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Existem diferenças entre as características da motilidade espermática 

(CASA) durante as etapas do processo de congelação do sêmen equino?
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O sucesso do processo de congelação pode ser afetado

durante as etapas pelo qual os espermatozoides são

submetidos que podem gerar lesões como consequência

da mudança de temperatura, levando a danos irreparáveis

a estrutura e fisiologia da célula espermática. O presente

estudo teve como objetivo verificar os efeitos de

diferentes etapas do processo de congelação, incluindo

etapa de refrigeração (±22ºC até 5ºC), etapa inicial de

congelação (5ºC até -55ºC) e etapa final de congelação (-

55ºC até descongelação) em espermatozoide equino

sobre as características de motilidade espermática

avaliadas pelo sistema computadorizado da motilidade

espermática - CASA (Computer Assisted Sperm

Analysis).
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Figura 1: Esquema das etapas do processo de congelação.

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).
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Tabela 1. Médias ± (erros padrão) das características

de motilidade dos espermatozoides equinos avaliados

pelo sistema de análise computadorizada da motilidade

espermática (CASA) em cada etapa do processo de

criopreservação.

Etapas do Processo de congelação

Características 

avaliadas

Etapa de 

Refrigeração 

Etapa Inicial 

de Congelação

Etapa Final  

Congelação

MT (%) –7,1c –19,1b –28,1a

MP (%) –6,3b –3,0c –16,1a

VAP (µm/s) –7,7b –11,9a –8,2b

VSL (µm/s) –6,9a –3,2b –2,9b

VCL (µm/s) –9,7a –9,1a –7,2b

ALH (µm) –8,5a –4,4b –2,0c

BCF (Hz) –9,7c 5,5a 3,5b

STR (%) 2,8c 7,8a 4,9b

LIN (%) 2,6c 6,9a 4,1b

RAP (%) –1,5c –23,9b –32,4a

Letras diferentes (a,b) na mesma linha indicam diferenças estatísticas

entre tratamentos em um mesmo momento avaliado da curva de

criopreservação (P<0,05).

±22oC até 5oC= Etapa de Refrigeração; 5oC até -55ºC= Etapa Inicial

da Congelação; -55ºC até -196oC= Etapa Final de Congelação.

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, %) e RAP (Células

Rápidas, %).
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Este estudo indica que uma determinada característica

da motilidade sofre mudanças dentro de cada etapa do

processo de congelação, o que pode sugerir novos

estudos visando melhorar a congelabilidade do sêmen

equino.

Nos resultados desse estudo foi possível observar que

a etapa final de congelação levou a maior redução de

MT, MP e RAP, sendo que, tais característica

interferem no potencial de fertilidade. Contudo

durante a etapa inicial da congelação houve redução

de VAP, VCL e aumento de STR e LIN. Já a

refrigeração causou maior impacto de sobre BCF e

ALH. Contudo, menor ALH junto com outras

características está associado a machos de alta

fertilidade.
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