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A criopreservação de sêmem permite armazenar material genético de animais de alto 

valor zootécnico. Porém, o processo induz alterações estruturais nos espermatozóides, 

desestabilizando a membrana plasmática e capacitando-os prematuramente, o que reduz a 

viabilidade, especialmente do sêmen ovino. Ainda, a anatomia do trato reprodutivo da ovelha, 

que possui a cérvix com anéis cartilaginosos desencontrados e tortuosos, impedindo a total 

cateterização, durante a inseminação artificial, compromete as taxas de prenhez, quando se utiliza 

sêmen congelado. Este trabalho avaliou a utilização de trealose e trealose associada ao plasma 

seminal liofilizado equino (PSLE), como crioprotetores e comparou os métodos de inseminação 

artificial cervical superficial e transcervical, em ovelhas. Experimento 1: Um pool de plasma 

seminal, obtido de garanhões sexualmente maduros (n=4) foi liofilizado  (Christ Alpha 1-4 

Freeze Dryer) e a concentração proteica dosada, em nanodrop por espectrofotometria. Carneiros 

da raça Lacaune (n=3) foram coletados com vagina artificial e os ejaculados constituíram um 

pool, que foi fracionado nos três tratamentos. O tratamento controle foi constituído de sêmen + 

diluente a base de 3,634 g de TRIS (Tris-hidroximetil-aminometano), 0,5g de glicose, 1,990g de 

ácido cítrico, 15 mL de gema, 5 mL de glicerol, 100.000 UI de penicilina, 100 mg de 

estreptomicina e 100 mL de água bidestilada. Tratamento com Trealose: adição de sêmen + 100 

mM de trealose adiconado ao diluente. Tratamento Trealose+PSLE: adição de sêmen + 100 mM 

de trealose e 600 µg de PSLE no diluente. As doses (100 milhões de espermatozoides) foram 

envasadas em palhetas 0,25mL e resfriadas a uma taxa de 0,5ºC/min até 5ºC, quando foram 

estabilizadas por duas horas. O congelamento até -120ºC foi realizado em equipamento TK3000, 

seguido do armazenadas em botijão criogênico. Após descongelamento, o sêmen foi submetido 

ao Teste de Termo resistência (TTR), Teste Hiposmótico (HOST), Teste de migração ascendente 

“Swim Up” e Morfologia Espermática. Foram realizados 10 repetições com duas palhetas por 

repetição. Os dados foram submetidos à ANOVA e avaliados pelo teste T e teste Tukey com 5% 

de significância. Os resultados estão expressos nas tabelas 1 e 2. No experimento 2, ovelhas da 

raça Lacaune (n=84) foram sincronizadas (Implante de progesterona por 12 dias, aplicação de 

eCG (500 UI) e prostaglandina (0,125mg) na retirada do implante.  Os animais foram 

alternadamente submetidos aos métodos de inseminação cervical superficial e transcervical (2 

repetições). Para a inseminação transcervical, um espéculo foi inserido no conduto vaginal, 

seguido da aplicação de lidocaína spray e localização da cérvix. Então, foi realizado o 

pinçamento dos tecidos adjacentes, com duas pinças de Pozzi, seguido da tração dos mesmos, 

aproximando a cérvix do orifício vaginal. Com os dedos indicador e polegar, realizou-se a 

mailto:alceu.mezzalira@udesc.br


                                         

Página 2 de 2 

 

manipulação da cérvix para a introdução do aplicador, seguida da inseminação propriamente dita. 

Para a técnica de IA superficial, após a inserção do espéculo e localização da cérvix, foi 

depositado o sêmen na entrada da mesma, com o auxílio de um aplicador. O sêmen utilizado foi 

procedente de 2 carneiros e diluído em Tris gema até a concentração de 200 milhões por palheta 

de 0,25 mL. O diagnóstico de gestação foi realizado após 30 dias, por ultrassonografia, via 

transretal com transdutor linear 7,5Mhz. No experimento 1 foi observada motilidade superior no 

grupo trealose após a primeira hora de TTR. Em relação ao vigor espermático, os grupos trealose 

e trealose + PSLE foram semelhantes nas horas 0 e 1, e na hora 2 o grupo trealose foi superior 

aos demais grupos. Na hora 3, não houve diferença na morfologia espermática entre os grupos 

trealose e controle (tabela 1). Não houve diferença no percentual de células normais entre os 

grupos e na avaliação de viabilidade de membrana (HOST), os grupos trealose e trealose + PSLE 

foram superiores ao controle não diferiram entre sí O grupo trealose + PSLE apresentou a  maior 

concentração de células após o teste de swin up e o grupo trealos foi superior ao controle (tabela 

2). No experimento 2, as taxas de prenhez com 30 dias após a inseminação artificial, 38,6% de 

prenhez pelo método cervical superficial e 59% pelo método transcervical, embora 

numericamente diferentes, na~apresentaram diferença estatística.  
 

Tabela 1. Motilidade progressiva e vigor de espermatozoides de diferentes tratamentos, avaliadas após o 

descongelamento (Tempo zero) ou com 1, 2 e 3 horas do teste de termo resistência (TTR). 

Tratamentos Tempo Zero TTR 1 h TTR 2 h TTR 3 h 

MOTILIDADE (%) 

Controle  36,5b 34,0c 30,5b 27,0 b 

Trealose 43,5 a 42,0a 38.5a 34,0 a 

Trealose + PSLE 42,0 a 37,5b 31,5b 25,0 b 

VIGOR (escala 1-5) 

Controle  3,0 b 3,0 a 2,7 b 2,7 ab 

Trealose 3,3 a 3,1 a 3,0 a 2,8a 

Trealose + PSLE 3,3 a 3,0 a 2,7 b 2,5 b 
abc Letras diferentes na mesma coluna de motilidade ou vigor indicam diferença pelo teste T (P<0,05). 

 

Tabela 2. Avaliação de células normais pelo teste de morfologia espermática e viabilidade de membrana (teste 

hipoosmótico - HOST), migração,  motilidade e vigor dos espermatozoides descongeladose submetidos ao teste de 

Swim Up. 

AVALIAÇÃO 

GRUPOS 
Células 

Normais(%) 
HOST(%) 

Swim 

Up[ ] 

Motilidade 

Swin Up 

Vigor 

Swin Up 

CONTROLE 90,2a 25,8b 1887500c 78,0b 3,2b 

TREALOSE 91,1a 32,7ab 3225000b 85,0a 3,4a 

TREALOSE 

+ PSLE 
94,0a 38,6a 4225000a 83,5a 3,3ab 

abc Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença pelo teste T (P<0,05). 

 

Conclui-se que a adição de 100 mM de trealose, ou de 100 mM de trealose + 600 µg de 

PSLE, adicionados ao meio de congelamento, melhoram as características funcionais do sêmen 

ovino após o descongelamento. O método de inseminação transcervical tem uma tendência a 

produzir maiores taxas de prenhez do que o método cervical superficial. 
 

 

 


