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Durante o processo congelação os espermatozoides são

submetidos a mudanças de temperaturas que podem

levar a alterações físicas e biológicas, com isso, afetar a

sua viabilidade para a fertilização.
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Figura 1: Esquema das etapas do processo de

congelação. Etapa de refrigeração (±22°C até 5°C),

etapa equilíbrio (5°C até 5°C* por 1 hora) e etapa de

congelação/descongelação (5°C* até -196°C).

OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de

diferentes etapas do processo de congelação, incluindo

etapa de refrigeração (diluído até 5ºC), período de

equilíbrio (5ºC por 1 hora) e etapa

congelação/descongelação (5ºC até descongelação) em

espermatozoides bovinos sobre as características de

motilidade espermática avaliadas pelo sistema

computadorizado da motilidade espermática - CASA

(Computer Assisted Sperm Analysis).
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• Avaliações: MT, MP, 

VAP, VSL,VCL ALH, 

BCF, STR, LIN e RAP

Etapas do Processo de congelação

Características 

avaliadas

Etapa de 

Refrigeração 

Etapa de 

Equilíbrio

Etapa de 

Cong./Desc

MT (%) –8,8b –0,3c –63,1a

MP (%) –7,0b 0,7c –65,2a

VAP (µm/s) –4,5b –0,3c –17,2a

VSL (µm/s) –3,2b –0,1c –12,9a

VCL (µm/s) –6,2b –0,3c –19,7a

ALH (µm) –5,8b –1,1c –18,3a

BCF (Hz) –2,4c 2,0b 10,4a

STR (%) 1,7b 0,3b 5,2a

LIN (%) 4,2b 0,4c 9,4a

RAP (%) –8,9b –0,3c –64,4a

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). ±22oC-5oC=

Etapa de Refrigeração; 5oC-5ºC*= Etapa de Equilíbrio (1h);

5ºC*-196oC= Etapa de Congelação/Descongelação.

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, %).

Provavelmente, a somatória de mudanças que ocorrem

durante as etapas de refrigeração e equilíbrio pode ter

refletido em maiores alterações (redução ou aumento)

das características de motilidade observadas na etapa

de congelação/descongelação.
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Quando observamos os resultados do processo de

congelação, a etapa de congelação/descongelação foi a

que mais causou redução nas características estudadas.

Embora as características de motilidade não sejam as

únicas para medir fertilidade, espermatozoides com

movimento lento ou alterado têm pouca probabilidade

de atingir o oviduto, sendo razoável presumir que

quanto mais células espermáticas com motilidade,

maior a chance de que um deles chegue ao local de

fertilização
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