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RESUMO – A medida com que o espermatozoide progride no trato reprodutivo feminino, ocorre um 

processo de hiperativação, que culmina na capacitação espermática. Quando se utiliza inseminação com 

sêmen criopreservado, há chances de este já estar pré-capacitado em decorrência do processo de 

criopreservação. Além das mudanças de movimento, ocorre uma série de eventos moleculares que 

envolvem o efluxo de colesterol, que aumenta a desordem da porção dos fosfolipídios, resultando em um 

aumento da permeabilidade da bicamada lipídica. Foram realizadas 16 análises por sistema 

computadorizado de avaliação espermática (SCA®) e citometria de fluxo, pré e pós-criopreservação, 

levando em consideração que valores acima dos padrões para velocidade curvilinear (VCL) e amplitude 

de deslocamento lateral da cabeça (ALH), bem como a diminuição da linearidade (LIN) seriam preditores 

de hiperativação no SCA®, enquanto que na citometria de fluxo a desorganização lipídica da membrana 

plasmática foi avaliada utilizando a sonda Merocianina 540, uma sonda hidrofóbica que apresenta maior 

emissão de fluorescência das membranas que possuem maior desordem de seus componentes lipídicos 

(translocação de fosfolipídios na bicamada lipídica), como ocorre no espermatozoide capacitado. Esta 

sonda é combinada com a sonda YO-PRO1, possibilita uma análise da viabilidade celular, associada ao 

estado de sua membrana lipídica. Foi utilizada comparação de médias pré e pós-criopreservação pelo 

teste t-pareado. Não houve diferença (p>0.01) entre os valores de LIN. Porém, houve uma diminuição nas 

médias de VCL e ALH (p<0.01), reforçando que a criopreservação não danificou os padrões de 

movimento espermático, não permitindo considerar os espermatozoides como hiperativados. Porém, 

ocorreram diferenças significativas (p<0.01) nos parâmetros analisados pela associação das sondas YO-

PRO1 e Merocianina 540. Houve um aumento significativo (p<0.01) de membranas plasmáticas lesadas 

com permeabilidade lipídica da membrana aumentada. Estes desarranjos da porção lipídica da membrana 

são eventos indicativos do processo de capacitação espermática, mesmo não acarretando em danos ao 

movimento espermático. 
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