  (Qc plots: Static size gates-Max) 1,91 pixels 

Limite inferior de tamanho da célula  (Qc plots: Static size gates-Min) 0,23 pixels 

Limite superior de intensidade da célula  (Qc plots: Static intensity gates-Max)            1,20  

Limite inferior de intensidade da célula  (Qc plots: Static intensity gates-Min)            0,56  

Limite superior de alongamento da célula  (Qc plots: Cell elongation-Max) 92% 

Limite inferior de alongamento da célula  (Qc plots: Cell elongation-Min) 8% 

Intensidade de iluminação (Illumination intensity)          2.178  

Aumento (Optics: Magnification) 1,89 

Temperatura (Stage: Set stage temperature) 37°C 

 

Fonte: MANUAL HAMILTON THORNE RESEARCH 
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2.5 Análise estatística 

 

Os dados obtidos após os procedimentos experimentais foram analisados com auxílio 

do software Statistical Analysis System for Windows SAS® (versão 9.3). Inicialmente, a 

normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE) foi verificada. 

As variáveis que não atenderem as premissas estatísticas seguiram distribuição normal foram 

transformadas para log [Log (X+1)] ou ranqueadas. Os dados originais ou transformados, 

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

considerando medidas repetidas no tempo através do comando REPEATED. 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 tempo, sendo: etapa 

de refrigeração (±22oC a 5oC); etapa de equilíbrio (uma hora a 5oC); etapa de 

congelação/descongelação (5°C a -196oC). Para isso, os dados foram submetidos à análise 

de variância por meio do modelo misto (PROC MIXED, SAS), utilizando as seguintes 

fórmulas: refrigeração/diluído x (100) – 100; congelação/refrigeração x (100) – 100; 

congelação (descongelação)/congelação x (100) – 100. Comparações envolvendo mais de 

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

entre as variáveis testadas quando P<0.05. 

 

3.  RESULTADOS 

 

3.1 Características da motilidade espermática (CASA) durante diferentes momentos do 

processo de congelação de espermatozoides com ou sem plasma seminal  

 

Considerando os dois tratamentos utilizados com plasma seminal e sem plasma seminal 

(PS e SPS), foram encontradas diferenças significativas de tratamento e momento de 

avaliação (P<0.05) para todas as características espermáticas estudas MP, VAP, VSL, VCL, 

ALH, BCF, STR e LIN. No entanto, MT e BCF, não apresentaram diferença estatística 

(P>0.05) entre os tratamentos, descritos na tabela 1. 
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Para MP, o tratamento PS teve maior média que SPS na refrigeração (±22°C até 5ºC), 

entretanto, a congelação/descongelação (5ºC até -196°C) isso se inverteu, e o tratamento SPS 

obteve maior média que o PS (Tabela 1). O tratamento SPS (sem plasma seminal) teve 

maiores médias que o PS (com plasma seminal) para VAP, VCL e ALH em todos os 

momentos avaliados. O VSL apresentou maiores médias SP quando diluído e pós-

descongelação, no entanto, os tratamentos não diferiram quando avaliado na refrigeração e 

período de equilíbrio. Enquanto, o tratamento PS teve maiores médias que o SPS para STR 

e LIN em todos os momentos avaliados.  

Ainda na tabela 1, é possível observar que durante os momentos do processo de 

congelação refrigeração (±22ºC até 5ºC), período de equilíbrio (1 hora á 5ºC) e 

descongelação (5ºC até -196ºC), ocorreu redução das características de motilidade para: MT, 

MP, VAP, ALH, VCL e VSL de forma progressiva, sendo que ocorreu maior redução a -

196ºC. Contudo, a característica de motilidade mais afetada pelo processo de congelação foi 

MT, onde a motilidade total iniciou o processo com a média 88.25% e ao fim da 

criopreservação apresentou 30.10%. Já MP começou o processo com 72.95% e após a 

descongelação apresentava 26.9% dos espermatozoides com motilidade progressiva. No 

entanto, VAP, ALH, VSL e VCL não apresentaram uma porcentagem tão drástica das 

características de motilidade espermáticas ao fim do processo de congelação. Verificamos 

que STR e LIN apresentam um aumento das suas características de motilidade de acordo a 

congelação progride, não apresentado diferença entre o início do período de equilíbrio (1 

hora a 5ºC) e nem após o término do equilíbrio, tempo estipulado em 1 hora. O BCF, iniciou 

o processo de congelação com uma frequência de batimentos maior, reduziu no período de 

equilíbrio (1 hora à 5ºC) e voltou a aumentar a frequência no momento da descongelação 

(5ºC até -196ºC). 

 

3.2 Redução em porcentagem das características da motilidade espermática (CASA) em 

espermatozoides bovinos 

 

Quando os tratamentos foram comparados em cada etapa da análise (etapa de 

refrigeração = ±22oC até 5oC, etapa de equilíbrio = 5°C até após 1 hora em temperatura de 
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5oC e etapa de congelação/descongelação = 5°C até pós-descongelação foram encontradas 

diferenças entre as etapas e tratamentos. 

Não foi encontrado diferença significativa de tratamento (PS e SPS) para a característica 

de MT, entretanto, houve diferença entre as etapas avaliadas, na qual o momento que causou 

maior redução foi na etapa de congelação/descongelação (-63.1%), seguido da etapa de 

refrigeração -8.8% posteriormente da etapa de equilíbrio -0.3, como representado na figura 

1. Para a MP, embora não tenha ocorrido diferença estatística entre os tratamentos PS e SPS, 

foi na etapa de congelação/descongelação que ocorreu a maior redução (PS = -62.2% e SPS 

= -59.5%), seguido da etapa de refrigeração (PS = -7.0% e SPS = 0.4%, respectivamente) e 

etapa de equilíbrio (PS = 0.7% e SPS = -0.6%), figura 2.  

Quanto a característica de motilidade VAP, apresentado na figura 3, ocorreu maior 

redução durante a etapa de congelação/descongelação PS = -17.2% e SPS = -15.1%, embora 

não tenha ocorrido diferença entre os tratamentos nessa etapa. No entanto, na etapa de 

refrigeração, PS apresentou maior capacidade de proteger o espermatozoide dos efeitos da 

criopreservação -4.5% de redução e SPS = -14.0%, quanto a etapa de equilíbrio foi a que 

menos afetou as células espermáticas PS= -0.3% e SPS = 0.3%. Ao fim do processo de 

criopreservação, houve diferença entre os tratamentos, sendo que o plasma seminal foi 

importante em preservar esta característica, ou seja, menor redução. 

Quando observado o processo de criopreservação como um todo (total), apresentado na 

figura 4, não houve diferença entre os tratamentos, onde PS = -15.8% e SPS = -17.2%. 

Embora durante todo o processo de congelação os tratamentos PS e SPS não se mostrarem 

estatisticamente diferentes para a característica VSL, a etapa de congelação/descongelação 

PS = -12.9% e SPS = -10.5% levou a maior redução, seguido da etapa de refrigeração com 

maior redução estatística de SPS = 7.9% e menor de PS = -3.2% e etapa de equilíbrio (0.1% 

e 0.6%).  

Assim como VAP, o VCL apresentou maior redução para o tratamento SPS = -31.0% 

em relação ao PS = -25.3%, como ilustrado na figura 5. A etapa de congelação/descongelação 

foi a que levou a maior redução de VCL, embora não tenha ocorrido diferença entre PS e 

SPS (-19.7% e -15.8%) seguido da etapa de refrigeração, onde SPS levou a maior redução (-

18.1%) em relação a  PS = -6.2% e etapa de equilíbrio PS = -0.3% e SPS = 0.7%.  
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Para o ALH na etapa de congelação/descongelação houve maior redução do tratamento 

PS que para o SPS (-18.3% e -13.4%, respectivamente), entretanto, na etapa de refrigeração 

a maior redução ocorreu no tratamento SPS quando comparado ao SP, respectivamente (-

18.1% e -5.8%), já etapa de equilíbrio foi a que menos levou a alteração do ALH. Embora 

durante a etapa de congelação/descongelação o tratamento PS tenha causado maior redução, 

no total SPS = -29.7% promoveu a maior redução de ALH em relação a PS = -24.3%, figura 

6. Já BCF, representado na figura 7, não apresentou diferença entre os tratamentos PS e SPS, 

mostrando que esta característica sofreu maior redução durante a etapa de refrigeração (-

2.4%) e aumento de BCF na etapa de equilíbrio (2.0%) e etapa de congelação/descongelação 

(10.4%),como apresentado na figura 7. 

Em relação ao STR, figura 8, mostra que além de ter ocorrido diferença entre os 

tratamentos no total, onde SPS promoveu aumento (13.6%) e PS (7.2%). Quando avaliado 

as etapas individualmente, a etapa de congelação apresentou maior aumento de PS = 5.2% e 

SPS = 5.3%, seguido da etapa de refrigeração, onde SPS apresentou maior redução (7.5%) 

em relação a PS = 1.7%, seguidos da etapa de equilíbrio PS= 0.3% e SPS = 0.4%. A LIN 

apresentou diferença entre os tratamentos, onde SPS mostrou maior aumento (21.1%) em 

relação a PS = 14.1%. Já quando as etapas foram avaliadas individualmente, foi na etapa de 

refrigeração que SPS apresentou maior aumento e diferença (13.4%) quando comparado  

4.2% do tratamento PS. Na etapa de congelação/descongelação, embora os tratamentos não 

se diferirem, ocorreu aumento significativo de PS e SPS, respectivamente (9.4% e 6.8%), 

seguidos da etapa de equilíbrio 0.4% e 0.2%, como demonstrado na figura 9. Quanto ao RAP, 

não houve diferença entre os tratamentos, entretanto, houve diferença entre as etapas 

avaliadas, na qual onde ocorreu maior redução (figura 10) foi durante a etapa de 

congelação/descongelação -64.4% seguido da etapa de refrigeração -8.9% e etapa de 

equilíbrio -0.3%. 

 

4.  DISCUSSÃO 

 

Esse trabalho é uma tentativa de estabelecer uma relação biológica entre as 

características de motilidade e etapas do processo de congelação em espermatozoides de 

bovinos com plasma seminal ou sua remoção. Embora as características de motilidade não 
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sejam as únicas para medir fertilidade, espermatozoides com movimento lento ou alterado 

têm pouca probabilidade de atingir o oviduto, e é razoável presumir que quanto mais 

espermatozoides com motilidade, maior a chance de que um deles chegue ao local de 

fertilização (MUIÑO et al., 2008).  

A criopreservação causa danos na estrutura e função dos espermatozoides,  

entretanto, não se sabe em qual etapa desse processo ocorrem mais alterações as 

características de motilidade e seu impacto. Muitos estudos avaliaram etapas do processo de 

congelação individualmente, como, refrigeração (NARESH et al., 2016; DIAS et al., 2018), 

etapa de equilíbrio (MUIÑO et al., 2007; LEITE et al., 2010; FLEISCH et al., 2017), 

congelação/descongelação (NAGY et al., 2004; BÜYÜKLEBLEBICI et al., 2014). 

Contudo, poucos estudaram mais de uma etapa concomitantemente (JONES; STEWART, 

1979; DAHMI, 1993; NARESH, 2016; DIAS et al., 2018; KHALIL et al., 2018), entretanto, 

nenhum avaliou o efeito do plasma seminal sobre as características da motilidade de 

espermatozoides bovinos pelo Sistema CASA.  

Quando comparamos os efeitos da presença ou ausência do plasma seminal nos 

diferentes momentos do processo de congelação (diluído, refrigeração, congelação e pós-

descongelação) sobre as características de motilidade espermática avaliadas pelo CASA. 

Nossos resultados indicaram que SP e SPS não foram diferentes para MT e BCF. Contudo, 

a presença de plasma seminal foi eficiente para preservar STR, LIN e MP durante as fases 

inciais da criopreservação, no entanto, essa maior MP pós-descongelação para o tratamento 

SPS, provavelmente porque durante a centrifugação ocorre a seleção e remoção de células 

com defeitos morfológicos de cauda, sendo a motilidade reduzida está relacionada com baixa 

fertilidade em touros, como relatado por Puglisi et al. (2012). Quanto ao ALH, é importante 

que seja baixo, já que seu um aumento pode estar relacionado com a hiperativação celular 

(SHOJAEI et al. 2012). Embora em experimento semelhante de Zoca et al. (2021) não 

tenhamos encontrado diferença entre PS e SPS para potencial mitocondrial, entretanto, o 

plasma seminal preservou a membrana acrossomal e apresentou menor remodelamento da 

F-actina do citoesqueleto espermático. Entretanto, a remoção do plasma seminal apresentou 

melhores respostas para os desafios impostos pela criopreservação para VAP, VSL e VCL, 

como estudado por Nagy e colaboradores (2015) estas caracteristicas estão correlacionadas 

com taxas de fertilidade. Entretanto, Shojaei e colaboradores (2012) comparou touros 
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Holstein de alta e baixa fertilidade, os que apresentaram maior MT, MP, VCL, VAP, VSL e 

ALH resultaram em taxas superiores de fertilidade . Provavelmente os componentes do 

plasma podem proteger as estruturas do espermatozoide durante a criopreservação, 

mantendo a expressão de proteínas do choque térmico (HSP90) e tornando-os mais 

resistentes a redução de temperatura. Diferentemente dos nossos resultados, Sundararaman 

et al. (2012), observaram que ao longo da progressão da congelação, ocorre perda para todas 

as características. 

Durante a de etapa refrigeração os espermatozoides são caracterizados pela fluidez 

da membrana plasmática e baixo teor de água, o que os torna mais resistentes a danos 

criogênicos em comparação com outros tipos de células (WATSON, 2000; KHALIL et al., 

2018). No entanto, quando avaliamos o processo de congelação em diferentes etapas, o 

presente estudo identificou que a etapa de refrigeração é  responsável por parte da redução 

das características de motilidade que estudamos, embora em menor porcentagem que a etapa 

congelação/descongelação. Na etapa de refrigeração, encontramos maior porcentagem de 

redução VCL, ALH, BCF, STR, LIN e MT, MP, VAP, VSL em menor proporção. Uma 

combinação de 5 desses parâmetros entre VSL, VAP, VCL, LIN, ALH, STR e BCF provou 

ser útil para estimar a fertilidade potencial de touros (FARRELL et al, 1998) e javalis (HOLT 

et al, 1997). A refrigeração à 5°C induz mudanças na membrana e capacitação em 

espermatozoides de cachaços (MAXWELL e JOHNSON, 1997; GREEN e WATSON, 

2001). Tardif et al. (1997) verificaram o aumento do deslocamento lateral da cabeça 

espermática após refrigeração do sêmen bovino. Mack et al. (1988), observaram melhora em 

todas as características de motilidade, exceto LIN, após diluição do sêmen humano. 

 Na etapa de equilíbrio observamos menor redução das característica de motilidade 

estudadas. Estudos anteriores relatam a etapa de equilíbrio como momento importante onde 

ocorrem interações entre componentes do meio e o espermatozoide (WATSON, 1979; 

LEITE et al., 2010; MURPHY et al., 2018) e translocação da água entre o meio e o 

espermatozoide, embora ainda existam muitas controvérsias sobre o tempo de duração. 

Nosso estudo indica que o tempo de estabilização de uma hora foi eficiente na preservação 

MT, MP, VAP, VSL, VCL, ALH, STR e LIN) dos espermatozoides bovinos, sendo a etapa 

que menos causou efeitos deletérios, entretanto, estudos como de Leite et al. (2010) e Fleisch 

et al. (2017) mostram que quando mais tempo o espermatozoide ficar em equilíbrio, maior 
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a preservação da membrana plasmática. Embora Tardiff et al. (1997) observaram que 

durante a etapa de equilíbrio, a MP, BCF, VAP, VSL e VCL foram afetados e sugeriram um 

efeito tóxico do glicerol 

Quanto a etapa de congelação/descongelação foi a que levou a maior redução nas 

características de motilidade espermática estudadas MT, MP, VAP, VSL, VCL, ALH,  RAP 

e aumento BCF, STR e LIN. Esta etapa também é responsável por maior redução da 

integridade de das membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial, como encontrado em 

trabalho de Zoca e colaboradores (2021), podendo assim ter reflexo direto na motilidade 

espermática. Hoflack et al. (2007), observou ao comparar espermatozoides antes e após a 

congelação, foi observado redução (MT, MP, VAP, VSL, VCL, ALH, BCF e aumento de 

STR e LIN), também sugeriram que espermatozoides que se movem com BCF mais baixo 

combinado com um ALH mais alto, resultaria em maior resistência por causa do atrito e, 

consequentemente, em menor velocidade. Além disso, quanto menor o BCF, mais lento será 

o movimento progressivo como resultado da menor força propulsora. O processo de 

criopreservação, incluindo congelação e descongelação, induz danos estruturais e/ou 

bioquímicos, resultando em uma redução drástica porcentagens de espermatozoides móveis 

(CREMADES et al., 2005). Na etapa de congelação/descongelação, os espermatozoides 

estão predispostos a efeitos prejudiciais de formação de cristais de gelo, hiperosmolaridade, 

alterações no volume celular, desnaturação de proteínas ( UGUR et al., 2019), espécies 

reativas de oxigênio (SAID et al., 2010), peroxidação lipídica e danos ao DNA (MEDEIROS 

et al., 2002), formação de gelo intracelular (MORRIS e ACTON, 2013), supercooling 

(OZKAVUKCU e ERDEMLI, 2002). Estas podem ser as possíveis razões para a redução 

das características de motilidade espermatozoides bovinos nesta etapa do experimento. 

Embora a criopreservação seja uma forma de prolongar o tempo de vida dos 

espermatozoides, no entanto, a capacidade de fertilização pós-descongelação é inferior ao 

sêmen à fresco. O protocolo de criopreservação envolve muitas etapas e cada etapa 

influencia na estrutura e função do espermatozoide (KUMAR et al., 2011). Na tentativa de 

correlacionar os parâmetros do CASA com a taxa de fertilização, verificou-se que os valores 

de VAP, VSL e VCL são significativamente maiores em amostras que produzem mais de 

50% de oócitos fertilizados do que naquelas onde a taxa de fertilização é menor que 50% 

(VERSTEGEN et al., 2002).  
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É provável que as etapas do processo de congelação podem ter levado ao aumento 

na porcentagem de espermatozoides hiperativados, podendo estar relacionado à remoção do 

plasma seminal e desestabilização da membrana plasmática (MORTIMER, 1997). Um 

estudo na espécie suína, comparando análises de sêmen fresco e descongelado, mostrou não 

existir diferença significativa entre elas em relação aos dados de ALH, BCF, STR e LIN, 

mas verificou uma queda da motilidade total de 93% para 51% e da motilidade progressiva 

de 64 para 21%, provocados pela criopreservação (ERIKSSON & RODRIGUEZ-

MARTINEZ, 2000). 

Quando foi comparada a presença e ausência de plasma seminal, a MT, MP e não se 

mostraram diferentes, entretanto, a remoção do plasma seminal, apresentou maior redução 

das seguintes características de motilidade VAP, VSL, VCL e ALH, e aumento de STR e 

LIN. A redução de VCL faz com que o tempo do percurso entre um ponto e outro seja menor 

e consequentemente menor VAP e VSL. Oliveira et al. (2013) sugeriram que as 

características de motilidade, que podem ser usados como preditores de fertilidade do campo 

imediatamente após o descongelação, foram MT e MP. Assim como, Kumar et al. (2016) 

correlacionou maior taxa de prenhez em búfalos com características de motilidade VAP, 

VCL, VSL e ALH, seguidos de STR, BCF e LIN. No entanto, Cseh et al. (2004), mostraram 

uma correlação com forte significância para VAP e touros com maior fertilidade in vivo, 

provaram que menores valores de VCL, VSL e VAP foram ligados a touros com baixa 

fertilidade de campo. Contudo, Gillan et al. (2008) não encontraram correlação de quase 

todos os parâmetros avaliados pelo CASA e fertilidade in vivo. Quanto ao ALH, isso nos 

permite pensar que o SPS preservou a célula espermática da hiperativação. O aumento de 

STR e LIN é importante para que o espermatozoide chegue ao local de fertilização. A redução 

de VAP após a remoção do plasma seminal pode ser importante perda, já que NAGY e 

colaboradores (2015), observaram alta correlação do VAP com taxa de não retorno, 

sugerindo que esta característica pode ser importante para prever a fertilidade.  

A motilidade espermática é uma característica importante para o transporte de 

espermatozoides de mamíferos por todo o trato reprodutor feminino e, posteriormente, para 

penetração no oócito. O processamento do sêmen (equilíbrio, congelação e descongelação) 

reduz significativamente o qualidade do sêmen em termos de quase todas as características 

de movimento (SUNDARARAMAN et al., 2012). De acordo com estudos anteriores 
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(QUINTERO-MORENO et al., 2003; DORADO et al. 2010), ejaculados de espécies de 

mamíferos contêm diferentes subpopulações de espermatozoides, com base em valores 

precisos das descrições da motilidade espermática obtidas usando o sistema CASA. 

WATSON (2000) relatou menor fertilidade do sêmen congelado em comparação ao fresco, 

e atribuíram tanto à viabilidade pós-descongelação quanto à disfunção subletal dos 

sobreviventes subpopulação. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

- Pode-se concluir que a presença ou ausência do plasma seminal tem influência sobre 

as características de motilidade MP, VAP, VSL, VCL, ALH, STR e LIN durante o processo 

de congelação. No entanto, não promove alteração de MT e BCF. 

-A etapa de congelação/descongelação foi responsável pela maior redução de MT, 

MP,VAP, VSL, VCL, ALH e RAP e aumento de BCF, STR e LIN, provavelmente resultado 

da somatória de mudanças causadas pelas etapas anteriores, ou seja, pelas etapas de 

refrigeração, equilíbrio, congelação e descongelação 

-Durante a etapa de refrigeração a ausência do plasma seminal promoveu maior 

redução de VAP, VSL, VCL, ALH e aumento de STR e LIN. 

Quando avaliado a média do total das etapas, o PS parece proteger VAP, VSL, VCL, 

ALH, STR e LIN, já que SPS provocou maior redução dessas características.  
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Tabela 1. Médias ± (erros padrão) das características de motilidade dos espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise 

computadorizada da motilidade espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação. 

  
Letras diferentes (a,b) na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre tratamentos em um mesmo momento avaliado da curva de criopreservação (P<0.05). 

MT (motilidade total, %); MP (motilidade progressiva, %); VAP (velocidade do trajeto, µm/s); VSL (velocidade progressiva, µm/s); VCL (velocidade curvilinear, 

µm/s); ALH (amplitude do deslocamento lateral de cabeça, µm); BCF (frequência de batimento, Hz); STR (retilinearidade, %); LIN (linearidade, %). As avaliações 

foram feitas nos seguintes momentos do processo de criopreservação: 22°C= temperatura ambiente; 5°C= Refrigeração; Equilíbrio= tempo de equilíbrio de 1 hora 

a 5°C e -196°C= Pós-descongelação do sêmen bovino. Tratamentos: PS = Com plasma seminal e SPS = Sem plasma seminal durante o processo de congelação do 

sêmen bovino. 

 

Características avaliadas

PS SPS PS SPS PS SPS PS SPS

MT (%) 87.6 ± 1.2 88.9 ± 1.1 79.6 ± 1.8 81.6 ± 1.7 79.1 ± 1.5 81.6 ± 1.7 27.8 ± 2.4 32.4 ± 2.7

MP (%) 75.2 ± 1.0
a

70.7  ± 1.4
b

69.9 ± 1.5
a

70.3 ± 1.4
a

69.8 ± 1.3
a

70.3 ± 1.4
a

24.6 ± 2.3
b

29.2 ± 2.5
a

VAP (µm/s) 99.4 ± 2.0
b

111.6 ± 3.4
a

94.7 ± 1.6
b

97.6 ± 2.0
a

94.3 ± 1.6
b

97.7 ± 2.0
a

77.5 ± 1.4
b

82.0  ± 1.2
a

VSL (µm/s) 79.9 ± 1.0
b

84.7 ± 0.9
a

77.1 ± 0.8
a

78.0 ± 0.9
a

77.1 ± 0.8
a

78.0 ± 1.0
a

67.0 ± 1.1
b

69.9 ± 0.7
a

VCL (µm/s) 170.6 ± 4.6
b

202.0 ± 5.1
a

159.1 ± 3.8
b

164.5 ± 4.4
a

158.5 ± 4.1
b

164.5 ± 4.4
a

126.0 ± 2.9
b

137.5 ± 3.0
a

ALH (µm) 7.1 ± 0.2
b

8.4 ± 0.2
a

6.6 ± 0.2
b

6.9 ± 0.2
a

6.6 ± 0.2
b

6.9 ± 0.2
a

5.3 ± 0.1
b

5.9 ± 0.1
a

BCF (Hz) 24.2 ± 0.6 21.9 ± 0.5 22.8 ± 0.5 21.7 ± 0.5 23.0 ± 0.6 22.2 ± 0.5 25.4 ± 0.7 24.0 ± 0.4

STR (%) 81.4 ± 0.8
a

75.7 ± 1.0
b

82.7 ± 0.7
a

81.2 ± 0.8
b

82.9 ± 0.7
a

81.2 ± 0.8
b

87.1 ± 0.6
a

85.7 ± 0.5
b

LIN (%) 50.1 ± 0.9
a

44.8 ± 0.8
b

52.0 ± 0.9
a

50.7 ± 0.9
b

52.2 ± 0.9
a

50.7 ± 0.9
b

56.8 ± 0.9
a

53.9 ± 0.8
b

Momentos avaliados

Diluído Refrigeração Equilíbrio Pós-descongelaçãoCaracterísticas 

espermáticas 
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Figura 1. Médias ± (erros padrão) da redução de Motilidade Total (MT, %) dos 

espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

    

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  

 

Figura 2. Médias ± (erros padrão) da redução da Motilidade Progressiva (MP, %) dos 

espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação. 

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

PS = Com plasma seminal e SPS = Sem plasma seminal durante o processso de congelação do sêmen bovino.  

22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  
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Figura 3. Médias ± (erros padrão) da redução da Velocidade do Trajeto  (VAP, μm/s) dos 

espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

PS = Com plasma seminal e SPS = Sem plasma seminal durante o processso de congelação do sêmen bovino. 

22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  

 

Figura 4. Médias ± (erros padrão) da redução da Velocidade Progressiva (VSL, μm/s) dos 

espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

   

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

PS = Com plasma seminal e SPS = Sem plasma seminal durante o processso de congelação do sêmen bovino. 

22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  
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Figura 5. Médias ± (erros padrão) da redução da Velocidade Curvilinear (VCL, μm/s) dos 

espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

PS = Com plasma seminal e SPS = Sem plasma seminal durante o processso de congelação do sêmen bovino. 

22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  

 

Figura 6. Médias ± (erros padrão) da redução da Amplitude do Deslocamento Lateral da 

Cabeça (ALH, μm/s) dos espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise 

computadorizada da motilidade espermática (CASA) em cada etapa do processo de 

criopreservação. 

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

PS = Com plasma seminal e SPS = Sem plasma seminal durante o processso de congelação do sêmen bovino. 
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22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  

 

Figura 7. Médias ± (erros padrão) da redução da redução de Frequência de Batimentos (BCF, 

Hz) dos espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da 

motilidade espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação. 

 

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  
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Figura 8. Médias ± (erros padrão) da redução da Retilinearidade (STR, %) dos 

espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

 Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

PS= Com plasma seminal e SPS= Sem plasma seminal durante o processso de congelação do sêmen bovino. 

22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  

 

Figura 9. Médias ± (erros padrão) da redução da Linearidade (LIN, %) dos espermatozoides 

bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade espermática 

(CASA) em cada etapa do processo de criopreservação.  

 

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05).  

PS= Com plasma seminal e SPS= Sem plasma seminal durante o processso de congelação do sêmen bovino. 
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22oC-5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação. 

 

Figura 10. Médias ± (erros padrão) da redução das Células Rápidas (RAP, %) dos 

espermatozoides bovinos avaliados pelo sistema de análise computadorizada da motilidade 

espermática (CASA) em cada etapa do processo de criopreservação . 

   

Letras diferentes a, b, c indicam diferenças estatísticas entre as etapas do processo de congelação (P<0.05). 22oC-

5oC= refrigeração; 5oC-5ºC*= período de equilíbrio (1h); -196oC= congelação/descongelação.  
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