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Resumo 

 
A introdução de biotecnologias na reprodução animal teve como objetivo aumentar a propagação de 

material genético de alto valor em menor espaço de tempo. Em contrapartida, a manipulação de gametas 
masculinos com o intuito de preservá-los e utilizá-los por longos períodos ocasiona danos à estrutura 
espermática, que podem comprometer a sua função biológica. Desta forma, objetivou-se com esta revisão 
estudar a interferência da criopreservação sobre a célula espermática, avaliando quais os fatores que reduzem a 
viabilidade do espermatozoide, quando submetido a baixas temperaturas, assim como destacar possíveis agentes 
que diminuam os efeitos deletérios da criopreservação. 
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Abstract 

 
Introduction of biotechnology in animal breeding aimed to increase the spread of genetic material of 

high value in a shorter time. In contrast, the manipulation of male gametes in order to preserve them and use 
them for long periods cause damage to sperm structure, which can compromise their biological function. Thus, 
the aim with this review study the influence of cryopreservation on the sperm cell, evaluating factors that 
reduced viability of sperm, when subjected to low temperatures, as well as possible agents that reduce the 
deleterious effects of cryopreservation. 
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Introdução 
 

Segundo Castelo et al. (2008), os ejaculados da maioria dos animais domésticos contêm maior 
quantidade de espermatozoides do que o necessário para a fecundação. Desta forma, o processo de diluição do 
sêmen pode contribuir para o aproveitamento de um ejaculado para um maior número de fêmeas. De acordo com 
as utilizações, o sêmen pode ser classificado em fresco ou in natura, o qual é colhido, analisado e fracionado 
sem utilização de artifícios para preservar o material fecundante; in natura diluído, que compreende as amostras 
acrescidas de diluente específico com o objetivo de aumentar o volume, proporcionando uma concentração de 
espermatozoides homogênea (Bicudo et al., 2003).  

Sêmen refrigerado é aquele colhido, analisado e diluído, com a finalidade de proteger os 
espermatozoides durante a redução da temperatura a 5ºC, além de atuar como expansor do volume seminal, 
facilitando seu fracionamento (Bicudo et al., 2003). Sousa e Bicudo (2003) reportaram índices de prenhez para a 
espécie ovina similares após inseminação artificial (IA) realizada com sêmen in natura e/ou refrigerado. 
Milczwski e Kozicki (2000), ao utilizarem sêmen ovino refrigerado, obtiveram diferentes resultados em 
decorrência do local de deposição, sendo mais satisfatória a inseminação intrauterina, comparada à cervical. 
Estes achados também foram observados por Machado et al. (2006). Estes autores enfatizaram que é viável 
preservar por certo período a qualidade do sêmen refrigerado, sendo os resultados de prenhez mais influenciados 
pela via de inseminação e local de deposição do sêmen do que pelos diluentes adicionados. 

Sêmen congelado é a amostra que foi colhida, analisada, conservada e estocada em nitrogênio líquido à 
temperatura de -196ºC, possibilitando sua conservação e utilização por tempo indeterminado (Carneiro et al., 
2007). Na utilização do sêmen congelado, entretanto, o índice de prenhez obtido é inferior ao encontrado quando 
do uso de ejaculados in natura ou após processo de refrigeração. Luz et al. (2000), em trabalho de campo, 
observaram que a motilidade espermática pós-descongelação estava relacionada com os índices de prenhez 
obtidos. Estes ressaltaram que, após a descongelação, o índice de motilidade espermática deve ser superior a 
40% visando obter taxa de prenhez superior a 50%, enquanto  motilidade espermática inferior a 40% reduz para 
15% o percentual de fêmeas ovinas prenhes.  

Analisando-se os trabalhos realizados com as diferentes apresentações de sêmen, em relação ao estado 
de conservação, foi observado que partidas congeladas apresentam índices de gestação inferiores, quando 
comparados aos obtidos utilizando-se ejaculados in natura diluídos e refrigerados (Carneiro et al., 2007). Desta 
forma, objetivou-se com esta revisão estudar a interferência da criopreservação sobre a célula espermática,
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avaliando quais os fatores que reduzem a viabilidade do espermatozoide, quando submetido a baixas 
temperaturas, assim como destacar possíveis agentes que diminuam os efeitos deletérios da criopreservação. 

 
Criopreservação 

 
Criobiologia é o ramo da biologia que estuda os efeitos de baixas temperaturas em células, tecidos e 

organismos vivos. Na prática, a criobiologia estuda compostos ou sistemas biológicos submetidos a temperaturas 
inferiores às fisiológicas para cada organismo. Com o resultado dos conhecimentos da criobiologia, 
desenvolveu-se a criopreservação, tecnologia por meio da qual células, tecidos ou embriões são preservados a 
temperaturas abaixo do ponto de congelação da água, tendo como premissa a preservação da composição e da 
viabilidade das células por tempo indefinido (Pegg, 2002).  

O processo de criopreservação requer que as amostras de espermatozoides sejam submetidas a 
refrigeração moderada e controlada, visando preservar a  sua função, que é a fecundação do oócito (Holt, 2000). 
Segundo Kumar et al. (2003), o controle na redução da temperatura diminui a possibilidade de perda da 
viabilidade celular, por diminuir a formação de grandes cristais de gelo no interior da célula. Diversos estudos 
sugerem que espermatozoides de diferentes espécies possuem propriedades criobiológicas específicas e graus de 
sensibilidade variados para  manipulação experimental, choque térmico (transições da fase lipídica), congelação 
e tolerância osmótica (Ladha, 1998; Watson, 2000; Purdy, 2006).  

Além de diferenças espécies-específicas, são observadas variações entre indivíduos, ejaculados de um 
mesmo indivíduo e dentro de um mesmo ejaculado, variações entre subpopulações espermáticas (Rodríguez-
Martínez, 2003), o que explica as respostas diversificadas à criopreservação de sêmen de um mesmo reprodutor 
(Petrunkina, 2007). 
 

Efeitos da criopreservação 
 

O processo de criopreservação espermática, além de possibilitar sua utilização por período 
relativamente longo (refrigeração) ou indeterminado (congelação), reduz riscos e custos com aquisição e 
transporte de reprodutores, além de favorecer rápida difusão de material genético entre locais distantes (Castelo 
et al., 2008). Todavia, a criopreservação de sêmen é um processo que promove grande estresse celular e impõe 
aos espermatozoides condições extremamente desfavoráveis à manutenção de sua viabilidade (Purdy, 2006).  

O termo choque térmico define um conjunto de alterações ocorridas na célula espermática de mamíferos 
submetida à refrigeração rápida da temperatura corpórea (± 38ºC) a temperaturas próximas a 5ºC, resultando no 
decréscimo irreversível da motilidade espermática, assim como em mudanças na bioquímica e no funcionamento 
destes gametas, incluindo: redução da taxa de glicólise, respiração celular e frutólise, aumento da degeneração 
do ácido desoxirribonucleico e liberação de material intracelular (Watson, 2000). 

Outro ponto crítico da criopreservação é o “efeito solução”, caracterizado pela desidratação excessiva 
da célula, elevada concentração de solutos, modificação do pH e consequente alteração na função do 
espermatozoide (Fahy, 1980). Segundo Watson (1995), quando a célula espermática é submetida a congelação 
lenta, há tempo suficiente para que grande quantidade de água intracelular migre para o ambiente extracelular, 
estabelecendo o equilíbrio entre solvente e soluto. Desta forma, torna-se estritamente necessária a descongelação 
na mesma intensidade, ou seja, de forma lenta, para que a célula, ao ser reidratada, não sofra rompimentos das 
membranas biológicas pela rápida reconstituição do volume intracelular.  

O processo de congelação rápida, aliado à descongelação lenta, implicará danos causados pela formação 
de pequenos cristais de gelo, os quais podem se agrupar formando cristais grandes, que rompem a membrana 
(Watson, 2000). Importante salientar que a curva de congelação ideal deve ser suficientemente lenta para 
permitir que os espermatozoides se desidratem, e rápida o bastante para evitar que as células espermáticas 
fiquem expostas por muito tempo às elevadas concentrações de soluto (Snoeck, 2003). 

Segundo Ladha (1998), a membrana plasmática de espermatozoides é rica em fosfolipídeos e 
fisiologicamente assimétrica, com fosfatidilcolina e esfingomielina localizadas no folheto externo da bicamada 
lipídica, enquanto fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina encontram-se situadas no folheto interno. Durante a 
criopreservação, a membrana plasmática sofre modificações para se adequar às mudanças de temperatura, como 
o movimento de translocação de fosfolipídeos, com externalização da fosfatidilserina. Transformações ocorridas 
nas membranas espermáticas durante o procedimento de congelação/descongelação assemelham-se às alterações 
fisiológicas da capacitação (Silva et al., 2009a).  

No entanto, os mecanismos envolvidos na troca dos lipídeos entre os folhetos interno e externo da 
membrana plasmática, como a fosforilação da tirosina e efluxo de colesterol, observados nos espermatozoides 
criopreservados (Silva e Gadella, 2006), diferem daqueles observados no processo fisiológico da capacitação. 
Segundo Thomas et al. (2006), semelhante à capacitação, a criopreservação provoca na membrana plasmática 
estado de maior fluidez e exposição a sítios de ligação a moléculas externas, requerendo menor tempo para a 
célula se capacitar. 

Os efeitos tóxicos do oxigênio são resultantes da oxidação de componentes celulares como tióis, 
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cofatores enzimáticos, proteínas, nucleotídeos e lipídeos, principalmente ácidos graxos poli-insaturados, mediada 
por ROS e espécies reativas de nitrogênio (RNS; Gille e Singler, 1995). A reação destas espécies com os ácidos 
graxos poli-insaturados, presentes nas membranas celulares e nas lipoproteínas, desencadeia o processo 
denominado peroxidação lipídica ou lipoperoxidação, que pode ser avaliado e utilizado como indicador do 
estresse oxidativo celular (Williams e Ford, 2005).  

Segundo Jones e Mann (1977), o espermatozoide ovino é altamente susceptível à peroxidação dos 
fosfolipídeos presentes na membrana plasmática, ocasionando extensas alterações estruturais, especialmente na 
região acrossomal, perda rápida e irreversível da motilidade espermática, modificações no metabolismo da célula 
e do conteúdo intracelular. Neid et al. (2002) observaram que a célula espermática de equinos, quando 
congelada/descongelada, sofre maior ação da peroxidação lipídica do que a célula refrigerada, ou não exposta à 
criopreservação. Estes resultados também foram encontrados no sêmen de bubalinos (Kadirvel et al., 2009). 
Sabe-se que a presença das duplas ligações nas moléculas da membrana plasmática faz com que haja 
vulnerabilidade da célula espermática à ação das ROS, iniciando a cascata da lipoperoxidação, com o objetivo de 
estabilizar os elétrons desemparelhados destes radicais (Irvine, 1996). 
 

Redução das crioinjúrias 
 

Crioprotetor é a nomenclatura dada a qualquer substância que ofereça, temporariamente, energia, 
proteção aos danos ocasionados pela redução de temperatura e manutenção de ambiente favorável à 
sobrevivência da célula armazenada (Purdy, 2006). Com o intuito de reduzir os danos causados às células 
durante o processo de criopreservação, diversas substâncias foram estudadas e mostraram-se bons crioprotetores. 
Os crioprotetores utilizados na congelação de sêmen das mais variadas espécies têm a função de evitar a 
formação de cristais grandes de gelo intracelular, reduzir o estresse osmótico por meio da reposição de água 
necessária para manutenção do volume celular, interagir com íons e macromoléculas, reduzir o ponto de 
congelação da água, assim como servir de tampão para ajustes de possíveis alterações do potencial de hidrogênio 
- pH (Medeiros et al., 2002). 

Os componentes do diluente de criopreservação são classificados como extracelulares ou não- 
penetrantes, os quais são representados por macromoléculas com peso molecular elevado, tais como açúcares 
complexos (rafinose, trealose), lipoproteínas da gema do ovo, água de coco (Nunes, 2002), proteínas do leite e 
alguns aminoácidos, que atuam por meio de efeito osmótico, induzindo a saída de água do interior da célula e 
prevenindo a formação de cristais de gelo no meio intracelular (Amann e Pickett, 1987); e intracelulares ou 
penetrantes, os quais foram classificados por Ashwood-Smith (1987) em dois grupos: alcoólicos e amidas 
(Alvarenga et al., 2005). Dentre os crioprotetores alcoólicos utilizados para a preservação espermática, 
destacam-se, especialmente, o glicerol, o etilenoglicol e o DMSO (Fickel et al., 2007); entre as amidas, citam-se 
a acetamida, a lactamida (Kashiwazaki et al., 2006), a dimetilformamida (Oliveira et al., 2006) e a 
dimetilacetamida (Calderam et al., 2008). 
 
Crioprotetores não penetrantes 
 

A composição da gema do ovo é bastante variável, uma vez que é um composto de origem animal e que 
pode ter diferentes composições de acordo com as práticas de manejo alimentar utilizadas na criação das aves 
(Braga et al., 2005; Ribeiro et al., 2007). Segundo Barreto et al. (2006), a gema do ovo apresenta a seguinte 
composição: 49,0% de umidade e 51,0% de sólidos totais, sendo que, destes, 30,9% são lipídeos totais. Todavia, 
a gema de ovo não é inteiramente definida, sendo um composto biológico que contém proteínas, vitaminas, 
fosfolipídeos, glicose, componentes bactericidas e antioxidantes (Houpalathi et al., 2007). A gema do ovo 
começou a ser estudada na criopreservação de sêmen da espécie bovina (Phillips e Lardy, 1940), apresentando 
resultados satisfatórios, quando comparados aos meios suplementados apenas com glicose, com aumento 
considerável da viabilidade espermática.  

Segundo Holt (2000), a principal função protetora da gema de ovo é estabilizar as membranas 
biológicas, minimizando os efeitos negativos do choque térmico. Entretanto, o mecanismo de ação que confere 
tal proteção durante a criopreservação ainda não está totalmente elucidado, sendo levantadas várias hipóteses 
sobre a atuação da gema de ovo na célula espermática. 

Watson (1976), avaliando o comportamento das células espermáticas criopreservadas de carneiros e 
bovinos, sugeriu que uma parte da gema de ovo, chamada de fração de baixa densidade (LDF), era responsável 
pela proteção dos espermatozoides destas espécies. Posteriormente, Watson (1981) concluiu que estes 
fosfolipídeos fornecem proteção à membrana da célula espermática, uma vez que a proteína da LDF serviria para 
solubilizar os lipídeos e incorporá-los à membrana celular. No entanto, Ricker et al. (2006), avaliando a 
criopreservação de sêmen equino, constataram que, embora haja associação entre os lipídeos presentes nos 
diluidores, estes não foram integrados à membrana plasmática nesta espécie.  

Segundo Farstad (2009), a utilização da gema de ovo na preparação de crioprotetores é questionada 
quanto à sua origem, que pode veicular possíveis micro-organismos, e não quanto ao seu efeito protetor. 
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Substitutos para este crioprotetor não penetrante vêm sendo testados, como lecitinas de soja (Hiwasa et al., 
2009), visando preparar meios quimicamente definidos, o que não seria possível com o uso da gema de ovo, 
imprecisa quanto a sua composição (Houpalathi et al., 2007).  

Bittencourt et al. (2008) testaram também alternativas aos diluentes convencionais de sêmen. Na espécie 
caprina, os diluentes à base de lecitina de soja apresentaram resultados abaixo do esperado para aprovação do sêmen 
congelado. Da mesma forma, Aboagla e Terada (2004) observaram que a integridade do acrossoma de 
espermatozoides caprinos congelados com gema de ovo foi menor do que aqueles obtidos com outros diluentes.  

Valente et al. (2010) avaliaram a substituição parcial ou total da gema de ovo no diluidor de sêmen ovino e 
observaram que a adição de trealose e glicina, associada à substituição da glicose pela frutose, não foi capaz de 
compensar a ausência da gema de ovo. Segundo estes autores, melhores resultados de motilidade, termorresistência, 
fertilidade in vitro e in vivo pós-descongelação foram obtidos após utilização da gema de ovo no meio diluidor.  

Bergeron et al. (2007), na criopreservação de sêmen bovino com diluentes à base de gema de ovo ou 
leite, concluíram que, da mesma forma que a gema de ovo, as caseínas do leite reduzem a ligação das proteínas 
do plasma aos espermatozoides, minimizando a perda de lipídeos da membrana plasmática durante os 
procedimentos de criopreservação e aumentando a proteção espermática durante a refrigeração e a 
congelação/descongelação. Ao contrário da gema de ovo, o efeito protetor do leite sobre a célula espermática 
envolve proteínas ao invés de lipídeos (Bergeron et al., 2007). 

Segundo Purdy (2006), a escolha do açúcar a ser incluído no crioprotetor deve ser baseada na sua 
funcionalidade e propriedades químicas. Dentre os açúcares utilizados nos meios diluidores para criopreservação 
de sêmen estão os açúcares simples, como a frutose e a glicose, e os açúcares não penetrantes na célula, como 
lactose, rafinose e trealose (Squires et al., 2004). A ação dos açúcares não penetrantes consiste em elevar a 
pressão osmótica, resultando na desidratação celular, com consequente redução da formação de gelo intracelular. 
Além disso, os açúcares podem interagir com os fosfolipídeos da membrana plasmática, reorganizando-a e, a 
partir disto, aumentando a capacidade de sobrevivência dos espermatozoides submetidos ao processo de 
criopreservação (Bucak et al., 2007). 
 
Crioprotetores penetrantes 
 

Os crioprotetores penetrantes são solutos que atuam tanto interna quanto externamente no 
espermatozoide, desidratando a célula espermática devido ao efluxo de água intracelular para equilibrar o meio 
extracelular. Esta categoria de crioprotetores penetra na membrana celular por meio de difusão passiva, 
permanecendo na membrana e no citoplasma, uma vez que, semelhante aos agentes não penetrantes, atua na 
desidratação celular por meio do seu efeito osmótico, criando um meio hipertônico que induz a saída de água das 
células espermáticas (Purdy, 2006).  

O Glicerol ou propano-1,2,3-triol é um composto orgânico pertencente à função álcool, apresenta-se 
líquido à temperatura ambiente (25ºC), higroscópico, inodoro, viscoso, sabor adocicado e massa molecular de 92 
g/mol (Fernandes et al., 2002). Na década de 50, esta substância começou a ser utilizada na criopreservação de 
células e micro-organismos. Além do efeito osmótico, o glicerol atua diretamente na membrana plasmática, 
havendo evidências de que se liga aos fosfolipídeos presentes na cabeça espermática, reduzindo a fluidez da 
membrana e interagindo com ligações proteicas e glicoproteicas da membrana (Parks e Graham, 1992).  

Em solução contendo glicerol, no momento em que ocorrer a congelação, haverá mais água 
descongelada do que naquela que não contém glicerol, resultando no aumento do volume dos canais de solvente 
não congelado e na menor concentração de sais nesses canais (Baudot et al., 2002). Entretanto, segundo 
Alvarenga et al. (2000), o glicerol causa efeito tóxico à célula espermática, determinando desnaturação proteica; 
modificação nas interações de actina, que provavelmente interfere no deslizamento das fibras densas da cauda do 
espermatozoide; além de alterações no glicocálice e nas proteínas da superfície celular, que interferirá no 
reconhecimento dos receptores da zona pelúcida. 

A adição do glicerol pode ser realizada de duas formas: no momento da diluição inicial, à temperatura 
ambiente, quando o crioprotetor está em concentração total no diluente utilizado, ou após a refrigeração do 
sêmen, na temperatura de 5ºC, visando reduzir os efeitos tóxicos do glicerol. Entretanto, com o uso de métodos 
automatizados de refrigeração e congelação do sêmen (Kumar et al., 2003), é impossível a adição do crioprotetor 
após a curva de refrigeração. Em consequência deste efeito tóxico, vários trabalhos vêm sendo realizados 
visando substituir o glicerol por outro crioprotetor que seja tão eficaz e menos nocivo à célula espermática. 

O Etilenoglicol (monoetileno glicol; etano-1, 2-diol) é um álcool com dois grupos-OH, um composto 
químico largamente utilizado como um anticongelante automotivo. Na sua forma pura é um composto inodoro, 
incolor, xaroposo líquido, de sabor doce e com massa molecular 62 g/mol (Fernandes et al., 2002). Segundo 
Moraes et al. (1998), o etilenoglicol tem sido apontado como alternativa, devido a sua capacidade crioprotetora, 
determinando maior proteção do acrossoma e das membranas espermáticas de espermatozoides ovinos, quando 
comparado ao glicerol. Entretanto, quando utilizado em elevadas concentrações, este álcool apresenta efeito 
deletério na conservação dos espermatozoides, observado após criopreservação de espermatozoides ovinos 
a 0,7 M (Moraes et al., 1998) e em espermatozoides caprinos com diluentes a 7% de etilenoglicol (Souza et al., 
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2002). Estes estudos ressaltam a necessidade de menores concentrações deste álcool em relação às concentrações 
usuais de glicerol (5-7%) para obtenção de índices ideais de criopreservação para o sêmen ovino (Moraes et al., 
1998), uma vez que elevadas concentrações deste crioprotetor determinam efeito tóxico sobre os 
espermatozoides (Bittencourt et al., 2004). 

Em trabalho com criopreservação seminal de cães, Godim et al. (2009) obtiveram motilidade 
progressiva média de 50% utilizando o etilenoglicol nas concentrações de 5 e 6%, entretanto os resultados para a 
integridade de membrana plasmática foram consideravelmente inferiores em comparação à motilidade, não 
chegando a 25%, o que pode indicar que, embora os espermatozoides estejam vivos, eles tenham menores 
índices de fertilidade, uma vez que a integridade de membranas é substancial para a preservação do material 
genético do gameta masculino (Gadella, 2008).  

O grupo amida, na química orgânica, é todo composto orgânico que possui o nitrogênio ligado 
diretamente a um grupo carbonila, ou seja, em que -NH2 substitui o -OH do grupo carboxila (Feltre, 2005). A 
formamida é uma amida derivada do ácido fórmico e apresenta massa molecular de 45 g/mol. A acetamida é a 
amida do ácido acético, com massa molecular de 59 g/mol (Fernandes et al., 2002). Dentre as amidas, vários 
compostos se destacam na criopreservação de células, por apresentarem menor peso molecular em comparação 
ao etilenoglicol e glicerol, supondo que possam induzir menores danos osmóticos (Melo et al., 2007).  

Em experimentos realizados por Kashiwazaki et al. (2006), utilizando acetamida e lactamida a 1 M, e 
por Okuda et al. (2007), usando acetamida a 2%, foi observada a capacidade crioprotetora das amidas, superior 
em relação ao glicerol, para a criopreservação de espermatozoides de coelhos. Em contrapartida, quando 
adicionadas aos espermatozoides de equinos, amidas como a acetamida e a formamida apresentaram baixo efeito 
protetor, o que comprova a existência de diferenças espécies-específicas, bem como individuais, da ação das 
amidas como crioprotetores (Squires et al., 2004). 

O dimetilsulfóxido (DMSO) é um composto químico orgânico de fórmula C2H6SO e peso 
molecular 78 g/mol (Fernandes et al., 2002), apresentando toxicidade reconhecidamente baixa (Stone, 1993). A 
principal ação deste composto deve-se à sua capacidade de interagir ou combinar com ácidos nucleicos, 
carboidratos, lipídeos, proteinas e muitas drogas sem alterar de forma irreversível a configuração molecular 
(Sojka et al., 1990), devido a sua rápida penetração celular, sendo um solvente penetrante (Stedman, 2003). 
Apesar de o mecanismo de ação não estar totalmente elucidado na célula espermática, é sabido que o DMSO 
interage com os fosfolipídeos estruturais da membrana espermática, mantendo a propriedade de transporte de 
água em temperaturas abaixo do 0°C, reduzindo a formação de cristais de gelo, por diminuir o ponto de 
congelamento do fluido intracelular durante o processo de criopreservação (Thirumala et al., 2006). 

Desta forma, a utilização de DMSO na tentativa de substituir o glicerol na criopreservação de sêmen 
vem demonstrando bons resultados, principalmente em espécies de peixes. Murgas et al. (2007) adicionaram o 
DMSO na concentração de 10% e obtiveram resultados satisfatórios na criopreservação do sêmen de peixe de 
água doce (Curimba; Prochilodus lineatus). Esta mesma concentração foi utilizada também na congelação de 
sêmen de pirapitinga (Brycon nattereri), relatando ainda a obtenção de altas taxas de motilidade pós-
descongelação (Oliveira et al., 2007). Sanches et al. (2008) crioconservaram o sêmen de garoupas com a adição 
de 5% de DMSO e obtiveram resultados satisfatórios ao descongelar amostras de sêmen. 

Fontgibell e Francesch (1998) testaram diferentes crioprotetores, entre eles o DMSO, na concentração 
de 4% para congelar espermatozoides de galos, obtendo para esta espécie resultados equivalentes ao uso do 
glicerol, sugerindo que este crioprotetor pode ser uma alternativa na adição ao diluente de criopreservação. 
Todavia, poucos trabalhos são realizados com a adição apenas de DMSO na criopreservação de espécies 
mamíferas. Há relatos de associação entre o glicerol e o DMSO para a espécie caprina, com resultados 
satisfatórios (Kundu et al., 2001). Desta forma, embora muitos estudos tenham sido realizados com diferentes 
crioprotetores penetrantes objetivando a substituição do glicerol, este ainda é o crioprotetor mais utilizado em 
pesquisas e trabalhos de campo para criopreservação de células espermáticas nas espécies domésticas.  
 

Antioxidantes 
 

Com o objetivo de melhorar os índices de fertilidade com a utilização do sêmen criopreservado, 
diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para manter a integridade do espermatozoide durante as etapas de 
refrigeração e congelação. Dentre tais pesquisas, evidencia-se a importância dos antioxidantes na proteção 
celular durante os procedimentos de manipulação espermática e redução da temperatura, com o intuito de reduzir 
as crioinjúrias ocasionadas pelo estresse oxidativo (Guerra et al., 2004). Segundo Halliwell (2000), a função 
destes antioxidantes, quando presentes em baixa concentração quando comparado à do substrato oxidável, é 
regenerar o substrato ou prevenir significativamente a oxidação do mesmo.  

A célula possui um sistema de defesa que pode atuar em duas linhas: uma como detoxificadora do 
agente oxirredutor antes que este cause a lesão celular, constituída por glutationa reduzida (GSH), superóxido 
dismutase (SOD), catalase, glutationa-peroxidase (GSH-Px) e vitamina E; outra como linha de defesa, com a 
função de reparar a lesão ocorrida, sendo constituída pelo ácido ascórbico (vitamina C), glutationa-redutase 
(GSH-Rd) e GSH-Px, entre outros. Com exceção da vitamina E (α-tocoferol), que é um antioxidante estrutural 
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da membrana, a maior parte dos agentes antioxidantes situa-se no meio intracelular (Ferreira e Matsubara, 1997). 
Diferentemente da maioria das células, o espermatozoide perde a maior parte de seu citoplasma durante 

o período de maturação, sendo desta forma privado de uma fração dos antioxidantes endógenos, tornando-o 
vulnerável à ação das ROS (Carvalho et al., 2002). Consequentemente, os espermatozoides ejaculados dependem 
da proteção dos antioxidantes presentes no plasma seminal, que se torna a forma de proteção mais importante 
utilizada pelos espermatozoides contra as ROS (Sikka, 2004), tanto que a concentração de antioxidantes no 
plasma é maior do que em outros líquidos biológicos (Taylor, 2001).  

Com a prévia diluição do sêmen para os processos de criopreservação, a concentração de antioxidantes 
diminui, ocasionando desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, tendo como consequência o estresse celular 
(Bilodeau et al., 2000). Para a resolução deste possível desequilíbrio, a adição de antioxidantes aos diluidores de 
preparação, manutenção e criopreservação (Mortimer, 2000) passou a ser estudada em diferentes espécies e 
processos de criopreservação. 
 
Catalase (CAT) 
 

A CAT é uma enzima intracelular, encontrada na maioria dos organismos nos peroxissomas, que são 
organelas esféricas, envolvidas por uma membrana vesicular presente no citoplasma, sobretudo em células 
animais. São as organelas responsáveis pelo armazenamento das enzimas diretamente relacionadas com o 
metabolismo do peróxido de hidrogênio (H2O2), substância altamente tóxica para a célula, uma vez que é o 
principal precursor da formação de radicais OH- (Ortega et al., 2003). A catalase pertence à subclasse das 
enzimas oxidorredutases, que usam o peróxido como receptor e doador de elétrons (Barreiros et al., 2006). Esta 
peroxidase decompõe o H2O2 segundo a reação química:  
 

 
 

Ball et al. (2000) identificaram a presença da CAT no plasma seminal, na fração oriunda principalmente 
da glândula prostática, e afirmaram que práticas como a remoção do plasma seminal podem diminuir 
consideravelmente a atividade da enzima (remoção do peróxido de hidrogênio), expondo a célula espermática a 
estresse oxidativo. Kankofer et al. (2005) avaliaram a atividade da CAT no sêmen refrigerado de equinos e 
observaram que esta enzima reduz a lipoperoxidação das células espermáticas submetidas à temperatura de 5ºC, 
por um período de 24 horas. Em touros, Bilodeau et al. (2000) detectaram ausência de CAT na célula 
espermática, sendo sua presença identificada apenas no plasma seminal.  

Pasqualotto et al. (2006) realizaram estudos em humanos férteis e inférteis e identificaram concentração 
reduzida da atividade de CAT em doadores inférteis, quando comparados àqueles sem problemas de fertilidade. 
Em humanos sem histórico de infecção ou alterações no sistema circulatório que possam interferir na reprodução 
(varicocele), a atividade da CAT foi diminuída em decorrência de hábitos como fumo, que contém substâncias 
que atuam diretamente no sistema antioxidante. Esta observação foi comprovada quando a prática do fumo foi 
interrompida e as concentrações de CAT e outros antioxidantes voltaram aos valores normais na célula 
espermática e no plasma seminal (Elshal et al., 2009).  

Kawakami et al. (2007) avaliaram cães com parâmetros reprodutivos normais e cães com 
astenozoospermia e identificaram que, nestes últimos, a CAT apresentava atividade reduzida. Após identificação 
dos cães com alteração na qualidade espermática, adicionaram 100 U/mL desta enzima ao diluente de 
manutenção dos espermatozoides destes animais, comprovadamente com baixa atividade da CAT, e observaram  
melhoria  nos parâmetros seminais após a incubação por três horas. Estes achados permitiram concluir que a 
adição deste antioxidante pode melhorar os índices de motilidade em indivíduos com problemas de fertilidade 
(Kawakami et al., 2007).  

Como observado anteriormente, a prévia diluição do sêmen e sua exposição a baixas temperaturas 
favorece a formação de ROS em decorrência do estresse oxidativo ao qual a célula espermática foi exposta. 
Maxwell e Stojanov (1996) adicionaram CAT ao crioprotetor de refrigeração do sêmen ovino em quatro 
diferentes concentrações (100, 200, 400 e 800 U/mL) e observaram que concentrações acima de 200 U/mL 
foram tóxicas para o espermatozoide ovino. Entretanto, como não avaliaram o índice de lipoperoxidação, não 
conseguiram determinar o mecanismo que determinou tal efeito tóxico. 

De Graaf et al. (2007) adicionaram 100 U/mL de CAT na preparação do sêmen ovino para a sexagem 
espermática e congelação. A hipótese testada é que a enzima agiria minimizando a lipoperoxidação, uma vez que 
o procedimento utilizado para a seleção de espermatozoides sexados ocasiona várias lesões, como  fragmentação 
do DNA, capacitação espermática prematura e interferência nos parâmetros de velocidade. Entretanto, não foram 
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identificadas alterações na motilidade após descongelação e incubação por seis horas em relação ao grupo- 
controle. Interessante ressaltar que os valores observados no grupo-controle deste experimento foram 
considerados de boa qualidade. Neste caso, provavelmente, a atividade da CAT não foi requerida.  

Relevante ainda são os achados de Upreti et al. (1997), que utilizaram diferentes antioxidantes na 
refrigeração (15ºC/ 24 horas) de sêmen de carneiros, entre eles a CAT (45 µg/mL), onde não observaram 
interferência destas substâncias na melhora da viabilidade espermática, sugerindo que o diluente quimicamente 
definido utilizado para a criopreservação do sêmen pudesse conter atividade antioxidante. Em outro 
experimento, Upreti et al. (1998) detectaram a presença da enzima aromática aminoácido oxidase no sêmen de 
carneiros, com alto nível de atividade em comparação ao sêmen bovino. Esta enzima aumenta sua atividade na 
presença do piruvato, encontrado na composição do diluente quimicamente definido utilizado por estes autores, 
que justificaram, desta forma, que a adição de CAT não teve o efeito esperado por não haver produção do 
oxidante no qual a CAT atua. 

O espermatozoide da espécie suína é reconhecidamente mais frágil aos processos de refrigeração a 5ºC 
(Katzer et al., 2005) e congelação (Ohata et al., 2001). Roca et al. (2005) testaram a adição de 200 e 400 U/mL 
de CAT ao diluente de congelação do sêmen de suínos e observaram que em ambas as concentrações houve 
aumento na capacidade dos espermatozoides de produzirem embriões in vitro, identificando menor produção de 
ROS nos grupos tratados com a enzima. 
 
Glutationa (GSH) 
 

A GSH (γ-glutamilcisteinilglicina) é um antioxidante hidrossolúvel, reconhecido como o tiol não 
proteico mais importante nos sistemas vivos. Trata-se de um tripeptídeo linear, constituído por três aminoácidos: 
ácido glutâmico, cisteína e glicina, sendo o grupo tiol da cisteína o local ativo responsável pelas suas 
propriedades bioquímicas. A GSH é a forma reduzida da glutationa, sendo o grupo sulfidrila (SH) o responsável 
pela proteção da célula contra o estresse oxidativo (Luberda, 2005).  

A GSH está presente na maioria das células em concentrações de 1 a 8 mM, geralmente, em sua maior 
quantidade no fígado. Na região extracelular, a concentração de glutationa é da ordem de 5-50 mM (Rover 
Júnior et al., 2001). Pode encontrar-se na forma reduzida (GSH) ou oxidada (GSSG), que é a forma dimerizada 
da GSH. A importância deste par é tal, que a razão GSH/GSSG é normalmente utilizada para estimar o estado 
redox (espontaneidade ou tendência química para adquirir elétrons e, desse modo, ser reduzido) dos sistemas 
biológicos. Em situações normais a GSSG representa apenas uma pequena fração (menos de 10%) da glutationa 
total (Irvine, 1996). A distribuição da GSH no sistema reprodutor masculino é diferenciada de acordo com a 
espécie estudada. Geralmente a maior concentração de GSH está na célula espermática, com pouca quantidade 
no plasma seminal. Entretanto, há espécies que têm esta proporção inversa (Tab. 1). Segundo Raijmakers et al. 
(2003), a concentração da GSH no plasma seminal é determinante para a fertilidade, uma vez que a diminuição 
das concentrações deste tiol está associada à subfertilidade ou mesmo à infertilidade masculina. 

O metabolismo da glutationa ocorre da seguinte forma (Fig. 1): duas moléculas de GSH, pela ação da 
GPx, atuam sobre o peróxido de hidrogênio, reduzindo-o em duas moléculas de água e uma de GSSG. Por sua 
vez, esta molécula de GSSG, juntamente com uma molécula de hidrogênio e presença de nicotinamida adenina 
dinucleotídeo fosfatada (NADPH), sob ação da glutationa redutase (GRd), é convertida a duas moléculas de 
GSH e NADP. Na verdade, tanto a GSH quanto a GSSG são substratos para a atividade enzimática antioxidante 
das GPx e GRd (Christophersen, 1968). 
 
Tabela 1. Concentrações de GSH no espermatozoide e plasma seminal de diferentes espécies de mamíferos 

Espécie Espermatozoide Referência Plasma seminal Referências 

Humana 6,2 ± 0,6 nmol/108 sptz Griveau et al. (1995) 0,19 ± 0,11 µM Daunter et al. (1989) 

Suína 0,03 nmol/108 sptz Li (1975) 185,8 ± 46,7 µM Strzezek et al. (2002) 

Bovina 566 ± 72 pmol/mg protein Bilodeau et al. (2000) 17 ± 7 pmol/mg protein Bilodeau et al. (2000) 

Canina 0,53 ± 0,11 nmol/108 Li (1975) - - 

Ovina 0,45 ± 0,14 nmol/108 - - - 

Equina - - 77,27 ± 48,0 mg/100cm3 Strzezek et al. (2002) 

Cunícula 0,01 nmol/108 Li (1975) - - 

Cricetídea 30-40 nmol/mg protein Den Boer et al. (1989) - - 

M. musculus 90 nmol/108 Alvarez e Storey 
(1989) 

- - 

Fonte: Adaptado de Luberda (2005). 
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Figura 3. Ciclo redox da glutationa.  
Fonte: Adaptado de Bilodeau et al. (2001). 

 
Sabe-se ainda que as concentrações das glutationas enzimáticas expressam-se em grandes quantidades 

tanto no plasma seminal quanto na célula espermática. Marti et al. (2008) quantificaram as enzimas presentes em 
ejaculados de carneiros submetidos a criopreservação, evidenciando que as GPx e GRd estão em quantidade e 
atividade elevadas, mesmo em ejaculados que foram submetidos a criopreservação, em comparação ao sêmen in 
natura. Em contrapartida, Bilodeau et al. (2000) identificaram redução de até 78% nas concentrações de GSH no 
sêmen bovino pós-congelação. Com a diminuição da quantidade do substrato GSH, não há como reduzir os 
oxidantes formados, independente das concentrações das enzimas GPx e GRd. Assim, é interessante a adição de 
GSH ao diluente de criopreservação de células espermáticas.  

Bilodeau et al. (2001) testaram a adição de GSH, GSSG e GPx ao diluente de congelação de sêmen 
bovino, concluindo que a adição apenas da GSSG não conseguiu regenerar eficientemente a GSH, assim como  
concentrações micromolares (µM) da GSH não foram eficientes na preservação do espermatozoide bovino. Estes 
autores sugerem que a adição da GSH seja realizada em concentrações milimolares (mM) e da GPx em pequenas 
quantidades (5 U/mL). Sinha et al. (1996) testaram a adição de GSH na criopreservação de sêmen caprino, nas 
concentrações de 2 e 5 mM, e identificaram resultados satisfatórios na taxa de fertilização com a adição de 5mM 
da GSH, em comparação ao grupo-controle. Soares et al. (2009) testaram a adição de 2, 5 e 7 mM de GSH na 
criopreservação de sêmen caprino e, diferentemente dos resultados obtidos por Sinha et al. (1996), observaram 
que a melhor concentração de GSH foi a de 2 mM. Entretanto, em ambos os trabalhos, os resultados foram 
numericamente superiores, sem apresentar diferenças estatísticas. 

Câmara et al. (2009) testaram a adição de diferentes concentrações de GSH (0,5; 1,0 e 2,0 mM) na 
criopreservação do sêmen de carneiros e observaram que à medida que aumentava a quantidade de GSH 
adicionada, aumentava a capacidade antioxidante total. Todavia, não foi evidenciada melhora na cinética 
espermática em relação ao grupo que não recebeu a adição de antioxidantes. Estes autores ainda ressaltaram que 
provavelmente estes efeitos não foram obtidos mediante as propriedades da gema de ovo, que têm atividade 
antioxidante difícil de ser estimada, por não se conhecer os componentes totais deste suplemento.  

Foote et al. (2002) testaram diferentes concentrações de GSH (0,1, 0,5, 1,0 e 2,0 mM) na refrigeração 
de sêmen de touros e identificaram que o diluente utilizado interfere na capacidade de proteção do substrato 
adicionado, que, neste caso, foi o leite, ou melhor, as micelas de caseína também foram eficazes na proteção 
celular. 
 
Superóxido dismutase (SOD) 
 

A SOD é uma enzima que catalisa a dismutação do ânion superóxido em oxigênio e H2O2 (Nishikimi e 
Machlin, 1975). Devido a esta função, participa de um importante sistema antioxidante nas células expostas ao 
oxigênio (Schneider e Oliveira, 2004). Segundo Barreiros et al. (2006), existem várias formas comuns de SOD, 
que são proteínas com cofatores minerais como o cobre, zinco, manganês, ferro ou níquel.  

Na reprodução, a enzima SOD tanto foi encontrada na célula espermática quanto no plasma seminal de 
diferentes espécies mamíferas e tem a função de prevenir a peroxidação lipídica no espermatozoide (Storey, 
1997). Kankofer et al. (2005) estudaram a atividade da enzima SOD no sêmen refrigerado de equinos a 5ºC e 
identificaram que a ação da SOD foi diminuída no sêmen diluído, quando em comparação ao sêmen mantido 
com o plasma seminal. Segundo Pasqualotto et al. (2006), redução nas concentrações de SOD está relacionada à 
presença de células espermáticas danificadas e, consequentemente, está associada à infertilidade humana. 

Na criopreservação, Bilodeau et al. (2000) identificaram a redução de até 50% na atividade da SOD 
após a criopreservação do sêmen de bovinos. Como a manipulação do sêmen para posterior criopreservação 
expõe a célula espermática ao oxigênio e à radiação de luz, a formação de ROS é favorecida, necessitando da 
ação do sistema antioxidante e diminuindo as concentrações desta enzima (Bilodeau et al., 2001). 

Assim, a adição da SOD tem sido testada em diluentes de criopreservação. Stefanov et al. (2004) 
adicionaram três diferentes concentrações de SOD (30, 60 e 120 U/mL) na incubação de sêmen ovino por cinco 
horas, a 39ºC, e observaram que as maiores doses de SOD foram mais eficazes, enquanto a dosagem mais baixa 
não teve efeito ou, se apresentou, foi temporário. Estes autores afirmaram que a administração exógena de SOD 
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suprimiu a formação de H2O2. Maxwell e Stojanov (1996) adicionaram 100, 200, 400 e 800 U/mL de SOD ao 
diluente de refrigeração de sêmen ovino e avaliaram a incubação nas temperatura de 25 e 5ºC, por 12 dias, 
identificando que todas as concentrações de SOD foram benéficas para a preservação espermática nas duas 
temperaturas de armazenamento. Entretanto, este efeito foi observado até o sexto dia de incubação, sendo 
ineficaz no período restante de incubação.  

Foote et al. (2002) trabalharam com a adição de SOD nas concentrações de 100 e 250 U/mL, associada 
a dosagens de GSH, na congelação de amostras de sêmen bovino, e não observaram diferenças significativas 
quando utilizaram o sêmen de touros na IA, em relação ao grupo-controle. 
 
Vitamina E 
 

Vitamina E é a descrição genérica para um grupo vitamínico que engloba oito substâncias diferentes do 
grupo dos tocoferóis e dos tocotrienóis, dos quais os tocoferóis possuem quatro moléculas (α, β, γ e δ) com 
capacidade antioxidante (Bianchi e Antunes, 1999). 

Segundo Kagan et al. (1990), a vitamina E atua na proteção das lipoproteínas de baixa densidade 
presentes na membrana plasmática, sendo a oxidação desta fração lipídica suprimida até a depleção total desta 
vitamina e de seus análogos. Entretanto, Kagan et al. (1992) sugerem que a vitamina E não atua exclusivamente 
sobre os lipídeos, agindo também sobre as proteínas presentes na membrana, conferindo proteção estrutural à 
membrana plasmática da ação dos oxidantes. Considerando-se a localização do α-tocoferol nas membranas 
subcelulares, acredita-se que esta vitamina remova principalmente o ânion superóxido, gerado por enzimas 
ligadoras de membrana que participam na oxidação biológica (Nishikimi e Machlin, 1975).  

A adição da vitamina E na alimentação de humanos e animais tem sido realizada com diversificados 
objetivos, principalmente para melhorar os índices reprodutivos, e tem sido avaliada como positiva. Nos 
experimentos com a vitamina E na alimentação, Yousef et al. (2003) trabalharam com coelhos, adicionando 1,0 
g/L na água de beber dos animais, e identificaram que a ingestão desta vitamina reduziu a produção de radicais 
livres e melhorou significativamente a qualidade seminal nesta espécie. Audet et al. (2004) adicionaram  
vitamina E (480 UI) na alimentação de suínos e observaram que o grupo suplementado obteve melhor qualidade 
espermática do que aqueles não suplementados durante sistema intensivo de colheita de sêmen. Yue et al. (2010) 
testaram diferentes concentrações de vitamina E (20, 200, 1000 e 2400 UI) na alimentação de carneiros durante o 
período de 12 meses e observaram que a dosagem de 200 UI melhorou a qualidade seminal, inclusive com 
aumento das enzimas do sistema antioxidante (SOD e GPx).  

Jain et al. (2000) testaram a suplementação de 100 UI de vitamina E por dia na alimentação de humanos 
e observaram diminuição da peroxidação lipídica em eritrócitos e aumento das concentrações de glutationa. Este 
estudo foi direcionado para pacientes com diabetes, mas pode indicar também resultados efetivos na reprodução, 
visto que a glutationa é substrato para o complexo redox glutationa, com finalidade de reduzir as concentrações 
de H2O2 (Knapen et al., 1999), assim como favorecer a proteção da célula espermática pela redução da 
peroxidação lipídica (Christova et al., 2004). 

Mediante as funções e os resultados comprovadamente benéficos da vitamina E na suplementação 
alimentar, é despertado o interesse de adicionar tal composto ao diluente de criopreservação de espermatozoides. 
Entretanto, a natureza lipídica deste antioxidante dificultava sua dissolução em meios aquosos comumente 
utilizados. Assim, o ácido carboxílico 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2- foi desenvolvido e classificado 
como permeante celular, hidrossolúvel, com propriedades antioxidantes, comercialmente conhecido como 
Trolox® (Scott et al., 1974). Ao ser testado, foi observado que o Trolox pode ser utilizado como um ágil 
transferidor de elétrons em reações, inclusive na transferência do hidrogênio, resultando em um radical fenoxil 
relativamente estável, similar à função da vitamina E (Davies et al., 1988). Bergmann et al. (1997) avaliaram a 
substituição do α-tocoferol pelo Trolox® na preservação das lipoproteínas de baixa densidade e identificaram que 
o análogo da vitamina E desempenha efetivamente a atividade de aumentar o tempo de latência para a 
degradação das liproteínas de baixa densidade, tornando-se uma alternativa eficiente contra a peroxidação 
lipídica. 

Almeida e Ball (2005) incubaram sêmen equino na temperatura de 38ºC, por 120 minutos, em 
diferentes concentrações (5, 25, 100 e 500 µM) de α-tocoferol e α-tocoferol succinato, e observaram que o 
succinato foi mais eficaz na prevenção da peroxidação lipídica. Entretanto, esta substância antioxidante suprimiu 
a motilidade espermática. Os autores apontaram que o succinato pode ter sido desestirificado, formando o ânion 
succinato, que, provavelmente, reagiu com outras ROS, diminuindo o percentual de células móveis. Assim, a 
utilização de produtos mais purificados da vitamina E pode influenciar positivamente os resultados de 
preservação de sêmen em diferentes espécies. Resultados similares foram obtidos por Donnelly et al. (1999), 
que, ao adicionarem a vitamina E em amostras de sêmen humano, isolada ou concomitante à vitamina C, 
obtiveram redução da produção de oxidantes, porém não se constatou melhora na cinética espermática.  

Upreti et al. (1997) utilizaram a vitamina E, diluída em etanol, na dosagem de 10 mM para a 
criopreservação de sêmen de carneiros a 15ºC, por 24 horas, e observaram que a adição da vitamina interferiu 
negativamente sobre a motilidade espermática. Estes resultados foram igualmente observados por Sarlós et al. 
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(2002), que testaram diferentes concentrações da vitamina E (0,5, 1,0, 2,5, 5,0 mg/mL) na refrigeração de sêmen 
de carneiros por um período de nove dias e classificaram a α-tocoferol acetato como um fraco protetor contra a 
formação de ROS. Vale ressaltar que as concentrações utilizadas da vitamina E, assim como a composição 
lipídica da membrana espermática de carneiros, podem ter determinado resultado diferenciado em comparação a 
outras espécies. Dalvit et al. (1998) testaram a adição de 1 mg/mL de α-tocoferol ao meio de fertilização in vitro 
de oócitos bovinos e afirmaram que  concentrações reduzidas de vitamina E permitem que as ROS atuem na 
desestabilização das membranas, etapas fisiológicas para a fertilização. Em contrapartida, doses elevadas desta 
vitamina afetam a fluidez da membrana espermática, alterando o processo de capacitação espermática.  

Peña et al. (2003) utilizaram o Trolox® (100 e 200 µM) na congelação do sêmen de suínos e 
identificaram que a maior dosagem conferiu melhores resultados para a motilidade espermática e potencial de 
membrana mitocondrial. Breininger et al. (2005), também utilizando a espécie suína e adicionando diferentes 
concentrações de acetato de α-tocoferol (100, 200 e 500 µg/mL), evidenciaram que a dosagem de 200 µg/mL 
preservou a integridade mitocondrial, melhorando, desta forma, os índices de motilidade, uma vez que a célula 
espermática preservou a matriz de energia. 

Na criopreservação de sêmen equino, Silva et al. (2008) testaram a dosagem de 120 mM de Trolox® ao 
meio de refrigeração e obtiveram resultados satisfatórios quanto à motilidade, decidindo testar esta mesma 
concentração na congelação do sêmen desta espécie. Entretanto, os resultados não foram favoráveis aos 
parâmetros avaliados. Silva et al. (2009b) testaram a mesma dosagem de 120 mM após a descongelação do 
sêmen de equinos e obtiveram resultados significativos na motilidade espermática após 120 minutos de 
incubação a 37ºC. 
 

Considerações finais 
 

A criopreservação da célula espermática apresenta diversificados resultados na literatura, considerando-
se as espécies estudadas e os produtos utilizados no processamento do sêmen. A padronização de protocolos de 
criopreservação adequados aos parâmetros fisiológicos de cada espécie animal se faz necessária, com o intuito 
de minimizar os efeitos deletérios da criopreservação. 

O estudo sobre as modificações ocorridas no espermatozoide e em suas membranas durante a redução 
da temperatura elucida possíveis lesões e diminuição da capacidade fertilizante deste gameta masculino e 
possibilita a elaboração de estratégias para reduzir tais injúrias, como a seleção e/ou associação de crioprotetores 
mais eficazes para determinada espécie, assim como a adição de componentes que podem oferecer substrato ou 
remover os causadores de lesões celulares, como as espécies reativas ao oxigênio. 

Pesquisas devem ser realizadas no intuito de identificar qual antioxidante pode ser utilizado, em quais 
concentrações e em que momento deve ser adicionado ao diluente com o objetivo de melhorar os índices de 
integridade do espermatozoide pós-criopreservação e consequentemente os resultados de prenhez com o uso de 
sêmen congelado/descongelado. 
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