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Avaliação dos parâmetros cinéticos de espermatozoides extraídos do epidídimo 
de macaco prego, Sapajus libidinosus (Spix, 1823), refrigerado por 48h

Evaluation of kinetic parameters of sperm extracted from the epididymis of a capuchin monkey, 
Sapajus libidinosus (Spix, 1823), refrigerated for 48h

INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

MATERIAL E MÉTODOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O macaco prego, Sapajus libidinosus, é um primata pertencente
à família Cebidae e está amplamente distribuído pelo território
nacional. Os machos dessa espécie atingem a maturidade sexual
por volta dos 7 anos de idade. São animais que vivem em
grupos, onde há uma hierarquia social, com um macho
dominante, que apresenta níveis mais altos de testosterona em
relação aos machos subordinados. No Brasil, cerca de 475
milhões de animais selvagens são atropelados por ano,
portanto, a utilização da recuperação de gametas a partir do
epidídimo pode ser empregado em espécies vítimas fatais de
acidentes, por exemplo. Aprofundamento nos estudos são
necessários, para avaliar a qualidade das amostras obtidas por
essa técnica, ou se elas suportam o processo de
criopreservação. Dessa forma, objetivou-se avaliar a cinética
espermática de um S. libidinosus, submetido a orquiectomia
eletiva no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de
Pernambuco.

Os resultados obtidos foram os seguintes: Imediatamente após
a recuperação: MT, %: 95,2; MP, %:92,4; LIN, %: 80,9; STR, %:
90,8; WOB, %: 89,1; VCL, µm/s: 101,1; VSL, µm/s: 81,8; VAP,
µm/s: 90,1; ALH, µm: 2; BCF; Hz: 8,2. Após 24 de refrigeração:
MT, %: 47,6; MP, %: 42,4; LIN, %: 30,8; STR, %: 53,8; WOB, %:
57,3; VCL, µm/s: 84,4; VSL, µm/s: 26,0; VAP, µm/s: 48,4; ALH,
µm: 3; BCF; Hz 6,1; e após 48h de refrigeração: MT, %: 49,6; MP,
%: 37,7; LIN, %: 32,1; STR, %: 59,5; WOB, %: 54,0; VCL, µm/s:
70,8; VSL, µm/s: 22,7; VAP, µm/s: 38,2; ALH, µm: 3,3; BCF; Hz:
3,7.

A amostra foi obtida a partir dos epidídimos, que
imediatamente após o procedimento, foram encaminhados para
o Laboratório de Andrologia da UFRPE. O presente trabalho foi
submetido ao SISGEN, sob número de cadastro A929F3E e
SISBIO 349723. A técnica utilizada para a recuperação dos
espermatozoides foi a de fatiamento do epidídimo, que
posteriormente, foi mantido por 10 minutos em meio diluidor
TRIS-gema de ovo. As amostras recuperadas, foram
centrifugadas e ressuspendidas para concentração de 200x106

espermatozoides/ml em TRIS-gema de ovo e submetidas a
refrigeração a 5°C por até 48h. Os parâmetros cinéticos foram
avaliados, imediatamente após a coleta, após 24 e 48h de
refrigeração, pelo sistema de análises computadorizadas da
motilidade espermática (CASA®), onde foram considerados a
motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %),
linearidade (LIN, %), retilinearidade (STR, %), e índice de
oscilação (WOB, %); velocidade curvilínea (VCL, µm/s),
velocidade em linha reta (VSL, µm/s) e velocidade média da
trajetória (VAP, µm/s); deslocamento lateral da cabeça (ALH,
µm) e frequência de batimento cruzado (BCF; Hz).

A partir dos resultados obtidos foi possível observar que a

técnica de recuperação de espermatozoide do epidídimo

possivelmente pode ser empregada em S. libidinosus, utilizando

diluidor a base de tris-gema e servirá de base para avaliarmos

um grupo maior de indivíduos em futuros experimentos. Além

disso, o resfriamento da amostra, após recuperação, também

demonstrou parâmetros favoráveis, com motilidade preservada

em até 48 horas. Embora os resultados aqui demonstrados

tenham indicado uma eficiência da metodologia empregada,

maiores estudos serão necessários, com um maior número de

indivíduos, com o intuito de comprovar esses resultados

promissores.
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