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RESUMO
A utilização de sêmen congelado para inseminações artificiais já vem sendo estudada há
mais de 30 anos e os avanços nesta área se devem principalmente às pesquisas dos
diferentes fatores que influenciam a conservação do sêmen e fertilidade de um ejaculado.
O protocolo ideal de criopreservação não foi totalmente elucidado por pesquisadores da
área, apesar de ser bastante utilizado para conservação de tecidos e de células, como os
espermatozoides. Isto se deve ao fato de que o sucesso da criopreservação depende de
diferentes parâmetros, entre eles a utilização de crioprotetores; bem como uma
concentração adequada, o que varia de espécie para espécie. Vários estudos foram feitos
para se obter uma melhor congelação de sêmen suíno, com o objetivo de diminuir os
índices de crioinjúrias causados pelo abaixamento de temperatura. Apesar de ainda
existirem muitos problemas no processo de criopreservação de sêmen do varrão, alguns
autores relatam que o uso do sêmen congelado superará o do sêmen resfriado, por ser um
procedimento que permite preservar células por longos períodos de tempo. Este trabalho
teve como objetivo relatar os principais problemas ligados à congelação de sêmen e os
avanços da técnica utilizada para tal, através de um levantamento geral acerca dos
principais aspectos ligados à criopreservação, com ênfase na espécie suína.
Palavras-chave: Conservação, crioprotetores, sêmen, varrão.
ABSTRACT
The use of frozen semen for artificial insemination has been studied for over 30 years and
the advances in this area are mainly due to research the different factors that influence the
semen retention and fertility of an ejaculate. The optimal protocol for cryopreservation has
not been fully elucidated by researchers in the field, even though it is often used for
preservation of tissues and cells such as sperm cells. This is due to the fact that the success
of cryopreservation depends on different parameters, among them the use of
cryoprotectants as well as a suitable concentration, which differ between species. Several
studies were made seeking a better freezing of boar semen, also, aiming to reduce the rates
of freezing damages caused by the lowering of temperature. Although there are still many
problems in the process of cryopreservation of boar semen, some authors report that the
use of frozen semen, outrank the cooled semen, due to a procedure that preserves cells for
long periods of time. This study aimed to report the main problems associated with
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freezing semen, and technique advances through a general survey about the main aspects
of cryopreservation with emphasis on swine.
Key-words: Conservation, cryoprotectant, sperm, boar.

INTRODUÇÃO
O aumento do volume de produção e consumo de carne suína nos últimos anos
acarretou na necessidade de produção de animais com elevada eficiência reprodutiva. A
inseminação artificial, apesar de ter vantagens em relação à monta natural, ainda possui
fatores limitantes à sua otimização. Seria essencial para a lucratividade do setor suinícola a
prática de procedimentos corretos de conservação de sêmen, melhoria nos resultados e
diminuição dos investimentos e custos (WOLDERS e TEN NAPEL, 2005).
Para que seja possível uma boa conservação espermática durante períodos
prolongados, seria necessária que a integridade celular seja preservada, bem como se
reduzir a atividade metabólica. Adicionalmente, uma curva ideal de abaixamento de
temperatura e a diluição do sêmen em meios adequados seriam cuidados a serem tomados
(SÁNCHEZ, 2003). O resfriamento e a congelação são duas formas de conservação
seminal. Através da redução da temperatura, prolonga-se a viabilidade dos
espermatozoides, devido à desaceleração dos processos metabólicos celulares (ALMOND
et al., 1994).
O estudo e utilização de sêmen congelado em programas de inseminação artificial
(IA), vem acontecendo há várias décadas, com os primeiros resultados em suínos nos anos
1970. Os avanços nesta área se deveriam às pesquisas de diferentes fatores, que
influenciariam na fertilidade como o envase do sêmen, diferentes diluentes, curva de
resfriamento, descongelação e diferentes crioprotetores (EDASHIGE et al., 2007).
A criopreservação seria definida como a manutenção de células em temperatura
criogênica (-196 ºC), com a diminuição ou interrupção de reações químicas, processos
biológicos e físicos, intra e extracelulares (BAKHACH, 2009). Dentre seus benefícios,
encontra-se a conservação e utilização do sêmen por longos períodos, reduzindo riscos e
custos com a aquisição e transportes de reprodutores, além da rápida difusão genética e
formação de bancos de sêmen de alto valor genético. Diante da importância deste processo,
o presente trabalho apresenta um levantamento geral, acerca dos principais aspectos
ligados à criopreservação de sêmen com ênfase na espécie suína.

DESENVOLVIMENTO
Princípios da criopreservação de células animais
Uma maneira de solucionar problemas relacionados ao armazenamento de
espermatozoides, ovócitos e embriões seria a utilização de técnicas de criopreservação, que
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visariam diminuir o metabolismo celular, sendo assim possível a sua conservação por
tempo indeterminado. O primeiro sucesso dessa técnica foi mencionado por Whittingham
(1971), utilizando embriões de camundongos. Com o surgimento dos bancos de sêmen e o
avanço de tecnologias na reprodução assistida, o processo de criopreservação tornou-se
essencial. Por isso, um dos grandes desafios para a criobiologia é desenvolver um método
eficiente de criopreservação de células e tecidos (PYLES, 2013).
Na criopreservação, se faria uma remoção de água das células, antes de sua
congelação. Se essa desidratação não ocorrer, cristais de gelo se formariam, lesando as
estruturas intracelulares. O mecanismo de ação dos crioprotetores se basearia no
abaixamento do ponto de solidificação da solução a ser congelada, permitindo um maior
tempo para a desidratação da célula e diminuindo a formação de cristais de gelo
intracelulares. Os crioprotetores interagiriam com a membrana celular, exercendo ação
estabilizadora, durante as mudanças de estado físico do meio de conservação (SEIDEL JR.,
1986).
Mesmo com curvas de resfriamento e aquecimento consideradas ótimas, ainda não
existiriam técnicas de criopreservação que permitissem cem por cento de sobrevivência
celular. Apesar de todos os efeitos benéficos dos crioprotetores, sua toxicidade limitaria a
concentração utilizada e, portanto, sua eficácia de proteção (FAHY, 1986). Podem,
também, ter uma ação direta na produção de crioinjúrias, com origens ainda incertas, com
algumas evidências de que ocorreriam alterações no reordenamento lipídico e
desorganizando as associações lipoproteicas, indispensáveis para o seu bom funcionamento
(ARNOLD et al., 1983).
Crioprotetores
Os agentes crioprotetores seriam essenciais em, praticamente, todos os sistemas
biológicos (FAHY, 1986) e visariam aumentar a sobrevivência das células, durante e após
a criopreservação (AMANN e PICKET, 1987). Diversos estudos têm procurado encontrar
um crioprotetor ideal, porém a concentração utilizada variaria com a espécie animal e o
grau de sensibilidade celular. O crioprotetor ideal deveria possuir um baixo peso
molecular, boa solubilidade em água e mínima toxicidade aos espermatozoides.
Em todas as técnicas de congelação ocorreria a adição de substâncias
crioprotetoras, que protegeriam as células ou tecidos dos danos ocasionados pela baixa
temperatura e que seriam classificadas em duas categorias: intracelulares, ou permeáveis e
extracelulares, ou não permeáveis (MARIA, 2005), utilizados juntos ou separados, em
diferentes protocolos de criopreservação (YOUNG et al., 1998).
Os crioprotetores intracelulares agiriam, retirando a água da célula por diferença
osmótica, diminuindo sua temperatura de congelação e a formação de cristais de gelo. Os
extracelulares seriam substâncias de alto peso molecular; por isso, não atravessariam a
membrana plasmática. Atuariam sobre a superfície da célula, estabilizando sua membrana,
reparando e diminuindo os possíveis danos causados pelo processo de congelação
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(CAROLSFELD e HARVEY, 1999). A combinação dos dois tipos acima permitiria uma
proteção mais completa do espermatozoide (LEUNG e JAMIESON, 1991).
Características e congelação do ejaculado suíno
O ejaculado suíno poderia variar com a idade do animal, estação do ano, intervalo
entre coletas, estado nutricional e raça. O varrão seria o maior produtor de volume de
sêmen por ejaculado dentre as espécies de interesse zootécnico, com médias entre 150 a
500 mL. Seu ejaculado seria constituído de três porções: uma primeira fase, pobre em
espermatozoides; uma fase intermediária, a mais rica em células espermáticas e a última,
que formaria o tampão vaginal, constituída de material gelatinoso (CAVALCANTI, 1998).
A congelação de sêmen suíno é um método demorado e complexo, sendo
necessárias de 7 a 9 horas, da coleta à congelação propriamente dita. As amostras são
submetidas a uma curva de resfriamento, visando a manutenção da viabilidade espermática
pós-descongelação. São inúmeros os protocolos utilizados para criopreservação de sêmen
suíno, variando desde o crioprotetor, a velocidade no abaixamento de temperatura, os tipos
de embalagens para conservação e os métodos de descongelação (BORTOLOZZO et al.,
2005).
Desde a década de 1970, vários estudos foram realizados para melhorar as
técnicas de conservação de sêmen suíno. Os resultados de fertilidade com sêmen
congelado ainda seriam inferiores aos obtidos com o sêmen refrigerado (RUVALCABA et
al., 2003). Apesar da baixa produtividade do sêmen congelado, as perspectivas para o uso
dessa técnica pareceriam promissoras, devido aos avanços de novas tecnologias e o
aprimoramento de equipamentos de congelação do sêmen (WOLDERS e TEN NAPEL,
2005).
O sêmen suíno seria o mais sensível às flutuações de temperatura (CORRÊA et
al., 2001) em relação à outros mamíferos domésticos. Temperaturas abaixo de 15 °C
seriam causas de choque térmico, com perda irreversível da motilidade e lesões nas
estruturas celulares. Temperaturas acima dos 18 °C, não reduziriam de forma eficiente o
metabolismo espermático e facilitariam a multiplicação de bactérias (SCHEID, 2003).
Estudos relacionados com avaliação e efeito de diferentes crioprotetores, diluentes, curvas
de abaixamento de temperatura, diferentes tipos de envases teriam como objetivo amenizar
as crioinjúrias sofridas pelos espermatozoides (ANTUNES, 2007).
Durante a criopreservação, a primeira mudança seria uma transição de fase dos
lipídios de membrana, que variaria, de acordo com a constituição da mesma e passaria de
fluida para gel, afetando a sua movimentação lateral e formando um arranjo hexagonal
regular, podendo ocorrer uma separação lateral e a formação de locais ocupados somente
por lipídios. As proteínas ficariam excluídas desses agrupamentos hexagonais,
permanecendo em locais onde os lipídios ainda permanecessem em seu estado fluido e
suas funções necessárias ao transporte de íons e integridade da membrana poderiam ser
afetadas (WOELDERS, 1997). A mudança de fase dos lipídios estaria concentrada entre 15
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e 5 °C, intervalo onde o espermatozoide suíno estaria submetidos aos efeitos da transição
de fase lipídica (WATSON, 2000).
Limitações na criopreservação do sêmen suíno
Na suinocultura, a utilização de doses congeladas na IA ainda possuiria custos
elevados, com um menor número de doses de sêmen obtidas por ejaculado e uma grande
variação da congelabilidade entre diferentes reprodutores (BORTOLOZZO et al., 2005).
O uso de sêmen congelado seria, ainda, limitado em suínos, com uma diminuição
de fertilidade associada a alterações moleculares na membrana acrossomal, produção de
espécies reativas ao oxigênio, instabilidade da membrana espermática após a
descongelação (BREININGER et al., 2005) e uma desestabilização na estrutura da
cromatina em espermatozoides (FRASER e STRZEZEK, 2007).
Ao serem congelados, os espermatozoides sofreriam mudanças físico-químicas,
devido às crioinjúrias, podendo ocorrer modificações no citoesqueleto, alterações na
arquitetura das mitocôndrias, quebra da assimetria da membrana espermática e
condensação da cromatina (WATSON, 1995).
Apesar da separação lateral de lipídios da membrana do espermatozoide, com a
diminuição de temperatura, ele é um processo reversível com o aumento da mesma, mas
seu funcionamento pode ser alterado de forma irreversível. Perda de cátions e enzimas,
redução da atividade enzimática, aumento da permeabilidade e perturbação no processo de
difusão, seriam algumas das alterações decorrentes da separação de fases (De LEEUW et
al., 1990).
O sêmen suíno seria um dos mais sensíveis ao choque térmico, com maior
segregação de partículas durante o processo de congelação. Essa sensibilidade pode ser
explicada pela baixa relação colesterol/lipídeos do sêmen. A presença do colesterol seria
importante na membrana, pois interferiria no comportamento dos lipídios, durante as
mudanças de fase (De LEEUW et al., 1990), com uma alta proporção de
proteínas/fosfolipídios na membrana espermática e ponto de fusão relativamente alto
(PARKS e GRAHAM, 1992).
O espermatozoide do varrão também seria mais suscetível ao estresse osmótico,
devido às mudanças de volume durante a congelação (WATSON, 1995). A curva de
temperatura (congelação e descongelação) seria essencial para preservar a integridade
dessas células. Uma vez que, a congelação muito rápida ou uma descongelação muito
lenta, favoreceriam a formação de cristais de gelo intra e extracelular, respectivamente.
Os atuais meios de conservação representariam os conhecimentos de diferentes
grupos de pesquisa sobre as necessidades da célula espermática e sua conservação por
refrigeração (SÁNCHEZ, 2003). Apesar disso, ainda seria desconhecido o diluente e a
temperatura ideal, capazes de oferecer maior longevidade aos espermatozoides suínos.
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Crioprotetores intracelulares
Etilenoglicol (EG)
Ele possuiria um baixo peso molecular, o que permitiria uma rápida entrada e
saída do meio intracelular, durante o período de equilíbrio e rehidratação. O EG seria
menos tóxico do que outros crioprotetores (CETIN e BASTAN, 2006), sendo utilizado em
diversos protocolos, para a criopreservação de ovócitos e embriões em materiais biológicos
de várias espécies (VOELKEL e HU, 1992).
O EG teria uma boa ação protetora para a célula espermática suína,
proporcionando uma boa manutenção pós-descongelação de algumas características, como
o vigor espermático, a motilidade espermática, a integridade acrossomal, a vitalidade
espermática e a integridade de membrana. Esta ação benéfica seria equivalente à de outros
crioprotetores intracelulares como o glicerol e o propolenoglicol. Dessa forma, o
crioprotetor de eleição continuaria sendo o glicerol, uma vez que já seria usado como
rotina nos protocolos de congelação do sêmen suíno. Os valores encontrados para o
número de espermatozoides vivos, com acrossoma intacto, utilizando-se esses três
crioprotetores, foram inferiores a 50%, apresentando um percentual de queda entre 25 e 36
pontos. Os resultados demonstraram que o tipo de crioprotetor utilizado não influenciou
nos resultados finais desta característica (TONIOLLI et al., 2015).
O espermatozoide do varrão, seria o mais sensível ao processo de congelação,
com o aparecimento de danos de membrana e de organelas celulares, devido ao estresse
osmótico, ao choque térmico e à formação de gelo intra-celular (WATSON, 1995). Dessa
forma, uma melhor combinação entre tipo de crioprotetor e técnica de congelação, ainda
precisaria ser encontrada (PENA et al., 2003).
Glicerol (GLI)
O glicerol seria um crioprotetor permeável à membrana e protegeria o
espermatozoide da formação de cristais de gelo, durante a congelação, reduzindo os danos
da membrana celular (PURDY, 2005). Foi o primeiro crioprotetor a ser utilizado na
congelação de espermatozoides (POLGE et al., 1949). Porém, as concentrações utilizadas
poderiam interferir na capacidade de fecundação, por apresentar certo grau de toxicidade
(PURDY, 2005).
O glicerol teria a função de aumentar o volume de canais de solventes
descongelados e diluir as concentrações de sais, durante o resfriamento (SQUIRES et al.,
1999). Seria largamente utilizado para a congelação de sêmen caprino, cuja concentração
usada em diferentes estudos variaria de 3% a 9% (LEBOEUF et al., 2000). Entretanto, sua
presença estaria relacionada com a queda da fertilidade do sêmen congelado, em equinos
(SQUIRES et al., 1999).
O glicerol seria considerado um álcool, com três grupos funcionais de hidroxilas,
as quais receberiam um hidrogênio da molécula de água, em seis sítios diferentes. Seu
efeito crioprotetor estaria relacionado com a capacidade de se ligar com a água,
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diminuindo a osmolaridade do meio de congelação, tendo facilidade em atravessar a
membrana celular e manter a osmolaridade interna e externa. A concentração utilizada
seria limitada, devido à sua toxicidade, que dependeria da taxa de resfriamento, da
velocidade de congelação, da composição do diluente e do método de adição (FAHY,
1986; WOELDERS 1997). Promove alterações nos microtúbulos e a induziria a uma
rápida reação acrossomal (SLAVIK, 1987).
Apesar do glicerol ter, também, efeito tóxico sobre a célula, ele tem sido o
crioprotetor mais utilizado em protocolos de congelação do sêmen suíno (TONIOLLI et
al., 2015), uma vez que a viabilidade espermática seria normalmente reduzida, devido a
injúrias celulares, provocadas durante todo o processo de congelação (BIANCHI et al.,
2006). Assim sendo, o uso de um crioprotetor eficiente seria importante, sendo ele a
substância de eleição utilizada para a proteção do espermatozoide suíno, em protocolos de
congelação do sêmen (SCHEID, 1992).
Por outro lado, a utilização do glicerol em baixas concentrações (1 3%) permitiria
uma melhor sobrevivência espermática, após a descongelação do sêmen (ALMLID e
JOHNSON, 1988), Um melhor efeito de crioproteção, favorecendo a integridade
acrossomal, poderia ser negativamente afetada, com um aumento da concentração do
glicerol (YI et al., 2001).
Dimetilsulfóxido (DMSO)
Em 1867, o químico Alexander Saytzeff sintetizou o dimetilsulfóxido (DMSO),
descrevendo sua notável capacidade solvente (STONE, 1993). Como crioprotetor, o
DMSO foi utilizado, pela primeira vez, na criopreservação de sêmen de touro
(LOVELOCK e BISHOP, 1959). Desde então, esta ação vem se destacando e tem sido
largamente utilizada na criopreservação de folículos ovarianos (KIM et al., 2010), oócitos
(MAHMOUND et al., 2010) e embriões (KUMAR et al., 2010).
Uma elevada capacidade higroscópica decorreria da sua intensa afinidade pelo
hidrogênio e extrema capacidade de penetração e difusão. Sua toxicidade seria
reconhecidamente baixa (BRAYTON, 1986; STONE, 1993), com capacidade citoprotetora
(KOTERBA et al., 1990) superior ao do glicerol (BRAYTON, 1986).
As amidas, incluindo o DMSO, devido a seu baixo peso molecular (glicerol =
92g/mol; metilformamida = 59g/mol e dimetilformamida = 73g/mol), possuiriam alta
permeabilidade na membrana, penetrando com maior rapidez e reduzindo a possibilidade
de dano celular por estresse osmótico (BALL e VO, 2001). Seu efeito crioprotetor poderia
ser atribuído à sua habilidade de permear a membrana da célula, permitindo uma mais
eficiente ligação às moléculas de água (BALL e VO, 2001; KAROW, 2001).
O DMSO tem sido utilizado com sucesso na criopreservação de gametas e
embriões, por ser um álcool dipolar, sendo capaz de interagir ou combinar-se com ácidos
nucleicos, carboidratos, lipídeos e proteínas; sem alterar, de forma irreversível, a
configuração das moléculas (SOJKA et al., 1990). Essa substância seria considerada
relativamente atóxica (WUSTEMAN et al., 2008). O DMSO atravessaria rapidamente as
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membranas, por difusão. Recentemente, através de estudos com injeção intraoocitária de
RNA através do canal proteico aquaporina-3 em oócitos de rã, foi demonstrado, pela
primeira vez, o transporte de DMSO por essa via, mesmo em condições de baixo gradiente
de concentração (YAMAJI et al., 2006).

Crioprotetores extracelulares
Gema de ovo (GO)
A composição dos diluentes seria um dos fatores que afetaria a proporção de
células vivas, após a descongelação. A maioria possuiria a gema de ovo em sua
constituição, uma vez que a fosfatidilcolina e a lipoproteínas da gema, bem como a caseína
nos diluentes à base de leite, teriam uma ação protetora sobre as células espermáticas,
contra o choque térmico. A LDL, uma lipoproteína de baixa densidade, presente na gema
de ovo, pode agregar-se à membrana plasmática, durante o processo de congelação,
evitando a perda de fosfolipídios da membrana e diminuindo as crioinjúrias (DAS, 1995).
O uso da gema de ovo poderia aumentar o risco de contaminação microbiana, o
que poderia reduzir a capacidade de fertilização dos espermatozoides (AIRES et al., 2003).
Em algumas espécies, como carneiro (WASTON e MARTIN, 1975), cabra (ABOAGLA e
TERADA, 2004) e búfalo (KUMAR et al., 1993), poderia reduzir a viabilidade e a
integridade do acrossoma. Toniolli et al. (2010) compararam a ação crioprotetora da gema
de ovo in natura e de outra, em pó, sem resultados significativos nos parâmetros
analisados; sendo que a melhor condição sanitária da gema de ovo em pó poderia
minimizar os efeitos deletérios da contaminação do diluente do sêmen.
A gema do ovo apresentaria 49% de umidade e 51% de sólidos totais; sendo que,
destes, 31% seriam lipídeos totais (BARRETO et al., 2006). Entretanto, ela não seria
definida como um composto biológico que conteria proteínas, vitaminas, fosfolipídeos,
glicose, componentes bactericidas e antioxidantes (HOUPALATHI et al., 2007). Outras
substâncias vêm sendo estudadas para substituição deste crioprotetor, como as lecitinas de
soja (HIWASA et al., 2009), com o objetivo de preparar meios quimicamente definidos
(HOUPALATHI et al., 2007).
Açúcares
Sua utilização como crioprotetor deve levar em consideração sua propriedade
química e funcionalidade. Um açúcar manteria a pressão osmótica dos diluentes por
desidratação celular, diminuindo a formação de cristais de gelo intracelular (PURDY,
2006); interagiria com os fosfolipídios, ocorrendo estabilização de membranas (HINCHA
et al., 2006), reorganizaria e aumentaria a capacidade de sobrevivência espermática
(BUCAK et al., 2007); sendo utilizado como fonte de energia, através de glicólises e
fosforilação oxidativa nas mitocôndrias, visando a movimentação espermática
(PONGLOWHAPAN et al., 2004).
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Dentre os açúcares utilizados nos meios diluentes para criopreservação de sêmen,
estariam os simples, como a frutose e a glicose e os não penetrantes na célula, como
lactose, rafinose e trealose. Dissacarídeos, como a trealose e a sacarose, interagiriam com
os grupos polares, promovendo a estabilização da membrana espermática (DALIMATA e
GRAHAN, 1997).
O açúcar no meio diluente seria uma fonte de energia para a motilidade
espermática. Na comparação com a frutose, lactose e sacarose, o uso da glicose adicionada
ao diluente BTS proporcionou melhores resultados (TONIOLLI et al., 2015). Seria
possível que este resultado fosse reflexo de uma melhor adaptação do metabolismo
espermático a este tipo de açúcar; ou, ainda, que esteja relacionado com a necessidade de
uma modificação nos protocolos de congelação (JOHNSON et al., 2000; ANTUNES,
2007).
Quando características como integridade acrossomal foram avaliadas, a utilização
desses quatro tipos de açúcares não influenciaria a qualidade dos resultados obtidos.
Avaliando-se o número médio de células vivas com acrossoma intacto, pode haver um
percentual de queda entre 18 e 33 pontos percentuais nos resultados. Entretanto, ficaria
ainda abaixo dos 50%, valores esses ainda considerados razoáveis, em se tratando de
sêmen congelado (BIANCHI et al., 2006).
Por outro lado, a glicose proporcionaria uma maior percentagem de
espermatozoides com membrana íntegra e uma menor percentagem de células com dano
total, em relação aos demais açúcares aqui citados. Esses resultados poderiam estar
relacionados ao fato de que a glicose proporcionou uma proteção à membrana do
espermatozoide bem melhor do que os outros açúcares (BIANCHI et al., 2006). Apesar
dos avanços em novas tecnologias e em equipamentos, visando a congelação do sêmen
(WOLDERS e TEN NAPEL, 2005), a glicose pareceria ser, ainda, o açúcar de eleição,
para ser usado nos diluentes de congelação.
Leite em pó desnatado (LPD)
Com relação à sua composição química, o leite teria duas proteínas
biologicamente importantes para a preservação do espermatozoide. A primeira seria a
lactose, que teria papel importante como componente energético e a segunda seria a
caseína, que possuiria propriedades que favoreceriam o aumento da atividade cinética da
célula. Adicionalmente, o leite teria uma boa capacidade tamponante, ação bactericida e
uma viscosidade adequada para a manutenção de espermatozoides em meio líquido
(CUNHA, 2002).
A caseína do leite diminuiria as ligações das proteínas do plasma aos
espermatozoides, reduzindo a perda de lipídios da membrana celular e aumentando a
proteção, durante o processo de criopreservação. Por outro lado, o efeito protetor do leite
sobre a célula espermática envolveria proteínas, ao invés de lipídeos (BERGERON et al.,
2007).
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Esse diluente já foi testado, em protocolos para congelação de sêmen suíno
(TONIOLLI et al., 2001; ARAÚJO et al., 2013), tendo apresentado resultados que o
classificariam como um diluente/conservador durante a curva de esfriamento do sêmen. O
LPD, quando utilizado em protocolos de congelação, devido à sua ação crioprotetora,
proporcionou uma maior percentagem de células vivas, após a descongelação (BARROS et
al., 2015).
O leite desnatado seria um excelente meio conservador para os espermatozoides,
em baixas temperaturas; de uso prático, inclusive preservando melhor a motilidade
espermática do que outros diluentes (KULAKSIZ et al., 2012). Segundo Memon e Ott
(1981), as lipoproteínas e lecitinas do leite promoveriam a proteção da célula espermática
contra o choque térmico, quando adicionadas antes do resfriamento. Inclusive, haveria
relatos sobre o efeito crioprotetor do leite desnatado (JULIANI e HENRY, 2008).
Água de coco em pó (ACP)
Vários estudos de conservação espermática têm sido realizados, utilizando a ACP
como diluente, em diferentes espécies. Ela seria uma solução estéril, ligeiramente ácida,
contendo proteínas, sais, açúcares, vitaminas, fatores de crescimento e poucos fosfolipídios
(LAGUNA, 1996). Sua relação custo/benefício é favorável aos programas de IA, podendo
ser utilizada sob diferentes apresentações. Após a correção da osmolaridade e do pH, se
apresentaria como um diluente eficiente para o sêmen de diferentes espécies
(SALGUEIRO et al., 2002; BARBOSA et al., 2007).
Ela seria um diluente alternativo de baixo custo, fácil preparo e padronizado,
oriunda de fruto tipicamente tropical (CARDOSO et al., 2005). O ACP, após a sua
ressuspensão, apresenta características bioquímicas muito similares às da água de coco in
natura (SALGUEIRO et al., 2002), sendo facilmente armazenada e enviada para regiões
onde o fruto não seria encontrado (CARDOSO et al., 2005).
Os protocolos de criopreservação do sêmen do varrão, se caracterizariam pela
maior sensibilidade à ação do frio, durante a queda da temperatura, trazendo ainda grandes
desafios para o desenvolvimento de uma técnica viável para o sêmen dessa espécie
(ANTUNES, 2007). A curva de resfriamento do sêmen seria um importante fator a ser
considerado, visando a obtenção de uma maior porcentagem de células viáveis, que serão,
em seguida, congeladas (JOHNSON et al., 2000).
A utilização do ACP em protocolos de resfriamento do sêmen suíno
proporcionaria uma melhor qualidade espermática, favorecendo ao ejaculado entrar em
melhores condições, na zona mais crítica de temperatura, abaixo dos 15 oC. Na análise da
integridade da membrana plasmática, o ACP (65,6%) mostrou-se mais eficiente do que o
BTS (58,0%) na proteção do espermatozoide (TONIOLLI et al., 2014). Esta ação protetora
do ACP sobre as membranas, poderia acarretar, no decorrer do processo, numa maior
recuperação de espermatozoides capazes de fertilizar após a descongelação, uma vez que
sabe-se que danos na membrana reduziriam essa capacidade (MAXWELL e JOHNSON,
1997).
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A eficiência crioprotetora do ACP foi comprovada no sêmen de cães, quando
comparada ao diluente padrão TRIS, sendo ambos eficazes para essa finalidade (SILVA et
al., 2005). Testada em sêmen de gatos domésticos, mostrou-se eficiente na manutenção da
qualidade espermática, com motilidade e vigor superiores a 70% e 3,5, respectivamente
(SILVA et al., 2007). Na espécie suína, o ACP também apresentou bons resultados,
quando comparado ao diluente BTS, mantendo uma melhor motilidade espermática aos 30,
60, 90 e 120 minutos de incubação (TONIOLLI et al., 1996; TONIOLLI et al., 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criobiologia vem conquistando o seu espaço há algum tempo, em diferentes
áreas e, principalmente, na reprodução, por permitir a conservação de células para
diferentes finalidades. A criopreservação de espermatozoides vem sendo empregada na IA
há mais de trinta anos, permitindo maior tempo de conservação do sêmen para seu uso
posterior. Apesar dessa técnica já ser estudada há bastante tempo, estudiosos ainda não
sabem, ao certo, qual o melhor crioprotetor e melhor curva de resfriamento e
descongelação para as células espermáticas. Com relação ao sêmen suíno, diferentes
pesquisas vêm sendo feitas, com a finalidade de amenizar o choque térmico e o efeito
tóxico de alguns crioprotetores e apontaram para um futuro promissor, com os avanços das
novas tecnologias e equipamentos de congelação de sêmen suíno.
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