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Resumo 

A criopreservação tem sido amplamente utilizada na área da procriação medicamente 

assistida, tendo sofrido um grande desenvolvimento nos últimos 60 anos. As tecnologias de 

criopreservação representam a possibilidade de ultrapassar tradicionais obstáculos da 

reprodução como a idade e disponibilidade das células reprodutivas femininas e masculinas. 

Embora não exista um protocolo estandardizado para criopreservação de sémen, a 

literatura reporta resultados positivos, mas muitas das investigações focaram-se 

essencialmente na análise da sobrevivência e viabilidade das células após o processo de 

criopreservação, e na taxa de nados-vivos resultantes da utilização destas mesmas células. 

Neste trabalho, avaliaram-se os parâmetros espermáticos, danos no DNA, por Ensaio do 

Cometa e TUNEL, e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas nas 

amostras, antes e após criopreservação. Avaliou-se também a influência do período de 

armazenamento das amostras em azoto líquido nos parâmetros espermáticos, bem como a 

importância do crioprotetor, da taxa de arrefecimento das amostras e da qualidade 

espermática a fresco, no processo de criopreservação. Verificou-se que o congelamento e o 

inerente descongelamento das células, por si só, levou a um extenso dano celular, com 

diminuições significativas na motilidade, vitalidade, morfologia típica e mitocôndrias ativas dos 

espermatozoides, e a aumentos significativos dos danos no DNA detetados por Ensaio do 

Cometa, mas, no geral, não pela técnica de TUNEL. O tempo de armazenamento não mostrou 

afetar significativamente a qualidade espermática, e o impacto da criopreservação nos 

parâmetros espermáticos e na percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas 

dependeu do método de criopreservação aplicado, ao contrário do impacto da 

criopreservação nos danos no DNA. Notou-se ainda uma tendência para o impacto da 

criopreservação na qualidade espermática ser tanto menor, quanto melhor a qualidade 

espermática das amostras a fresco. 

Neste trabalho, e uma vez que ainda existe alguma controvérsia em torno da influência 

do estilo de vida na fertilidade dos indivíduos, avaliou-se a repercussão dos hábitos e 

exposição ocupacional de risco na qualidade espermática, com ênfase no índice de massa 

corporal, dado a obesidade ser um problema de saúde crescente a nível mundial, do qual se 

concluiu que a obesidade e riscos associados ao estilo de vida têm um impacto negativo na 

qualidade espermática. 

É urgente o melhoramento das técnicas de criopreservação de sémen, principalmente 

para casos de pacientes com qualidade espermática muito reduzida.  

 

Palavras-chave: criopreservação; infertilidade masculina; análise espermática; danos no 

DNA; mitocôndrias ativas; estilo de vida.  
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Abstract  

Cryopreservation has been widely used in assisted reproductive treatments, having 

undergone great development in the last 60 years. Cryopreservation technologies represent 

the possibility of overcoming traditional obstacles to reproduction such as age and the 

availability of female and male reproductive cells. 

Although there is no standardized protocol for semen cryopreservation and the literature 

reports positive results, many of the investigations focus primarily on the analysis of survival 

and viability of the cells after the cryopreservation process, and on the rate of live births 

resulting from the use of these same cells. 

In this work, the spermatic parameters, the DNA damage, assessed by the Comet Assay 

and TUNEL technique, and the percentage of spermatozoa with active mitochondria in the 

samples were evaluated, before and after cryopreservation. The influence of the storage 

period of the samples in liquid nitrogen on the spermatic parameters, as well as the importance 

of the cryoprotectant, the cooling rate of the samples and the fresh sperm quality in the 

cryopreservation process were also evaluated. Freezing and inherent thawing of cells alone 

has been found to lead to extensive cell damage, with significant decreases in motility, vitality, 

morphologically normal spermatozoa and spermatozoa with active mitochondria, and 

significant increases in DNA damage detected by Comet Assay, non the less, in general, not 

by TUNEL technique. The storage time did not show significant effect on sperm quality, and 

the impact of cryopreservation on spermatic parameters and the percentage of spermatozoa 

with active mitochondria depended on the cryopreservation method applied, contrary to the 

impact of cryopreservation on DNA damage. There was also a tendency for the greater the 

quality of fresh samples, the less the spermatic quality was affected by cryopreservation. 

In this study, and since there is still some controversy about the influence of the lifestyle 

on male fertility, the repercussion of habits and occupational exposure of risk in sperm quality 

was evaluated, with emphasis on body mass index, given the obesity is a growing health 

problem worldwide, from which it has been concluded that obesity and lifestyle risks have a 

negative impact on sperm quality. 

There is an urgent need to enhance semen cryopreservation techniques, especially for 

patients with a very low spermatic quality. 

 

 

 

Keywords: cryopreservation; male infertility; sperm analysis; DNA damage; active 

mitochondria; lifestyle 



 
 

XII 
 
 

 

  



 
 

XIII 
 
 

Publicações 

 

Publicado em ata de encontro científico e comunicação em painel (“poster”): 

· 15-17 novembro 2018 | Pinho, P., Arantes-Rodrigues, R., Gomes, Z., Brito, M., Moutinho, 

O., Gaivão, I., Peixoto, F., Colaço, B. e Pinto Leite, R. (2018). “Effects of cryopreservation 

on spermatic parameters, DNA integrity and mitochondrial activity: a preliminary study.”. 22ª 

Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Genética Humana. Porto, Portugal (Anexo M)- 

resumo publicado em revista indexada: Medicine da Wolters Kluwer (fator de impacto 

em 2017: 1.803); 

· 2 julho 2018| Pinho, P., Arantes-Rodrigues, R., Gomes, Z., Brito, M., Moutinho, O., Colaço, 

B. e Pinto Leite, R. (2018). “Active mitochondria, seminal parameters and cryopreservation: 

how do they correlate?”. ESAU 2018: European Section of Andrological Urology Oporto 

Meeting. Porto, Portugal (Anexo N); 

· 1 julho 2018| Pinho, P., Arantes-Rodrigues, R., Gomes, Z., Brito, M., Moutinho, O., Colaço, 

B. e Pinto Leite, R. (2018). “Qualidade Espermática: qual o impacto do tempo de 

criopreservação e da utilização de crioprotetor?”. XVI Congresso Nacional da Sociedade 

Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução/ XIII Reunião Ibérica de 

Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução. Porto, Portugal (Anexo O); 

· 5 maio 2018| Pinho, P., Arantes-Rodrigues, R., Gomes, Z., Brito, M., Moutinho, O., Colaço, 

B. e Pinto Leite, R. (2018). “Índice de Massa Corporal (IMC): Um fator de risco importante 

na infertilidade masculina?”. XXXVI Jornadas Internacionais de Medicina da Reprodução 

em Portugal. Figueira da Foz, Portugal (Anexo P); 

· 7-9 março 2018| Pinho, P., Arantes-Rodrigues, R., Gomes, Z., Brito, M., Moutinho, O., 

Colaço, B. e Pinto Leite, R. (2018). “Criopreservação sem crioprotetor: consequências em 

31 amostras de sémen”. X Jornadas de Genética e Biotecnologia da UTAD. Vila Real, 

Portugal (Anexo Q). 

 

 

 

 

  



 
 

XIV 
 
 

  



 
 

XV 
 
 

Índice 

 

Agradecimentos .................................................................................................................. VII 

Resumo ................................................................................................................................ IX 

Abstract ................................................................................................................................ XI 

Publicações .......................................................................................................................... XI 

Índice de Figuras  ............................................................................................................... XIX 

Índice de Quadros .............................................................................................................. XXI 

Lista de abreviaturas e siglas ........................................................................................... XXIII 

I. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 1 

1. Biologia do sistema reprodutor masculino ......................................................................... 2 

1.1. Anatomia e biologia ................................................................................................... 3 

1.2. Espermatogénese ...................................................................................................... 7 

1.3. Espermatozoide ......................................................................................................... 9 

1.4. Sémen ......................................................................................................................10 

2. Avaliação da qualidade espermática ................................................................................11 

2.1. Parâmetros espermáticos .........................................................................................11 

2.2. Outros fatores intervenientes na qualidade espermática ...........................................16 

2.2.1. Danos no DNA ................................................................................................16 

2.2.2. Atividade Mitocondrial .....................................................................................17 

2.2.3. Estilo de vida ...................................................................................................18 

3. Criopreservação ..............................................................................................................19 

3.1. Métodos de criopreservação .....................................................................................20 

3.2. Técnicas associadas aos protocolos de criopreservação ..........................................22 

3.3. Crioprotetor ...............................................................................................................22 

3.4. Armazenamento........................................................................................................23 

3.5. Tempo de armazenamento .......................................................................................24 

II. OBJETIVOS .....................................................................................................................25 

III. MATERIAIS E MÉTODOS ...............................................................................................27 

1. Inquéritos entregues a 149 indivíduos que frequentam as consultas do Centro de Apoio à 

Fertilidade (CAF) ..................................................................................................................28 

2. Criopreservação ..............................................................................................................28 

2.1. Amostra biológica .....................................................................................................28 

2.2. Delineamento experimental.......................................................................................28 

2.3. Métodos de criopreservação .....................................................................................30 

XIII 



 
 

XVI 
 
 

2.3.1. Métodos bifásicos sem crioprotetor (B) ..........................................................30 

2.3.2. Método bifásico com crioprotetor (C) .............................................................30 

2.3.3. Método monofásico sem crioprotetor (M) .......................................................31 

2.4. Descongelamento .....................................................................................................31 

2.4.1. Preparação das amostras com crioprotetor, após descongelamento .............31 

3. Técnicas utilizadas para avaliação da qualidade espermática .........................................31 

3.1. Estudo citomorfobioquímico do sémen (espermograma) ..........................................31 

3.1.1. Liquefação .....................................................................................................32 

3.1.2. Viscosidade ...................................................................................................32 

3.1.3. Cheiro ............................................................................................................32 

3.1.4. Cor ................................................................................................................32 

3.1.5. Volume ..........................................................................................................33 

3.1.6. pH ..................................................................................................................33 

3.1.7. Motilidade ......................................................................................................33 

3.1.8. Vitalidade .......................................................................................................33 

3.1.9. Teste hipoosmótico .......................................................................................34 

3.1.10. Morfologia .....................................................................................................35 

3.1.11. Concentração espermática ............................................................................36 

3.2. Análise dos danos no DNA .......................................................................................38 

3.2.1. Ensaio do Cometa Alcalino ............................................................................38 

3.2.2. Método de adição de nucleótidos marcados com fluoresceína mediada pela 

enzima deoxinucleotidil transferase terminal (TUNEL) ..............................................40 

3.3. Análise da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas ....................42 

4. Estudo da influência do IMC e do estilo de vida dos indivíduos nos parâmetros 

espermáticos ........................................................................................................................44 

5. Análise estatística ............................................................................................................45 

IV. RESULTADOS ................................................................................................................47 

1. Caraterização da amostra biológica .................................................................................48 

2. Avaliação de diferentes períodos de criopreservação a curto prazo na qualidade 

espermática ..........................................................................................................................48 

2.1. Parâmetros espermáticos .........................................................................................49 

2.1.1. Amostras a fresco ..........................................................................................49 

2.1.2. Amostras após 1 semana de criopreservação pelos métodos bifásicos sem 

crioprotetor B1 e B2 ..................................................................................................50 



 
 

XVII 
 
 

2.1.3. Amostras após 1 mês de criopreservação pelos métodos bifásicos sem 

crioprotetor B1 e B2 ..................................................................................................51 

2.1.4. Amostras após 3 meses de criopreservação pelos métodos bifásicos sem 

crioprotetor B1 e B2 ..................................................................................................53 

2.1.5. Comparação do impacto de 1 semana e 1 mês de criopreservação, pelos 

métodos B1 e B2, na motilidade espermática ...........................................................54 

2.1.6. Comparação do impacto de 1 semana e 1 mês de criopreservação, pelos 

métodos B1 e B2, na vitalidade .................................................................................55 

2.1.7. Comparação do impacto de 1 semana, 1 mês e 3 meses de criopreservação, 

pelos métodos B1 e B2, na morfologia espermática .................................................55 

2.1.8. Comparação do impacto de 1 semana, 1 mês e 3 meses de criopreservação, 

pelos métodos B1 e B2, na concentração espermática .............................................57 

2.2. Danos no DNA espermático após 3 meses de criopreservação ................................58 

3. Avaliação dos métodos de criopreservação: bifásico com crioprotetor (C), bifásico sem 

crioprotetor (B1) e monofásico sem crioprotetor (M) .............................................................59 

3.1. Parâmetros espermáticos .........................................................................................59 

3.1.1.   Amostras a fresco .........................................................................................59 

3.1.2. Amostras após criopreservação pelos métodos C, B1 e M ............................60 

3.2. Danos no DNA espermático ......................................................................................63 

3.2.1. Ensaio do Cometa .........................................................................................63 

3.2.2. TUNEL ..........................................................................................................64 

3.3. Mitocôndrias ativas ...................................................................................................65 

4. Validação do método de criopreservação bifásico com crioprotetor, C .............................66 

4.1. Avaliação do impacto da criopreservação em função da qualidade dos parâmetros 

espermáticos a fresco ......................................................................................................66 

4.2. Parâmetros espermáticos .........................................................................................67 

4.2.1. Amostras a fresco ..........................................................................................67 

4.2.2. Amostras criopreservadas pelo método C .....................................................67 

4.3. Danos no DNA espermático ......................................................................................70 

4.3.1. Ensaio do Cometa .........................................................................................70 

4.3.2. TUNEL ..........................................................................................................72 

4.3.3. Comparação dos danos no DNA espermático a fresco, pelo Ensaio do Cometa 

e por TUNEL .............................................................................................................72 

4.4. Mitocôndrias ativas ...................................................................................................73 



 
 

XVIII 
 
 

4.5. Relação entre as caraterísticas espermáticas a fresco e o impacto da 

criopreservação..................................................................................................................74 

4.6. Relação entre a idade dos indivíduos, os dias de abstinência sexual e os parâmetros 

espermáticos, e a integridade do DNA .............................................................................75 

4.7. Relação entre a idade dos indivíduos, os dias de abstinência sexual e os parâmetros 

espermáticos, e as mitocôndrias ativas ...........................................................................77 

4.8. Relação entre os danos no DNA e as mitocôndrias ativas ........................................78 

5. Avaliação do impacto do IMC e do estilo de vida dos indivíduos na qualidade dos 

parâmetros espermáticos .....................................................................................................79 

5.1. Impacto do IMC nos parâmetros espermáticos, em indivíduos que não possuem 

hábitos ou exposição ambiental prejudiciais (SR) ............................................................81 

5.2. Impacto do IMC nos parâmetros espermáticos, em indivíduos que possuem hábitos ou 

exposição ambiental prejudiciais (R) ................................................................................82 

5.3. Relação entre os grupos SR e R ...............................................................................83 

V. DISCUSSÃO ....................................................................................................................87 

VI. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS……………………………………………...111 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 117 

ANEXOS ............................................................................................................................ 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIX 
 
 

Índice de Figuras  

 

Figura 1. Representação esquemática da pelve masculina e das vias espermáticas ........... 3 

Figura 2. Representação esquemática das gónadas masculinas (testículos) ....................... 4 

Figura 3. Corte esquemático de um túbulo seminífero .......................................................... 6 

Figura 4. Esquema representativo da regulação hormonal do sistema reprodutor masculino.

 .............................................................................................................................................. 7 

Figura 5. Representação esquemática da espermatogénese. .............................................. 8 

Figura 6. Representação esquemática de um espermatozoide humano ............................... 9 

Figura 7. Esquema representativo do método de exclusão de amostras. ............................28 

Figura 8. Esquema representativo do delineamento experimental para o estudo da 

criopreservação. ...................................................................................................................29 

Figura 9. Espermatozoides após coloração com Eosina Y a 0,5% ......................................34 

Figura 10. Representação esquemática das alterações morfológicas típicas em 

espermatozoides sujeitos a stresse hipoosmótico ................................................................35 

Figura 11. Representação esquemática das grelhas da câmara de Neubauer ....................37 

Figura 12. Imagem representativa dos resultados do Ensaio do Cometa, por ordem crescente 

de dano no DNA espermático (classificações por visual score, de 0 a 4) .............................39 

Figura 13. Imagem representativa de resultados da técnica de TUNEL ..............................41 

Figura 14. Imagem representativa dos resultados do ensaio para determinação da 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas .................................................43 

Figura 15. Percentagem média dos valores obtidos para os parâmetros de motilidade 

espermática após 1 semana e 1 mês de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 

amostras ..............................................................................................................................54 

Figura 16. Percentagem média de vitalidade obtida após 1 semana e 1 mês de 

criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras ...................................................55 

Figura 17. Percentagem média de espermatozoides com morfologia típica após 1 semana, 1 

mês e 3 meses de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras .....................56 

Figura 18. Percentagem média de espermatozoides com anomalias na cabeça, na peça 

intermédia, na cauda e/ou com resíduos citoplasmáticos após 1 semana, 1 mês e 3 meses de 

criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras. ..................................................57 

Figura 19. Média dos valores obtidos para a concentração espermática (x106 SPZ/mL) após 

1 semana, 1 mês e 3 meses de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras.

 ............................................................................................................................................ .58 

file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632681
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632682
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632683
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632685
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632686
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632687
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632688
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632688
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632691
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632692
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632692
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632693
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632694
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632694
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632697
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632697


 
 

XX 
 
 

Figura 20. Média (e erro padrão) dos danos no DNA espermático (em UA), após 3 meses de 

criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras. ..................................................58 

Figura 21. Morfologia espermática por coloração de Papanicolaou, após criopreservação pelo 

método C..............................................................................................................................62 

Figura 22. Média (e erro padrão) dos danos no DNA espermático (em UA) obtidos pelo Ensaio 

do Cometa, a fresco e após criopreservação pelos métodos C, B1 e M, em 13 

amostras………………………………………………………………………………………………63 

Figura 23. Média (e erro padrão) da percentagem de espermatozoides com fragmentação no 

DNA (TUNEL),  a fresco e após criopreservação pelos métodos C, B1 e M, em 7 amostras64 

Figura 24. Média (e erro padrão) da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias 

ativas, a fresco e após criopreservação pelos métodos C, B1 e M, em 13 amostras ............65 

Figura 25. Variação dos parâmetros espermáticos (%) com a criopreservação pelo método 

C, em relação aos valores registados a fresco, nos grupos N e A ........................................69 

Figura 26. Média (e erro padrão) dos danos no DNA espermático (em UA) obtidos por Ensaio 

do Cometa, nas 26 amostras, a fresco e após criopreservação pelo método C ...................71 

Figura 27. Média (e erro padrão) da percentagem de espermatozoides com danos no DNA, 

pelo Ensaio do Cometa e pela técnica de TUNEL, em 26 amostras a fresco .......................73 

Figura 28. Média (e erro padrão) da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias 

ativas, a fresco e após criopreservação, pelo método C, em 26 amostras ...........................73 

Figura 29. Valores espermáticos médios apresentados nos grupos SR1, SR2 e SR3 .........81 

Figura 30. Valores espermáticos médios apresentados nos grupos R1, R2 e R3 ................82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632700
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632700
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632701
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632701
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632702
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632702
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632702
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632703
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632703
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632704
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632704
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632705
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632705
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632706
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632706
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632707
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632707
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632708
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632708
file:///F:/PATS/TESE/ESCRITA/Dissertação%20compilada-%20Patricia-%20onde%20altero%20resultados.docx%23_Toc528632709


 
 

XXI 
 
 

Índice de Quadros  

 

Quadro 1. Valores de referência para os parâmetros espermáticos ....................................12 

Quadro 2. Nomenclatura relacionada com a qualidade espermática ...................................15 

Quadro 3. Coloração das estruturas do espermatozoide, após coloração de Papanicolaou.

 .............................................................................................................................................36 

Quadro 4. Diluições de sémen usadas no cálculo da concentração espermática ................36 

Quadro 5. Fator de conversão correspondente ao número de quadrados contados de acordo 

com a diluição adotada para a determinação da concentração espermática ........................37 

Quadro 6. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana da idade e dos dias de 

abstinência sexual dos indivíduos, e dos parâmetros espermáticos analisados a fresco, em 31 

amostras. .............................................................................................................................49 

Quadro 7. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros 

espermáticos obtidos após 1 semana de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 

amostras ..............................................................................................................................50 

Quadro 8. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros 

espermáticos obtidos após 1 mês de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 

amostras. .............................................................................................................................52 

Quadro 9. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros 

espermáticos obtidos após 3 meses de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 

amostras. .............................................................................................................................53 

Quadro 10. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana da idade e dos dias de 

abstinência sexual dos indivíduos, e dos parâmetros espermáticos analisados a fresco, em 13 

amostras. .............................................................................................................................59 

Quadro 11. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros 

espermáticos obtidos após 1 mês de criopreservação pelos métodos C, B1 e M, em 13 

amostras ..............................................................................................................................60 

Quadro 12. Comparação dos resultados obtidos após criopreservação pelos métodos C e B1, 

C e M, e B1 e M ...................................................................................................................62 

Quadro 13. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana da idade e dos dias de 

abstinência sexual dos indivíduos, e dos parâmetros espermáticos analisados a fresco, em 26 

amostras ..............................................................................................................................67 

Quadro 14. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros 

espermáticos obtidos após 1 mês de criopreservação pelo método C, em 26 amostras ......68 



 
 

XXII 
 
 

Quadro 15. Posto médio dos grupos N e A, valor de U e p-values obtidos pelo teste de Mann-

Whitney que pretendeu avaliar se existiam diferenças entre os postos médios de cada grupo 

para a variação de cada parâmetro analisado com a criopreservação .................................70 

Quadro 16. Correlações obtidas entre a motilidade, vitalidade, morfologia, concentração, 

danos no DNA a fresco (Ensaio do Cometa e TUNEL) e percentagem de mitocôndrias ativas, 

e a variação de cada parâmetro com a criopreservação, em 26 amostras ...........................74 

Quadro 17. Correlações obtidas entre a idade dos indivíduos, os dias de abstinência sexual, 

os parâmetros espermáticos (motilidade, vitalidade, morfologia e concentração) e a 

integridade do DNA a fresco, e os danos no DNA (Ensaio do Cometa) a fresco e após 

criopreservação (26 amostras) e a fragmentação do DNA (TUNEL) a fresco (26 amostras) e 

após criopreservação (7 amostras). .....................................................................................76 

Quadro 18. Correlações obtidas entre a idade, a abstinência sexual, o pH do ejaculado, a 

motilidade, a vitalidade e a morfologia espermática, e a percentagem de espermatozoides 

com mitocôndrias ativas, a fresco e após criopreservação, em 26 amostras ........................77 

Quadro 19. Correlações obtidas entre os danos no DNA (Ensaio do Cometa) e a percentagem 

de espermatozoides com mitocôndrias ativas, a fresco e após criopreservação (26 amostras); 

e correlações obtidas entre a percentagem de espermatozoides com fragmentação no DNA 

(TUNEL) e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas obtidas a fresco (26 

amostras) e após criopreservação (7 amostras) ...................................................................78 

Quadro 20. Média da idade e dos dias de abstinência sexual dos indivíduos, volume e pH do 

ejaculado, ingestão de legumes/fruta e carnes vermelhas, e prática de desporto (0, 1 a 2 e 2 

ou mais vezes por semana), para todos os grupos analisados (SR1, SR2, SR3, R1, R2 e R3).

 .............................................................................................................................................80 

Quadro 21. Mediana dos parâmetros espermáticos analisados (motilidade, vitalidade, 

morfologia e concentração espermática) para cada um dos grupos SR (SR1, SR2 e SR3) e R 

(R1, R2 e R3) .......................................................................................................................84 

Quadro 22. Diferenças aceitáveis entre duas contagens da motilidade, vitalidade, 

hipoosmolaridade e morfologia espermática, em função da percentagem média obtida .... 141 

Quadro 23. Diferenças aceitáveis entre duas contagens em função da soma obtida, no que 

respeita à avaliação da concentração espermática ............................................................ 141 

Quadro 24. Idade e dias de abstinência sexual dos indivíduos, resultados do espermograma 

das amostras em estudo e respetiva nomenclatura, de acordo com o manual da WHO (2010).

 ........................................................................................................................................... 142 

 

 



 
 

XXIII 
 
 

Lista de abreviaturas e siglas  

 

AMH 

ATP 

BSA 

CAF  

Hormona Anti-Mulleriana (de Anti-Mullerine Hormone) 

Adenosina trifosfato 

Soro de vitelo fetal (de Bovine serum albumin) 

Centro de Apoio à Fertilidade 

CHTMAD 

DHT  

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Hormona dihidrotestosterona 

DiOC6 

DMSO 

DNA 

dNTPs 

FSH 

GnRH 

HEPES 

ICSI 

IM 

IMC 

IUI 

IVF 

JC-1 

Kb 

LH 

LMP 

mtDNA 

NL 

NP 

OMS 

PAP 

pb 

PBS 

PGE1 

PGE2 

PMA 

PR  

Fluorocromo lipofílico (C29H37IN2O2) 

Dimetilsulfóxido 

Ácido desoxirribonucleico  

Desoxirribonucleótidos fosfatados 

Hormona estimuladora folicular 

Hormona libertadora de gonadotrofinas 

Tampão (ácido 2-[4-(2-hidroxietil)-piperazin-1-il]-etanossulfónico) 

Injeção intracitoplasmática (de intracytoplasmic sperm injection) 

Imóveis  

Índice de massa corporal 

Inseminação intrauterina (de intrauterine insemination) 

Fertilização in vitro (de in vitro fertilization) 

Fluorocromo, Carbocianina catiónica (C25H27Cl4IN4) 

Quilo pares de bases 

Hormona luteinizante 

Baixo ponto de fusão (de Low Melting Point) 

DNA mitocondrial 

Azoto líquido (de Liquid nitrogen) 

Não-progressivos 

Organização Mundial de Saúde 

Fosfatase ácida prostática (de prostatic acid phosphatase) 

Par de bases 

Tampão fosfato salino (de phosphate buffered saline) 

Prostaglandina E1 

Prostaglandina E2 

Procriação Medicamente Assistida 

Progressivos 



 
 

XXIV 
 
 

PSA 

SCD 

 

SCSA 

 

SHBG 

 

SPZ 

SSR 

TdT 

 

TUNEL  

 

 

TZI 

Antigénio específico da próstata (de prostate-specific antigen) 

Teste da Dispersão da Cromatina Espermática (de sperm chromatin 

dispersion test) 

Ensaio da Estrutura da Cromatina Espermática (de sperm chromatin 

structure assay) 

Proteína de transporte das hormonas sexuais (de sex hormone-

binding globulin) 

Espermatozoides 

Substituto sintético do soro (de synthetic serum replacement) 

Deoxinucleotidil transferase terminal (de terminal deoxynucleotidyl 

transferase) 

Método de adição de nucleótidos marcados com fluoresceína 

mediada pela enzima deoxinucleotidil transferase terminal (de 

terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) 

Índice de teratozoospermia (de Teratozoospermia Index) 

UA  Unidades arbitrárias 

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739398/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739398/


 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUÇÃO



  I. INTRODUÇÃO 

2 
 

A reprodução é essencial para a conservação das espécies e a vontade ter filhos está tão 

presente nas mulheres quanto nos homens (Hammarberg et al., 2018). Todavia, a 

fecundidade está dependente de diversos processos biológicos e interações, sendo, por isso, 

essencial que o aparelho reprodutor esteja funcional, que ocorra uma correta formação dos 

gâmetas, uma fecundação bem sucedida e um normal desenvolvimento embrionário. Assim, 

a fertilidade de um indivíduo pode ser afetada por diversos fatores, desde alterações genéticas 

ao estilo de vida adotado (Prior et al., 2018). Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a infertilidade é uma doença do sistema reprodutor caraterizada pela incapacidade de 

engravidar após 1 ano ou mais de relações sexuais regulares, sem o uso de contracetivos 

(Zegers-Hochschild et al., 2009). Estima-se que, a nível mundial, cerca de 15% dos casais 

sejam afetados por problemas de infertilidade e que 20-30% dos casos se devam 

exclusivamente a fatores masculinos (Agarwal et al., 2015; Vaidya et al., 2018). Quando 

deparados com este problema, os casais optam por procurar ajuda clínica. Por rotina, são 

solicitadas análises ao casal e é realizada uma ou mais análises espermáticas ao elemento 

masculino que poderão identificar a origem do problema (WHO, 2010). Contudo, nem sempre 

a causa é determinada (Sakkas e Alvarez, 2010) e nem sempre existe possibilidade de 

tratamento, sendo cada vez mais os casais que recorrem a clínicas de procriação 

medicamente assistida (PMA). A criopreservação de gâmetas é uma técnica utilizada em PMA 

e que, para muitos casos, permite “preservar a fertilidade”. Porém, apesar das suas inúmeras 

vantagens, esta técnica está associada à diminuição da qualidade espermática (Majzoub e 

Agarwal, 2018).  

Atendendo à importância da criopreservação, são essenciais estudos que englobem a 

análise de várias variáveis espermáticas simultaneamente, bem como a análise do tempo de 

armazenamento e protocolo de criopreservação, que podem influenciar os parâmetros 

espermáticos, os danos no DNA, a atividade mitocondrial, entre outros (Kopeika et al., 2015).  

O conhecimento do sistema reprodutor masculino, bem como da espermatogénese, é 

fundamental para que se possa compreender e interpretar as análises espermáticas em 

homens que são seguidos em consultas de infertilidade e a quem é necessário criopreservar 

o sémen. 

 

1. Biologia do sistema reprodutor masculino  

O ser humano possui um complexo mecanismo reprodutor controlado pelo sistema 

nervoso e endócrino que permite o nascimento de um novo ser a partir da ação conjunta de 

gâmetas de indivíduos de sexo diferente (The Reproductive System, 2011).  
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O sistema reprodutor masculino tem como função a produção de sémen e a sua 

transferência para o sistema reprodutor feminino (Seeley et al., 2014; The Reproductive 

System, 2011). 

1.1.  Anatomia e biologia  

O sistema reprodutor masculino é constituído pelo pénis, pelas gónadas masculinas 

(testículos), pelas glândulas acessórias (vesículas seminais, próstata e glândulas de Cowper 

ou bulbo-uretrais) e por um conjunto de canais (epidídimos, canais deferentes e uretra) (Figura 

1) (Seeley et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

O pénis é um órgão genital masculino de forma cilíndrica com propriedades eréteis. Toma 

parte em funções urinárias e reprodutoras, através da deposição do sémen no interior da 

vagina da mulher. Possui corpos cavernosos internos e é constituído por uma base, um corpo 

e uma glande (OpenStax College, 2013).   

As gónadas masculinas são dois órgãos glandulares de forma ovoide situados no interior 

da bolsa escrotal masculina, com cerca de 4 a 5 cm de comprimento e 2 a 3 cm de diâmetro, 

separados pelo septo escrotal (Figura 2). Os testículos desempenham um papel muito 

importante na reprodução humana, dado a sua principal função ser produzir os gâmetas 

masculinos (espermatozoides), através da espermatogénese, e testosterona (OpenStax 

College, 2013; The Reproductive System, 2011).          

Figura 1. Representação esquemática da pelve masculina (plano lateral) (A) e das vias espermáticas 
(face posterior) (B). O sistema reprodutor masculino é constituído pelo pénis, testículos, vesículas 
seminais, próstata, glândulas de Cowper, epidídimos, canais deferentes e uretra. Adaptado de Grande 
Atlas do Corpo Humano, 2006. 
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A testosterona é a principal hormona produzida nas gónadas masculinas, pelas células 

de Leydig (Neto et al., 2016; Miller e Rose, 2011, e Rone et al., 2012, citados por Culty et al., 

2018), e é essencial para a espermatogénese e diferenciação sexual durante o 

desenvolvimento embrionário e fetal. A testosterona estimula o desenvolvimento da genitália 

masculina interna, isto é, os canais deferentes, os epidídimos e as vesículas seminais. No 

entanto, para o desenvolvimento da genitália externa e da próstata, é necessária a conversão 

deste esteroide, pela enzima 5-α-redutase, na hormona dihidrotestosterona (DHT) (Regateiro, 

2003).  

Por norma, durante o sétimo mês de desenvolvimento fetal, os testículos movem-se 

através da musculatura abdominal e descem para a cavidade escrotal. O facto dos testículos 

se encontrarem fora da cavidade abdominal é uma caraterística importante. A temperatura 2 

a 4 graus inferior à temperatura corporal de 37ºC mostra-se essencial para uma eficiente 

produção de espermatozoides. (Ivell, 2007, citado por Garolla et al., 2015; OpenStax College, 

2013; Regateiro, 2003). 

As gónadas masculinas estão envoltas em duas camadas distintas de tecido conjuntivo 

que as protege. Enquanto a primeira consiste num tecido fibroso denso, resistente, designado 

de túnica albugínea, a segunda é uma camada externa que consiste numa membrana serosa, 

a túnica vaginalis. A túnica albugínea, para além de cobrir os testículos, invagina, formando 

septos que dividem o interior dos mesmos em cerca de 300 a 400 lóbulos. É nestes lóbulos 

que se encontram os túbulos seminíferos (Figura 3), onde ocorre a espermatogénese (Grande 

Atlas do Corpo Humano, 2006; OpenStax College, 2013; Seeley et al., 2014). 

Figura 2. Representação esquemática das gónadas masculinas (testículos). Os testículos são 
compostos por uma túnica albugínea, canais eferentes e deferentes, epidídimos, lóbulos testiculares 
(onde se encontram os túbulos seminíferos) e tabiques (septos) testiculares. Adaptado de Grande Atlas 
do Corpo Humano, 2006. 
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Os túbulos são compostos por células espermáticas em desenvolvimento 

(espermatogónias) no lúmen e células de suporte (The Reproductive System, 2011). Do lúmen 

dos túbulos seminíferos, os espermatozoides movem-se em direção a tubos estreitos que 

culminam num conjunto de túbulos ainda mais finos, designados por rete testis ou rede 

testicular (OpenStax College, 2013). A rede testicular divide-se em 15 a 20 canais eferentes. 

Estes perfuram a túnica albugínea, saem do testículo e terminam na cabeça do epidídimo, 

permitindo a saída dos espermatozoides da rede testicular e dos testículos (Grande Atlas do 

Corpo Humano, 2006; OpenStax College, 2013; Seeley et al., 2014).  

O estroma de tecido conjuntivo, que envolve os túbulos, contém aglomerados de células 

designadas por células intersticiais ou de Leydig, responsáveis pela segregação de 

testosterona (Grande Atlas do Corpo Humano, 2006; Regateiro, 2003). No interior dos túbulos 

seminíferos, existem então outros tipos celulares- células germinativas e células de suporte. 

As células de suporte são designadas por células de Sertoli. Estas são células somáticas que 

nutrem e envolvem as células espermáticas. Uma vez que secretam estrogénios, inibinas e 

activinas (regulam negativamente e positivamente a produção da hormona estimuladora 

folicular- FSH), e a hormona Anti-Mulleriana (AMH- responsável pela regressão dos ductos 

de Muller), as células de Sertoli são essenciais no processo de maturação dos 

espermatozoides. A sua ação hormonal complementa-se com a das células de Leydig (Jégou 

e Rolland, 2018; The Reproductive System, 2011). Estendem-se desde a periferia até ao 

lúmen dos túbulos, formando uma camada contínua que comunica por junções bastante 

próximas (tight junctions), a barreira hematotesticular. Esta barreira permite que a 

espermatogénese ocorra num local protegido de ataques autoimunes, uma vez que isola os 

espermatozoides do sistema imunitário (Jégou e Rolland, 2018; OpenStax College, 2013).  
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Na parte lateral e superior do testículo encontra-se o epidídimo, altamente condensado, 

para onde seguem os espermatozoides a partir do lúmen dos túbulos seminíferos. É durante 

a deslocação pelo epidídimo que os espermatozoides terminam a sua maturação, ganhando 

motilidade e capacidade de fertilização (Cooper e Yeung, 2016; OpenStax College, 2013).  

Durante uma ejaculação, os espermatozoides são puxados por contração muscular para 

os canais deferentes. Os canais deferentes são a continuação do ducto dos epidídimos (The 

Reproductive System, 2011). Estes estendem-se para a cavidade abdominal, seguem pela 

cavidade pélvica e terminam numa zona posterior à bexiga, onde dilatam formando a ampola 

que se liga à vesícula seminal. Quando os espermatozoides passam a ampola dos ductos 

deferentes, são-lhes incorporadas as secreções da vesícula seminal. O fluído seminal segue 

em direção à uretra, através do ducto ejaculatório, dando-se a incorporação das secreções 

da glândula prostática e, pouco tempo antes da ejaculação, das secreções bulbo-uretrais 

(Neto et al., 2016; OpenStax College, 2013; Seeley et al., 2014). Os canais das glândulas de 

Cowper unem-se e formam um único canal excretor que entra na uretra esponjosa na base 

do pénis. Estas glândulas têm a particularidade de diminuírem com a idade (OpenStax 

College, 2013; Seeley et al., 2014).  

Por contrações involuntárias e rítmicas dos músculos pélvicos, o sémen termina a sua 

passagem através da uretra e deixa o pénis (OpenStax College, 2013). 

 

 

Figura 3. Corte esquemático de um túbulo seminífero. As espermatogónias situam-se na periferia (zona 
germinativa) e os espermatozoides maduros no lúmen. Adaptado de Grande Atlas do Corpo Humano, 
2006. 
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1.2. Espermatogénese  

A espermatogénese define-se como o processo de diferenciação celular que leva à formação 

das células reprodutoras masculinas, permitindo a produção e manutenção diárias de 

espermatozoides diferenciados (Sutovsky e Manandhar, 2006). Inicia-se devido à troca de 

informação entre as células de Leydig e as células de Sertoli, que ocorre por via dos respetivos 

recetores gonadotróficos para a FSH e para a hormona luteinizante (LH). A hormona 

libertadora de gonadotrofinas (GnRH) é secretada pelo hipotálamo e estimula a produção e 

secreção hipofisária de FSH e LH. A FSH liga-se às células de Sertoli, nos túbulos 

seminíferos, promovendo a espermatogénese e estimulando as células a produzir inibinas. 

As inibinas são hormonas com a função de inibir a secreção de FSH, de modo a equilibrar o 

eixo hipotálamo-hipófise. A LH liga-se aos recetores das células de Leydig e regula a produção 

de testosterona. Assim, a síntese e secreção da FSH e da LH são controladas por um 

mecanismo de feedback negativo (Figura 4) (Corpo Humano, 1998; OpenStax College, 2013; 

Seeley et al., 2014).  

 

Figura 4. Esquema representativo da regulação hormonal do sistema reprodutor masculino, controlada 
por um mecanismo de feedback negativo. Quando existe uma baixa concentração de testosterona no 
sangue, ocorre estimulação para secreção de GnRH que, por sua vez, estimula a produção e secreção 
de LH e FSH. A LH, ao ligar-se aos seus recetores nas células de Leydig, estimula a secreção de 
testosterona. Quando os níveis de testosterona são elevados, a testosterona liga-se aos recetores de 
androgénios, inibindo a síntese e secreção de GnRH e de LH (OpenStax College, 2013). Fonte: Seeley 
et al., 2003. 
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É nos túbulos seminíferos que ocorre a espermatogénese (Figura 5), desde a puberdade 

até ao fim da vida do indivíduo masculino, diminuindo em idade avançada (OpenStax College, 

2013). Este processo tem uma duração média de 65 a 75 dias e compreende a multiplicação 

das espermatogónias por divisão mitótica, a redução do número de cromossomas das células 

por divisão meiótica e a espermiogénese. Daí resulta o espermatozoide maturo (Jones e 

Lopez, 2006). No homem, são produzidos, em média, cerca de 100 a 300 milhões de 

espermatozoides por dia (OpenStax College, 2013). 

 

As espermatogónias, células germinativas diploides imaturas com 46 cromossomas 

(2n=46), migram para os testículos durante o desenvolvimento embrionário, localizando-se na 

periferia dos túbulos seminíferos. Existem as espermatogónias do tipo A e do tipo B. Após a 

puberdade, as do tipo A dividem-se mitoticamente, originando novas espermatogónias. As do 

tipo B seguem para um diferente tipo de divisão celular, a meiose, tornando-se um 

espermatócito primário após aumento do citoplasma (Jones e Lopez, 2006; Neto et al., 2016; 

OpenStax College, 2013). Cada espermatócito primário (2n=46) passa por uma primeira 

divisão nuclear meiótica, dita “reducional” por reduzir para metade o número de cromossomas, 

obtendo-se duas células filhas haploides, designadas de espermatócitos secundários. Estes 

apresentam 23 cromossomas (n=23) e cada cromossoma apresenta dois cromatídeos. Cada 

espermatócito secundário segue para a segunda divisão meiótica, dita “equacional”, 

resultando desse processo quatro células haploides no total, as espermátides, com um só 

Figura 5. Representação esquemática da espermatogénese. Durante a puberdade algumas 
espermatogónias seguem para meiose e tornam-se espermatócitos primários. Após a divisão meiótica I 
tornam-se espermatócitos secundários e depois da divisão meiótica II tornam-se espermátides. Por fim, 
as espermátides diferenciam-se em espermatozoides. Fonte: Azevedo, 2014. 
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cromatídeo por cromossoma. Normalmente, cada espermátide apresenta 22 autossomas e 1 

cromossoma sexual (Jones e Lopez, 2006; OpenStax College, 2013) (Figura 5).  

Por fim, dá-se a espermiogénese ou diferenciação. Nesta fase, através de um conjunto 

de eventos (Neto et al., 2016), as espermátides transformam-se em células altamente 

especializadas, os espermatozoides. Ocorre a condensação, alongamento e deslocação do 

núcleo para a periferia da célula; dá-se a formação do acrossoma, que contém enzimas 

necessárias à penetração no ovócito, derivado do Complexo de Golgi; origina-se o flagelo 

alongado, a partir de um dos centríolos e da reorganização destes; as mitocôndrias alojam-se 

em torno da porção proximal do flagelo; e, por último, dá-se a fagocitose de parte do 

citoplasma pelas células de Sertoli. Durante a espermiogénese, a cabeça dos 

espermatozoides fixa-se na membrana das células de Sertoli (Jones e Lopez, 2006; OpenStax 

College, 2013). 

Posteriormente, uma vez maduros na zona germinativa, são libertados no lúmen dos 

tubos seminíferos, ainda sem motilidade. Seguem para o epidídimo, com o fluído secretado 

pelas células de Sertoli, através de movimentos peristálticos. A deslocação dos 

espermatozoides ao longo do epidídimo dura até doze dias. Durante este percurso, terminam 

a sua maturação, permanecendo na extremidade final do epidídimo até uma ejaculação 

(Cornwall, 2008; Johnson e Varner, 1988; OpenStax College, 2013). 

 

1.3. Espermatozoide  

Os espermatozoides são células haploides diferenciadas (n=23) e desempenham um 

papel único na reprodução humana. Constituídos por cabeça, peça intermédia e cauda, 

apresentam entre 50 e 60 μm de comprimento e encontram-se revestidos na totalidade por 

uma membrana plasmática (Pesch e Bergmann, 2006; OpenStax College, 2013) (Figura 6).  

 

A cabeça do espermatozoide, com cerca de 4,0 a 4,5 μm de comprimento e 2,5 a 3,0 μm 

de largura, apresenta forma oval e achatada (WHO, 2010). Este tamanho é possível, uma vez 

que é constituída por um núcleo com cromatina extremamente condensada e muito pouco 

Figura 6. Representação esquemática de um espermatozoide humano, constituído por 3 partes: 
cabeça, peça intermédia e cauda. Adaptado de: Wikimedia Commons (2010).   



  I. INTRODUÇÃO 

10 
 

citoplasma. Podem ser encontradas pequenas cavidades de contorno irregular, entre 0,50 e 

0,75 μm, designadas de vacúolos nucleares, resultantes de defeitos na condensação da 

cromatina. A sua superfície é, em grande parte, revestida pelo acrossoma, uma estrutura que 

contém enzimas hidrolíticos, como a hialuronidase e a acrosina (Rovan, 2001, citado por 

Pesch e Bergmann, 2006). Estes enzimas preparam os espermatozoides para a fertilização, 

ao digerirem as secreções das mucosas do aparelho sexual feminino e da membrana externa 

do ovócito, a zona pelúcida. Assim, anomalias no acrossoma estão frequentemente 

associadas a espermiogénese anormal e infertilidade masculina (OpenStax College, 2013; 

Pesch e Bergmann, 2006; Seeley et al., 2014).  

A peça intermédia, com cerca de 5 μm, faz a ligação entre a cabeça e a cauda do 

espermatozoide. Contém inúmeras mitocôndrias compactadas numa bainha mitocondrial em 

hélice, necessárias à motilidade flagelar através da produção de ATP (Pesch e Bergmann, 

2006; Sutovsky e Manandhar, 2006). Cada mitocôndria do espermatozoide contém múltiplas 

cópias do genoma mitocondrial paterno (mtDNA paterno). No entanto, as mitocôndrias 

paternas são rapidamente degradadas no interior do óvulo fertilizado, nos primeiros estádios 

da embriogénese (Pyle et al., 2015). Estudos como o de Sutovsky et al. (2004) sugerem que 

esta degradação se dê por ubiquitinação.  

Nos humanos, a cauda apresenta cerca de 45 µm de comprimento e 0,5 µm de diâmetro, 

e consiste num flagelo responsável pela motilidade do espermatozoide (Ford, 2006; WHO, 

2010). O filamento axial do flagelo é formado a partir de um centríolo, nos últimos estádios da 

espermatogénese (OpenStax College, 2013). O flagelo é constituído por um esqueleto que 

contém microtúbulos e designa-se por axonema. O flagelo é semelhante a um cílio e o 

movimento dos microtúbulos, que se transmite de uns para os outros, determina o movimento 

da cauda e impele o espermatozoide para diante (Seeley et al., 2014). 

Os espermatozoides não são o único constituinte do sémen, existindo várias secreções 

com importantes funções que se acoplam aos espermatozoides ao longo do aparelho 

reprodutor masculino.  

 

1.4. Sémen  

Durante a ejaculação, o sémen é produzido a partir de uma suspensão com 

espermatozoides, diluídos em secreções dos órgãos sexuais acessórios (WHO, 2010).  

Primeiramente, são incorporadas aos espermatozoides as secreções das vesículas 

seminais, correspondentes a 60-70% do volume total do sémen. As secreções da vesícula 

seminal são espessas, mucoides e alcalinas. Contêm vários nutrientes, nomeadamente 

grandes quantidades de frutose, utilizados como fonte de energia pelos espermatozoides; 

prostaglandinas (sendo as principais, a PGE1 e a PGE2), capazes de desencadear 
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contrações uterinas, que ajudam os espermatozoides a chegar ao ovócito; e fibronectina e 

semenogelins 1 e 2 (principais proteínas do plasma seminal), que causando uma fraca 

coagulação do esperma, impedem que o líquido seminal escorra da vagina após ejaculação 

(Burgos, 1974; Gupta et al., 2017; OpenStax College, 2013; Rodríguez-Martínez et al., 2011; 

Seeley et al., 2014).  

De seguida, dá-se a junção das secreções da glândula prostática, que constituem 20-

30% do volume final. A glândula prostática secreta um fluído rico em componentes como ácido 

cítrico, zinco, cálcio, magnésio, antigénio específico da próstata (PSA, que hidrolisa as 

semenogelins), fosfatase ácida prostática (PAP), espermina e inibina prostática (Costello e 

Franklin, 2009; Folk et al., 1980; Haiman et al., 2013; Homonnai et al., 1978; Lilja e 

Abrahamsson, 1988; Rodríguez-Martínez et al., 2011). Contém também fatores de 

coagulação que convertem o fibrinogénio das vesículas seminais em fibrina. Isso resulta numa 

coagulação temporária que auxilia na retenção do sémen no sistema reprodutor feminino, 

providenciando tempo para utilização da frutose. Assim, este fluído alcalino fino e leitoso 

desempenha não só um papel crítico na coagulação, mas também na posterior 

descoagulação do sémen. A consequente liquefação ocorre por ação da fibrinolisina 

prostática que dissolve o coágulo, permitindo uma maior fluidez dos espermatozoides em 

direção ao ovócito (Drabovich et al., 2014; OpenStax College, 2013; Seeley et al., 2014).   

Momentos antes da ejaculação, são incorporadas as secreções bulbo-uretrais, que 

constituem cerca de 5% do volume final. Estas consistem num muco salino, com ácido siálico 

e galactose, que lubrifica a uretra e a vagina, e ajuda a limpar os resíduos de urina da uretra 

(Drabovich et al., 2014; OpenStax College, 2013; Seeley et al., 2014).  

Os restantes cerca de 5% do volume final do ejaculado correspondem a secreções dos 

epidídimos/testículos, onde se encontram os espermatozoides (Gupta et al., 2017).  

Todas estas secreções são essenciais para uma boa fertilidade, permitindo nutrir e 

facilitar a movimentação dos espermatozoides no sistema reprodutor feminino, e neutralizar a 

acidez da uretra e das secreções ácidas testiculares e vaginais (prejudiciais aos 

espermatozoides) (Burgos, 1974; Gupta et al., 2017; Seeley et al., 2014). 

 

2. Avaliação da qualidade espermática 

Por rotina clínica, a qualidade espermática é essencialmente avaliada com base na 

análise de sémen, através do espermograma, acoplado a análises bioquímicas e, por vezes, 

estudos citogenéticos.  

 

2.1. Parâmetros espermáticos 

A análise dos parâmetros espermáticos permite a obtenção de dados clínicos importantes 

para a avaliação do indivíduo, ainda que limitados, e, de acordo com o manual de análise de 
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sémen da OMS, não se deve caraterizar a qualidade espermática de um indivíduo com base 

num único espermograma (Simon et al., 2017; WHO, 2010). De entre os parâmetros 

analisados, encontram-se a liquefação, a viscosidade, o cheiro, a cor, o volume, o pH, a 

motilidade, a vitalidade/hipoosmolaridade, a morfologia e a concentração espermática (WHO, 

2010) (Quadro 1). Após a análise de duas ou três amostras de um mesmo dador, pode ser 

possível detetar alterações espermáticas consistentes capazes de indicar um diagnóstico 

clínico (WHO, 2010).  

 

Quadro 1. Valores de referência para os parâmetros espermáticos, segundo o manual de análise de 
sémen da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010). SPZ- espermatozoides. 

Parâmetros Espermáticos 
Valores de Referência 

(WHO, 2010) 

Volume ≥ 1,5 mL 

pH ≥ 7.2 
Motilidade 

 Progressivos (PR) 
 Não-Progressivos (NP) 
 Imóveis (IM) 

(PR) ≥ 32% 

Motilidade Total (PR+NP) ≥ 40% 

Vitalidade ≥ 58% 
Morfologia 

 Típicos 
 Cabeças anómalas 
 Peças Intermédias anómalas 
 Caudas anómalas 
 Restos Citoplasmáticos 

 
≥ 4% 

Concentração 
 Por mL 
 Por ejaculado 

≥ 15 x 10
6 

SPZ 

≥ 39 x 10
6 

SPZ 
 

A liquefação é dos primeiros parâmetros a serem analisados. Quando o sémen não 

liquefaz dentro de 60 minutos pode ser sinal de ausência de um componente prostático no 

ejaculado ou sinal de infeção nas glândulas acessórias (Pires, 1998).  

A viscosidade é também um parâmetro importante, uma vez que alterações neste 

parâmetro podem dever-se a disfunções das glândulas acessórias (WHO, 2010). Uma 

amostra com viscosidade aumentada pode estar relacionada com a infertilidade, dado que o 

sémen pode sair mais facilmente da vagina e os espermatozoides terão o seu movimento 

condicionado, com uma passagem pelo muco cervical dificultada.  

O cheiro é outro dos parâmetros analisados. Por norma, as amostras apresentam um 

cheiro caraterístico, “sui generis”, no entanto, um odor muito forte, putrefacto, pode ser sinal 

de uma infeção (Pires, 1998).  

A cor também pode dar indicações clínicas sobre o indivíduo. Amostras que não 

apresentem uma cor bege acinzentada, podem indiciar alguma patologia a nível das glândulas 
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sexuais acessórias ou alguma anomalia em geral (Sitzmann et al., 2008). Nessas situações, 

a amostra poderá ter uma cor esbranquiçada, devido à presença de uma elevada quantidade 

de leucócitos (leucospermia) (Pires, 1998); amarelo clara, devido à presença de urina no 

ejaculado (Pires, 1998) ou a um aumento da concentração de flavoproteínas produzidas nas 

vesículas seminais, causado por longos períodos de abstinência sexual (ESHRE, 2011); 

amarelo brilhante, refletindo, por exemplo, doenças graves do fígado (Pires, 1998); ou 

vermelha, indicando a presença de sangue no ejaculado, que se pode dever, por exemplo, a 

infeções nas vesículas seminais e/ou próstata ou traumas durante a ejaculação (Pires, 1998). 

Vitaminas e certos fármacos, como a fenazopiridina, por exemplo, também podem promover 

cores diferentes (Jeyendran, 2003). 

O volume é um parâmetro espermático importante, nomeadamente para a determinação 

do número de espermatozoides no ejaculado. Ejaculados com volume inferior a 1,5 mL são 

caraterísticos de obstruções no ducto ejaculatório ou ausência bilateral congénita dos canais 

deferentes, condição em que as vesículas seminais não se encontram totalmente 

desenvolvidas (WHO, 2010). Um volume reduzido pode também dever-se à perda de uma 

fração do ejaculado, ejaculação parcialmente retrógrada, patologia nas glândulas sexuais 

acessórias, deficiência em androgénios (Jr. e Garcia-Gil, 2018; Sitzmann et al., 2008; WHO, 

2010) ou a um período de abstinência sexual insuficiente (Jeyendran, 2003; Jr. e Garcia-Gil, 

2018). Por outro lado, uma amostra muito volumosa pode resultar de exsudação em caso de 

inflamação dos órgãos acessórios. Quando o paciente não apresenta qualquer ejaculado ou 

tem ejaculação retrógrada, classifica-se como aspermia (WHO, 2010).  

O pH reflete o equilíbrio entre o pH das diferentes secreções das glândulas acessórias. 

Valores de pH inferiores a 7.0, quando associados a um reduzido volume e a uma baixa 

concentração espermática, podem indicar obstruções no ducto ejaculatório ou ausência 

bilateral congénita dos canais deferentes (WHO, 2010). Valores de pH elevados providenciam 

pouca informação clínica, uma vez que, com o tempo, o tampão natural diminui, aumentando 

o pH da amostra (WHO, 2010). 

Embora estes sejam fatores com relevância para diagnóstico de determinadas patologias, 

é com base nos parâmetros microscópicos que se estabelece a nomenclatura relativa à 

qualidade espermática (WHO, 2010) (Quadro 2).  

A motilidade diz respeito à capacidade de movimento dos espermatozoides. Segundo 

os critérios da OMS, uma amostra espermática normal tem de apresentar uma motilidade total 

igual ou superior a 40% e, no mínimo, 32% de espermatozoides com progressão (WHO, 

2010). Ainda assim, a maioria dos homens inférteis apresenta uma percentagem de 

espermatozoides móveis superior a 42%. A existência de menos de 10 milhões de 

espermatozoides móveis por ejaculado está associada a uma reduzida taxa de gravidez, 
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mesmo recorrendo à inseminação intrauterina (IUI) (Jr. e Garcia-Gil, 2018). Quando a amostra 

apresenta valores de motilidade inferiores aos de referência, está-se perante uma 

astenozoospermia. Pode ser causada, entre outros, por liquefação insuficiente, viscosidade 

aumentada, infeções no fluído seminal, doenças autoimunes, defeitos estruturais da cauda do 

espermatozoide, obstruções parciais e longos períodos de abstinência sexual (AlAwlaqi e 

Hammadeh, 2017; Leme, 2016a). Pode também dever-se a contaminação do frasco de 

recolha, por detergentes, por exemplo (Pires, 1998). 

A vitalidade dos espermatozoides é avaliada com base na integridade da membrana 

celular. A hipoosmolaridade avalia também este parâmetro. Valores muito baixos de vitalidade 

e elevados de espermatozoides imóveis correspondem a uma necrozoospermia, podendo ser 

um indicador de patologias nos epidídimos. Quando todos os espermatozoides estão mortos, 

está-se perante uma necrozoospermia severa (Negri et al., 2013). É possível que reflita 

também uma má recolha de amostra, com contaminação do frasco coletor ou uso de 

lubrificante não aconselhado (Gurevich, 2017).  

Segue-se a morfologia espermática. Segundo a OMS, um espermatozoide considerado 

morfologicamente normal (típico) deve apresentar uma cabeça oval, com comprimento entre 

4,0 e 4,5 µm e com largura entre 2,5 e 3,0 µm, uma região acrossómica bem definida, 

ocupando 40-70% da cabeça, e não pode possuir mais de 2 vacúolos pequenos ou 1 grande 

na cabeça. Também não pode possuir defeitos em qualquer uma das outras regiões que o 

constitui. Assim, a peça intermédia tem de se localizar centrada e com comprimento 

semelhante à cabeça, ter formato regular e não pode apresentar resíduos citoplasmáticos que 

ocupem mais de 20% do tamanho da cabeça, e a cauda tem de possuir cerca de 45 µm, ser 

mais estreita que a peça intermédia e não pode estar quebrada. Quando a percentagem de 

espermatozoides morfologicamente normais é inferior a 4%, está-se perante uma 

teratozoospermia (WHO, 2010). Anomalias morfológicas parecem estar associadas a 

infeções, desequilíbrios hormonais ou fatores genéticos (Pires, 1998). 

Por fim, determina-se ainda a concentração espermática. Quando esta é inferior a 

15×106 espermatozoides/mL e 39×106 espermatozoides/ejaculado, está-se perante uma 

oligozoospermia (WHO, 2010). Essa alteração pode dever-se a problemas hormonais ou 

disfunções testiculares que podem ter sido causadas por varicocelo, medicação, estilo de 

vida, abuso de anabolizantes ou doenças testiculares de infância/juventude (Leme, 2016b). 

Concentrações inferiores a 5×106 espermatozoides/mL são a base de diagnóstico para 

oligozoospermia grave. Quando não existem espermatozoides no ejaculado, designa-se por 

azoospermia (WHO, 2010). Nesses casos, o problema pode ter por base alterações 

genéticas, devendo ser realizada a análise genética ao cariótipo e a microdeleções no 
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cromossoma Y (Jr. e Garcia-Gil, 2018; Leme, 2016b). Segundo García et al. (2012), quando 

a concentração é superior a 250 milhões por mililitro, está-se perante uma polizoospermia.   

Quando existem mais de 5 milhões de espermatozoides móveis viáveis por ejaculado, 

com mais de 4% de formas normais, a amostra pode ser usada para IUI ou fertilização in vitro 

(IVF). Quando a concentração de espermatozoides móveis é baixa (<5x106 SPZ/ejaculado) e 

a morfologia normal inferior a 4%, um único espermatozoide pode ser injetado no citoplasma 

do oócito (ICSI) (Nijs e Ombelet, 2000). 

 

Quadro 2. Nomenclatura relacionada com a qualidade espermática. Adaptado de WHO, 2010. 

Designação Alterações espermáticas 

Aspermia Ausência de ejaculado (ou ejaculação retrógrada) 

Normozoospermia 

Concentração/total de espermatozoides no ejaculado, 
e percentagens de espermatozoides progressivos e de 
morfologia normal iguais ou a cima dos valores de 
referência  

Astenozoospermia 
Percentagem de espermatozoides progressivos inferior 
ao valor de referência  

Teratozoospermia 
Percentagem de espermatozoides de morfologia 
normal inferior ao valor de referência 

Oligozoospermia 
Concentração/total de espermatozoides no ejaculado 
inferior ao valor de referência 

Azoospermia Inexistência de espermatozoides no ejaculado 

Criptozoospermia 
Espermatozoides não visíveis na amostra a fresco, 
mas observados no pellet após criopreservação 

Necrozoospermia 
Reduzida percentagem de espermatozoides viáveis e 
elevada percentagem de espermatozoides imóveis no 
ejaculado 

Astenoteratozoospermia 
Percentagens de espermatozoides progressivos e de 
espermatozoides de morfologia normal inferiores aos 
valores de referência 

Oligoastenozoospermia 
Concentração/total de espermatozoides no ejaculado e 
percentagem de espermatozoides progressivos 
inferiores aos valores de referência 

Oligoteratozoospermia 
Concentração/total de espermatozoides no ejaculado e 
percentagem de espermatozoides de morfologia 
normal inferiores aos valores de referência 

Oligoastenoteratozoospermia 
Concentração/total de espermatozoides no ejaculado, 
e percentagens de espermatozoides progressivos e de 
morfologia normal inferiores aos valores de referência 

Hemospermia Presença de eritrócitos no ejaculado 

Leucospermia 
Presença de leucócitos no ejaculado acima de 
1x106/mL 
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2.2. Outros fatores intervenientes na qualidade espermática 

Existem outros aspetos intrínsecos aos espermatozoides que não se conseguem avaliar 

através do espermograma e que podem ter implicações na reprodução. Entre esses aspetos, 

encontram-se os danos no DNA, a atividade mitocondrial, a capacitação espermática e reação 

acrossómica, e o stresse oxidativo (Lozano et al., 2009; Mocé e Graham, 2008). O estudo do 

estilo de vida dos dadores é igualmente relevante, dado diversos estudos o correlacionarem 

com a qualidade espermática (Mocé e Graham, 2008; Alom et al., 2018).  

 

2.2.1. Danos no DNA 

Os danos na cromatina surgem, essencialmente, devido a falhas na protaminação 

durante a espermiogénese, ao stresse oxidativo e/ou a apoptose na espermatogénese 

(Dinkelman-Smit, 2018; Ribas-Maynou et al., 2013a; Sakkas e Alvarez, 2010).  

A integridade do DNA espermático é considerada essencial para uma fecundação e 

gravidez bem sucedidas (Aitken et al., 2014; Lozano et al., 2009; Simon et al., 2017). 

Comparando com o sémen de homens férteis, o sémen de homens inférteis pode apresentar 

uma maior quantidade de espécies reativas de oxigénio (ROS) que são radicais livres e 

peróxidos que derivam do metabolismo do oxigénio, altamente instáveis, maioritariamente 

produzidos por leucócitos e espermatozoides imaturos e morfologicamente anormais. Entre 

eles, destacam-se os radicais superóxido e hidroxilo, e o peróxido de hidrogénio. Embora em 

níveis controlados sejam essenciais para um bom funcionamento espermático, concentrações 

elevadas promovem o stresse oxidativo que tem sido associado a mutações pontuais e 

quebras no DNA, de cadeia simples e dupla, afetando a fertilidade (Amaral et al., 2013; Saalu, 

2010; Xie et al., 2018). O sémen de homens inférteis também apresenta, geralmente, uma 

elevada taxa de fragmentação do DNA. A fragmentação do DNA encontra-se associada a 

uma menor qualidade espermática (apresentando correlação negativa com a motilidade, 

morfologia e concentração espermática), a uma menor probabilidade de gestação e, apesar 

de não se conhecer ao certo o motivo, a aborto recorrente (Eisenberg e Meldrum, 2017; 

Kirkman-Brown e De Jonge, 2017; Lozano et al., 2009). O facto de elevados danos no DNA 

estarem associados a aborto espontâneo sugere, segundo Carlini et al. (2017), que quanto 

mais danos espermáticos existirem, maior é a probabilidade de ocorrer a perda de genes 

essenciais para um correto desenvolvimento embrionário. É de notar que o ovócito tem a 

capacidade de reparar alterações do DNA espermático, como quebras de cadeia, 

desemparelhamento de bases e bases em falta. No entanto, não tem capacidade para reparar 

alterações da estrutura terciária e descondensação do núcleo. Além disso, a capacidade de 

reparação do ovócito diminui com a idade, principalmente a partir dos 35 anos. Há assim a 

possibilidade de algumas alterações do DNA não serem reparadas, com possíveis 
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consequências negativas a nível da embriogénese (Kumar et al., 2012; Menezo et al., 2017; 

Sakkas e Alvarez, 2010). 

Torna-se, por isso, importante estudar os danos no DNA espermático, como 

complemento da avaliação da qualidade espermática.  

Atualmente, os quatro métodos mais utilizados são o Ensaio do Cometa, a Técnica de 

TUNEL, o Ensaio de Estrutura da Cromatina Espermática (SCSA) e o Teste da Dispersão da 

Cromatina Espermática (SCD) (Simon et al., 2017). Ribas-Maynou et al. (2013a) 

determinaram que o Ensaio do Cometa Alcalino é o que apresenta um maior fator preditivo 

da infertilidade masculina, seguido do TUNEL, SCD e SCSA, ainda que a SCSA seja a técnica 

mais fácil de validar e estandardizar.  

 

2.2.2. Atividade Mitocondrial  

As mitocôndrias são uma importante fonte de energia para os espermatozoides e 

encontram-se localizadas estrategicamente na peça intermédia. O ATP gerado por 

fosforilação oxidativa no interior da membrana mitocondrial é transferido para os microtúbulos, 

disponibilizando energia para os filamentos da cauda, o que permite a motilidade do 

espermatozoide. As membranas mitocondriais devem, como tal, permanecer intactas e 

funcionais de modo a permitir o bom funcionamento da célula (Ford, 2006; Nascimento et al., 

2008). Ainda assim, existe outra fonte de ATP, a glicólise, que ocorre ao longo da cauda do 

espermatozoide (Ferramosca e Zara, 2014; Ford, 2006; Pesch e Bergmann, 2006; Sutovsky 

e Manandhar, 2006). Apesar da fosforilação oxidativa ser mais eficiente que a glicólise na 

produção de ATP, há algumas dúvidas quanto à capacidade de difusão desta molécula da 

peça intermédia para os segmentos distais da cauda (Ford, 2006; Nascimento et al., 2008). 

Enquanto alguns autores enfatizam a importância das mitocôndrias na produção aeróbica de 

energia (Ferramosca et al., 2012), outros propõem que a glicólise é a principal fonte de energia 

dos espermatozoides (Miki et al., 2004; Narisawa et al., 2002; Turner, 2005). O mais provável 

é que os espermatozoides ajustem o fluxo glicolítico e a respiração metabólica consoante o 

seu estado metabólico, alterando a fonte de ATP de acordo com a disponibilidade de 

substratos e/ou concentração de oxigénio na célula (Ferramosca e Zara, 2014). Alterações 

nas mitocôndrias, como mutações no mtDNA, danos na membrana mitocondrial e 

modificações do potencial de membrana (que levam à diminuição do ATP), interferem com as 

caraterísticas espermáticas (nomeadamente, motilidade) e, consequentemente, com a 

fertilidade masculina (Vaz et al., 2018).  

Existem várias técnicas que permitem a avaliação do potencial mitocondrial, 

nomeadamente por citometria de fluxo, recorrendo-se a sondas catiónicas como DiOC6(3), 

rodamina 123, MitoTracker, JC-1, entre outras, que se acumulam nas mitocôndrias 
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dependendo do potencial de membrana mitocondrial (Amaral e Ramalho-Santos, 2010; 

Marchetti et al., 2002). A sonda JC-1, por exemplo, permite a marcação das mitocôndrias de 

acordo com o seu potencial de membrana e, consequente, deteção da despolarização 

mitocondrial. A sonda encontra-se na sua forma monomérica (≈ 525 nm), mas quanto maior 

for o potencial mitocondrial, maior será a agregação da sonda nas mitocôndrias, emitindo na 

zona dos 590 nm. Assim, esta sonda exibe uma acumulação dependente do potencial 

mitocondrial, indicada por um deslocamento da emissão de fluorescência do verde (≈ 525 

nm) para o vermelho (≈ 590 nm) e vice-versa. (Johannisson et al., 2018). No entanto, também 

podem ser avaliadas alterações no potencial de membrana ou simplesmente a existência ou 

não de potencial mitocondrial, através de microscopia de fluorescência, recorrendo ao mesmo 

tipo de sondas específicas (Amaral e Ramalho-Santos, 2010; Lobascio et al., 2015).  

 

2.2.3. Estilo de vida 

A exposição ocupacional a pesticidas, herbicidas, materiais pesados, outros químicos e 

fontes de calor já foi associada a diagnósticos de qualidade espermática diminuída e casos 

de infertilidade (Aitken et al., 2004; Sharma et al., 2013). Foi observado que o aumento 

prolongado da temperatura de 1,0-1,6ºC foi capaz de induzir apoptose nas células 

germinativas, alterações na motilidade e morfologia espermática, e redução do número de 

espermatozoides (Garolla et al., 2015; Jung e Schuppe, 2007; Mieusset et al., 1987). 

O mesmo sucede com o tabaco, capaz de causar stresse oxidativo e, consequentemente, 

danos no DNA espermático, com fumadores a apresentarem cerca de 6% mais de danos no 

DNA em comparação com não fumadores (Jr. e Garcia-Gil, 2018; Sepaniak et al., 2006), bem 

como uma menor motilidade e concentração espermática, e uma maior morfologia anormal 

(Dai et al., 2015).  

Está descrito que o consumo de álcool a longo prazo associado a doença hepática pode 

perturbar o metabolismo hormonal, afetando a fertilidade. O consumo a curto prazo também 

já foi associado à diminuição da concentração espermática, do número total de 

espermatozoides móveis no ejaculado e da morfologia normal (Jensen et al., 2014).  

O índice de massa corporal (IMC) também poderá influenciar a infertilidade de um 

indivíduo. A nível do aparelho reprodutor masculino, a obesidade pode interferir na 

espermatogénese devido ao aumento da temperatura escrotal e de ROS, e na alteração dos 

níveis hormonais. Estas alterações estão frequentemente associadas à diminuição da 

concentração espermática, da motilidade e da morfologia típica dos espermatozoides, bem 

como ao aumento de danos no DNA nos gâmetas. Assim, embora haja controvérsia na 

literatura, parece existir uma correlação negativa entre o IMC e os parâmetros seminais (Kahn 

e Brannigan, 2017; MacDonald et al., 2009).  
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Determinados fármacos podem também interferir na fertilidade masculina. Testosterona 

exógena, cetoconazol (antimicótico ou antifúngico), bloqueadores do canal de cálcio 

(utilizados para tratamento de algumas doenças cardiovasculares e hipertensão), 

bloqueadores alfa (utilizados no tratamento da hipertensão arterial e adenoma da próstata) e 

antiepiléticos são alguns dos fármacos que podem conduzir à alteração de parâmetros 

espermáticos (Jr. e Garcia-Gil, 2018).  

 

3. Criopreservação 

Os espermatozoides sobrevivem por várias semanas nos ductos genitais masculinos. 

Todavia, após ejaculação, resistem, no máximo, até 48h à temperatura ambiente. A 

temperaturas mais baixas, podem ser armazenados durante algumas semanas, mas quando 

criopreservados a baixo dos 100ºC, os espermatozoides podem ser armazenados durante 

anos sem perderem a sua capacidade de fertilização (Guyton e Hall, 1996; Kopeika et al., 

2015). Horne et al. (2004) descreveram um nado vivo após injeção intracitoplasmática com 

espermatozoides criopreservados por 21 anos, e Feldschuh et al. (2005) dois nados vivos 

após duas inseminações intrauterinas com espermatozoides criopreservados por 21 e 28 

anos, respetivamente. Assim, as tecnologias de criopreservação representam a possibilidade 

de ultrapassar tradicionais obstáculos da reprodução como a idade, morte e maturação 

assíncrona ou (in)disponibilidade das células reprodutivas femininas e masculinas (Tiitinen, 

2012). A criopreservação de sémen é, por isso, um modo de se “preservar a fertilidade” 

masculina antes de indivíduos iniciarem processos de quimioterapia, radioterapia, mudança 

de sexo ou qualquer procedimento cirúrgico que possa afetar a sua fertilidade, causando, por 

exemplo, falência da função testicular ou disfunção ejaculatória (Donnelly et al., 2001a). Mais 

comummente, esta técnica encontra-se associada à doação de sémen para programas de 

inseminação. A criopreservação mostra-se ainda como uma opção para armazenamento de 

amostras de pacientes azoospérmicos que já foram sujeitos a biópsias testiculares/ aspiração 

testicular ou dos epidídimos para obtenção de espermatozoides, de modo a evitar que sejam 

sujeitos a estes procedimentos repetidamente, sob pena de poder causar dano testicular 

(Schachter-safrai et al., 2017). 

Apesar das inúmeras vantagens, a criopreservação encontra-se associada a um impacto 

estrutural e funcional da célula espermática. As consequências desta técnica variam de grau 

entre diferentes indivíduos e consoante as metodologias utilizadas (Kopeika et al., 2015). A 

criopreservação contribui para a formação de cristais de gelo extracelulares, alterações na 

permeabilidade da membrana (durante o (des)congelamento da amostra espermática), 

aumento do stresse oxidativo e ocorrência de choques osmóticos devido à adição e remoção 
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de crioprotetor (Creemers et al., 2011; Gupta et al., 2018; Nijs e Ombelet, 2001; O’Connell et 

al., 2002). 

Está reportado que a criopreservação causa alterações ao nível da vitalidade, morfologia 

espermática, potencial mitocondrial e, consequentemente, motilidade. A motilidade é o 

parâmetro mais afetado pela criopreservação, havendo registos de diminuições até 75% (Nijs 

e Ombelet, 2001; O’Connell et al., 2002).  Com a criopreservação ocorrem alterações na 

fluidez da membrana e no potencial mitocondrial que podem causar a produção de ROS e, 

consequentemente, o aumento dos danos no DNA espermático. A criopreservação pode 

ainda levar à descondensação da cromatina e à redução do acrossoma (Talwar e Ghosh, 

2018; Xie et al., 2018). 

Relativamente à influência da criopreservação no DNA dos espermatozoides, não existe 

um consenso. Alguns autores defendem que, no geral, os danos aumentam (Spano et al., 

1999; Thomson et al., 2009a), enquanto outros defendem que aumentam apenas em 

indivíduos inférteis (Kalthur et al., 2008; Talwar e Ghosh, 2018). Uma terceira linha de 

pensamento defende que a criopreservação não tem qualquer impacto a nível dos danos no 

DNA (Isachenko et al., 2004a).  

Diversos fatores biológicos e técnicos podem interferir na otimização dos protocolos de 

criopreservação (Walters et al., 2009). A eficácia de determinado protocolo de criopreservação 

pode variar entre amostras do mesmo indivíduo. Isto é passível de ocorrer, dado que a 

qualidade espermática de um indivíduo pode variar consoante os dias de abstinência que 

apresenta, idade e momento em que realiza o espermograma. Não estranhamente, existe 

também uma enorme variabilidade interindividual, consoante a qualidade espermática e 

fatores genéticos dos indivíduos. A nível técnico, esses fatores consistem, essencialmente, 

em 6 aspetos: crioprotetor escolhido, adição/remoção do crioprotetor, taxa de congelamento, 

armazenamento, tempo de armazenamento e modo de descongelamento (Gupta et al., 2018; 

Keel e Webster, 1990).  

 

3.1. Métodos de criopreservação 

A taxa de congelamento (diminuição da temperatura por minuto) ótima varia consoante o 

tipo de células. Os espermatozoides humanos têm uma taxa de congelamento ótima de, 

aproximadamente, 10ºC/min (Walters et al., 2009). 

Os métodos standard têm taxas de congelamento de 1-10ºC/min (Walters et al., 2009), 

tentando-se até hoje diminuir as consequências adversas da criopreservação (Vaz et al., 

2018). Porém, não parece existir muita diferença na taxa de sobrevivência dos 

espermatozoides entre taxas de congelamento de 1ºC/min até 100ºC/min (Henry et al., 1993; 

Noiles et al., 1993). A técnica mais utilizada passa por colocar as amostras, com crioprotetor 
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adicionado gota a gota, em vapores de azoto líquido (≈ -80ºC)  e, de seguida, imergi-las em 

azoto líquido (≈ -196ºC) (Creemers et al., 2011; Talwar e Ghosh, 2018). Sendo um 

procedimento razoavelmente rápido, tem por objetivo minimizar a toxicidade causada pelo 

crioprotetor e inibir a formação de cristais de gelo (Gupta et al., 2018; Nallella et al., 2004).  

Algumas clínicas optam pela criopreservação com taxas de arrefecimento lentas e 

graduais, obtendo resultados semelhantes aos do método rápido. Este foi um método já 

proposto por Behrman e Sawada (1966). O maior problema destas técnicas é a formação de 

cristais de gelo caso o congelamento seja muito rápido, ou o cell shrinkage caso seja muito 

lento (Gupta et al., 2018).  

Tanto nos métodos de criopreservação rápidos, como nos métodos de criopreservação 

lentos, a criopreservação não é controlada. Algumas clínicas começam, por isso, a investir na 

criopreservação automatizada, pois apesar do equipamento ser de elevado custo, permite 

vários protocolos de congelamento, o procedimento é mais simples, estandardizado e menos 

perigoso, dado haver uma menor exposição do operador ao azoto líquido. A longo prazo o 

investimento acaba por ser recuperado (Cavalcante et al., 2006; Creemers et al., 2011; Gupta 

et al., 2018).  

Desenvolver a vitrificação de sémen (colocação direta da amostra em azoto líquido) tem 

sido um dos grandes objetivos dos criobiologistas. Com taxas de congelamento superiores a 

1000ºC/min, este procedimento, teoricamente barato e simples, seria rápido e provocaria 

poucos danos celulares. Contudo, dada a elevada taxa de congelamento necessária, a técnica 

ainda não se encontra otimizada para aplicação em amostras espermáticas (Fahy et al., 2004; 

Hosseini et al., 2018; Walters et al., 2009). O uso de crioprotetores também não é adequado, 

pois para além da sua concentração competir negativamente com a taxa de arrefecimento, 

que tem de ser rápida, esta pode mesmo tornar-se tóxica para as células, dado o reduzido 

volume de amostra a ser criopreservado (Hosseini et al., 2018; Vutyavanich et al., 2010; 

Walters et al., 2009). Um estudo realizado por Duty et al. (2002) mostrou que, quando as 

amostras eram colocadas diretamente em NL, os danos no DNA medidos por Ensaio do 

Cometa após criopreservação eram semelhantes aos registados nas amostras a fresco, 

enquanto que quando as amostras eram criopreservadas por um método lento automatizado 

com ou sem crioprotetor os danos no DNA eram superiores. Lusignan et al. (2018) também 

avaliaram o impacto da colocação direta das amostras a -80ºC e de vários métodos de 

criopreservação rápidos com crioprotetor na fragmentação do DNA espermático, pela técnica 

de TUNEL. Embora a fragmentação tenha aumentado significativamente após 

criopreservação, os métodos não apresentaram diferenças significativas entre eles.  

O descongelamento da célula é uma etapa tão ou mais importante que o processo de 

congelamento, devendo-se reidratar a célula e remover o crioprotetor, de modo gradual, 
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evitando-se o choque osmótico (Kopeika et al., 2015). Grande parte dos fatores que levam a 

consequências adversas na criopreservação ocorrem durante o descongelamento da amostra 

(Gupta et al., 2018).  

Por norma, quando aplicados métodos de congelamento lento, o descongelamento deve 

ser lento, por exemplo, a temperatura ambiente; quando o protocolo aplicado é de 

congelamento rápido, o descongelamento também o deve ser, por exemplo, a 37ºC (Alcalá, 

2018). 

 

3.2. Técnicas associadas aos protocolos de criopreservação 

Os protocolos de criopreservação são, geralmente, acoplados a um tratamento da 

amostra espermática. Esse tratamento pode ser realizado por swim-up ou por gradiente de 

Percoll, com o objetivo de selecionar os melhores espermatozoides e eliminar leucócitos, o 

plasma seminal e espermatozoides mortos ou de fraca qualidade que estão associados a uma 

maior produção de ROS (Gupta et al., 2018). Enquanto o swim-up seleciona os 

espermatozoides com melhor motilidade, o gradiente de Percoll, por gradiente de densidade, 

seleciona os de melhor motilidade e morfologia (Creemers et al., 2011; Esteves et al., 2000; 

Lozano et al., 2009). 

A literatura não é concordante quanto à etapa do protocolo em que se deve tratar a 

amostra (antes ou após criopreservação), nem quanto aos efeitos destas técnicas no DNA 

espermático. Enquanto alguns autores afirmam que a cromatina é afetada com estas técnicas, 

outros afirmam que existe uma menor percentagem de espermatozoides com DNA 

fragmentado na amostra após tratamento. Esta não é ainda a melhor opção para situações 

de oligozoospermia, pois à partida a amostra já não possui muitos espermatozoides 

(Creemers et al., 2011; Esteves et al., 2000; Jeamanukoolkit et al., 2017; Lozano et al., 2009; 

Rios et al., 2018). 

 

3.3. Crioprotetor 

O crioprotetor permite a proteção das células durante o processo de criopreservação, 

aumentando a permeabilização e a concentração de solutos no interior da célula. Deve ser 

adicionado gota a gota, agitando a cada adição, pois uma rápida diluição pode afetar 

severamente os espermatozoides (Gupta et al., 2018).  

Os crioprotetores variam de constituição consoante o fabricante. Alguns dos constituintes 

mais comuns são a glicina, que promove a motilidade espermática e a integridade 

acrossómica e da membrana, após descongelamento da amostra; o bicarbonato, que 

mimetiza as condições in vivo, promovendo também a motilidade; a solução de albumina 

humana, que age como antioxidante, eliminador de iões em excesso, reservatório para 
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colesteróis, ácidos gordos e vitaminas, e ainda evita a agregação dos espermatozoides, 

nomeadamente ao equipamento técnico; o substituto sintético de soro (SSR) também 

costuma ser utilizado, como fator pro-surviving; e o glicerol, a sacarose e a gema de ovo, que 

atuam como agentes protetores. Meios de lavagem de amostras espermáticas também 

costumam conter alguns destes componentes (Creemers et al., 2011; Origio, Sperm Freezing 

Medium, 2017; Origio, Sperm Preparation Medium, 2017). 

O crioprotetor pode tornar-se tóxico para as células. Ainda que os efeitos da toxicidade 

possam parecer diminuídos quando as células se encontram criopreservadas, pois a baixas 

temperaturas apresentam um metabolismo lento, a temperaturas mais elevadas, como 

durante o descongelamento, os efeitos da toxicidade são notáveis caso tenham sido usadas 

concentrações elevadas de crioprotetor. O decréscimo da motilidade pode ser uma 

consequência (Gupta et al., 2018; Kopeika et al., 2015; Nallella et al., 2004). 

A literatura também permanece controversa quanto à influência do crioprotetor nos danos 

do DNA espermático. Enquanto alguns trabalhos indicam que o crioprotetor pode contribuir 

para um aumento dos danos no DNA devido à produção de ROS que aumenta com o choque 

osmótico (Ball, 2008; McCarthy et al., 2010; Xie et al., 2018), certos autores não observaram 

qualquer influência negativa da sua adição (Raad et al., 2018). 

 

3.4. Armazenamento  

As amostras espermáticas podem ser criopreservadas em palhetas ou criotubos de 

plástico (Walters et al., 2009). Originalmente, também eram usadas ampolas de vidro. No 

entanto, a sua área superficial era pequena em relação ao volume, eram seladas à chama e 

a probabilidade de partirem durante o processo de criopreservação era elevada, pelo que 

caíram em desuso (Brotherton, 1990). As palhetas são indicadas como sendo à prova de 

bactérias e vírus, e resistentes a -196ºC (Nijs e Ombelet, 2001; WHO, 2010). As mais usadas 

são de 0,25 e 0,50 mL e, na prática, por serem estreitas, permitem que a amostra congele e 

descongele mais rapidamente, e de um modo mais uniforme que os criotubos. Os criotubos 

estão disponíveis em vários volumes, nomeadamente, 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 mL (Walters et al., 

2009). Recentemente, foram desenvolvidas micro-palhetas (LSL straws), mais adequadas 

para a criopreservação de amostras de indivíduos com oligozoospermia severa ou 

provenientes de biópsias testiculares. Com um volume máximo de 50 a 100 µL, estas palhetas 

permitem obter uma maior motilidade após criopreservação do que as palhetas comuns (Liu 

et al., 2014; Liu et al., 2017). O mesmo método de criopreservação pode apresentar eficiências 

diferentes consoante o tipo de dispositivo de armazenamento escolhido. Cavalcante et al. 

(2006) concluíram que os criotubos são mais adequados do que as palhetas, quando aplicado 

um método de criopreservação lento automatizado ou rápido. 
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3.5. Tempo de armazenamento 

Vários estudos mostraram que o tempo que as amostras permanecem criopreservadas 

influencia alguns parâmetros espermáticos. Edelstein et al. (2008) avaliaram os efeitos de 

períodos de criopreservação de longo prazo. Embora não tivessem registado diferenças a 

nível dos danos no DNA entre amostras criopreservadas 1-5 anos e amostras criopreservadas 

mais que 5 anos, registaram melhor motilidade nas primeiras. Por sua vez, Yogev et al. (2010), 

que estudaram a influência do tempo de criopreservação na concentração de 

espermatozoides progressivos, concluíram que a criopreservação a médio e longo prazo não 

influenciaria estatisticamente a concentração de espermatozoides progressivos na amostra.  

Já em 1998 havia preocupação quanto à influência do período de criopreservação na 

qualidade espermática. Trummer et al. (1998) concluíram que o mesmo período de 

criopreservação pode ter consequências diferentes numa mesma amostra, dependendo do 

método de criopreservação aplicado. Estes avaliaram os efeitos de períodos de 

criopreservação de curto prazo, como 1 semana e 3 meses, na motilidade e morfologia 

espermática. Quando armazenadas as alíquotas a -196ºC, a motilidade apresentou valores 

semelhantes ao fim de 1 semana e ao fim de 3 meses, no entanto, quando armazenadas a -

70ºC, a motilidade sofreu uma diminuição estatisticamente significativa de 1 semana para 3 

meses. O mesmo já não verificaram relativamente à morfologia típica. Independentemente do 

método, a morfologia típica não variou significativamente entre 1 semana e 3 meses de 

criopreservação. É ainda de notar que quer as amostram tenham sido armazenadas a -196ºC 

ou a -70ºC, a motilidade (após 1 semana e 3 meses) e a morfologia espermática típica (após 

3 meses) diminuíram significativamente em relação aos valores a fresco.
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Este trabalho teve como principais objetivos: avaliar a influência da criopreservação na 

qualidade espermática e no espermatozoide, no que respeita o dano no DNA e estado 

mitocondrial, e a influência do IMC e estilo de vida dos indivíduos na qualidade seminal. 

Para avaliar a influência da criopreservação, o trabalho compreendeu os seguintes 

pontos: 

 Levantamento de protocolos de criopreservação de sémen; 

 Avaliação de 4 métodos de criopreservação distintos: 2 métodos bifásicos sem 

crioprotetor (B1 e B2), 1 método bifásico com crioprotetor (C) e 1 método monofásico sem 

crioprotetor (M); 

 Avaliação da influência do tempo de criopreservação (1 semana, 1 mês e 3 meses), com 

os métodos B1 e B2, nos parâmetros espermáticos; 

 Avaliação da influência dos métodos B1 e B2 nos danos no DNA espermático, após 3 

meses de criopreservação;  

 Avaliação da influência de 1 mês de criopreservação com os métodos C, B1 e M, nos 

parâmetros espermáticos, nos danos no DNA espermático e na percentagem de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas. 
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1. Inquéritos entregues a 149 indivíduos que frequentam as consultas do Centro de 

Apoio à Fertilidade (CAF) 

Os 149 indivíduos que participaram neste estudo foram seguidos nas consultas do CAF, 

do CHTMAD, e responderam a um inquérito (aprovado pela Comissão de Ética do CHTMAD) 

acerca do seu estilo de vida, onde se abordaram os hábitos tabágicos, alcoólicos, de exercício 

físico e alimentares, bem como a exposição ambiental, historial de doenças, medicação 

regular e índice de massa corporal (Anexo A).  

Todos eles autorizaram o uso, anónimo, dos seus questionários e das respetivas 

amostras de sémen para fins de investigação. 

 

2. Criopreservação 

 

2.1. Amostra biológica 

Em 65 amostras de sémen, a fresco, de indivíduos entre 22 e 49 anos, foi efetuada a 

análise dos parâmetros espermáticos. 

As amostras foram obtidas por masturbação, diretamente para um frasco esterilizado, 

após um período de 2 a 5 dias de abstinência sexual. Após a colheita, as amostras foram 

entregues no Laboratório de Andrologia do CHTMAD, tendo sido de imediato colocadas numa 

estufa a 37ºC, 30 minutos, para ocorrer a liquefação do sémen.  

 

2.2. Delineamento experimental  

Foram criopreservadas 57 amostras, tendo-se excluído 8 por apresentarem uma 

concentração espermática muito reduzida ou volume de ejaculado insuficiente para efetuar 

todas as análises espermáticas e criopreservação por vários métodos (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema representativo do método de exclusão de amostras. 
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Para avaliar o impacto da criopreservação na qualidade espermática, o trabalho foi 

dividido em três etapas: 

 1ª Etapa: Foram utilizadas 31 

amostras. Cada amostra foi 

distribuída em 3 alíquotas, que 

ficaram 1 semana, 1 mês e 3 meses 

criopreservadas, com o objetivo de 

se analisar a influência de diferentes 

períodos de criopreservação na 

qualidade espermática. Estas 

amostras foram criopreservadas 

segundo 2 métodos bifásicos sem 

crioprotetor (B1 e B2). Na Figura 8, 

encontram-se descritos os 

parâmetros analisados após 

descongelação, para cada período 

de criopreservação, respetivamente. 

 2ª Etapa: Em 13 amostras 

aplicaram-se 3 métodos de 

criopreservação de modo a 

selecionar o protocolo com menor 

impacto na qualidade espermática: 

um método bifásico com crioprotetor 

(C) e dois métodos sem crioprotetor, 

um bifásico (B1) e um monofásico 

(M) (Figura 8). Após um mês de 

criopreservação, foram analisados 

os parâmetros espermáticos, bem 

como os danos no DNA e a 

percentagem de espermatozoides 

com mitocôndrias ativas (Figura 8). 

3ª Etapa: Consistiu na validação do protocolo com melhores resultados em 13 amostras, 

após um mês de criopreservação. As amostras foram descongeladas e analisaram-se os 

parâmetros espermáticos, os danos no DNA e a percentagem de espermatozoides com 

mitocôndrias ativas (Figura 8). 

  

Figura 8. Esquema representativo do delineamento 
experimental para o estudo da criopreservação. 
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2.3. Métodos de criopreservação 

Dependendo da quantidade de amostra disponível, foram criopreservados 100 µL a      

150 µL de sémen em criotubos (VWR) de 2 mL, num tanque de azoto líquido (MVE 

CryoSystem 4000). Quando se colocaram os criotubos em vapores de NL, estes foram 

suspensos entre 15 a 20 centímetros a cima do nível do NL. Para armazenamento final, os 

criotubos eram colocados nos racks imersos em NL (≈ -196ºC), verticalmente, em caixas 

13x13 cm (MVE). 

Foram realizados 3 métodos de criopreservação bifásicos (2 sem crioprotetor, B1 e B2, e 

1 com crioprotetor, C) e 1 método monofásico sem crioprotetor (M). Nos métodos bifásicos as 

amostras são sujeitas a uma criopreservação em 2 fases (as amostras são colocadas a uma 

temperatura negativa durante um intervalo de tempo, sendo, de seguida, transferidas para 

uma temperatura ainda menor, onde permanecem criopreservadas). No método monofásico, 

as amostras são criopreservadas em apenas 1 fase, sendo colocadas diretamente à 

temperatura de armazenamento (NL ou vapores de NL). 

 

2.3.1. Métodos bifásicos sem crioprotetor (B) 

 Dentro dos métodos bifásicos sem crioprotetor, foram realizados 2 protocolos distintos de 

criopreservação. Em 31 amostras (Figura 8, etapa 1), imediatamente após a liquefação, e 

para cada caso, foram colocados 3 criotubos com amostra em vapores de NL (método B1) e 

3 criotubos com amostra numa arca a -20ºC (método B2). Após 30 minutos, todos os 

criotubos foram transferidos para as caixas de criopreservação imersas em NL. 

 Em outras 13 amostras (Figura 8, etapa 2), imediatamente após a liquefação, foram 

preparados 4 criotubos com amostra, processados, posteriormente, pelo método B1.  

 

2.3.2. Método bifásico com crioprotetor (C) 

Para este método bifásico foi utilizado o crioprotetor Sperm Freezing Medium (Origio) à 

temperatura ambiente, de acordo com as instruções do fabricante (Origio Sperm Freezing 

Medium, Instructions for use: Europe/rest of the world, 2017). É um crioprotetor sem gema de 

ovo, que contém cloreto de cálcio, sulfato de gentamicina, glucose, glicerol, glicina, HEPES, 

solução de albumina humana, cloreto de magnésio, água milli RX, cloreto de potássio, 

bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, L-lactato de sódio, fosfato de sódio, SSR® e sacarose.  

Em 26 amostras (Figura 8, etapas 2 e 3), imediatamente após a liquefação, prepararam-

se 4 criotubos com amostra. De seguida, adicionou-se, gota a gota, igual volume de 

crioprotetor. Após 10 minutos de incubação à temperatura ambiente, os criotubos foram 

colocados 30 minutos em vapores de NL. Após esse tempo, foram transferidos para as caixas 

de criopreservação imersas em NL. 
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2.3.3. Método monofásico sem crioprotetor (M)  

Em 13 amostras (Figura 8, etapa 2), imediatamente após a liquefação, prepararam-se 4 

criotubos com amostra que foram diretamente colocados nas caixas de criopreservação 

imersas em NL. 

 

2.4. Descongelamento 

 Terminado o período de criopreservação estipulado para cada experiência, as alíquotas 

foram colocadas numa estufa a 37ºC, por 5-6 minutos, processando-se de imediato para 

análise. 

 

2.4.1. Preparação das amostras com crioprotetor, após descongelamento 

 Para remoção do crioprotetor e ressuspensão das células foi utilizado o Sperm 

Preparation Medium (Origio), à temperatura ambiente. Este meio contém cloreto de cálcio, 

sulfato de gentamicina, glucose, HEPES, solução de albumina humana, água milli RX, sulfato 

de magnésio, vermelho de fenol (1070), cloreto de potássio, bicarbonato de sódio, cloreto de 

sódio, fosfato de sódio, SSR® e piruvato de sódio.  

 Após o descongelamento das amostras, adicionou-se Sperm Preparation Medium (1:1) e 

procedeu-se a uma centrifugação a 400 g, durante 10 minutos, de acordo com o fabricante 

(Origio Sperm Preparation Medium, Instructions for use: Europe/rest of the world, 2017). O 

sobrenadante foi rejeitado e o pellet ressuspendido em Sperm Preparation Medium, de modo 

a obter-se, novamente, o volume de amostra criopreservado (ex.: para 150 µL de amostra 

criopreservada, ressuspendeu-se o pellet em 150 µL de meio). 

 

3. Técnicas utilizadas para avaliação da qualidade espermática 

 

3.1.   Estudo citomorfobioquímico do sémen (espermograma) 

Esta análise consiste na avaliação dos parâmetros espermáticos macroscópicos 

(liquefação, viscosidade, cheiro, cor, volume e pH) e microscópicos (motilidade, vitalidade, 

hipoosmolaridade, morfologia e concentração espermática).  

Foi utilizado um microscópio de contraste de fase (Leica DM750) e dois contadores 

manuais (um Laboratory DC Counter para a morfologia e um Counter AC-12 para a motilidade, 

vitalidade, hipoosmolaridade e concentração espermática).  

O espermograma foi realizado de acordo com o World Health Organization (WHO) 

laboratory manual for the examination and processing of human semen (WHO, 2010). 
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3.1.1. Liquefação 

 Imediatamente após a ejaculação, o sémen apresenta-se como um coágulo semissólido. 

Geralmente, a amostra liquefaz por ação enzimática 30 a 60 minutos depois de ser colocada 

numa estufa a 37ºC. Se após 60 minutos a liquefação não tiver ocorrido, deve proceder-se a 

um tratamento mecânico ou enzimático, passando a amostra, gentilmente, por uma seringa, 

adicionando igual volume de Dulbecco’s PBS e pipetando várias vezes, ou adicionando 

bromelaína, um enzima proteolítico (WHO, 2010). As amostras com uma liquefação normal 

podem conter resíduos gelificados que, no entanto, não têm relevância clínica.  

 

3.1.2. Viscosidade  

 Após liquefação, a elasticidade de uma gota de sémen pode ser medida com auxílio de 

uma pipeta de plástico descartável. O sémen é aspirado e, posteriormente, libertado por ação 

gravítica. A amostra apresenta viscosidade diminuída quando não forma gotas ao cair, 

viscosidade normal quando goteja e viscosidade aumentada quando forma um fio com mais 

de 2 cm de comprimento. Uma viscosidade aumentada pode interferir, por exemplo, na 

determinação da motilidade e da concentração espermática. Não se deve confundir uma 

amostra parcialmente liquefeita com uma amostra viscosa. Uma amostra viscosa apresenta 

viscosidade homogénea e a sua consistência não se irá alterar com o tempo, ao contrário de 

uma amostra parcialmente liquefeita. Devido às suas propriedades elásticas, surgirão 

dificuldades na pipetagem, para a qual se sugere a utilização de uma pipeta própria para 

substâncias viscosas (Gilson Microman®). Para diminuir a viscosidade de uma amostra, 

podem ser utilizados os mesmos métodos descritos para a liquefação (WHO, 2010).  

 

3.1.3. Cheiro 

 Este é talvez o parâmetro mais subjetivo de todos. Uma amostra normal apresentará um 

cheiro “sui generis” ou caraterístico, ou nenhum cheiro. Uma amostra anormal apresentará 

um cheiro fétido ou putrefacto (WHO, 2010). O odor pode variar consoante a dieta ou a raça 

do indivíduo (Pires, 1998). 

 

3.1.4. Cor 

 Uma amostra de sémen normal liquefeita apresenta uma cor bege acinzentada opaca, 

devido à elevada concentração de proteínas, de espermatozoides e de outras células. 

Qualquer outra cor que a amostra apresente, como amarelo ou vermelho, deve ser registada 

(Pires, 1998). 
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3.1.5.  Volume 

O volume da amostra pode ser diretamente medido através de uma pipeta graduada 

estéril de 10 mL (SARSTEDT). Uma medição precisa é essencial, porque nos permite 

determinar o número total de espermatozoides e de outras células no ejaculado (WHO, 2010). 

Segundo os critérios da WHO (2010), uma amostra deverá apresentar, no mínimo, 1,5 mL de 

volume.  

 

3.1.6.  pH 

 O pH deve ser medido após a liquefação, de preferência 30 minutos após ejaculação a 

60 minutos, no máximo. Deve ser mergulhada uma tira reativa indicadora de pH 

(MColorpHastTM pH 6.5-10.0) 2-10 segundos na amostra. A cor obtida é depois comparada 

com uma escala de pH calibrada. Segundo os critérios da WHO (2010), o limite inferior de 

referência para uma amostra normal é de um pH de 7.2.  

 

3.1.7. Motilidade  

 Uma vez que os espermatozoides vão perdendo motilidade com o decorrer do tempo, 

deve proceder-se à avaliação da motilidade imediatamente após a liquefação. O movimento 

dos espermatozoides é classificado em 3 categorias: progressivos (PR), quando apresentam 

movimento com trajetória (in)definida, independentemente da velocidade de progressão; não-

progressivos (NP), quando apresentam movimento, mas não progridem (movimento flagelar 

ou movimentos circulares, por exemplo); e imóveis (IM), quando não apresentam movimento 

(WHO, 2010).   

Para avaliação da motilidade espermática, após homogeneização, pipetaram-se 10 µL de 

amostra numa lâmina e cobriu-se com uma lamela, ambas pré-aquecidas. Após 1 minuto para 

estabilização da amostra, observou-se em microscópio de contraste de fase, na objetiva de 

40x. Contabilizaram-se 200 espermatozoides, com auxílio de um contador manual, 

determinando-se, assim, a percentagem de espermatozoides PR, NP e IM (protocolo 

detalhado- Anexo B). 

 Segundo os critérios da WHO (2010), os limites inferiores para a motilidade total (PR+NP) 

e motilidade progressiva (PR) são 40% e 32%, respetivamente.  

 

3.1.8. Vitalidade  

A vitalidade é outro parâmetro que tem de ser avaliado rapidamente após a liquefação, 

pois com o passar do tempo a vitalidade diminui. Esta avaliação tem por base a integridade 

da membrana celular. Permite determinar qual a percentagem de espermatozoides vivos na 

amostra e, por conseguinte, determinar qual a percentagem de espermatozoides imóveis que 
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estão mortos/vivos. Permite também validar os valores obtidos para a motilidade, uma vez 

que a percentagem de espermatozoides móveis não pode exceder a percentagem de 

espermatozoides vivos. Serve ainda para sugerir que, se há uma elevada proporção de 

células vivas imóveis, pode haver defeitos estruturais no flagelo. 

 Após a coloração com Eosina Y a 0,5%, um corante ácido vermelho, a cabeça dos 

espermatozoides mortos cora de cor rosa, uma vez que com a integridade da membrana 

celular comprometida, ocorre um aumento da permeabilidade da membrana e, 

consequentemente, entrada do corante, enquanto que os espermatozoides com membrana 

celular intacta, vivos, não permitem a entrada do corante, apresentando uma tonalidade verde 

(Figura 9). Em caso de dúvida durante a contagem, recomenda-se a utilização da coloração 

Eosina-Nigrosina (Kit VitalScreenTM). Dado que a nigrosina torna o background escuro, torna-

se mais fácil a distinção entre as cabeças verdes (vivos) e as cabeças rosa muito claro 

(mortos). Para além disso, com este kit as lâminas podem ser armazenadas para futura 

reavaliação ou propósitos de controlo de qualidade (WHO, 2010).              

Para avaliação da vitalidade espermática pelo método da Eosina Y 0,5%, misturaram-se 

10 µL de amostra com 10 µL de corante Eosina Y a 0,5%. Após 5 minutos de repouso, 

colocou-se 10 µL da solução numa lâmina e fez-se um esfregaço que, após secar, foi 

observado ao microscópio de campo brilhante, na objetiva de 40x. Contabilizaram-se 200 

espermatozoides, determinando-se a percentagem de espermatozoides vivos e mortos 

(protocolo detalhado- Anexo C).  

 

 

Figura 9. Espermatozoides após coloração com Eosina Y a 0,5%:  exemplo de um espermatozoide 
vivo, corado a verde (A), e de um espermatozoide morto, corado a rosa (B). Ampliação de 400x. Imagem 
do autor. 

 

 Segundo os critérios da WHO (2010), o limite inferior para a vitalidade é 58%.  

 

3.1.9. Teste hipoosmótico  

 Este teste permite, igualmente, avaliar a vitalidade dos espermatozoides, partindo do 

pressuposto de que apenas os espermatozoides com membranas intactas (vivos) sofrerão 
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swelling em soluções hipotónicas. Aquando da análise, os espermatozoides com cauda 

enrolada estarão vivos e os espermatozoides de cauda esticada mortos (Figura 10).  

 

                    

Figura 10. Representação esquemática das alterações morfológicas típicas em espermatozoides 
sujeitos a stresse hipoosmótico: espermatozoide sem alteração na cauda -morto- (A) e 
espermatozoides com alterações na cauda -vivos- (B a G), em que a área cinzenta corresponde ao 
swelling na cauda. Adaptado de WHO, 2010. 

 

Para avaliação da hipoosmolaridade, colocaram-se 10 µL de amostra e 90 µL de solução 

hipoosmótica num microtubo, e deixou-se a incubar na estufa a 37ºC, por 30 minutos. Por fim, 

pipetaram-se 10 µL da solução numa lâmina e cobriu-se com uma lamela. Observou-se a 

lâmina num microscópio de contraste de fase, na objetiva de 40x, e contabilizaram-se, num 

total de 200 espermatozoides, os de cauda enrolada (vivos) e os de cauda esticada (mortos), 

determinando-se a percentagem de espermatozoides de cauda enrolada (protocolo 

detalhado- Anexo D). 

Segundo os critérios da WHO (2010), o limite inferior para a hipoosmolaridade é de 58%. 

 

3.1.10. Morfologia  

 Esta análise tem por base a coloração dos espermatozoides, permitindo determinar a 

percentagem de espermatozoides morfologicamente normais, bem como a percentagem de 

anomalias morfológicas a nível das 3 estruturas principais dos espermatozoides: cabeça, peça 

intermédia e cauda (Quadro 3). As estruturas dos espermatozoides foram contrastadas com 

a coloração de Papanicolaou. Com as percentagens obtidas é possível calcular o Índice de 

Teratozoospermia- TZI (somatório das percentagens das diferentes alterações a dividir pela 

percentagem de células morfologicamente anormais) que reflete a quantidade de anomalias 

em espermatozoides de morfologia anormal. Quanto mais anomalias apresentarem os 

espermatozoides de uma amostra, maior será o índice teratozoospérmico da mesma.  
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Quadro 3. Coloração das estruturas do espermatozoide, após coloração de Papanicolaou. 

Região do espermatozoide corado  Coloração 

Acrossoma   Azul claro 

Região pós acrossómica  Azul escuro 

Peça intermédia  Azul escuro 

Cauda  Azul escuro 

Resíduos citoplasmáticos Avermelhado 

 

 Para avaliação da morfologia espermática, colocou-se 10 μL de sémen numa lâmina e 

fez-se um esfregaço. Após, no mínimo, 4 horas a secar, a lâmina foi corada. A fixação da 

amostra foi feita mergulhando a lâmina durante 10 segundos em metanol e deixando 5 

minutos a secar. De seguida, colocou-se a lâmina 15 minutos em corante de Papanicolaou. 

Para retirar o excesso de corante, passou-se a lâmina por água corrente e, de seguida, 

mergulhou-se a lâmina durante 5 minutos em corante de Shorr. Retirou-se, novamente, o 

excesso de corante com água corrente e, por fim, colocou-se a lâmina 10 segundos em 

metanol. Após a lâmina secar, procedeu-se à preparação definitiva. As lâminas foram 

observadas ao microscópio em campo brilhante, na objetiva de 100X. Contabilizaram-se 200 

espermatozoides por lâmina e calculou-se a percentagem de espermatozoides normais, 

espermatozoides com anomalias na cabeça, na peça intermédia, na cauda e com excesso de 

resíduos citoplasmáticos (protocolo detalhado- Anexo E). 

 Uma amostra apresenta morfologia espermática normal quando possui, no mínimo, 4% 

de espermatozoides típicos (WHO, 2010).  

 

3.1.11. Concentração espermática 

 A concentração espermática é o parâmetro que traduz o número de espermatozoides, 

em milhões, por mililitro de ejaculado, bem como o número total de espermatozoides, em 

milhões, no ejaculado. Para esta análise, faz-se uma avaliação prévia da amostra, a fresco, 

de modo a se determinar a diluição de amostra a utilizar. A diluição é realizada com uma 

solução fixadora (Anexo F), de acordo com o Quadro 4, com o objetivo de imobilizar os 

espermatozoides.  

 
Quadro 4. Diluições de sémen usadas no cálculo da concentração espermática. Adaptado de WHO, 
1999. 
 

Nº spz/campo 
(objetiva 40x) 

Diluição Volume a adicionar 
Sémen (µL) Fixador (µL) 

“Swim up” 
1+1 
(1:2) 

100 100 

<15 
1+4 
(1:5) 

100 400 
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15-40 
1+9 

(1:10) 
50 450 

40-200 
1+19 
(1:20) 

50 950 

>200 
1+49 
(1:50) 

50 2450 

 

Realizada a diluição da amostra, pipetaram-se 10 µL para cada uma das extremidades 

da câmara de Neubauer, vortexando sempre previamente. De seguida, colocou-se a câmara 

de Neubauer em câmara húmida durante 15-20 minutos. Por fim, no microscópio de contraste 

de fase e na objetiva de 40x, procedeu-se à contagem dos espermatozoides na grelha central 

da câmara de Neubauer (Figura 11) (protocolo detalhado- Anexo F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a contagem, é calculada a concentração espermática, com base no número de 

quadrados analisados e no respetivo fator de conversão (Quadro 5), segundo a fórmula: 

 

𝒔𝒑𝒛 𝒎𝑳⁄ =
𝒏º 𝒔𝒑𝒛 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒎 "X" 𝒒𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 ×  𝟏𝟎𝟔

𝒇𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔ã𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

Quadro 5. Fator de conversão correspondente ao número de quadrados contados de acordo com a 
diluição adotada para a determinação da concentração espermática. Adaptado de WHO, 2010. 

Diluição 
Número de quadrados grandes contados 

25 10 5 

1:2 100 40 20 

1:5 40 16 8 

1:10 20 8 4 

1:20 10 4 2 

1:50 4 1,6 0,8 

Figura 11. Representação esquemática das grelhas da câmara de Neubauer. A contagem dos 
espermatozoides é realizada na grelha central, número 5. Esta grelha é composta por 25 grelhas mais 
pequenas. Em cada uma das grelhas mais pequenas, contam-se os espermatozoides completos que 
se encontram para dentro da segunda linha da margem e aqueles cuja cabeça se encontra na 
segunda linha das margens superior e esquerda. Fonte: WHO, 2010. 
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Segundo os critérios da WHO (2010), os limites inferiores para a concentração 

espermática por mililitro e para a concentração espermática total são de 15×106 

espermatozoides/mL e 39×106 espermatozoides/ejaculado, respetivamente.  

 

3.2. Análise dos danos no DNA 

 

3.2.1. Ensaio do Cometa Alcalino 

 O Ensaio do Cometa é um método standard, simples, económico, rápido e sensível, para 

a avaliação dos danos no DNA. Os cientistas suecos Östling e Johanson foram os primeiros 

a apresentar os “cometas”, em 1984, embora não com esta designação. O ensaio pode ser 

neutro ou alcalino (Collins 2004). Este último foi adaptado do método de Östling e Johanson 

e desenvolvido por Singh (1988), Olive (1990) e respetivos colaboradores. Devido a uma 

incubação num tampão de eletroforese alcalino, para além de quebras em cadeia simples e 

cadeia dupla de DNA detetadas pelo ensaio do cometa neutro, o ensaio do cometa alcalino 

permite ainda detetar danos nos locais alcali-lábeis. Estes são sítios apurínicos ou 

apirimidínicos no DNA, isto é, locais com uma base em falta no açúcar (Collins, 2004; Collins 

et al., 2008; Collins, 2009). Collins et al. (2008) sugerem que um pH > 13 é suficiente para 

transformar esses locais em quebras. 

 O método tem por base a imobilização dos nucleoides em agarose de baixo ponto de 

fusão, numa lâmina previamente revestida por agarose de ponto de fusão normal, e lise das 

células, com detergentes (Triton-X) e elevadas concentrações salinas (NaCl), para remoção 

das membranas, citoplasma, nucleoplasma e a maioria das proteínas nucleares, incluindo 

histonas. O DNA mantém-se superenrolado. No entanto, nos locais onde existem quebras de 

cadeia simples ocorre um relaxamento do DNA, permitindo que o segmento se estenda no 

campo da eletroforese que se segue, em direção ao ânodo, devido à sua carga negativa. 

Formam-se, assim, padrões semelhantes a cometas que, após marcação do DNA com um 

fluorocromo, se podem analisar por microscopia de fluorescência. O DAPI é dos mais 

utilizados, uma vez que o manuseamento do brometo de etídio apresenta mais riscos. Tem 

um máximo de absorção aos 358 nm, no ultravioleta, e um máximo de emissão a 461 nm, no 

azul (Collins, 2004; Collin et al., 2008; ThermoFisher Scientific Cell Analysis Protocols, 2018).  

 Já vários protocolos foram desenvolvidos no sentido de se avaliarem danos no DNA de 

espermatozoides (Collins, 2004). Para os espermatozoides, dada a sua cromatina muito 

condensada, a lise standard aplicada às células somáticas não é suficiente. Alguns estudos 

começaram por adicionar Proteinase K à solução de lise (Hughes et al., 1997), no entanto, 

rapidamente começaram a ser realizados dois tratamentos de lise de, pelo menos, 1 hora 
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cada. A primeira lise com 1,4-ditiotreitol (DTT), para rotura das ligações dissulfeto, e a 

segunda com Proteinase K, para degradação das protaminas (Mazo, 1998).  

 O ensaio do cometa permite ainda a deteção de danos oxidativos, através da utilização 

de enzimas, como formamidopirimidina-DNA-glicosilase (FPG) que deteta a 8-oxoguanina, e 

endonuclease III que deteta pirimidinas oxidadas. Os danos oxidativos determinam-se 

fazendo a diferença entre os danos obtidos com e sem tratamento enzimático (Collins, 2009). 

 A classificação dos cometas pode ser realizada através de um software ou por visual 

score, opção adotada neste trabalho. A cabeça do cometa é constituída por DNA intacto, 

enquanto que a cauda é constituída por quebras do DNA. Assim, quanto mais danos no DNA 

apresentar a célula, maior será a intensidade e, por norma, o comprimento da cauda (Collins, 

2004). Os cometas foram classificados de acordo com o descrito por Collins (2004) numa 

escala de 0 a 4. O dano 0 corresponde à não existência de dano, estando todo o DNA intacto 

situado na cabeça do cometa, e 4 a muito dano, estando praticamente todo o DNA situado na 

cauda do cometa (Figura 12). Os danos obtidos por visual score podem ser correlacionados 

com a percentagem de DNA na cauda, como apresentado por Collins (2004).  

 

Na presente dissertação, as amostras foram processadas com base no protocolo de 

Sipinen et al., 2010. O protocolo utilizado encontra-se detalhado no Anexo G. 

Antes de se realizar o ensaio, e de preferência com mais de 8 horas de antecedência, 

fez-se um revestimento das lâminas com agarose de ponto de fusão normal a 1% em água 

destilada.  

No dia da realização do ensaio, prepararam-se microtubos com 500 μL de PBS 1x aos 

quais se adicionou um volume variável de amostra de modo a se obter 3x104 espermatozoides 

por gel. Fizeram-se sempre 4 géis por amostra. Realizou-se uma centrifugação de 1500 g, 

durante 10 minutos. Retirou-se o sobrenadante e adicionou-se ao pellet 280 μL (70 μL por 

gel) de agarose de baixo ponto de fusão (37ºC), previamente fundida. Após homogeneizar, 

pipetou-se 70 μL da solução para uma lâmina fazendo assim um gel. Para cada amostra 

fizeram-se 2 lâminas, com 2 géis cada. Cada gel foi imediatamente coberto por uma lamela 

de 20x20 mm e colocaram-se as lâminas a 4°C, durante 5 minutos. Posteriormente, retiraram-

se as lamelas e as lâminas foram colocadas na Solução de Lise I, a 4°C, durante 1 hora. Esta 

Figura 12. Imagem representativa dos resultados do Ensaio do Cometa, por ordem crescente de dano 
no DNA espermático (classificações por visual score, de 0 a 4). Ampliação de 1000x. Imagem do autor. 
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é composta por 40 mL de uma solução de lise base, à qual se adicionam 400 μL de Triton X 

e 1 mL de DTT (0,01 g/mL). Após a primeira lise, as lâminas foram colocadas durante 1 hora 

na Solução de Lise II, a 4°C. Esta solução é composta, igualmente, por 40 mL de solução de 

lise base, à qual se adiciona 400 μL de Triton X e 100 μL de proteinase K (20 mg/mL). No final 

da segunda lise, as lâminas foram colocadas na tina de eletroforese e incubadas durante 30 

minutos, a 4°C, em tampão de eletroforese, sem corrente elétrica. Após incubação, procedeu-

se à eletroforese durante 30 minutos, a 17 volts e 300 miliamperes. No final da eletroforese 

as lâminas foram colocadas durante 10 minutos em PBS 1x, a 4 °C, e de seguida mais 10 

minutos em água destilada, a 4°C. No final deste procedimento, deixaram-se as lâminas a 

secar.  

No momento da análise, colocaram-se 5 μL de DAPI (125 ng/mL) em cada gel, cobriu-se 

com uma lamela e, após 15 minutos de repouso, no escuro, observaram-se sempre que 

possível 100 cometas/gel, com recurso ao microscópio de fluorescência, na objetiva de 40x. 

Estes foram classificados de 0 a 4, conforme representado na Figura 12. Somando as 

classificações dos 100 cometas e fazendo a média dos valores obtidos para os 4 géis, obteve-

se o dano da amostra, em unidade arbitrárias (UA), com valores entre 0 e 400 UA.   

 

3.2.2. Método de adição de nucleótidos marcados com fluoresceína mediada 

pela enzima deoxinucleotidil transferase terminal (TUNEL) 

 O ensaio de TUNEL, inicialmente descrito por Gorczyca et al. (1992) e Gavrieli et al. 

(1992), é um método que permite a deteção de fragmentação de DNA gerada durante o 

processo de apoptose (Lawry, 2004). Não permite a quantificação das quebras no DNA, mas 

sim a classificação de células espermáticas individualmente, de acordo com a fluorescência 

emitida, indicando se apresentam DNA fragmentado ou não (Dinkelman-Smit, 2018). 

Atualmente, devido à precisão da técnica, é possível detetar células ainda nos estádios iniciais 

de apoptose (Roche Diagnostics, In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein, 2016).  

 A apoptose é um processo de morte celular programada onde ocorre ativação de 

nucleases que levam à degradação do DNA, produzindo fragmentos com 50 a 300 Kb de 

tamanho que são clivados, posteriormente, em fragmentos com cerca de 200 pb de 

comprimento. A formação de inúmeros fragmentos de DNA levam à existência de um grande 

número de extremidades 3’-hidroxil (OH) expostas. Tanto as quebras de DNA em cadeia 

simples ou cadeia dupla que se formam podem ser detetadas por marcação dos terminais 3’-

hidroxil (OH) livres com nucleótidos modificados (por exemplo, biotina-dUTP, DIG-dUTP e 

fluoresceína-dUTP). Assim, o ensaio de TUNEL tem por base a utilização do enzima 

deoxinucleotidil transferase terminal (TdT) como catalisador da polimerização de 

desoxirribonucleótidos fosfatados (dNTPs) aos terminais 3’-hidroxil (OH) de cadeias simples 
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ou duplas de DNA (Lawry, 2004; Loo, 2011; Roche Diagnostics, In Situ Cell Death Detection 

Kit, Fluorescein, 2016). A técnica pode ser aplicada em suspensões celulares, células 

aderentes, esfregaços celulares, tecido criopreservado em parafina e preparações cytospin 

(Roche Diagnostics, In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein, 2016). 

 Com o intuito de processar as amostras deste trabalho pelo método de TUNEL, utilizou-

se o Kit In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein (Roche Diagnostics, Germany). Este é 

um kit sensível, uma vez que a marcação direta com fluoresceína-dUTP reduz o ruído de 

fundo; específico, pois marca preferencialmente quebras originadas durante a apoptose, em 

detrimento de outras situações, como a necrose e quebras no DNA induzidas por fármacos 

citostáticos ou radiação; rápido, dado que a utilização de fluoresceína-dUTP permite a análise 

das amostras diretamente após a reação de TUNEL; conveniente, pois não requer um sistema 

de marcação secundário; flexível, uma vez que permite a marcação de células fixadas; e 

exato, pois permite a identificação da apoptose a nível molecular (quebras de DNA) e de 

células nos estádios iniciais da apoptose (Roche Diagnostics, In Situ Cell Death Detection Kit, 

Fluorescein, 2016).  

 As células com fragmentação podem ser analisadas por citometria de fluxo ou 

microscopia de epifluorescência, com absorção num comprimento de onda entre os 450 e os 

500 nm, e emissão num comprimento de onda entre os 515 e os 565 nm (verde). Assim, 

utilizando DAPI, é possível determinar a percentagem de células fragmentadas (TUNEL-

positivo), pois estas apresentarão fluorescência verde, enquanto as não fragmentadas 

(TUNEL-negativo) apenas apresentarão fluorescência na gama do DAPI (Roche Diagnostics, 

In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein, 2016) (Figura 13).   

  

Figura 13. Imagem representativa de resultados da técnica de TUNEL. Os espermatozoides sem 
fragmentação (TUNEL-negativo) encontram-se marcados a azul, e os espermatozoides com 
fragmentação (TUNEL-positivo) encontram-se marcados a verde. Ampliação de 1000x. Imagem do 
autor. 
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 No presente trabalho, as amostras foram processadas como descrito por Muratori et al. 

(2000). O protocolo utilizado neste trabalho encontra-se detalhado no Anexo H. 

Por facilidade técnica, todas as amostras foram lavadas três vezes em PBS 1x (pH 7.2), 

fixadas em paraformaldeído a 4%, e congeladas a -20ºC até à sua utilização. No dia de realizar 

a técnica de TUNEL, as amostras foram descongeladas e, de seguida, submetidas a uma 

centrifugação de 10 minutos, a 500 g, com intuito de remover o fixador. Posteriormente, 

realizaram-se duas lavagens consecutivas em 200 µL de PBS 1x suplementado com 1% de 

BSA, durante 10 minutos, a 500 g, e o pellet foi ressuspendido em solução permeabilizadora, 

durante 2 minutos, a 2-8ºC. Após este tempo, foram realizadas mais duas lavagens em         

200 µL de PBS 1x suplementado com 1% de BSA, 10 minutos, a 500 g. Posteriormente, as 

amostras foram divididas em 3 alíquotas (amostra, controlo negativo e controlo positivo). Duas 

das alíquotas foram incubadas com 10 µL de solução de reação de TUNEL (Roche 

Diagnostics, Germany) com a enzima deoxinucleotidil transferase terminal, no caso da 

amostra, ou sem esta, no caso do controlo negativo, e depois colocadas a 37°C, no escuro, 

durante 1 hora. Decorrida a reação foram realizadas duas lavagens em 200 µL em PBS 1x 

suplementado com 1% de BSA e centrifugadas durante 10 minutos, a 500 g, para remover a 

fluorescência inespecífica. Em seguida, o pellet foi ressuspendido em 25 µL de PBS 1x, 

colocou-se uma gota numa lâmina e deixou-se secar, repetindo-se o processo até a 

acumulação de gotas ficar esbranquiçada, sempre no escuro. Posteriormente, as lâminas 

foram coradas com 5 µL de DAPI (125 ng/mL), cobertas com uma lamela e incubadas a 4°C, 

durante 15 minutos. Para algumas amostras foram ainda preparados controlos positivos, 

tendo por base o protocolo descrito, mas com um tratamento adicional com 50 µL de DNase 

I recombinante antes da reação de TUNEL, durante 20 minutos, a 37°C. 

Após a estabilização da fluorescência, as lâminas foram observadas ao microscópio de 

fluorescência, na objetiva de 100x. Classificaram-se 400 espermatozoides sempre que 

possível, como TUNEL-negativo (sem fragmentação) quando apresentavam fluorescência 

azul e TUNEL-positivo (com fragmentação) quando apresentavam fluorescência verde, 

registando-se a percentagem de espermatozoides TUNEL-positivo de cada amostra. 

 

3.3. Análise da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas 

A medição direta da função mitocondrial pode ser uma técnica útil para uma avaliação 

mais completa da qualidade espermática. Várias sondas fluorescentes estão disponíveis para 

avaliação da atividade mitocondrial, como o JC-1, Rodamina 123, MitoTracker 

Green/Red/Deep Red/Orange FM ou DiOC6. Todavia, apesar destes vários protocolos, estão 

descritos alguns problemas associados a estas técnicas, como baixa sensibilidade e interação 

com o diluidor. A fluorescência de sondas como a Rodamina é também rapidamente afetada 
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assim que ocorre diminuição do potencial membranar. Essa característica limita o uso dessas 

sondas convencionais em experiências que exijam o tratamento das células com fixadores 

(aldeídos) ou outros agentes que afetem o estado energético das mitocôndrias. (Hallap, 2005; 

ThermoFisher Scientific Manuals & Protocols, 2008).  

Com o intuito de determinar a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, 

por microscopia de epifluorescência, foi utilizada a sonda MitoTrackerTM Red FM 

(ThermoFisher Scientific), combinada com DAPI. Esta é uma sonda à base de carbocianina, 

cuja acumulação depende do potencial de membrana. Apresenta um máximo de absorção 

aos 581 nm e um máximo de emissão aos 644 nm, na zona do vermelho. O método tem por 

base a difusão da sonda através da membrana plasmática e acumulação da mesma nas 

mitocôndrias ativas (Amaral e Ramalho-Santos, 2010; ThermoFisher Scientific Manuals & 

Protocols, 2008). Uma vez que o DAPI contrasta todos os espermatozoides, é possível 

determinar a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, pois só esses 

apresentarão peça intermédia com fluorescência a vermelho (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras foram processadas como descrito em ThermoFisher Scientific Manuals & 

Protocols (2008) e por Amaral e Ramalho-Santos (2010). O protocolo utilizado neste trabalho 

encontra-se detalhado no Anexo I. 

 Aquando da realização do ensaio, foi preparada uma solução de stock secundária da sonda 

MitoTrackerTM Red FM (ThermoFisher Scientific), adicionando 495 µL de PBS a uma alíquota 

de solução stock primária. Incubaram-se, para cada amostra, 10x106 SPZ/mL com 300 nM de 

Figura 14. Imagem representativa dos resultados do ensaio para determinação da percentagem de 
espermatozoides com mitocôndrias ativas. Neste exemplo, 4 espermatozoides apresentam a peça 
intermédia marcada a vermelho, indicando a presença de mitocôndrias ativas. Ampliação de 1000x. 
Imagem do autor. 
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solução stock secundária, durante 20 minutos, a 37ºC, no escuro. De seguida, foram 

colocadas duas gotas de 10 µL da solução numa lâmina e, após espalhá-las ligeiramente com 

uma lamela, adicionou-se 5 µL de DAPI (125 ng/mL) a cada uma. Colocou-se uma lamela 

sobre cada gota e deixou-se incubar 10 minutos, a temperatura ambiente, no escuro. Por fim, 

as lâminas foram observadas ao microscópio de fluorescência, na objetiva de 100x. 

Classificaram-se 200 espermatozoides por replicado, de acordo com a presença ou ausência 

de fluorescência a vermelho na peça intermédia, registando-se a percentagem de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas (peça intermédia com fluorescência a vermelho). 

 

4. Estudo da influência do IMC e do estilo de vida dos indivíduos nos parâmetros 

espermáticos 

Para este estudo utilizaram-se 149 inquéritos (Anexo A), de indivíduos diferentes, em que 

se foi avaliar o impacto do IMC e estilo de vida nos parâmetros espermáticos. Para esta 

avaliação já não constam pacientes com azoospermia ou cujos inquéritos não apresentavam 

dados sobre a respetiva altura e/ou massa corporal.  

Na análise destes inquéritos tiveram-se em conta os hábitos tabágicos e alcoólicos dos 

indivíduos, bem como a prática de exercício físico, a alimentação e a exposição ambiental a 

fatores prejudiciais (como herbicidas/pesticidas, tintas, fontes de calor, radiações ionizantes, 

entre outras). 

O índice de massa corporal (IMC) foi expresso como a razão entre a massa corporal do 

indivíduo e o quadrado da sua altura (Kg/m2) de acordo com a WHO (WHO, BMI classification, 

2018). 

Para avaliação do impacto do IMC nos parâmetros espermáticos, os indivíduos foram 

agrupados de acordo com as seguintes classificações do IMC (WHO, BMI classification, 

2018): peso normal (18,5≤BMI<25,0), sobrepeso (25,0≤BMI<30,0) e obesidade (BMI≥30,0). 

Os resultados foram agrupados em 2 grandes grupos. Para o grupo sem riscos (SR) 

consideraram-se todos os inquéritos correspondentes a indivíduos que não apresentavam 

quaisquer hábitos tabágicos e alcoólicos, nem exposição a fatores ambientais de riscos; para 

o grupo com riscos (R) consideraram-se todos os inquéritos correspondentes a indivíduos que 

apresentavam, no mínimo, um dos fatores de risco descritos. Em cada grupo, SR e R, foram 

comparados os parâmetros espermáticos (motilidade, vitalidade, morfologia e concentração 

espermática) entre os indivíduos de peso normal (1), sobrepeso (2) e obesos (3).  

Avaliou-se ainda a influência do estilo de vida nos parâmetros espermáticos em função 

do IMC do indivíduo, comparando-se, para isso, o grupo SR1 com o R1, o SR2 com o R2, e 

o SR3 com o R3. 
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5. Análise estatística 

 A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando o software IBM SPSS Statistics 

25. Recorreu-se aos testes de normalidade (Shapiro-wilk e Kolmogorov-Smirnov). Tendo em 

conta que a maioria dos parâmetros não seguia uma distribuição normal, por uma questão de 

homogeneidade, aplicaram-se apenas testes não-paramétricos. Para comparações entre 

amostras emparelhadas usou-se o teste de classificações assinadas por Wilcoxon. Para 

comparações entre amostras não emparelhadas usou-se o teste de Mann-Whitney. Para a 

correlação das variáveis, considerou-se o coeficiente de correlação de Spearman (ρ). No 

estudo da influência do IMC de modo a comparar-se os vários grupos foram ainda utilizados 

o teste de Kruskal-Wallis e o teste de Chi Quadrado de Pearson. P-values <0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. No corpo do texto dos resultados apresentou-se, 

por vezes, a média ± desvio padrão, enquanto nos gráficos se apresentou a média ± erro 

padrão. 
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1. Caraterização da amostra biológica 

 
 Foi realizada a análise citomorfobioquímica em 65 amostras a fresco, de indivíduos 

seguidos nas consultas do CAF, com idades compreendidas entre os 22 e 53 anos. A idade 

e os dias de abstinência dos indivíduos que participaram no estudo, bem como os resultados 

da análise espermática são apresentados no anexo L.  

Das 65 amostras analisadas a fresco, 26 amostras não apresentavam alterações a nível 

da motilidade, morfologia e concentração espermática (normozoospermia – 40%). Seguem-

se 21 amostras que apresentavam apenas alterações a nível da morfologia (teratozoospermia 

– 32%), 6 que apresentavam alterações na morfologia e concentração espermática 

(oligoteratozoospermia – 9%), 4 que apresentavam apenas alterações na concentração 

espermática (oligozoospermia – 6%), 3 que apresentavam alterações na motilidade, 

morfologia e concentração espermática (oligoastenoteratozoospermia – 5%), 2 apenas com 

alterações na motilidade (astenozoospermia – 3%), 2 que não apresentavam quaisquer 

espermatozoides no ejaculado (azoospermia – 3%) e, por fim, 1 amostra com alterações a 

nível da motilidade e morfologia (astenoteratozoospermia – 2%). 

 Foram excluídas 8 amostras por concentração espermática inferior a 2 milhões de 

espermatozoides por mL ou volume insuficiente (<1,5 mL) para a realização de todas as 

técnicas necessárias, sendo todo o trabalho subsequente baseado em 57 amostras. 

A idade do indivíduo não apresentou qualquer correlação significativa com os parâmetros 

espermáticos. Verificou-se, no entanto, que quanto maior o período de abstinência sexual, 

maior era o volume que as amostras apresentavam (ρ= 0,366, p=0,005). Também se 

observou que quanto maior o pH das amostras, menor era a motilidade total (ρ= -0,294, 

p=0,027), a motilidade progressiva (ρ= -0,354, p=0,007) e a vitalidade (ρ= -0,313, p=0,018) 

das amostras, e maior era a motilidade não-progressiva (ρ= 0,287, p=0,031). É de notar 

também que a motilidade progressiva se mostrou tanto menor, quanto maior a percentagem 

de espermatozoides com cauda anómala na amostra (ρ= -0,479, p<0,001). 

 

2. Avaliação de diferentes períodos de criopreservação a curto prazo na qualidade 

espermática 

Do total de 57 amostras, foram utilizadas 31 amostras para avaliação do efeito do período 

de armazenamento das amostras em azoto líquido após criopreservação por 2 métodos 

distintos. De cada amostra, criopreservaram-se alíquotas pelo método B1 (vapores de NL+NL) 

e B2 (-20ºC+NL), que permaneceram 1 semana, 1 mês e 3 meses criopreservadas.  
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2.1. Parâmetros espermáticos 

 

2.1.1. Amostras a fresco 

Como das 57 amostras criopreservadas foram utilizadas apenas 31 amostras nesta etapa 

do trabalho, encontram-se registados no Quadro 6, a média, o desvio padrão, o mínimo, o 

máximo e a mediana das idades e dos dias de abstinência dos indivíduos, bem como dos 

valores dos parâmetros seminais analisados destas 31 amostras, a fresco. 

 
Quadro 6. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana da idade e dos dias de abstinência sexual 
dos indivíduos, e dos parâmetros espermáticos analisados a fresco, em 31 amostras. 
 

 Fresco (n=31) 

Parâmetros Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Mediana 

Idade (anos) 36 6 28 53 33 

Abstinência sexual (dias) 3 1 2 5 3 

Volume (mL) 3,6 1,6 1,1 7,1 3,7 

pH 8,2 0,3 7,8 8,8 8,0 

SPZ PR (%) 51,1 14,4 28,0 80,0 49,0 

SPZ NP (%) 14,6 6,4 5,0 33,0 14,0 

Total de SPZ móveis (%) 65,7 11,6 39,0 87,0 66,0 

Vitalidade (%) 74,8 8,9 50,0 89,0 75,0 

SPZ típicos (%) 3,3 1,6 1,0 7,0 3,0 

SPZ com anomalias na cabeça (%) 95,7 1,8 92,0 98,0 96,0 

SPZ com anomalias na peça intermédia (%) 52,5 12,7 29,0 79,0 51,0 

SPZ com anomalias na cauda (%) 7,9 6,7 1,0 29,0 5,0 

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) 2,1 2,3 0,0 10,0 2,0 

Concentração (x 106 SPZ/mL) 52,3 41,6 4,2 172,8 38,0 

 

Estas 31 amostras, a fresco, apresentavam, em média, 65,7±11,6% de espermatozoides 

móveis, 74,8±8,9% de espermatozoides viáveis, uma morfologia típica de 3,3±1,6% 

(mostrando-se em 61% dos casos inferior ao valor de referência de 4%) e uma concentração 

espermática de 52,3±41,6 milhões de espermatozoides/mL (Quadro10). As anomalias da 

cabeça são as que mais se destacam, seguindo-se as da peça intermédia, depois as da cauda 

e, por fim, os resíduos citoplasmáticos (Quadro 10). 
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2.1.2. Amostras após 1 semana de criopreservação pelos métodos bifásicos 

sem crioprotetor B1 e B2 

Após 1 semana de criopreservação sem crioprotetor foram avaliadas a motilidade, a 

vitalidade, a morfologia e a concentração espermática. As médias dos valores obtidos para 

estes parâmetros encontram-se registadas no Quadro 7. 

 

Após criopreservação, todos os parâmetros analisados pioraram de modo 

estatisticamente significativo (p<0,001) em relação aos valores obtidos a fresco (Quadro 6), 

independentemente do método de criopreservação aplicado (B1 e B2), com exceção das 

anomalias na peça intermédia que apresentaram valores semelhantes aos obtidos a fresco 

quando as amostras foram criopreservadas pelo método B1 (Z= -1,636, p=0,102), e dos 

resíduos citoplasmáticos que diminuíram significativamente com a criopreservação para 

ambos os métodos B1 e B2 (p<0,001). 

Comparando os resultados obtidos pelos dois métodos B1 e B2, relativamente aos 

parâmetros da morfologia e concentração espermática, ambos os métodos apresentaram 

resultados semelhantes. Contudo, obtiveram-se significativamente melhores resultados com 

o método B1 do que com o método B2, no que concerne a motilidade progressiva (Z= -3,617, 

p<0,001), motilidade não-progressiva (Z= -3,894, p<0,001), motilidade total (Z= -3,960, 

p<0,001) e vitalidade (Z= -3,698, p<0,001) (Quadro 7).  

A motilidade progressiva foi o parâmetro mais afetado, sendo que pelo método B1 

diminuiu 99,17% (entre 93,25% e 100,00%) e pelo método B2 diminuiu 99,91% (entre 99,38% 

e 100,00%). A motilidade total das amostras processadas pelo método B1 diminuiu, em média, 

Quadro 7. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros espermáticos 
obtidos após 1 semana de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras. No quadro 
encontram-se ainda os valores de estatística Z obtidos com base no teste de classificações assinadas 
por Wilcoxon que teve por objetivo comparar os valores de cada parâmetro obtidos pelos métodos B1 
e B2. Os valores de Z a negrito indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os 
métodos. b. Com base em postos positivos; c. Com base em postos negativos; e d. A soma de postos 
negativos é igual à soma de postos positivos. 
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98,41% (entre 90,80% e 100,00%) e pelo método B2 diminuiu, em média, 99,82% (entre 

98,85% e 100,00%). Por sua vez, a motilidade não-progressiva, diminuiu, em média, 95,73% 

para o método B1 (entre 57,17% e 100,00%) e 99,49% para o método B2 (entre 92,86% e 

100,00%). 

Segue-se a vitalidade, que diminuiu, em média, 94,55% (entre 82,63% e 100,00%) pelo 

método B1 e 97,37% pelo método B2 (entre 92,12% e 100,00%). 

A percentagem de espermatozoides com morfologia típica mostrou-se menos afetada 

pela criopreservação, tendo diminuído, em média, 79,41% (entre 0,00% e 100,00%) para o 

método B1 e 77,45% (entre 0,00% e 100,00%) para o método B2. Apesar de a percentagem 

de espermatozoides com anomalias na cabeça a fresco já ser elevada, esta aumentou, em 

média, 3,50% para o método B1 (entre 1,02% e 7,53%) e 3,64% para o método B2 (entre 

0,00% e 7,61%).  

Por sua vez, sem diferenças estatisticamente significativas entre os valores obtidos a 

fresco e após criopreservação, a percentagem de espermatozoides com anomalias na peça 

intermédia aumentou, em média, 7,62% quando utilizado o método de criopreservação B1 e 

8,79% quando usado o método B2. A percentagem de espermatozoides com anomalias na 

cauda aumentou 44,26% (B1) e 33,61% (B2), e a de espermatozoides com resíduos 

citoplasmáticos diminuiu 64,06% (B1) e 40,63% (B2). É de notar que se registaram amostras 

com diminuição das anomalias na peça intermédia e/ou cauda, e outras com aumento dos 

resíduos citoplasmáticos. 

A concentração espermática, em média, diminuiu 2,28% para o método B1 (entre 

diminuições de 38,27% e aumentos até 8,55%) e 0,66% para o método B2 (entre diminuições 

de 50,17% e aumentos até 15,09%). 

 

2.1.3. Amostras após 1 mês de criopreservação pelos métodos bifásicos sem 

crioprotetor B1 e B2 

 Após 1 mês de criopreservação foram avaliadas a motilidade, a vitalidade, a morfologia e 

a concentração espermática. As médias dos valores obtidos para estes parâmetros 

encontram-se registadas no Quadro 8. 
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Após criopreservação, independentemente do método, a motilidade, a vitalidade, a 

morfologia típica, as cabeças anómalas e a concentração pioraram de modo estatisticamente 

significativo (p<0,001), e os resíduos citoplasmáticos melhoraram, comparando com os 

valores a fresco (Quadro 6). Relativamente às peças intermédias, a percentagem aumentou 

de modo estatisticamente significativo apenas nas amostras criopreservadas pelo método B1               

(Z= -2,805, p=0,005). As caudas anómalas não apresentaram aumentos estatisticamente 

significativos em relação aos valores obtidos a fresco, quer para o método B1 (Z= -1,051, 

p=0,293), quer para o B2 (Z= -1,191, p=0,234).  

O método B1 apresentou resultados significativamente melhores do que o método B2 

para a motilidade progressiva (Z= -2,036, p=0,042), motilidade não-progressiva (Z= -3,177, 

p=0,001) e motilidade total (Z= -3,134, p=0,002). Os restantes parâmetros analisados 

apresentaram valores semelhantes entre os métodos (p>0,05) (Quadro 8). 

A motilidade progressiva foi o parâmetro mais afetado, tendo diminuído 98,93% (entre 

89,79% e 100,00%) para o método B1 e 99,77% (entre 98,65% e 100,00%) para o método 

B2. A motilidade total diminuiu, em média, 98,45% (entre 86,98% e 100,00%) quando aplicado 

o método B1 e 99,48% (entre 92,88% e 100,00%) quando aplicado o método B2. Por sua vez, 

a percentagem de espermatozoides com motilidade não-progressiva diminuiu 96,77% (entre 

54,86% e 100,00%) para o método B1 e 98,50% (entre 21,67% e 100,00%) para o método 

B2. 

A vitalidade foi ligeiramente menos afetada. Apresentou um decréscimo médio de 95,73% 

para o método B1 (entre 88,75% e 99,23%) e de 96,24% (entre 90,21% e 98,71%) para o 

método B2. 

Quadro 8. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros espermáticos 
obtidos após 1 mês de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras. No quadro encontram-
se ainda os valores de estatística Z obtidos com base no teste de classificações assinadas por Wilcoxon 
que teve por objetivo comparar os valores de cada parâmetro obtidos pelos métodos B1 e B2. Os 
valores de Z a negrito indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os métodos.      
b. Com base em postos positivos; e c. Com base em postos negativos. 



  IV. RESULTADOS 

53 
 

No que concerne à morfologia espermática, a morfologia típica diminuiu cerca de 75,49% 

para o método B1 (entre 0,00% e 100,00%) e de 79,41% (entre 33,33% e 100,00%) para o 

método B2.  

Por sua vez, a percentagem de espermatozoides com anomalias na cabeça aumentou 

3,57% para o método B1 e 3,61% para o método B2. As anomalias na peça intermédia, em 

média, aumentaram 6,70% (B1) e 5,16% (B2), as anomalias na cauda aumentaram 22,13% 

(B1) e 11,48% (B2), e os resíduos citoplasmáticos diminuíram 46,88% (B1) e 42,19% (B2). 

Novamente, algumas amostras apresentaram uma diminuição das anomalias na peça 

intermédia e/ou cauda e aumento dos resíduos citoplasmáticos. 

A concentração diminuiu ligeiramente, em média, 15,86% (entre diminuições de 63,10% 

e aumentos até 14%) para o método B1 e 19,24% (entre diminuições de 72,62% e aumentos 

até 23,36%) para o método B2. 

 

2.1.4. Amostras após 3 meses de criopreservação pelos métodos bifásicos 

sem crioprotetor B1 e B2 

Após 3 meses de criopreservação sem crioprotetor foram avaliadas a morfologia e a 

concentração espermática. As médias dos valores obtidos para estes parâmetros encontram-

se registadas no Quadro 9. 

 

Após criopreservação, independentemente do método utilizado, a morfologia típica, as 

anomalias na cabeça e a concentração espermática pioraram de modo estatisticamente 

significativo, em relação aos valores obtidos a fresco (p<0,05) (Quadro 6). Embora tenham 

piorado em relação aos valores a fresco (Quadro 6), as anomalias na peça intermédia (B1: Z= 

-1,853, p=0,064; B2: Z= -1,072, p=0,284) e as anomalias na cauda (B1: Z= -1,718, p=0,086; 

B2: Z= -1,299, p=0,194) não variaram de modo estatisticamente significativo. O mesmo 

Quadro 9. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros 
espermáticos obtidos após 3 meses de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras. No 
quadro encontram-se ainda os valores de estatística Z obtidos com base no teste de classificações 
assinadas por Wilcoxon que teve por objetivo comparar os valores de cada parâmetro obtidos pelos 
métodos B1 e B2. Os valores de Z a negrito indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 
entre os métodos. b. Com base em postos positivos; e c. Com base em postos negativos. 



  IV. RESULTADOS 

54 
 

sucede para os resíduos citoplasmáticos, em que a diminuição também não foi 

estatisticamente significativa (B1: Z= -1,817, p=0,069; B2: Z= -0,940, p=0,347).  

O método B2 permitiu a obtenção de resultados significativamente melhores que o 

método B1, no que respeita a morfologia típica (Z= -2,357, p=0,018) e as anomalias na cabeça 

dos espermatozoides (Z= -2,236, p=0,025). O método aplicado foi indiferente no que concerne 

aos restantes parâmetros espermáticos avaliados (anomalias na peça intermédia, anomalias 

na cauda, presença de resíduos citoplasmáticos e concentração espermática) (Quadro 9).  

A morfologia típica diminuiu, em média, 92,16% (entre 50,00% e 100,00%) para o método 

B1 e 82,35% (entre 0,00% e 100,00%) para o método B2. A nível da percentagem de 

espermatozoides com anomalias na cabeça, aumentaram 4,14% (B1) e 3,81% (B2). As 

anomalias na peça intermédia aumentaram 5,59% (B1) e 4,00% (B2), na cauda aumentaram 

18,03% (B1) e 13,93% (B2), e os resíduos citoplasmáticos diminuíram 37,50% (B1) e 29,69% 

(B2). Mais uma vez, algumas amostras apresentaram uma diminuição das anomalias na 

cabeça, peça intermédia e/ou cauda e aumento dos resíduos citoplasmáticos. 

A concentração espermática diminuiu, em média, 17,26% (entre diminuições de 63,83% 

e aumentos de 43,08%) para o método B1 e 18,77% (entre diminuições de 75,48% e 

aumentos de 17,76%) para o método B2.  

 

2.1.5. Comparação do impacto de 1 semana e 1 mês de criopreservação, 

pelos métodos B1 e B2, na motilidade espermática 

Independentemente do método de criopreservação utilizado, os parâmetros de motilidade 

analisados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre os 

valores obtidos após 1 semana e 1 mês de criopreservação (Figura 15).  

 

Figura 15. Percentagem média dos valores obtidos para os parâmetros de motilidade espermática após 
1 semana e 1 mês de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras. SPZ PR (%): 
percentagem de espermatozoides com motilidade progressiva (preto); SPZ NP (%): percentagem de 
espermatozoides com motilidade não-progressiva (cinzento escuro); Total de SPZ móveis (%): 
percentagem total de espermatozoides móveis (cinzento claro). 
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2.1.6. Comparação do impacto de 1 semana e 1 mês de criopreservação, 

pelos métodos B1 e B2, na vitalidade 

O período em que as amostras permaneceram criopreservadas não influenciou a 

vitalidade quando aplicado o método B1 (Z= -0,438, p=0,661). No entanto, quando aplicado o 

método B2, a vitalidade mostrou-se significativamente maior quando as amostras 

permaneceram criopreservadas 1 mês (Z= -2,200, p=0,028) (Figura 16).  

  

 

Figura 16. Percentagem média de vitalidade obtida após 1 semana (preto) e 1 mês (cinzento escuro) 
de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras. *. Diferença estatisticamente significativa 
(p<0,05) entre os grupos assinalados. 

 

Enquanto para o método B1, a vitalidade média se mostrou maior no grupo 

criopreservado durante 1 semana do que no criopreservado 1 mês, para o método B2 obteve-

se uma vitalidade média significativamente menor (p<0,05) no grupo criopreservado 1 semana 

do que no grupo de amostras criopreservadas 1 mês (Figura 16). 

 

2.1.7. Comparação do impacto de 1 semana, 1 mês e 3 meses de 

criopreservação, pelos métodos B1 e B2, na morfologia espermática 

Independentemente do método de criopreservação, a morfologia típica mostrou-se mais 

afetada nas amostras criopreservadas durante 3 meses, ainda que só apresentasse 

significância estatística no método B1 (Figura 17). Com este método, a morfologia típica foi 

significativamente menor nas amostras quando permaneceram criopreservadas 3 meses do 

que quando permaneceram criopreservadas durante 1 semana (Z= -2,419, p=0,016) ou 1 mês 

(Z= -3,532, p=0,000) (Figura 17). 
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No que respeita às anomalias morfológicas, verificou-se que:  

-Quando usado o método B1, o período de criopreservação só afetou negativamente as 

cabeças anómalas: mostraram-se significativamente maiores após 3 meses de 

criopreservação do que após 1 semana (Z= -2,573, p=0,010) ou 1 mês de criopreservação 

(Z= -3,252, p=0,001) (Figura 18); 

-Anomalias na peça intermédia: mostraram-se significativamente menores após 3 meses 

de criopreservação do que após 1 semana de criopreservação (Z= -2,443, p=0,015), quando 

aplicado o método B2 (Figura 18); 

-Anomalias na cauda: mostraram-se significativamente menores após 1 mês de 

criopreservação do que após 1 semana (Z= -2,064, p=0,039), quando aplicado o método B2 

(Figura 18); 

-Quando usado o método B2, não se registaram, no entanto, diferenças significativas 

entre os valores registados após 1 mês e 3 meses de criopreservação, independentemente 

do parâmetro analisado (Figura 18); 

-Os resíduos citoplasmáticos foram a única alteração espermática que não mostrou 

qualquer influência do período de criopreservação, independentemente do método aplicado 

(Figura 18). 
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Figura 17. Percentagem média de espermatozoides com morfologia típica após 1 semana (preto), 1 
mês (cinzento escuro) e 3 meses (cinzento claro) de criopreservação pelos métodos B1 e B2, em 31 
amostras. A,a. Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos assinalados com a 
mesma letra a maiúsculo e minúsculo. 
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Figura 18. Percentagem média de espermatozoides com anomalias na cabeça, na peça intermédia, 
na cauda e/ou com resíduos citoplasmáticos após 1 semana, 1 mês e 3 meses de criopreservação 
pelos métodos B1 e B2, em 31 amostras. A percentagem média de espermatozoides com anomalias 
na cabeça encontra-se representada a preto, a de anomalias na peça intermédia a cinzento escuro, a 
de anomalias na cauda a cinzento claro e a de resíduos citoplasmáticos com padrão de xadrez. A,a, B,b 

e C,c. Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos assinalados com a mesma letra 
a maiúsculo e minúsculo. 

 

2.1.8. Comparação do impacto de 1 semana, 1 mês e 3 meses de 

criopreservação, pelos métodos B1 e B2, na concentração espermática 

Independentemente do método utilizado, a concentração espermática mostrou-se 

ligeiramente maior nas amostras criopreservadas durante 1 semana do que nas amostras 

criopreservadas durante 1 mês ou 3 meses, embora sem diferenças estatisticamente 

significativas entre os três períodos de criopreservação testados (p>0,05) (Figura 19). 
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Figura 19. Média dos valores obtidos para a concentração espermática (x106 SPZ/mL) após 1 semana 
(preto), 1 mês (cinzento escuro) e 3 meses (cinzento claro) de criopreservação pelos métodos B1 e B2, 
em 31 amostras. 

 

2.2. Danos no DNA espermático após 3 meses de criopreservação 

Através do Ensaio do Cometa, foram igualmente avaliados os danos no DNA das 31 

amostras, após 3 meses de criopreservação pelos métodos B1 e B2, encontrando-se as 

médias dos danos registadas na Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram registados elevados danos no DNA na grande maioria das amostras, com o 

método B1 a apresentar, no geral, menores valores de dano no DNA, com uma média de 

237,61±9,50 UA (variaram entre 97 UA e 339 UA), do que o método B2, com uma média de 

243,28±8,51 UA (variaram entre 104 UA e 291 UA) (Figura 20). Não se registaram, no 

entanto, diferenças estatisticamente significativas entre os dois métodos (Z= -1,852, p=0,064). 

As diferenças entre os valores de dano obtidos, para a mesma amostra, com os dois métodos, 

variaram entre 1,25 UA e 77,50 UA. 
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Figura 20. Média (e erro padrão) dos danos no DNA espermático (em UA), após 3 meses de 
criopreservação pelos métodos B1 (preto) e B2 (cinzento), em 31 amostras. 
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3. Avaliação dos métodos de criopreservação: bifásico com crioprotetor (C), bifásico 

sem crioprotetor (B1) e monofásico sem crioprotetor (M) 

Foram utilizadas 13 amostras para se avaliarem 3 métodos de criopreservação: método 

de criopreservação bifásico com crioprotetor (C), o método bifásico sem crioprotetor (B1, pois, 

no geral, apresentou melhores resultados que o método B2) e o método monofásico sem 

crioprotetor (M). Optou-se por manter as amostras criopreservadas durante 1 mês, uma vez 

que, com base nos resultados obtidos, a partir deste período de criopreservação as alterações 

em alguns parâmetros espermáticos eram mais visíveis. Foram comparados os parâmetros 

espermáticos motilidade, vitalidade, morfologia e concentração espermática, os danos no 

DNA e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas obtidos após 

criopreservação. 

 

3.1. Parâmetros espermáticos 
 

3.1.1.   Amostras a fresco 

Como das 57 amostras criopreservadas foram utilizadas apenas 13 amostras nesta etapa 

do trabalho, encontram-se registados no Quadro 10, a média, o desvio padrão, o mínimo, o 

máximo e a mediana das idades e dos dias de abstinência dos indivíduos, bem como dos 

valores dos parâmetros seminais analisados destas 13 amostras, a fresco.  

 
Quadro 10. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana da idade e dos dias de abstinência 
sexual dos indivíduos, e dos parâmetros espermáticos analisados a fresco, em 13 amostras. 

 Fresco (n=13) 

Parâmetros Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Mediana 

Idade (anos) 35 5 22 41 36 

Abstinência sexual (dias) 3 1 2 5 3 

volume (mL) 3,6 1,3 1,9 6,1 3,6 

pH 7,9 0,2 7,5 8,2 8,0 

SPZ PR (%) 59,8 12,8 36,0 80,0 59,0 

SPZ NP (%) 13,2 4,9 6,0 20,0 14,0 

Total de SPZ móveis (%) 72,9 9,8 53,0 86,0 74,0 

Vitalidade (%) 80,5 4,1 73,0 89,0 80,0 

SPZ típicos (%) 4,1 1,7 1,0 6,0 5,0 

SPZ com anomalias na cabeça (%) 95,8 1,7 94,0 99,0 95,0 

SPZ com anomalias na peça intermédia (%) 47,3 7,8 33,0 57,0 49,0 

SPZ com anomalias na cauda (%) 4,8 2,8 1,0 10,0 4,0 

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) 2,2 1,5 0,0 4,0 2,0 

Concentração (x 106 SPZ/mL) 84,1 88,6 4,7 338,5 81,5 
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A fresco, as amostras apresentavam, em média, 72,9±9,8% de espermatozoides móveis, 

80,5±4,1% de espermatozoides viáveis, uma morfologia típica de 4,1±1,7% (mostrando-se 

em 38% dos casos inferior ao valor de referência de 4%) e uma concentração espermática de 

84,1±88,6 milhões de espermatozoides/mL (Quadro10). As anomalias da cabeça são as que 

mais se destacam, seguindo-se as da peça intermédia, depois as da cauda e, por fim, os 

resíduos citoplasmáticos (Quadro 10). 

 

3.1.2. Amostras após criopreservação pelos métodos C, B1 e M 

Após 1 mês de criopreservação pelo método C, B1 e M foram avaliadas a motilidade, a 

vitalidade, a morfologia e a concentração espermática, encontrando-se as médias dos 

resultados obtidos no Quadro 11. 

 

 

 
                                Método B1 (n=13)   

Parâmetros Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Mediana Z p-value 

SPZ PR (%) 0,6 1,1 0,0 4,0 0,2 -3,180b 0,001 

SPZ NP (%) 0,5 0,6 0,0 2,0 0,6 -3,181b 0,001 

Total de SPZ móveis (%) 1,1 1,4 0,0 5,0 0,8 -3,180b 0,001 

Vitalidade (%) 4,7 4,9 0,6 19,6 4,3 -3,180b 0,001 

SPZ típicos (%) 1,1 1,3 0,0 4,0 1,0 -3,052b 0,002 

Quadro 11. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros 
espermáticos obtidos após 1 mês de criopreservação pelos métodos C, B1 e M, em 13 amostras. 
Encontram-se ainda na tabela os valores da estatística Z e os p-values referentes ao teste de 
classificações assinadas por Wilcoxon, que teve como objetivo verificar se existiam diferenças 
estatisticamente significativas entre os valores obtidos a fresco e após criopreservação para cada 
parâmetro: b. Com base em postos positivos; c. Com base em postos negativos. Os p-values a negrito 
assinalam diferenças estatisticamente significativas entre os postos médios do parâmetro a fresco e 
após criopreservação. 

                                Método C (n=13)   

Parâmetros Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Mediana Z p-value 

SPZ PR (%) 14,6 9,8 0,7 30,0 13,1 -3,180b 0,001 

SPZ NP (%) 11,0 6,6 1,7 22,0 11,0 -,664b 0,507 

Total de SPZ móveis (%) 25,6 14,0 3,0 46,0 27,4 -3,180b 0,001 

Vitalidade (%) 28,1 14,5 3,5 47,0 30,0 -3,180b 0,001 

SPZ típicos (%) 1,9 1,4 0,0 4,0 2,0 -2,589b 0,010 

SPZ com anomalias na cabeça (%) 98,0 1,4 96,0 100,0 98,0 -2,589c 0,010 

SPZ com anomalias na peça intermédia (%) 52,2 11,2 34,0 74,0 52,0 -1,689c 0,091 

SPZ com anomalias na cauda (%) 14,8 12,5 4,0 52,0 11,0 -3,186c 0,001 

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) 0,2 0,6 0,0 2,0 0,0 -2,821b 0,005 

Concentração (x 106 SPZ/mL) 44,9 54,3 2,5 203,3 35,0 -3,110b 0,002 
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SPZ com anomalias na cabeça (%) 98,8 1,6 95,0 100,0 99,0 -2,739c 0,006 

SPZ com anomalias na peça intermédia (%)   51,5 9,4 35,0 68,0 54,0 -1,693c 0,090 

SPZ com anomalias na cauda (%) 8,6 7,9 2,0 32,0 7,0 -1,647c 0,100 

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) 0,4 0,8 0,0 2,0 0,0 -2,554b 0,011 

Concentração (x 106 SPZ/mL) 74,2 89,1 3,7 341,5 59,8 -2,691b 0,007 
 

                          Método M (n=13)    

Parâmetros Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Mediana Z 
p-

value 

 

SPZ PR (%) 0,4 0,9 0,0 3,2 0,0 -3,180b 0,001  

SPZ NP (%) 0,6 1,6 0,0 5,8 0,2 -3,180b 0,001  

Total de SPZ móveis (%) 1,0 2,4 0,0 9,0 0,3 -3,180b 0,001  

Vitalidade (%) 3,5 3,4 0,6 11,0 2,9 -3,110b 0,002  

SPZ típicos (%) 0,9 1,0 0,0 3,0 1,0 -3,071b 0,002  

SPZ com anomalias na cabeça (%) 99,1 1,0 97,0 100,0 99,0 -3,071c 0,002  

SPZ com anomalias na peça intermédia (%) 50,8 8,7 37,0 66,0 50,0 -1,085c 0,278  

SPZ com anomalias na cauda (%) 7,8 6,3 2,0 26,0 7,0 -1,648c 0,099  

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) 0,5 0,9 0,0 3,0 0,0 -2,733b 0,006  

Concentração (x 106 SPZ/mL) 72,6 82,4 5,2 321,5 67,5 -2,621b 0,009  

 

Com exceção dos resíduos citoplasmáticos, no geral, os parâmetros espermáticos 

pioraram com a criopreservação (Quadro 11). Segundo o teste de classificações assinadas 

por Wilcoxon, independentemente do método utilizado, registaram-se diferenças 

estatisticamente significativas entre os valores obtidos a fresco e após criopreservação na 

motilidade progressiva, motilidade total, vitalidade, morfologia típica, anomalias na cabeça, 

resíduos citoplasmáticos e concentração (p<0,05) (Quadro 11).  

Com exceção das caudas anómalas e da concentração espermática, os parâmetros 

mostraram-se melhores (p<0,05) quando as amostras foram criopreservadas pelo método C 

do que pelos métodos B1 e M, não se observando diferenças entre os dois últimos (p>0,05) 

(Quadro 12).  
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A motilidade progressiva foi o parâmetro mais afetado pela criopreservação, 

independentemente do método aplicado, tendo diminuído, em média, 75,5%, 99,0% e 99,4% 

quando aplicados os métodos C, B1 e M, respetivamente. A motilidade não-progressiva 

diminuiu, em média, 16,4% (p>0,05) quando aplicado o método C, e 95,9% e 95,3% quando 

usados os métodos B1 e M. Assim, a motilidade total diminuiu cerca de 64,8% (C), 98,5% (B1) 

e 98,6% (M). A vitalidade foi o segundo parâmetro espermático mais afetado pela 

criopreservação, tendo diminuído 65,1%, 94,2% e 95,6%  

quando aplicados os métodos C, B1 e M, 

respetivamente. Os espermatozoides típicos 

diminuíram cerca de 52,8% para o método C e 

73,6% e 77,4% para os métodos B1 e M. Por sua 

vez, as anomalias na cabeça dos espermatozoides 

aumentaram 2,2% (C), 3,0% (B1) e 3,4% (M). 

Apesar de aumentarem, as anomalias na cauda 

apenas diferiram estatisticamente do obtido a fresco 

quando usado o método C (Quadro 11). A percentagem 

de espermatozoides com anomalias na cauda 

aumentou, em média 209,68% (C), 80,6% (B1) e 

64,5% (M), tendo o método C se mostrado 

significativamente pior que os métodos B1 e M 

(p<0,05) (Quadro 12). É de destacar que, quando 

Quadro 12. Comparação dos resultados obtidos após criopreservação pelos métodos C e B1, C e M, 
e B1 e M, em 13 amostras. Valores da estatística Z e os p-values referentes ao teste de classificações 
assinadas por Wilcoxon, que teve como objetivo verificar se existiam diferenças estatisticamente 
significativas entre os valores obtidos após criopreservação pelos métodos C, B1 e M: b. Com base em 
postos positivos; c. Com base em postos negativos. Os p-values a negrito assinalam diferenças 
estatisticamente significativas entre o posto médio do parâmetro associado a cada método que está a 
ser comparado.    

 C-B1 C-M B1-M 

Parâmetros Z p-value Z p-value Z p-value 

SPZ PR (%) -3,180b 0,001 -3,180b 0,001 -1,009b 0,313 

SPZ NP (%) -3,180b 0,001 -3,181b 0,001 -1,125b 0,260 

Total de SPZ móveis (%) -3,180b 0,001 -3,180b 0,001 -1,122b 0,262 

Vitalidade (%) -3,110b 0,002 -3,110b 0,002 -1,922b 0,055 

SPZ típicos (%) -2,326b 0,020 -2,598b 0,009 -,816b 0,414 

SPZ com anomalias na cabeça (%) -2,066b 0,039 -2,739b 0,006 -1,000b 0,317 

SPZ com anomalias na peça intermédia (%) -,045b 0,964 -,140c 0,889 -,158c 0,874 

SPZ com anomalias na cauda (%) -2,349b 0,019 -2,633b 0,008 -,750b 0,453 

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) -,577b 0,564 -1,000b 0,317 -,632b 0,527 

Concentração (x 106 SPZ/mL) -3,040b 0,002 -3,110b 0,002 -,175b 0,861 

Figura 21. Morfologia espermática por 
coloração de Papanicolaou, após 
criopreservação pelo método C: elevada 
percentagem de espermatozoides com 
cauda enrolada, circundados a azul 
(Ampliação de 1000x). 
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usado o método C, a cauda enrolada era a anomalia na cauda mais recorrente nas amostras 

criopreservadas (Figura 21).  

Relativamente às peças intermédias com anomalias e resíduos citoplasmáticos, os três 

métodos promoveram resultados semelhantes (p>0,05) (Quadro 12). As peças intermédias 

aumentaram, em média, 10,2% (C), 8,9% (B1) e 7,3% (M) e os resíduos citoplasmáticos 

diminuíram, em média, 89,7% (C), 82,8% (B1) e 75,9% (M).  

A concentração espermática diminuiu, em média, 46,6% quando usado o método C, e 

11,8% e 13,7% quando usados os métodos B1 e M, respetivamente. 

 

3.2. Danos no DNA espermático 

Nas 13 amostras, foram avaliados os danos no DNA espermático, a fresco e após 

criopreservação pelos métodos C, B1 e M, através do Ensaio do Cometa. Em 7 amostras, 

foram também analisados os danos no DNA pela técnica de TUNEL, a fresco e após 

criopreservação pelos métodos C, B1 e M.  

 

3.2.1. Ensaio do Cometa 

As médias dos danos no DNA espermático obtidas nas amostras a fresco e após 

criopreservação pelos métodos C, B1 e M, encontram-se representadas na Figura 22. 

 

A fresco, as amostras apresentaram um dano no DNA de, em média, 96,6±50,3 UA 

(Figura 22), com uma mediana de 94,3 UA, tendo os danos variado entre 47 UA e 197 UA.  
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Figura 22. Média (e erro padrão) dos danos no DNA espermático (em UA) obtidos pelo Ensaio do Cometa 
nas amostras, a fresco (preto) e após criopreservação pelos métodos C (cinzento escuro), B1 (cinzento 
claro) e M (padrão), em 13 amostras. A,a. Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos 
assinalados com a mesma letra a maiúsculo e minúsculo. 
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Após criopreservação, o Ensaio do Cometa revelou elevados valores de dano no DNA 

espermático, independentemente do método de criopreservação utilizado, quando comparado 

com os valores obtidos nas amostras a fresco (C: Z= -3,180, p=0,001; B1: Z= -3,180, p=0,001; 

M: Z= -3,180, p=0,001) (Figura 22). Assim, o método que, em média, promoveu menos danos 

no DNA das amostras após criopreservação foi o método M (aumentaram 79,8%), com um 

dano de 173,8±30,2 UA (mediana de 184,3 UA), variando entre 104 UA e 202 UA. Seguiu-se 

o método B1 (aumentaram 88,9%), com um dano de 182,5±27,9 UA (mediana de 193,0 UA), 

variando entre 99 UA e 204 UA, e, por fim, o método C (aumentaram 100,6%), com um dano 

de 193,9±47,1 UA (mediana de 180,7 UA), variando entre 144 UA e 300 UA. (Figura 22).  

Os métodos de criopreservação não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05) entre si, segundo o teste de classificações assinadas por Wilcoxon. 

 

3.2.2. TUNEL 

As médias da percentagem de células espermáticas com fragmentação no DNA (TUNEL-

positivo) nas 7 amostras a fresco e após criopreservação, pelos métodos C, B1 e M, 

encontram-se representadas na Figura 23. 

 

 

As amostras, a fresco, apresentaram, em média, 5,9±4,5% de espermatozoides com 

fragmentação no DNA, com uma mediana de 6,0%, variando entre 1,0% e 13,4% (Figura 23).  

No geral, as amostras apresentaram uma maior percentagem de espermatozoides com 

DNA fragmentado após criopreservação pelos três métodos, tendo os valores obtidos pelo 

método B1 diferido significativamente dos valores registados a fresco (Z= -2,028, p=0,043) 

(Figura 23). Assim, pelo método B1, a percentagem de espermatozoides com fragmentação 
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Figura 23. Média (e erro padrão) da percentagem de espermatozoides com fragmentação no DNA 
(TUNEL-positivo), a fresco (preto) e após criopreservação pelos métodos C (cinzento escuro), B1 
(cinzento claro) e M (padrão), em 7 amostras. A,a. Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre 
os grupos assinalados com a mesma letra a maiúsculo e minúsculo. 
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no DNA nas amostras aumentaram 119,9%, apresentando um dano médio de 12,2±8,5% 

(mediana de 11,5%), que variou entre 3,0% e 28,0%. Seguiu-se o método M (aumentaram 

82,3%), com um dano de 10,1±3,6% (mediana de 10,0%), variando entre 5,4% e 15,9%, e, 

por fim, o método C (aumentaram 71,7%), com um dano de 9,5±6,8%(mediana de 9,5%), 

variando entre 0,0% e 19,3% (Figura 23). 

Não considerando os valores obtidos a fresco, os três métodos de criopreservação não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre si, segundo o teste de 

classificações assinadas por Wilcoxon (Figura 23). 

  

3.3.  Mitocôndrias ativas 

A percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas também foi avaliada nas 13 

amostras, a fresco e após criopreservação pelos métodos C, B1 e M, encontrando-se as 

médias obtidas representadas na Figura 24. 

 

 

 

 

Em média, as amostras, a fresco, apresentaram 72,0±10,6% de espermatozoides com 

mitocôndrias ativas, com uma mediana de 74,5%, tendo as percentagens variado entre 57,5% 

e 92,5% (Figura 24).  

Independentemente do método de criopreservação utilizado, ocorreu uma diminuição 

estatisticamente significativa da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas 

em relação aos valores obtidos a fresco (C: Z= -3,180, p=0,001; B1: Z= -3,180, p=0,001; M: 

Z= -3,180, p=0,001) (Figura 24). A percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas 

diminuiu, em média, 70,1% quando utilizado o método C, com uma percentagem média de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas de 21,5±11,7%, (mediana de 20,0%), que variaram 
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Figura 24. Média (e erro padrão) da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas nas 
13 amostras, a fresco (preto) e após criopreservação pelos métodos C (cinzento escuro), B1 (cinzento 
claro) e M (padrão), em 13 amostras. A,a e B,b. Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os 
grupos assinalados com a mesma letra a maiúsculo e minúsculo. 
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entre 2,6% e 37,9%. Seguiu-se o B1 (diminuíram 95,8%), com uma percentagem de 3,0±2,4% 

(mediana de 1,8%), variando entre 0,4% e 8,8%, e, por fim, o método M (diminuíram 96,1%), 

com uma percentagem de 2,8±2,7% (mediana de 1,4%), variando entre 0,8% e 9,5% (Figura 

24). 

Comparando os métodos entre si, segundo o teste de classificações assinadas por 

Wilcoxon, o método de criopreservação C afetou significativamente menos a percentagem de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas do que os métodos B1 (Z= -3,180, p=0,001) e M 

(Z= -3,110, p=0,002), mas os métodos B1 e M apresentaram resultados semelhantes              

(z= -0,909, p=0,363).  

 

4.    Validação do método de criopreservação bifásico com crioprotetor, C 

Tendo em conta os resultados apresentados anteriormente, o método C mostrou-se 

melhor que os métodos B1 e M, tendo-se procedido à sua validação em 13 amostras 

adicionais. Todas as próximas análises têm assim por base o total de 26 amostras, a fresco 

e criopreservadas durante 1 mês por este método, avaliando-se os parâmetros espermáticos, 

os danos no DNA e a percentagem de mitocôndrias ativas, bem como correlações entre as 

caraterísticas espermáticas. 

 

4.1. Avaliação do impacto da criopreservação em função da qualidade dos 

parâmetros espermáticos a fresco 

No presente trabalho, avaliou-se também se os parâmetros espermáticos a fresco tinham 

influência na qualidade das amostras após criopreservação. Assim, todas as caraterísticas 

espermáticas analisadas serão comparadas entre 2 grupos: grupo N (n=14), indivíduos com 

normozoospermia, e grupo A (n=12), indivíduos com alterações espermáticas 

[astenozoospermia (n=1), teratozoospermia (n=8), oligoteratozoospermia (n=2) e 

oligoastenoteratozoospermia (n=1)].  

Segundo o teste de Mann-Whitney, os grupos N e A não apresentam diferenças 

significativas a nível da idade dos indivíduos [35±5 anos (U= 67,0, p=0,403)], dos dias de 

abstinência sexual [3±1 dia (U=56,0, p=0,160)], do volume de ejaculado [3,4±1,3 mL (U=53,0, 

p=0,118)] e do pH do ejaculado [8.0±0.2 (U=70,5, p=0,494)]. A fresco o grupo N apresentava 

uma motilidade total (N: 75,8% vs A: 63,3%; p=0,015), uma motilidade progressiva (N: 64,4% 

vs A: 49,3%; p=0,017) e uma morfologia típica (N: 4,7% vs A: 2,3%; p<0,001) 

significativamente maiores que o grupo A e uma percentagem de cabeças anómalas (N: 

95,2% vs A: 97,6%; p<0,001) significativamente inferior. Os restantes parâmetros 

espermáticos não diferiram entre os grupos (p>0,05). 
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4.2. Parâmetros espermáticos 

 

4.2.1. Amostras a fresco 

Como das 57 amostras criopreservadas foram utilizadas apenas 26 amostras nesta etapa 

do trabalho, encontram-se registados no Quadro 13, a média, o desvio padrão, o mínimo, o 

máximo e a mediana das idades e dos dias de abstinência dos indivíduos, bem como dos 

valores dos parâmetros seminais analisados destas 26 amostras, a fresco.  

 

Quadro 13. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana da idade e dos dias de abstinência 
sexual dos indivíduos, e dos parâmetros espermáticos analisados a fresco, em 26 amostras. 
 

 Fresco (n=26) 

Parâmetros Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Mediana 

Idade (anos) 35 5 22 43 36 

Abstinência sexual (dias) 3 1 2 5 3 

volume (mL) 3,4 1,3 1,5 6,5 3,2 

pH 8,0 0,2 7,5 8,4 8,0 

SPZ PR (%) 57,4 16,3 13,0 80,0 60,5 

SPZ NP (%) 12,7 4,9 6,0 26,0 12,5 

Total de SPZ móveis (%) 70,0 14,1 26,0 86,0 73,5 

Vitalidade (%) 77,3 13,0 28,0 91,0 80,0 

SPZ típicos (%) 3,6 1,8 0,0 7,0 4,0 

SPZ com anomalias na cabeça (%) 96,3 1,8 93,0 100,0 96,0 

SPZ com anomalias na peça intermédia (%) 46,5 7,8 28,0 57,0 48,5 

SPZ com anomalias na cauda (%) 4,8 4,0 1,0 20,0 3,5 

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) 2,1 1,6 0,0 6,0 2,0 

Concentração (x 106 SPZ/mL) 80,9 70,1 3,1 338,5 61,4 

 

A fresco, as amostras apresentavam, em média, 70,0±14,1% de espermatozoides 

móveis, 77,3±13,0% de espermatozoides viáveis, uma morfologia típica de 3,6±1,8% 

(mostrando-se em 42% dos casos inferior ao valor de referência de 4%), e uma concentração 

espermática de 80,9±70,1 milhões de espermatozoides/mL. Mais uma vez, destacam-se as 

anomalias na cabeça, seguindo-se as anomalias da peça intermédia, as da cauda e, por fim, 

a presença de resíduos citoplasmáticos (Quadro 13). 

 

4.2.2. Amostras criopreservadas pelo método C 

Após 1 mês de criopreservação pelo método C foram avaliadas a motilidade, a vitalidade, 

a morfologia e a concentração espermática, encontrando-se as médias dos resultados obtidos 

no Quadro 14.  
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Quadro 14. Média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana dos valores dos parâmetros 
espermáticos obtidos após 1 mês de criopreservação pelo método C, em 26 amostras. Encontra-se 
ainda na tabela a estatística Z e os p-values referentes ao teste de classificações assinadas por 
Wilcoxon, que teve como objetivo verificar se existiam diferenças estatisticamente significativas entre 
os valores obtidos a fresco e após criopreservação para cada parâmetro: b. Com base em postos 
positivos; c. Com base em postos negativos. Os p-values a negrito assinalam diferenças 
estatisticamente significativas entre os postos médios do parâmetro a fresco e após criopreservação. 

 

O teste de classificações assinadas por Wilcoxon mostrou que, com exceção da 

percentagem de resíduos citoplasmáticos que diminuiu, e da percentagem de 

espermatozoides com motilidade não-progressiva que não variaram significativamente         

(Z= -0,267, p= 0,790), todos os parâmetros pioraram, de modo estatisticamente significativo, 

com a criopreservação (Quadro 14).  

A motilidade progressiva foi o parâmetro mais afetado pela criopreservação. Diminuiu, 

em média, 78,0% (entre 49,2% e 98,8%) e a motilidade total 65,2% (entre 37,0% e 95,9%). 

No geral, a motilidade não-progressiva diminuiu 7,3% (entre 4,3% e 90,0%), no entanto, é de 

notar que em metade das amostras este parâmetro aumentou entre 10% e 306,7%. Observou-

se apenas uma tendência para que a motilidade progressiva (ρ= 0,302, p=0,134) e a 

motilidade total (ρ= 0,240, p=0,237) fossem tanto menores, quanto maior a percentagem de 

anomalias da cauda nas amostras.  

Seguiu-se a vitalidade que, com a criopreservação, diminuiu, em média, 65,4% (entre 

35,6% e 95,3%).  

No que concerne a morfologia espermática, a morfologia típica diminuiu, em média, 

59,6% (entre 0,0% e 100,0%). Relativamente à morfologia anómala, as cabeças aumentaram, 

em média, 2,3% (entre 0,0% e 5,3%), as peças intermédias 11,4% (entre 0,0% e 128,6%) e 

as caudas anómalas 239,5% (entre 22,2% e 1900,0%). À semelhança do referido no tópico 

3.1.2 dos resultados, foi de notar um grande aumento de caudas enroladas em relação ao 

                                Método C (n=26)   

Parâmetros  Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Mediana Z p-value 

SPZ PR (%) 12,6 8,0 0,7 30,0 11,8 -4,458b 0,000 

SPZ NP (%) 11,7 6,6 1,7 24,4 12,2 -0,267b 0,790 

Total de SPZ móveis (%) 24,3 12,3 3,0 46,0 26,2 -4,458b 0,000 

Vitalidade (%) 26,7 12,7 3,5 47,0 27,8 -4,458b 0,000 

SPZ típicos (%) 1,5 1,3 0,0 4,0 1,0 -3,903b 0,000 

SPZ com anomalias na cabeça (%) 98,5 1,3 96,0 100,0 99,0 -3,902c 0,000 

SPZ com anomalias na peça 
intermédia (%) 

51,8 9,9 34,0 74,0 51,5 -2,024c 0,043 

SPZ com anomalias na cauda (%) 16,2 10,3 4,0 52,0 13,0 -4,294c 0,000 

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) 0,3 0,7 0,0 3,0 0,0 -3,953b 0,000 

Concentração (x 106 SPZ/mL) 41,9 43,5 1,3 203,3 36,4 -4,432b 0,000 
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obtido a fresco. Ainda assim, algumas amostras não seguiram estas tendências (em 2 

amostras a morfologia típica aumentou de 2,0% para 4,0% e de 1,0% para 2,0%; em 2 

amostras as cabeças anómalas diminuíram 2,0% e 1,0%; em 8 amostras as peças intermédias 

diminuíram entre 2,0% e 21,6%; e em 1 amostra as caudas anómalas diminuíram 20,0%). Os 

resíduos citoplasmáticos diminuíram com a criopreservação, em média, 85,5% (entre 0% e 

100%). 

A concentração espermática também sofreu uma diminuição média de 48,2% com a 

criopreservação (entre 31,9% e 87,2%), com exceção de 1 amostra em que aumentou 8,1%.  

 

Relativamente aos grupos N e A, as variações dos parâmetros espermáticos com a 

criopreservação, de ambos os grupos, encontram-se na Figura 25. 

 

No geral, os parâmetros espermáticos dos indivíduos do grupo N foram menos afetados 

pela criopreservação que os do grupo A. Em relação aos valores registados a fresco em cada 

grupo, os espermatozoides de motilidade progressiva diminuíram 75,2% no grupo N e 82,3% 

no grupo A. Já os espermatozoides de motilidade não-progressiva, no geral, aumentaram 

20,7% no grupo N e diminuíram 34,1% no grupo A (U=45,0, p=0,045). Assim, a motilidade 

total, diminuiu cerca de 60,7% no grupo N e 71,6% no grupo A (Figura 25). 
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Figura 25. Variação dos parâmetros espermáticos (%) (motilidade, vitalidade, morfologia e 
concentração espermática) com a criopreservação pelo método C, em relação aos valores registados 
a fresco, nos grupos N (indivíduos com normozoospermia) e A (indivíduos com astenozoospermia, 
teratozoospermia, oligoteratozoospermia ou oligoastenoteratozoospermia).   
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A vitalidade também sofreu uma diminuição menos acentuada no grupo N (60,1%) do que 

no grupo A (72,4%) (Figura 25). 

No que respeita a morfologia espermática, o grupo N foi mais afetado pela 

criopreservação que o grupo A em quase todos os parâmetros, sendo que a diferença entre 

os grupos foi significativa no que concerne as anomalias na cabeça (U=23,0, p=0,002). O 

aumento das anomalias na peça intermédia foram a única exceção, em que o grupo N 

aumentou apenas 4,0% e o grupo A 20,4% (Figura 25 e Quadro 15).  

A concentração espermática foi igualmente afetada pela criopreservação nos dois grupos, 

com um decréscimo de 48,0% no grupo N e de 48,6% no grupo A (Figura 25). 

A significância estatística das diferenças do impacto da criopreservação entre grupos 

encontram-se no Quadro 15. 

 

Quadro 15. Posto médio dos grupos N (14 amostras) e A (12 amostras), valor de U e p-values obtidos 
pelo teste de Mann-Whitney que pretendeu avaliar se existiam diferenças entre os postos médios de 
cada grupo para a variação de cada parâmetro analisado com a criopreservação. Os p-values a negrito 
identificam diferenças estatisticamente significativas entre o posto médio dos grupos N e A (p<0,05). 
 

 

4.3. Danos no DNA espermático 

Os danos no DNA espermático das 26 amostras a fresco foram avaliados através do 

Ensaio do Cometa e da técnica de TUNEL. Os danos no DNA após criopreservação pelo 

método C foram avaliados pelo Ensaio do Cometa nas 26 amostras e pela técnica de TUNEL 

em 7 amostras (ponto 3.2.2. dos Resultados). 

 

4.3.1. Ensaio do Cometa 

As médias dos danos no DNA espermático obtidas a fresco e após criopreservação das 

26 amostras pelo método C, avaliados pelo Ensaio do Cometa, encontram-se representadas 

na Figura 26. Os resultados foram distribuídos por dois grupos (grupo D1: dano a fresco             

Variação dos parâmetros 
Posto médio 

U p-value 
N (n=14) A (n=12) 

Diminuição 

SPZ PR 11,36 16,00 54,0 0,123 

SPZ NP 10,71 16,75 45,0 0,045 

Total de SPZ móveis 11,07 16,33 50,0 0,080 

Vitalidade 11,11 16,29 50,5 0,085 

SPZ típicos 13,89 13,04 78,5 0,775 

Aumento 

SPZ com anomalias na cabeça 17,86 8,42 23,0 0,002 

SPZ com anomalias na peça intermédia 11,79 15,50 60,0 0,217 

SPZ com anomalias na cauda 13,89 13,04 78,5 0,777 

Diminuição 
SPZ com resíduos citoplasmáticos 12,18 15,04 65,5 0,258 

Concentração 12,64 14,50 72,0 0,537 
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< 100 UA, o que corresponde, aproximadamente, a até 25% de DNA na cauda do cometa; e 

grupo D2: dano a fresco ≥ 100 UA) para melhor interpretação e correlação dos resultados a 

fresco e após criopreservação 

 

 

Os danos no DNA espermático nas amostras a fresco foi muito variável (entre 18 UA e 

197 UA), com uma média de 87,8±50,9 UA e uma mediana de 72,3 UA (Figura 26). Cerca de 

76,9% das amostras formaram o grupo D1 (n=20), com um dano médio de 63,9±23,9 UA, e 

as restantes amostras formaram o grupo D2 (n=6), com um dano médio de 167,5±29,8 UA. 

O Ensaio do Cometa, após criopreservação pelo método C, revelou um aumento 

significativo de cerca de 95,3% (entre 8,1% e 782,8%) dos danos no DNA espermático das 

amostras (Z= -4,457, p<0,001), passando estas a apresentar um dano médio de 171,5±57,8 

UA (mediana de 169,4 UA), que variou entre 27 UA e 300 UA (Figura 26). Das 26 amostras 

criopreservadas, apenas uma apresentou um dano no DNA inferior a 100 UA. A maioria das 

amostras (76,9%) apresentou um dano entre 100 e 200 UA (≈25-50% de DNA na cauda do 

cometa) e as restantes (19,2%) apresentaram um dano entre 200 e 300 UA (≈50-75% de 

DNA na cauda do cometa). 

Foi possível determinar que as amostras do grupo D1 sofreram um aumento significativo 

de danos no DNA de, em média, 132,9% (Z= -3,920, p<0,001), apresentando um dano médio 

de 148,8±38,7 UA. Por sua vez, as do grupo D2 sofreram um aumento significativo de 47,5% 

(Z= -2,201, p<0,001), apresentando um dano médio de 247,1±46,1. Apesar do grupo D1 ter 

sofrido um aumento de danos significativamente maior do que o grupo D2 (U= 18,0, p=0,009), 

continuou a apresentar menos danos do que o grupo D2 após criopreservação. 
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Figura 26. Média (e erro padrão) dos danos no DNA espermático (em UA) obtidos por Ensaio do 
Cometa, nas 26 amostras, a fresco (preto) e após criopreservação pelo método C (cinzento).  *. 
Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos assinalados. 
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Relativamente aos grupos N e A, verificou-se que não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si, no que diz respeito à quantidade de danos no DNA nas 

amostras a fresco [N: 94,8±53,0 UA vs A: 79,6±49,4 UA (U=61,5, p=0,247)] e após 

criopreservação [N: 163,6±60,9 UA vs A: 180,7±55,2 UA (U=70,0, p=0,471)], e ao impacto 

da criopreservação nos danos, embora o grupo N tenha sofrido, em média, um aumento 

menos acentuado dos danos do que o grupo A [N: 72,6% vs A: 126,8% (U=47,0, p=0,057)]. 

 

4.3.2. TUNEL 

As 26 amostras analisadas a fresco pela técnica de TUNEL apresentaram, em média, 

uma percentagem de células espermáticas com fragmentação no DNA (TUNEL-positivo) de 

5,5±3,8% (entre 0,0% e 13,4%), com uma mediana de 5,7%.  

Os grupos N e A, a fresco, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre si (U=62,0, p=0,258), ainda que o grupo N tenha apresentado uma menor percentagem 

de espermatozoides com DNA fragmentado (4,6±3,6%) do que o grupo A (6,5±4,0%).  

Após criopreservação pelo método C, foram avaliadas 7 amostras (cujos resultados se 

encontram analisados no ponto 3.2.2 dos resultados), em que 4 pertencem ao grupo N e 3 

pertencem ao grupo A. 

Embora se tenha notado uma tendência para o grupo N apresentar menos 

espermatozoides com danos do que o grupo A, nas amostras a fresco e criopreservadas, o 

impacto da criopreservação tendeu a ser superior no grupo N, embora sem diferenças 

significativas entre si, quer a fresco [N: 3,5±3,7% vs A: 8,9±3,9% (U=2,0, p=0,229)], quer 

após criopreservação [N: 8,2±8,4% vs A: 11,3±4,9%  (U=5,0, p=0,857)], quer a nível do 

impacto da criopreservação [N: aumentou 131,5% vs A: aumentou 25,9% (U=6,0, p=1,000)]. 

 

4.3.3. Comparação dos danos no DNA espermático a fresco, pelo Ensaio do 

Cometa e por TUNEL 

Na Figura 27, encontram-se as médias das percentagens de células espermáticas com 

dano no DNA obtidas nas 26 amostras a fresco, pelo Ensaio do Cometa e TUNEL. O Ensaio 

do Cometa mostrou detetar significativamente mais células espermáticas com danos no DNA 

(59,5±24,1%) do que a técnica de TUNEL (5,5±3,8%) (Z= -4,457, p<0,001) (Figura 27). 
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4.4. Mitocôndrias ativas 

As médias das percentagens de espermatozoides com mitocôndrias ativas obtidas nas 

amostras a fresco e após criopreservação, encontram-se representadas na Figura 28. 

 

 

Em média, as amostras, a fresco, apresentaram 65,7±14,5% de espermatozoides com 

mitocôndrias ativas (mediana de 66,5%), variando entre 21,0% e 92,5% (Figura 28). Com a 

criopreservação, as amostras sofreram uma diminuição estatisticamente significativa da 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas (Z= -4,458, p<0,001). A diminuição 

foi de, em média, 67,6% (entre 33,3% e 95,8%), tendo as amostras passado a apresentar 
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Figura 27. Média (e erro padrão) da percentagem de espermatozoides com danos no DNA, pelo Ensaio 
do Cometa (preto) e pela técnica de TUNEL (cinzento escuro), em 26 amostras a fresco. *. Diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos assinalados. 

Figura 28. Média (e erro padrão) da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, a 
fresco (preto) e após criopreservação pelo método C (cinzento escuro), em 26 amostras. *. Diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos assinalados. 
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uma média de 21,3±10,7% (mediana de 19,6%) de espermatozoides com mitocôndrias 

ativas, variando entre 2,6% e 39,1% (Figura 28).  

Relativamente aos grupos N e A, verificou-se que o impacto da criopreservação pelo 

método C neste parâmetro foi semelhante entre os grupos [N: diminuiu 63,9% vs A: diminuiu 

72,9% (U=57,0, p=0,165)]. No entanto, as amostras do grupo N apresentaram uma 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas significativamente maior do que 

as do grupo A, quer a fresco [N: 71,4±11,2% vs A: 59,1±15,6% (U=43,0, p=0,035)], quer após 

criopreservação [N: 25,8±9,6% vs A: 16,1±9,9% (U=39,0, p=0,021)]. 

 

4.5. Relação entre as caraterísticas espermáticas a fresco e o impacto da 

criopreservação 

Apesar de já se terem avaliado diferenças entre os grupos N e A a nível do seu 

comportamento face à criopreservação, foi-se verificar a existência de correlações (Quadro 

16) entre as várias caraterísticas espermáticas a fresco e a diminuição de qualidade com a 

criopreservação.  

Com base nos coeficientes de correlação obtidos (Quadro 16) foi possível concluir que, 

no geral, quanto melhores os parâmetros seminais a fresco, menos a qualidade é afetada com 

a criopreservação. 

Os fatores de correlação (Quadro 16) sugerem que quanto maior a percentagem de 

espermatozoides com motilidade progressiva na amostra a fresco, menos diminuirá a 

Quadro 16. Correlações obtidas entre a motilidade, vitalidade, morfologia, concentração, danos no 
DNA a fresco (Ensaio do Cometa e TUNEL) e percentagem de mitocôndrias ativas, e a variação de 
cada parâmetro com a criopreservação, em 26 amostras. No quadro são apresentados os coeficientes 
de correlação Ró de Spearman. *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades); **. A 
correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). Todos os coeficientes que não apresentam 
pelo menos um * associado, correspondem a p-values >0,05. 
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percentagem de espermatozoides com motilidade não-progressiva com a criopreservação  

(ρ= -0,659, p<0,01); e que quanto maior a percentagem de espermatozoides com motilidade 

não-progressiva na amostra a fresco, mais diminuirão quer as percentagens de 

espermatozoides de motilidade não-progressiva (ρ=0,789, p<0,01), quer a motilidade total 

(ρ=0,557, p<0,01), quer a vitalidade espermática (ρ=0,564, p<0,01), e quer a percentagem de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas (ρ=0,652, p<0,01).  

A morfologia típica também se correlaciona com o impacto da criopreservação na 

motilidade e vitalidade da amostra. Quanto maior a percentagem de espermatozoides com 

morfologia típica na amostra, menos afetada será a motilidade progressiva (ρ= -0,474, 

p<0,05), a motilidade total (ρ= -0,431, p<0,05) e a vitalidade (ρ= -0,466, p<0,05) dos 

espermatozoides da amostra com a criopreservação. A percentagem de espermatozoides 

com anomalias na cabeça na amostra também parece influenciar, sendo que quanto maior a 

percentagem de espermatozoides com anomalias na cabeça a fresco, maior será a diminuição 

da motilidade progressiva (ρ=0,448, p<0,05), da motilidade total (ρ=0,405, p<0,05) e da 

vitalidade (ρ=0,435, p<0,05) dos espermatozoides (Quadro 16).  

Amostras com elevados danos no DNA (UA) a fresco sofrerão um maior aumento da 

percentagem de espermatozoides com anomalias na cabeça com a criopreservação 

(ρ=0,492, p<0,05). Quanto maior a percentagem de espermatozoides com fragmentação no 

DNA, mais afetadas serão a motilidade não-progressiva (ρ=0,599, p<0,01), a motilidade total 

(ρ= 0,539, p<0,01) e a vitalidade (ρ=0,495, p<0,05) (Quadro 16).  

Relativamente à importância da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias 

ativas na amostra a fresco, quanto maior esta for, menos diminuirá a percentagem de 

espermatozoides com motilidade não-progressiva (ρ= -0,428, p<0,05) (Quadro 16). 

  

4.6. Relação entre a idade dos indivíduos, os dias de abstinência sexual e os 

parâmetros espermáticos, e a integridade do DNA 

Pretendeu-se verificar a existência de correlações entre a idade dos indivíduos, os dias 

de abstinência sexual e os parâmetros espermáticos, e os danos no DNA, obtidos pelo Ensaio 

do Cometa e TUNEL, nas amostras a fresco e criopreservadas. As correlações obtidas 

encontram-se no Quadro 17. 
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Quadro 17. Correlações obtidas entre a idade dos indivíduos, os dias de abstinência sexual, os 
parâmetros espermáticos (motilidade, vitalidade, morfologia e concentração) e a integridade do DNA a 
fresco, e os danos no DNA (Ensaio do Cometa), a fresco e após criopreservação (26 amostras), e a 
fragmentação do DNA (TUNEL), a fresco (26 amostras) e após criopreservação (7 amostras). No 
quadro encontram-se os coeficientes de correlação Ró de Spearman. *. A correlação é significativa no 
nível 0,05 (2 extremidades); **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). Todos os 
coeficientes que não apresentam pelo menos um * associado, correspondem a p-values >0,05. 

 

aValores determinados com base nas 7 amostras analisadas por TUNEL após criopreservação pelo método C 

 

Segundo os coeficientes de correlação do Quadro 17, estabeleceu-se uma correlação 

positiva estatisticamente significativa entre a idade dos indivíduos e os danos no DNA a fresco 

das amostras. Assim, nestas 26 amostras, quanto maior era a idade do indivíduo, maiores 

eram os danos no DNA da amostra (ρ= 0,523, p<0,01). Por outro lado, nenhuma correlação 

foi estabelecida entre os dias de abstinência sexual e os danos no DNA por Ensaio do Cometa 

ou TUNEL (Quadro 17). 

A fresco, não se estabeleceu qualquer correlação significativa entre a integridade do DNA 

(por Ensaio do Cometa e TUNEL) e os parâmetros espermáticos (Quadro 17). 

Ainda assim, é de notar a tendência para que quanto maior for a percentagem de 

espermatozoides com fragmentação no DNA nas amostras, menor seja a motilidade 

progressiva (ρ= -0,182, p>0,05), a motilidade total (ρ= -0,031, p>0,05) e a percentagem de 

espermatozoides com morfologia típica nas amostras (ρ= -0,200, p>0,05) (Quadro 17). 

Já após criopreservação, apenas os danos detetados por Ensaio do Cometa 

apresentaram alguma correlação significativa com os parâmetros espermáticos. Quanto maior 

a percentagem de espermatozoides com anomalias na peça intermédia, maiores os danos no 

Ró de Spearman Ensaio do Cometa TUNEL 

Parâmetros Fresco Criopreservadas Fresco Criopreservadasa 

Idade (anos) 0,523** - 0,078 - 

Abstinência sexual (dias) 0,192 - 0,054 - 

SPZ PR (%) 0,182 0,043 -0,182 0,143 

SPZ NP (%) -0,371 -0,352 0,378 -0,429 

Total de SPZ móveis (%) 0,120 -0,205 -0,031 -0,036 

Vitalidade (%) 0,037 -0,203 0,021 -0,214 

SPZ típicos (%) 0,472 0,113 -0,200 0,496 

SPZ com anomalias na cabeça (%) -0,487 -0,124 0,204 -0,258 

SPZ com anomalias na peça 
intermédia (%) 

-0,024 0,413* -0,347 -0,036 

SPZ com anomalias na cauda (%) 0,061 -0,126 -0,009 -0,571 

SPZ com resíduos 
citoplasmáticos (%) 

0,211 -0,382 0,232 -0,204 

Concentração (x 106 SPZ/mL) 0,231 0,044 0,001 -0,393 

Danos no DNA a fresco (UA) 1,000 0,553** 0,243 -0,321 

SPZ com fragmentação no DNA a 
fresco (%) 

0,243 0,387 1,000 0,464 
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DNA da amostra (ρ= 0,413, p<0,05). Embora sem significância estatística, as amostras 

criopreservadas apresentaram tendência para que quanto maiores fossem a motilidade total 

e vitalidade espermática, menores fossem os danos no DNA, quer por Ensaio do Cometa, 

quer por TUNEL (Quadro 17).  

Os danos no DNA pelo Ensaio do Cometa a fresco correlacionam-se positivamente com 

os danos no DNA após criopreservação (ρ= 0,553, p<0,01), ou seja, quanto maiores os danos 

das amostras forem a fresco, maiores serão os danos das amostras após criopreservação. 

As amostras com maior percentagem de células espermáticas com DNA fragmentado a fresco 

também apresentaram tendência para possuírem mais danos no DNA após criopreservação, 

detetados por Ensaio do Cometa e TUNEL (Quadro 17). É de notar que a quantidade de danos 

no DNA por amostra detetada pelo Ensaio do Cometa apresenta uma tendência para se 

correlacionar positivamente com a percentagem de células com DNA fragmentado detetada 

pela técnica de TUNEL (ρ= 0,243, p>0,05) (Quadro 17). 

 

4.7. Relação entre a idade dos indivíduos, os dias de abstinência sexual e os 

parâmetros espermáticos, e as mitocôndrias ativas 

Foi-se ainda verificar se a idade dos indivíduos, os dias de abstinência sexual e os 

parâmetros espermáticos apresentavam alguma relação com a percentagem de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas, quer a fresco, quer após a criopreservação. As 

correlações obtidas encontram-se no Quadro 18. 

 
Quadro 18. Correlações obtidas entre a idade, a abstinência sexual, o pH do ejaculado, a motilidade, 
a vitalidade e a morfologia espermática, e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, 
a fresco e após criopreservação, em 26 amostras. No quadro são apresentados os coeficientes de 
correlação Ró de Spearman. *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades); **. A 
correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). Todos os coeficientes que não apresentam 
pelo menos um * associado, correspondem a p-values >0,05. 

Ró de Spearman SPZ com mitocôndrias ativas (%) 

Parâmetros Fresco Criopreservadas 

Idade -0,033 - 

Abstinência sexual (dias) 0,190 - 

pH -0,430* - 

SPZ PR (%) ,545** ,759** 

SPZ NP (%) -0,208 ,643** 

Total de SPZ móveis (%) ,579** ,782** 

Vitalidade (%) ,542** ,785** 

SPZ típicos (%) 0,325 0,184 

SPZ com anomalias na cabeça (%) -0,345 -0,169 

SPZ com anomalias na peça intermédia (%) 0,021 -0,250 

SPZ com anomalias na cauda (%) -0,299 -0,068 

SPZ com resíduos citoplasmáticos (%) -0,108 0,153 
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Os parâmetros espermáticos que mais parecem correlacionar-se com a percentagem de 

mitocôndrias ativas, quer a fresco, quer após criopreservação, são a motilidade e vitalidade. 

Com base nos fatores de correlação, as amostras com maior percentagem de 

espermatozoides com motilidade progressiva (fresco: ρ= 0,545, p<0,01; criopreservado: ρ= 

0,759, p<0,01), motilidade total (fresco: ρ= 0,579, p<0,01; criopreservado: ρ= 0,782, p<0,01) 

e vitalidade (fresco: ρ=0,542, p<0,01; criopreservado: ρ=0,785, p<0,01) são aquelas com 

maior percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas. O pH das amostras também 

se correlacionou negativamente, sendo que quanto maior o pH das amostras, menor é a 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas (p<0,05) (Quadro 18). 

Embora a fresco não exista uma correlação com as peças intermédias anómalas               

(ρ= 0,021, p>0,05), após criopreservação denota-se uma tendência para que quanto maior for 

a percentagem de espermatozoides com anomalias na peça intermédia, menor seja a 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas (ρ= -0,250, p>0,05) (Quadro 18).   

Nenhuma correlação foi estabelecida entre a idade e os dias de abstinência sexual dos 

indivíduos, e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas (Quadro 18). 

 

4.8. Relação entre os danos no DNA e as mitocôndrias ativas 

Por fim, analisou-se a existência de correlações entre os danos no DNA e a percentagem 

de espermatozoides com mitocôndrias ativas. As correlações obtidas encontram-se no 

Quadro 19. 

 

Quadro 19. Correlações obtidas entre os danos no DNA (Ensaio do Cometa) e a percentagem de 
espermatozoides com mitocôndrias ativas, a fresco e após criopreservação (26 amostras); e 
correlações obtidas entre a percentagem de espermatozoides com fragmentação no DNA (TUNEL) e 
a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, obtida a fresco (26 amostras) e após 
criopreservação (7 amostras). No quadro são apresentados os coeficientes de correlação de 
Spearman. Todas as correlações apresentam um p-value>0,05. 
 

Ró de Spearman SPZ com mitocôndrias ativas (%) 

Parâmetros Fresco Criopreservadas 

Danos no DNA (UA) -0,060 -0,138 

SPZ com fragmentação no DNA (%) -0,078 0,036a 

aValor determinado com base nas 7 amostras analisadas por TUNEL após criopreservação pelo método C 

 

Nenhuma das relações estabelecidas apresenta significância estatística (Quadro 19). 

Independentemente das amostras serem frescas ou criopreservadas, existe uma 

tendência (p>0,05) para que quanto maior for o dano no DNA (Ensaio do Cometa), menor seja 

a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas na amostra (Quadro 19).  

Existe também uma tendência para que quanto maior for a percentagem de 

espermatozoides com fragmentação no DNA na amostra a fresco, menor seja a percentagem 
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de espermatozoides com mitocôndrias ativas na amostra a fresco (ρ= -0,078, p>0,05), embora 

a tendência seja inversa após criopreservação com base nas 7 amostras analisadas (Quadro 

19).  

 

5. Avaliação do impacto do IMC e do estilo de vida dos indivíduos na qualidade dos 

parâmetros espermáticos 

Com base em 149 inquéritos respondidos por indivíduos seguidos nas consultas do CAF 

no CHTMAD e que realizaram uma análise espermática no laboratório de Andrologia do 

CHTMAD, foi possível analisar a influência do IMC na motilidade, vitalidade, morfologia e 

concentração espermática.  

Dos 54 indivíduos que não apresentavam quaisquer fatores de riscos associados (SR), 

21 apresentavam peso normal (SR1- 38,9%), 22 apresentavam sobrepeso (SR2- 40,7%) e 11 

apresentavam obesidade tipo I (SR3- 20,4%). Dos indivíduos com peso normal, com 

sobrepeso e com obesidade, 52%, 68% e 36%, respetivamente, apresentaram resultados 

espermáticos dentro dos valores de referência da WHO (2010).  

Dos 95 indivíduos que apresentavam um ou mais fatores de risco associados (R), 39 

apresentam peso normal (R1- 41,1%), 42 apresentavam sobrepeso (R2- 44,2%), 11 

apresentavam obesidade tipo I (R3- 11,6%), 1 apresentava obesidade tipo II (R3- 1,1%) e 2 

apresentavam obesidade tipo III (R3- 2,1%). Dos indivíduos com peso normal, com sobrepeso 

e com obesidade, 38%, 57% e 57%, respetivamente, apresentaram resultados espermáticos 

dentro dos valores de referência da WHO (2010). 

Os vários grupos SR e R não apresentam diferenças estatisticamente significativas a 

nível da percentagem de indivíduos com espermograma normal, da idade dos indivíduos (36 

anos), dos dias de abstinência (4 dias), do volume de ejaculado (3,4 mL), do pH (8.0) e da 

viscosidade da amostra (Quadro 20).  

Uma vez que diversos fatores relacionados com o estilo de vida também podem ter 

influência nos parâmetros espermáticos, comparou-se a ingestão de fruta/legumes e de carne 

por semana, a prática de exercício físico e os hábitos tabágicos e alcoólicos dos indivíduos, 

entre grupos. Assim, é possível perceber se alguns parâmetros para além do IMC podem 

estar a influenciar os resultados.  

A nível da alimentação, a média de ingestão de legumes/fruta (4 vezes/semana) e carnes 

vermelhas (3 vezes/semana) é semelhante entre grupos. Relativamente à prática de exercício 

físico, os grupos SR apenas diferem na quantidade de indivíduos que praticam ou não 

desporto. Os grupos SR2 (𝑥2=6,484, p=0,011) e SR3 (𝑥2=10,469, p=0,001) apresentam 

significativamente mais indivíduos que não praticam desporto do que o grupo SR1. Já os 

grupos R apenas apresentam diferenças estatisticamente significativas entre si no que 
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respeita a frequência de exercício físico por semana. O grupo R1 apresenta significativamente 

menos indivíduos a praticar exercício físico 1 a 2 vezes por semana do que os grupos R2 

(𝑥2=4,019, p=0,045) e R3 (𝑥2=5,708, p=0,017), e significativamente mais indivíduos a praticar 

exercício físico 2 ou mais vezes por semana do que o grupo R2 (𝑥2=6,817, p=0,009). No que 

respeita os hábitos tabágicos e alcoólicos, os grupos R1, R2 e R3 não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas entre si (Quadro 20).  

 

Quadro 20. Média da idade e dos dias de abstinência sexual dos indivíduos, volume e pH do ejaculado, 
ingestão de legumes/fruta e carnes vermelhas, e prática de desporto (0, 1 a 2 e 2 ou mais vezes por 
semana), para todos os grupos analisados (SR1, SR2, SR3, R1, R2 e R3). A,a, B,b e C,c. Indicam uma 
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos assinalados com a mesma letra a 
maiúsculo e minúsculo, tendo por base o teste de Mann-Whitney para comparação dos grupos 
relativamente à idade, abstinência sexual, volume e pH do ejaculado, e o teste qui-quadrado de 
Pearson para comparação dos hábitos tabágicos e alcoólicos, ingestão de legumes/fruta e carnes 
vermelhas, e prática de exercício físico. 

 

 

 

 

 

 Grupos 

Parâmetros SR1 SR2 SR3 R1 R2 R3 

Idade (anos) 36 36 34 34 36 39 

Abstinência sexual (dias) 3 4 3 4 3 4 

Volume (mL) 3,1 3,5 3,6 3,3 3,2 3,6 

pH 8,1 7,9 8,1 8,0 8,0 7,7 

Ingestão de legumes/fruta (dias/semana) 5 5 4 4 4 4 

Ingestão de carnes vermelhas (dias/semana) 3 3 2 4 3 2 

Não pratica desporto (%) 4,8A 36,4a 54,5a 25,6 31,0 14,3 

Pratica desporto 1 a 2 vezes/semana (%) 47,6 40,9 27,3 28,2B 50,0b 64,3b 

Pratica desporto 2 ou mais vezes/semana (%) 47,6 22,7 18,2 46,2C 19,0c 21,4 

0 cigarros (por dia) - - - 43,6 54,8 50,0 

5-10 cigarros (por dia) - - - 20,5 23,8 0,0 

10-20 cigarros (por dia) - - - 33,3 21,4 50,0 

>20 cigarros (por dia) - - - 2,6 0,0 0,0 

0 copos (por dia) - - - 41,0 35,7 35,7 

1 copo (por dia) - - - 38,5 35,7 57,1 

2-4 copos (por dia) - - - 20,5 23,8 7,1 

>4 copos (por dia) - - - 0,0 4,8 0,0 
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5.1. Impacto do IMC nos parâmetros espermáticos, em indivíduos que não possuem 

hábitos ou exposição ambiental prejudiciais (SR) 

 No que respeita aos grupos SR, cujos indivíduos não apresentam quaisquer hábitos ou 

exposição ambiental prejudiciais, os resultados relativos à motilidade, vitalidade, morfologia e 

concentração espermática encontram-se resumidos na Figura 29. 

No geral, os parâmetros espermáticos apresentaram-se melhores no grupo SR2 e piores 

no grupo SR3. Os grupos SR1 e SR2 apresentam distribuições semelhantes (p>0,05). Só se 

estabeleceram diferenças estatisticamente significativas entre as distribuições dos grupos 

SR2 e SR3, no que respeita a motilidade progressiva (14,727, p=0,033), a motilidade total 

(16,114, p=0,017), as anomalias na peça intermédia (-14,114, p=0,045), as anomalias na 

cauda (-17,727, p=0,007) e o índice de teratozoospermia (-16,114, p=0,017) (Quadro 21).  

A nível da motilidade espermática, o grupo SR2 apresentou a maior percentagem de 

espermatozoides móveis (74,5±7,5%) e de espermatozoides de motilidade progressiva 

(62,7±9,6%), seguindo-se o grupo SR1 (67,0±13,8% e 53,8±15,2%, respetivamente) e o 

grupo SR3 (63,9±10,5% e 49,4±11,6%, respetivamente). A vitalidade foi, igualmente, 

superior no grupo SR2 (79,0±5,5%), seguindo-se o grupo SR1 (73,5±13,2%) e o grupo SR3 

(69,0±12,7%). A percentagem de espermatozoides com morfologia normal também foi maior 

no grupo SR2 (6,0±4,1%), seguindo-se o grupo SR1 (3,9±1,8%) e o SR3 (3,5±2,1%). As 
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Figura 29. Valores espermáticos médios apresentados nos grupos SR1, SR2 e SR3: espermatozoides 
progressivos (%); espermatozoides não-progressivos (%); total de espermatozoides móveis (%); 
vitalidade (%); espermatozoides com morfologia típica (%); anomalias na cabeça, peça intermédia e 
cauda (%); presença de resíduos citoplasmáticos (%); índice de teratozoospermia (TZI); e concentração 
espermática (x106 SPZ/mL). 
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anomalias a nível da cabeça foram as mais comuns, seguindo-se as anomalias na peça 

intermédia, as anomalias na cauda e, por fim, a presença de resíduos citoplasmáticos, 

independentemente do IMC dos indivíduos. O grupo SR3 apresentou a maior percentagem 

de anomalias na cabeça (95,8±3,4%), da peça intermédia (54,2±9,1%), da cauda 

(12,4±7,2%) e de resíduos citoplasmáticos (1,6±1,5%). Seguiu-se o grupo SR1 com 

95,4±2,2%, 47,3±10,9%, 7,8±5,8% e 1,5±2,0%, respetivamente. O grupo com menor 

percentagem de anomalias foi o SR2, com 93,5±4,8%, 44,5±9,1%, 5,6±2,9% e 1,0±1,0%, 

respetivamente. Assim, o índice de teratozoospermia foi de 1,7±0,1 no grupo SR3, 1,6±0,2 

no SR1 e 1,5±0,1 no SR2. Relativamente à concentração espermática, o grupo SR1 

apresentou a maior concentração, com uma média de 81,5±56,0 x106 SPZ/mL. Seguiu-se o 

grupo SR2, com 76,9±89,4 x106 SPZ/mL, e o grupo SR3, com 42,4±39,3 x106 SPZ/mL 

(Figura 29). 

5.2. Impacto do IMC nos parâmetros espermáticos, em indivíduos que possuem 

hábitos ou exposição ambiental prejudiciais (R) 

No que respeita aos grupos R, cujos indivíduos apresentam hábitos ou exposição 

ambiental prejudiciais, os resultados relativos à motilidade, vitalidade, morfologia e 

concentração espermática, encontram-se resumidos na Figura 30. 

 

 

Figura 30. Valores espermáticos médios apresentados nos grupos R1, R2 e R3: espermatozoides 
progressivos (%); espermatozoides não-progressivos (%); total de espermatozoides móveis (%); 
vitalidade (%); espermatozoides com morfologia típica (%); anomalias na cabeça, peça intermédia e 
cauda (%); presença de resíduos citoplasmáticos (%); índice de teratozoospermia (TZI); e concentração 
espermática (x106 SPZ/mL). 
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No geral, os parâmetros apresentaram-se melhores no grupo R3 e piores no grupo R1. 

O grupo R3 apenas apresentou os piores resultados espermáticos no que respeita às 

anomalias morfológicas. As distribuições dos grupos R2 e R3 mostraram diferenças 

estatisticamente significativas no que concerne a motilidade total (-22,476, p=0,025) e a 

vitalidade (-24,202, p=0,013). As distribuições dos grupos R1 e R3 também diferiram de modo 

estatisticamente significativo no que respeita a motilidade total (-20,685, p=0,048) e a 

vitalidade (-23,350, p=0,019) (Quadro 21).  

A nível da motilidade espermática, o grupo R3 apresentou a maior percentagem de 

espermatozoides móveis (74,8±6,4%), seguindo-se o grupo R2 (64,6±13,9%) e o grupo R1 

(64,1±17,4%). Contudo, o grupo R1 apresentou mais espermatozoides progressivos 

(51,4±17,7%) que o grupo R2 (50,2±17,1%), mas menos que o grupo R3 (63,7±8,3%). A 

vitalidade foi, igualmente, superior no grupo R3 (82,1±8,0%). Seguiu-se o grupo R1 

(73,2±2,7%) e o grupo R2 (71,5±13,0%). A percentagem de espermatozoides com morfologia 

normal também foi maior no grupo R3 (4,6±2,0%), do que nos grupos R1 (3,9±2,7%) e R2 

(4,4±2,4%). As anomalias a nível da cabeça foram as mais comuns, seguindo-se as 

anomalias na peça intermédia, as anomalias na cauda e, por fim, a presença de resíduos 

citoplasmáticos, independentemente do IMC dos indivíduos. O grupo R3 apresentou a maior 

percentagem de anomalias na peça intermédia (52,3±9,1%) e cauda (9,7±7,7%), e de 

excesso de resíduos citoplasmáticos (1,6±2,2%). Com exceção das anomalias na cauda, o 

grupo R1 apresentou maior percentagem de anomalias morfológicas que o grupo R2. A nível 

de anomalias na cabeça, o grupo R1 apresentou 95,1±3,5% e os grupos R2 e R3 94,6±2,8% 

e 94,6±2,6%, respetivamente. Relativamente às anomalias da peça intermédia, o grupo R1 

apresentou 48,8±13,8% e o grupo R2 48,7±10,6%. A percentagem de anomalias na cauda 

foi de 7,8±7,4% no grupo R1 e 9,6±7,4% no R2. No que respeita aos resíduos 

citoplasmáticos, o grupo R1 apresentou 1,3±1,5% e o grupo R2 1,0±1,9%. Assim, o índice 

de teratozoospermia foi de 1,6±0,2 nos grupos R1 e R2, e de 1,7±0,1 no grupo R3. 

Relativamente à concentração espermática, o grupo R2 apresentou a maior concentração, 

com uma média de 67,3±59,1 x106 SPZ/mL. Seguiu-se o grupo R3, com 65,4±46,9 x106 

SZP/mL, e o grupo R1, com 60,6±55,7 x106 SPZ/mL (Figura 30). 

 

5.3. Relação entre os grupos SR e R 

Analisou-se ainda a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos que não apresentam (SR) e os que apresentam (R) hábitos ou exposição ambiental 

prejudiciais (Quadro 21). Assim, compararam-se o grupo SR1 com o R1, o SR2 com o R2, e 

o SR3 com o R3.  
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Não se registaram diferenças estatisticamente significativas a nível das distribuições 

entre os grupos SR1 e R1 para qualquer um dos parâmetros analisados. No entanto, as 

distribuições do grupo SR2 diferem das do grupo R2, de modo estatisticamente significativo, 

a nível da motilidade progressiva (U=263,5, p=0,005), da motilidade espermática total 

(U=256,0, p=0,004), da vitalidade (U=295,0, p=0,018) e das anomalias na cauda (U=292,0, 

p=0,016). Pelo contrário, nos grupos relativos a pacientes obesos (SR3 e R3), o grupo R3 

apresentou medianas superiores às do grupo SR3 no que respeita a motilidade progressiva e 

total, vitalidade, morfologia típica e concentração. Ainda assim, as distribuições destes grupos 

só diferiram, de modo estatisticamente significativo, a nível da motilidade progressiva (U=23,5, 

p=0,003), motilidade não-progressiva (U=38,0, p=0,032), motilidade total (U=34,5, p=0,020) e 

vitalidade (U=29,5, p=0,009) (Quadro 21).   

O grupo SR2 apresenta medianas superiores às do grupo R2 (p<0,05) na motilidade 

progressiva (SR2: 63,5%; R2; 55,0%), na motilidade total (SR2: 75,0%; R2: 67,5%) e na 

vitalidade (SR2: 80,0%; R2: 74,5%), e menor no que concerne as anomalias da cauda (SR2: 

4,5%; R2: 7,5%) (Quadro 21).  

Embora sem diferenças estatisticamente significativas, o grupo SR1 apresentou maiores 

medianas do que o grupo R1 no que respeita a motilidade progressiva (SR1: 57,0%; R1: 

55,0%), a motilidade total (SR1: 73,0%; R1: 70,0%), a morfologia típica (SR1: 4,0%; R1: 3,0%) 

e a concentração espermática (SR1: 62,8x106 SPZ/mL; R1: 35,5x106 SPZ/mL); e menor no 

que respeita as anomalias na cabeça (SR1: 96,0%; R1: 97,0%). O grupo SR2 também 

apresentou maior mediana do que o grupo R2 no que concerne a morfologia típica (SR2: 

Quadro 21. Mediana dos parâmetros espermáticos analisados (motilidade, vitalidade, morfologia e 
concentração espermática) para cada um dos grupos SR (SR1, SR2 e SR3) e R (R1, R2 e R3). 
Encontram-se também na tabela, os valores de U obtidos pelo teste de Mann-Whitney, relacionando 
as distribuições dos grupos SR1 e R1, SR2 e R2, e SR3 e R3. Os valores com * e **. Indicam diferenças 
estatisticamente significativas entre as distribuições dos grupos em comparação, para cada parâmetro 
espermático, com um p<0,05 e p<0,01, respetivamente. A,a e B,b. Cada par de letras a maiúsculo e 
minúsculo permitem identificar e distinguir os grupos R que diferem estatisticamente. 
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5,0%; R2: 4,0%), e menores a nível das anomalias na peça intermédia (SR2: 45,0%; R2: 

50,0%) e do índice de teratozoospermia (SR2: 1,5; R2: 1,6) (Quadro 21).  

Ao contrário da tendência estabelecida pelos grupos SR1/R1 e SR2/R2, o grupo SR3 

apresentou piores resultados que o grupo R3, no geral. As diferenças são até estatisticamente 

significativas (p<0,05) no que respeita a motilidade progressiva (SR3: 50,0%; R3: 63,5%), 

motilidade não-progressiva (SR3: 16,0%; R3: 11,0%), motilidade total (SR3: 67,0%; R3: 

76,5%) e vitalidade (SR3: 68,0%; R3: 83,0%) (Quadro 21).  
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A criopreservação é uma técnica extremamente utilizada nos laboratórios de andrologia 

para preservar os gâmetas masculinos, no entanto, o seu impacto na qualidade espermática 

é ainda muito controverso. Neste trabalho pretendeu-se avaliar o impacto da criopreservação 

na qualidade espermática e a influência do IMC e estilo de vida dos indivíduos nos parâmetros 

espermáticos. 

 

Caraterização da amostra biológica 

O presente trabalho foi desenvolvido em amostras de indivíduos que frequentavam as 

consultas do CAF, do CHTMAD, e a análise citomorfobioquímica das 65 amostras a fresco 

revelou que 60% apresentavam alterações nos parâmetros espermáticos. Segundo a 

literatura, amostras de pacientes inférteis tendem a ser mais afetadas pela criopreservação 

do que amostras de pacientes férteis (Kopeika et al., 2015).  

Embora com base nas 57 amostras analisadas a fresco, a idade do indivíduo não tivesse 

apresentado correlações significativas com os parâmetros espermáticos (à semelhança de 

Altrakoni, 2014) e a abstinência sexual apenas tenha apresentado uma correlação positiva 

com o volume espermático, curiosamente, o aumento do pH espermático mostrou diminuir 

significativamente a motilidade e vitalidade. Ainda que segundo o manual da WHO (2010) um 

pH elevado não revele muita informação clínica e a maioria dos artigos só associem a 

diminuição da qualidade espermática a um pH ácido (Mishra et al., 2018; Zhou et al., 2015), 

no artigo de Contri et al. (2013) verificou-se que a motilidade espermática em touros ficava 

comprometida a um pH superior a 8.0, devido a uma diminuição do potencial mitocondrial e, 

consequentemente, de ATP, especialmente a partir de um pH de 8.5. Nas 26 amostras que 

validaram o método C, determinou-se, a fresco, uma correlação negativa significativa entre o 

pH das amostras e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, o que vai de 

encontro aos resultados obtidos no estudo de Contri et al. (2013). Tendo em conta os 

resultados obtidos relativamente à influência do pH espermático e alguns estudos terem 

determinado uma diminuição da qualidade espermática, com o aumento da idade do indivíduo 

(Eisenberg e Meldrum, 2017; Johnson et al., 2015) e com o aumento dos dias de abstinência 

sexual (Agarwal et al., 2016; Ayad et al., 2018; Keihani et al., 2017), confirmou-se sempre se 

os diversos grupos comparados ao longo do presente trabalho diferiam significativamente 

nestes parâmetros. 
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Avaliação de diferentes períodos de criopreservação a curto prazo na qualidade 

espermática 

Está descrito que a influência do tempo de criopreservação na qualidade espermática 

pode variar nos parâmetros espermáticos e com os métodos de criopreservação aplicados 

(Edelstein et al., 2008; Trummer et al., 1998; Yogev et al., 2010). 

Neste trabalho avaliaram-se a motilidade e vitalidade após 1 semana e 1 mês de 

criopreservação pelos métodos bifásicos B1 (vapores de NL + NL) e B2 (-20ºC + NL), ambos 

métodos sem crioprotetor e com armazenamento em azoto líquido (≈ -196ºC). Tal como já 

descrito na literatura para outros métodos, verificou-se que a motilidade e vitalidade foram 

severamente afetadas por 1 semana e 1 mês de criopreservação por ambos os métodos, no 

entanto, quando usado o método B1, não se observaram diferenças significativas entre 1 

semana e 1 mês de criopreservação. O método B1 apresentou sempre melhores resultados 

que o método B2. O resto dos nossos resultados estão de acordo com o descrito na 

bibliografia. Trummer et al. (1998) observaram que a motilidade também diminuiu 

significativamente após 1 semana de criopreservação, independentemente de as amostras 

serem armazenadas a -70ºC ou -196ºC. A motilidade nesse estudo manteve-se até 3 meses 

de criopreservação quando as amostras foram armazenadas a -196ºC, mas diminuiu 

significativamente quando criopreservadas a -70ºC. Já um estudo mais recente de Lim et al. 

(2010) mostrou que, independentemente de as amostras serem armazenadas em NL ou em 

vapores de NL, a motilidade e vitalidade registadas após 1 semana de criopreservação se 

mantinham semelhantes após 1 mês e 3 meses de criopreservação, embora se notasse uma 

ligeira diminuição após 3 meses. Edelstein et al. (2008) também avaliaram os efeitos do 

período de criopreservação a curto (1-5 anos) e longo prazo (9-13 anos) na motilidade. 

Concluíram que a motilidade espermática se mostrou significativamente menor nas amostras 

criopreservadas a longo prazo do que a curto prazo. Já Yogev et al. (2010) concluíram que a 

concentração de espermatozoides progressivos se apresenta semelhante em amostras 

criopreservadas desde 0,5 a 14,4 anos.  

No presente trabalho também foram avaliadas a morfologia e concentração 

espermática após 1 semana, 1 mês e 3 meses de criopreservação pelos métodos B1 e B2. 

A morfologia típica e as cabeças anómalas foram significativamente afetadas pelos três 

períodos de criopreservação testados, em relação aos valores obtidos a fresco, e 

apresentaram tendência a diminuir e a aumentar, respetivamente, com o aumento do tempo 

de armazenamento, quando utilizado o método B1 (a morfologia típica e as cabeças anómalas 

pioraram significativamente entre 1 mês e 3 meses de criopreservação). No entanto, quando 

usado o método B2, estes dois parâmetros não foram afetados significativamente pelo tempo 

de armazenamento. Trummer et al. (1998) também avaliaram a morfologia típica após 1 
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semana e 3 meses de criopreservação. Embora só tenham registado diminuições 

significativas da morfologia típica após 3 meses de criopreservação, os nossos resultados vão 

de encontro aos obtidos neste estudo, mostrando que o aumento do tempo de 

armazenamento pode afetar negativamente a morfologia típica. Pelo contrário, Lim et al. 

(2010) utilizaram um método semelhante ao B1 com crioprotetor e não registaram diminuições 

significativas da morfologia típica após 1 semana, 1 mês e 3 meses de criopreservação. O 

facto de os estudos referidos terem utilizado crioprotetor também pode justificar diferenças 

encontradas em relação ao presente trabalho.  

As peças intermédias anómalas e as caudas anómalas não mostraram ser muito 

afetadas pela criopreservação pelos métodos B1 e B2, nem significativamente afetadas pelo 

tempo de armazenamento em azoto líquido. Os resíduos citoplasmáticos, no geral, 

diminuíram significativamente com a criopreservação, independentemente do método 

aplicado, mas o aumento do tempo de armazenamento não teve uma influência significativa. 

Por fim, a concentração espermática foi afetada significativamente pela criopreservação 

pelos métodos B1 e B2 e, embora diminuísse ligeiramente com o aumento do tempo de 

armazenamento, as diferenças não foram significativas. Não encontramos na bibliografia 

trabalhos que avaliassem o impacto do tempo de armazenamento nos diversos parâmetros 

de morfologia anómala e na concentração espermática. 

 Ao fim de 3 meses de criopreservação, verificou-se que o método B1 se mostrou 

ligeiramente melhor que o B2 a nível dos danos no DNA (p>0,05). Embora o efeito do tempo 

de criopreservação sobre os danos no DNA não tenha sido avaliado neste trabalho, o estudo 

de Edelstein et al. (2008) mostrou que não haviam diferenças significativas nos danos no DNA 

de amostras criopreservadas 1-5 anos e de amostras criopreservadas 9-13 anos, e Lim et al. 

(2010) também não registaram variações significativas entre amostras criopreservadas 1 

semana, 1 mês e 3 meses. Já vários estudos (Guérin et al., 2005, citado por Menezo et al., 

2017; Lozano et al., 2009; O’Connell et al., 2002) sugeriram que os danos no DNA 

influenciavam negativamente parâmetros como a motilidade, a vitalidade e o potencial 

mitocondrial, o que pode explicar o facto de o método B1 se ter mostrado significativamente 

melhor que o B2 no que respeita a motilidade e vitalidade espermática, nos vários tempos de 

criopreservação estudados.  

  

Avaliação dos métodos de criopreservação: bifásico com crioprotetor (C), bifásico sem 

crioprotetor (B1) e monofásico sem crioprotetor (M) 

A criopreservação é uma técnica de extrema importância no âmbito da PMA, no entanto, 

os protocolos de criopreservação não se encontram ainda estandardizados. É sabido que o 

impacto da criopreservação pode variar de grau de acordo com a metodologia adotada 
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(Kopeika et al., 2015), tornando-se importante, por isso, compreender em que medida fatores 

como o crioprotetor e taxa de arrefecimento das amostras influenciam a criopreservação.  

Neste estudo, foram avaliados os efeitos de 3 métodos de criopreservação (C, B1 e M) 

nos parâmetros espermáticos, no DNA espermático e nas mitocôndrias dos espermatozoides. 

O método C é um dos protocolos mais utilizados para a criopreservação de gâmetas 

masculinos (Talwar e Ghosh, 2018), enquanto o método B1 permite a avaliação da influência 

do crioprotetor na criopreservação e o método M a avaliação de um protocolo com base na 

vitrificação (Lusignan et al., 2018). Uma vez que a seleção dos espermatozoides antes da 

criopreservação permanece controversa (Said et al., 2010), com estudos que mostram 

vantagens e outros que não, especialmente em amostras de pacientes inférteis (Donnelly et 

al., 2001a; Fabozzi et al., 2016; Mangoli et al., 2018; Rios et al., 2018), e uma vez que está 

descrito que o plasma seminal contém agentes protetores antioxidantes que aumentam a 

resistência à criopreservação (Koca et al., 2003; Agha-Rahimi et al., 2016) e se perdem 

durante esses procedimentos (Khalili et al., 2014), optou-se por criopreservar as amostras 

sem qualquer tratamento prévio. As amostras foram criopreservadas em criotubo, dado no 

estudo de Cavalcante et al. (2006) os resultados terem sido melhores do que quando usadas 

palhetas, e descongeladas a 37ºC, como indicado pelo fabricante do crioprotetor. Esta 

temperatura foi também indicada como a mais adequada quando aplicado um método rápido 

de criopreservação em Paoli et al. (2018). 

 

Parâmetros espermáticos 

Com exceção dos resíduos citoplasmáticos que diminuíram significativamente em todos 

os métodos, no geral, após um mês de criopreservação os parâmetros espermáticos pioraram 

significativamente, acentuando-se quando não utilizado crioprotetor (métodos B1 e M). Entre 

os métodos em que não foi usado crioprotetor, o impacto da criopreservação nas 

caraterísticas espermáticas foi semelhante. Estes resultados vão de acordo aos obtidos em 

dois estudos que também analisaram a motilidade e vitalidade em métodos idênticos ao B1 

e/ou M (Lusignan et al., 2018; Nawroth et al., 2002). Durante a criopreservação, os 

espermatozoides são sujeitos a alterações físicas e químicas no meio. Choques térmicos 

promovem alterações na membrana celular e alterações da função metabólica (Medeiros et 

al., 2002). No entanto, verificamos que a motilidade e vitalidade apresentaram valores 

significativamente melhores quando aplicado o método C, como anteriormente reportado em 

trabalhos que realizaram métodos de criopreservação lentos ou rápidos com crioprotetor 

(Agha-Rahimi et al., 2014; Boitrelle et al., 2012; Lusignan et al., 2018; Nawroth et al., 2002; 

O’Connell et al., 2002; Ozkavukcu et al., 2008; Punyatanasakchai et al., 2008; Raad et al., 

2018). 
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Quando adicionado crioprotetor, este penetra na membrana da célula espermática, 

criando um gradiente osmótico. A água sai, por isso, do compartimento intracelular para o 

extracelular, diminuindo o ponto de congelamento, o que pretende evitar a formação de 

cristais intracelulares que danificam as células, nomeadamente as mitocôndrias que se 

encontram interligadas com a motilidade espermática (Paoli et al., 2014), ainda que Morris et 

al. (2006) afirmem que a criopreservação não leva à formação de cristais de gelo 

intracelulares, independentemente da taxa de arrefecimento. Este mecanismo explica o 

porquê de o método C preservar melhor a motilidade e vitalidade nas amostras do que os 

métodos B1 e M. Todavia, estas trocas de solutos causam sweelling e shrinkage celular, 

estando descrito que pode ser intolerável para a maioria dos organelos (Medeiros et al., 2002). 

Como tal, o método C não permite ainda assim manter a motilidade e vitalidade espermática 

com valores semelhantes aos que se registam a fresco. A morfologia típica também diminuiu 

significativamente em relação aos valores a fresco após criopreservação pelo método C, à 

semelhança de outros estudos (Donnelly et al., 2001b; Nawroth et al., 2002; O’Connell et al., 

2002; Ozkavukcu et al., 2008; Punyatanasakchai et al., 2008; Raad et al., 2018; Zribi et al., 

2010). Esta foi ainda mais afetada quando usados os métodos B1 e M, o que também se 

encontra de acordo com o estudo de Nawroth et al. (2002).  

Apesar de o método M, consoante realizado neste trabalho ou no de Lusignan et al. 

(2018), não ser de todo adequado para manter a qualidade dos parâmetros espermáticos, 

com base na literatura, métodos semelhantes ao M não serão de descartar, desde que com 

algumas alterações. Nawroth et al. (2002) mostrou que no que respeita a motilidade após 

criopreservação, a vitrificação sem crioprotetor resultava melhor usando cooper loops 

(criopreservavam cerca de 20 µL) em vez de palhetas (criopreservavam 250 µL) e realizando 

um swim-up nas amostras previamente à criopreservação, o que permitia obter uma 

motilidade superior à do método lento com crioprotetor. Khalili et al. (2014) tentaram a 

vitrificação por um método semelhante ao de Nawroth et al. (2002), em sémen não preparado, 

mas o impacto da criopreservação mostrou-se drástico para a qualidade espermática. 

Slabbert et al. (2014) vitrificou com sucesso 300 µL a 500 µL de suspensão espermática com 

água bidestilada suplementada com albumina sérica humana e sacarose, em palheta, após 

gradiente de densidade. As palhetas eram mergulhadas no NL, horizontalmente, e 

posteriormente armazenadas a -196ºC.  

Em estudos recentes realizados com sémen humano tratado por swim-up (Agha-Rahimi 

et al., 2014; Taherzadeh et al., 2017) e de ovino não tratado (Hernández-Pichardo et al., 2018), 

optaram por colocar gotas da suspensão espermática (com solução crioprotetora não-

permeável) diretamente no NL e armazenar as esferas de sémen vitrificado em criotubos, a   

-196ºC. No geral, estes métodos apresentaram um impacto na motilidade, vitalidade, 
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morfologia e integridade do acrossoma próximo ou semelhante a métodos rápidos ou lentos 

com crioprotetor, com exceção da motilidade no estudo com sémen de ovino que se mostrou 

significativamente inferior. Apesar de este ser um procedimento aparentemente simples, 

implica um maior cuidado no manuseamento das amostras e no contacto com o NL. Para 

além disso, está comprovado que alguns agentes infeciosos conseguem sobreviver em NL e 

é possível ocorrerem contaminações cruzadas entre amostras (Bielanski et al., 2003; Tedder 

et al., 1995). Stein et al. (2015) mostram também que a vitrificação pode ser uma opção para 

amostras oligoastenoteratozoospérmicas, no entanto, ainda longe de ser o método mais 

indicado. Os métodos B1 e M não resultaram enquanto vitrificação, possivelmente por não ter 

sido adicionado qualquer suplemento à amostra e pelo criotubo em si não ter estado em 

contacto direto com o NL, o que não permitiu que a taxa de arrefecimento fosse rápida o 

suficiente para ocorrer a vitrificação do conteúdo intracelular. 

Com base na literatura e nos resultados obtidos para o método C, para a criopreservação 

corrente de amostras em grandes volumes, o método rápido com crioprotetor (C) ou lento com 

crioprotetor serão ainda os mais adequados, podendo a vitrificação ser uma boa opção em 

casos de reduzido volume espermático disponível para criopreservação.  

No que concerne as anomalias morfológicas, apenas são do nosso conhecimento 

estudos que avaliaram métodos semelhantes ao C. O método C mostrou-se melhor que os 

métodos B1 e M apenas para as anomalias na cabeça, tendo, ainda assim, sofrido um 

aumento significativo com criopreservação, à semelhança do estudo de Donnelly et al. 

(2001b) e Raad et al. (2018). Independentemente do método utilizado, por vezes, 

encontraram-se espermatozoides com a cabeça separada do resto do corpo, todavia não foi 

uma alteração que se tivesse destacado em relação às amostras a fresco. Já as anomalias 

nas peças intermédias não aumentaram significativamente com a criopreservação. 

Ozkavukcu et al. (2008) registaram um aumento significativo de espermatozoides sem 

cabeças, mas, quando os espermatozoides se encontravam completos, as diferenças na 

morfologia da cabeça não eram significativas. No trabalho de Agha-Rahimi et al. (2014), as 

cabeças anómalas não foram afetadas pela criopreservação, todavia, as peças intermédias 

anómalas aumentaram significativamente. Também no trabalho de Donnelly et al. (2001b) as 

peças intermédias aumentaram significativamente com a criopreservação por um método 

rápido com crioprotetor. Relativamente aos resíduos citoplasmáticos, estes diminuíram 

significativamente com a criopreservação, o que também foi observado no trabalho de 

Donnelly et al. (2001b) e de O’Connell et al. (2002), e de modo semelhante entre os métodos 

C, B1 e M. É possível compreender que a utilização do crioprotetor Sperm Freezing Medium 

se mostra de extrema importância para preservar a qualidade dos parâmetros espermáticos, 

todavia, a utilização do crioprotetor pode apresentar determinadas limitações.  
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Neste trabalho, verificou-se que houve um aumento significativo de caudas anómalas 

apenas quando utilizado o método C e que a concentração espermática também reduziu 

significativamente (cerca de 47%) comparando com os outros dois métodos (cerca de 13%). 

A anomalia na cauda que mais se destacou e aumentou em relação a fresco foi o enrolamento 

da cauda. Esta anomalia foi igualmente reportada nos estudos de Ozkavukcu et al. (2008) e 

Agha-Rahimi et al. (2014), sugerindo-se que a destruição da membrana plasmática nesta 

região pode estar na base desta anomalia. O enrolamento da cauda remete-nos para 

alterações osmóticas, passíveis de ocorrer devido à adição e remoção do crioprotetor que 

promovem alterações no conteúdo de água das células, o que justifica só se observar um 

aumento considerável de espermatozoides com cauda enrolada nas amostras 

criopreservadas pelo método C. Ainda assim, no geral, o motivo mais provável para as 

alterações morfológicas durante a criopreservação será a formação de cristais de gelo durante 

o congelamento dos fluídos extracelulares que podem afetar a estrutura do espermatozoide, 

como sugerido por Ozkavukcu et al. (2008). Compreende-se assim também que a motilidade 

progressiva seja o parâmetro mais afetado, não só devido a alterações na integridade da 

membrana e da cromatina espermática, e a danos mitocondriais, mas também devido ao 

aumento de danos na estrutura morfológica, nomeadamente na cauda. A diminuição 

acentuada da concentração no método C também poderá dever-se à lavagem da amostra 

para remoção do crioprotetor. Principalmente em amostras viscosas, nem sempre as células 

espermáticas formavam um pellet celular compacto com a centrifugação, perdendo-se, por 

vezes, espermatozoides ao aspirar o sobrenadante.  

 

Danos no DNA espermático 

Uma vez que os danos no DNA espermático podem ter consequências negativas na 

fertilidade masculina e como o impacto da criopreservação no DNA espermático é ainda 

bastante discutido, a avaliação da integridade do DNA em amostras a fresco e após 

criopreservação é muito importante. Neste trabalho, foram utilizadas duas técnicas de 

avaliação do DNA (Ensaio do Cometa e técnica de TUNEL), descritas como as mais preditivas 

da infertilidade masculina por Ribas-Maynou et al. (2013a).  

A integridade do DNA espermático foi analisada a fresco e após 1 mês de criopreservação 

pelos métodos C, B1 e M. Os resultados deste trabalho indicam que, nas 13 amostras 

analisadas, todos os métodos afetaram significativamente e de modo semelhante os danos 

no DNA, medidos por Ensaio do Cometa, em relação aos valores obtidos a fresco. Assim, o 

crioprotetor não mostrou ter impacto negativo no DNA, mas também não apresentou 

propriamente um fator protetor no que respeita os danos em cadeia simples/dupla e locais 

alcali-lábeis. Duty et al. (2002) também avaliaram em homens subférteis os danos no DNA 
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por Ensaio do Cometa e, embora os danos não tenham aumentado significativamente em 

relação aos valores a fresco, não registaram diferenças significativas entre os métodos 

monofásicos e lentos em palheta, com e sem crioprotetor, ainda que o método monofásico 

sem crioprotetor apresentasse o melhor resultado e o método lento sem crioprotetor o pior, o 

que vai de encontro ao que se observou no nosso trabalho também. Isachenko et al. (2004a,b) 

também não observaram diferenças entre os danos no DNA obtidos após criopreservação por 

vitrificação ou métodos rápidos ou lentos, com e sem crioprotetor, em amostras de indivíduos 

saudáveis com morfologia típica entre 10-30%, preparadas por swim-up. Todavia, os danos 

no DNA não diferiram muito dos valores registados a fresco. Donnelly et al. (2001b) mostraram 

que os danos no DNA por Ensaio do Cometa só aumentaram significativamente com a 

criopreservação em homens inférteis, o que pode explicar a diferença de resultados entre o 

presente trabalho e os de Isachenko et al. (2004a,b). Ao contrário das amostras de Isachenko 

et al. (2004a,b), as deste trabalho eram de indivíduos que frequentam consultas de apoio à 

fertilidade, não foram previamente tratadas para seleção de espermatozoides e 

apresentavam, em média, uma morfologia normal de 4%. Apesar das possíveis vantagens de 

não selecionar os espermatozoides antes da criopreservação, é provável que a produção de 

ROS por células não espermáticas e espermatozoides de morfologia anormal se tenha 

sobreposto à capacidade antioxidante do plasma seminal (Khalili et al., 2014), o que também 

poderia justificar o aumento significativo de danos no DNA.  

A nível da percentagem de espermatozoides com fragmentação no DNA, avaliado por 

TUNEL, com exceção do método B1, nenhum dos métodos de criopreservação provocou um 

aumento significativo da percentagem de células espermáticas com fragmentação no DNA. 

Ainda que o aumento em relação aos valores a fresco tenha sido significativo para o método 

B1, é de notar que os métodos não diferiram significativamente entre si. Assim, segundo os 

nossos resultados, a utilização de crioprotetor também não apresentou qualquer vantagem no 

que respeita a fragmentação no DNA. Embora tivessem realizado um método lento com 

crioprotetor, Paasch et al. (2004a) não registaram um aumento da fragmentação no DNA, à 

semelhança do nosso estudo, independentemente dos indivíduos serem férteis ou inférteis. 

Agha-Rahimi et al. (2014) também apresentaram uma situação semelhante ao nosso trabalho, 

em que apenas um dos métodos de criopreservação (análogo ao C, em palheta) promoveu 

um aumento significativo da fragmentação no DNA, mas não diferia significativamente dos 

restantes, nomeadamente, da vitrificação sem crioprotetor. Os resultados de Lusignan et al. 

(2018) também vão de encontro aos nossos, no sentido em que concluíram que os métodos 

de criopreservação aplicados (dois deles análogos ao método C e um análogo ao método M) 

afetavam de modo semelhante a fragmentação no DNA. Porém, ao contrário do nosso 

trabalho, o aumento da percentagem de células TUNEL-positivo com a criopreservação foi 
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significativo em todos os métodos. Zribi et al. (2010) também analisaram um método análogo 

ao C e registaram aumentos significativos da percentagem de células com fragmentação no 

DNA, por TUNEL, em homens férteis e inférteis. 

Como observámos, os danos no DNA após criopreservação mostraram-se semelhantes 

na presença ou na ausência de crioprotetor. Apesar de alguns estudos terem demonstrado 

que alguns constituintes do crioprotetor, como a albumina, protegem os espermatozoides do 

stresse oxidativo ao inibirem os efeitos citotóxicos de peróxidos lipídicos (Twigg et al., 1998), 

é possível que, como sugerido por Thomson et al. (2009b), se os danos no DNA estão 

relacionados com a produção de ROS, esta ocorra por uma via que não a peroxidação lipídica, 

nomeadamente a via do NADPH, na qual a albumina já mostrou não ter capacidade protetora 

contra danos provocados pelo NADPH (Twigg et al., 1998).   

 

Mitocôndrias ativas 

As mitocôndrias são uma importante fonte de energia para os espermatozoides e, como 

tal, necessárias para uma boa capacidade motora e fertilização. Para um correto 

funcionamento da célula é essencial que as membranas plasmática e mitocondrial 

permaneçam intactas (O’Connell et al., 2002).  

Neste trabalho, avaliamos também, então, a influência dos métodos de criopreservação 

C, B1 e M nas mitocôndrias dos espermatozoides, por microscopia de fluorescência com a 

sonda MitoTrackerTM Red FM. Não são do nosso conhecimento muitos trabalhos que tivessem 

realizado esta comparação, nomeadamente após um método de criopreservação semelhante 

ao C. 

A percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas diminuiu significativamente 

com a criopreservação, o que vai de encontro a outros estudos que reportaram a diminuição 

significativa do potencia mitocondrial com a criopreservação (O’Connell et al., 2002; Paasch 

et al., 2005). O método C mostrou-se significativamente melhor que os métodos B1 e M. Estes 

últimos, à semelhança do que se observou para a vitalidade e motilidade, promoveram uma 

diminuição drástica da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas nas 

amostras, passando de uma média de 72,0% para cerca de 2,9%. Estes resultados 

encontram-se dentro do esperado. Ozkavukcu et al. (2008) utilizaram microscopia eletrónica 

de transmissão para avaliarem a ultraestrutura das células espermáticas, tendo observado 

alterações na membrana plasmática e mitocondrial após criopreservação. Os motivos que 

terão levado à drástica redução da atividade mitocondrial quando não utilizado crioprotetor 

são semelhantes aos descritos anteriormente para a diminuição da motilidade e vitalidade, 

sendo a diminuição da motilidade também uma consequência da destruição mitocondrial. 
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Validação do método de criopreservação bifásico com crioprotetor, C 

O método C demonstrou ser o mais eficaz na manutenção dos parâmetros da motilidade, 

vitalidade e morfologia típica. Desta forma, decidimos validar este método, avaliando mais 13 

amostras. 

 

Parâmetros espermáticos 

Com base no total de 26 amostras que validaram o método C, a motilidade progressiva 

foi o parâmetro espermático mais afetado pela criopreservação, seguindo-se a vitalidade e a 

morfologia típica, com diminuições de, em média, 78,0%, 65,4% e 59,6%, respetivamente. 

Estes resultados vão de acordo a diversos estudos que, usando métodos semelhantes ao C, 

em palheta ou criotubo, reportaram diminuições na motilidade progressiva de cerca de 85% 

(Lusignan et al., 2018), 67% e 60%, dependendo do crioprotetor (Fabozzi et al., 2016), 64% 

(Donnelly et al., 2001b), 54% (Agha-Rahimi et al., 2014), 52% (Ozkavukcu et al., 2008), 50% 

(Punyatanasakchai et al., 2008), 42% (Raad et al., 2018), 40% (O’Connell et al., 2002) e 35% 

(Omes et al., 2013); na vitalidade diminuições de 68% (Satirapod et al., 2011), 60% (Lusignan 

et al., 2018), 54% (Ozkavukcu et al., 2008), 34% (Agha-Rahimi et al., 2014), 33% (Lim et al., 

2010), 32% (Zribi et al., 2010) e 31% (O’Connell et al., 2002); e na morfologia típica 

diminuições de 67% (Raad et al., 2018), 63% (Donnelly et al., 2001b), 45% (Punyatanasakchai 

et al., 2008), 38% (Agha-Rahimi et al., 2014), 37% (O’Connell et al., 2002; Satirapod et al., 

2011); 29% (Ozkavukcu et al., 2008) e 11,3% (Cavalcante et al., 2006). Surpreendentemente, 

Omes et al. (2013) conseguiram uma diminuição da vitalidade de apenas 3,7% usando um 

método rápido com crioprotetor, em palheta, independentemente de serem amostras de 

pacientes inférteis normozoospérmicos ou oligoastenoteratozoospérmicos.  

Verificou-se que as anomalias morfológicas aumentaram significativamente em relação 

aos valores registados a fresco, as da cabeça cerca de 2,3%, as da peça intermédia 11,4% e 

as da cauda 239,5%. Os resíduos citoplasmáticos diminuíram 85,5%. Assim, a morfologia 

anómala mostrou-se tão afetada quanto no estudo de Donnelly et al. (2001b) e Ozkavukcu et 

al. (2008), e menos afetada, com exceção das caudas anormais, comparando com o artigo 

de O’Connell et al. (2002) e de Raad et al. (2018). A concentração espermática sofreu também 

uma diminuição acentuada de 48,2%, ainda assim menor do que a diminuição de 69,4% 

registada no trabalho de Donnelly et al. (2001b). 

Constatamos que existem diferenças muito grandes entre os diferentes autores e entre 

os diferentes parâmetros espermáticos. Pensamos que estas diferenças podem ser devidas 

aos diferentes crioprotetores utilizados, a variações nos protocolos de criopreservação e 

descongelamento, às técnicas de avaliação dos parâmetros espermáticos (como colorações 
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da morfologia distintas ou avaliação manual vs eletrónica da motilidade) e a diferentes grupos 

e tamanho de amostras analisados (férteis vs inférteis). 

Os diferentes protocolos de criopreservação e de descongelamento podem estar na 

origem das diferenças entre os diferentes autores, pois embora nos artigos referidos tivessem 

utilizado métodos rápidos de criopreservação com crioprotetor, nem todos adotaram o 

criotubo como modo de armazenamento das amostras, e nem todas as amostras foram 

sujeitas aos vapores de NL durante a mesma quantidade de tempo ou à mesma distância do 

NL, o que faz com que a taxa de arrefecimento das amostras difira entre artigos. Para além 

disso, o NL evapora-se muito facilmente, sendo difícil garantir taxas de arrefecimento idênticas 

para todas as amostras. Embora também possam existir flutuações da temperatura em arcas 

refrigeradas, a colocação das amostras numa arca a temperatura constante de -80ºC ou num 

aparelho automatizado poderá ainda assim permitir uma taxa de arrefecimento mais uniforme 

entre amostras do que a exposição aos vapores de NL. 

Por ventura, o volume de amostra criopreservado pode também ter influenciado os 

resultados obtidos, embora não existam estudos suficientes para suportar esta hipótese, dada 

a inconsistência de resultados. Saragusty et al. (2009) defendem que a pressão no criotubo 

aumenta durante a criopreservação e causa tantos mais danos nas células quando menor o 

volume de amostra criopreservado. Por outro lado, Abush et al. (2014) concluíram que era 

indiferente criopreservar 250 µL de amostra em criotubos de 0,25 mL ou de 0,50 mL, mas que 

criopreservar 500 µL de amostra em vez de apenas 250 µL permitia obter melhores 

resultados. Ainda assim, num estudo recente de Jensen et al. (2015), a taxa de 

criosobrevivência foi semelhante quando criopreservados 100 µL a 1,0 mL de amostra, em 

criotubos de 1,8 mL, e só quando criopreservado um volume de 50 µL se obteve uma taxa 

significativamente inferior.  

Constatamos no nosso trabalho que o impacto da criopreservação foi muito variável entre 

amostras. Vutyavanich et al. (2010) sugerem que variações entre amostras se podem dever 

a diferenças na constituição da membrana espermática, a nível do conteúdo fosfolipídico, 

glicolipídico e de esteróis. Variações na constituição do plasma seminal também poderão 

estar na base das diferenças encontradas. Um estudo recente, realizado com sémen de 

carneiro, demonstrou que a qualidade do plasma seminal tem uma grande influência na 

preservação da motilidade durante a criopreservação, embora haja um alerta para que este 

efeito possa variar entre espécies (Rickard et al., 2016). De facto, em alguns trabalhos, o 

enriquecimento do meio de criopreservação, nomeadamente com antioxidantes, ou até soro 

de origem animal (com alimentação suplementada com Vitamina E e óleo de peixe), promoveu 

melhores resultados (Leung, 2017; Seifi et al., 2018).  
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Isto permite-nos constatar que o mesmo método de criopreservação pode ter um impacto 

muito distinto na qualidade espermática, consoante as amostras analisadas. Assim, fomos 

comparar amostras de pacientes normozoospérmicos (N) com as de pacientes que 

apresentavam alterações nos parâmetros espermáticos (A). Foi possível perceber que os 

parâmetros espermáticos no grupo N foram, no geral, menos afetados pelo processo de 

criopreservação do que os do grupo A, embora sem diferenças estatisticamente significativas, 

à semelhança do trabalho de Khalili et al. (2014). Têm-se colocado hipóteses, com base até 

em observações mais antigas, como as de Jeyendran et al. (1984), de que os 

espermatozoides com motilidade mais reduzida apresentam também uma menor integridade 

membranar, o que explicará o facto de o grupo A ter sofrido um maior impacto na motilidade 

e vitalidade que o grupo de amostras normozoospérmicas. A morfologia típica, as anomalias 

na cabeça e as caudas anómalas, pelo contrário, foram mais afetadas no grupo N. No entanto, 

este resultado pode ter por base o facto de no grupo A a morfologia típica média a fresco ser 

já significativamente inferior à do grupo N e as anomalias na cabeça significativamente 

superiores, pelo que a margem para serem afetadas pela criopreservação era menor em 

relação ao grupo N.   A concentração foi afetada de um modo semelhante entre grupos, o que 

era de esperar dado que a diminuição da concentração terá por base, essencialmente, 

questões técnicas relativas à lavagem das amostras após criopreservação. 

 

Danos no DNA 

A fresco, os danos no DNA foram avaliados através do Ensaio do Cometa e da técnica 

de TUNEL, em 26 amostras. Quando comparadas as duas técnicas, verificou-se que o Ensaio 

do Cometa detetou cerca de onze vezes mais células espermáticas com dano do que a técnica 

de TUNEL. A técnica de TUNEL permite detetar apenas fragmentações em cadeia simples e 

dupla de DNA, enquanto que o Ensaio do Cometa permite detetar ruturas em cadeias de DNA, 

simples e duplas, e em locais alcali-lábeis, o que o torna mais sensível que a técnica de 

TUNEL. É ainda de menor custo e fácil execução, todavia, os processos de lise celular nem 

sempre são bem sucedidos. Nem sempre os espermatozoides lisam totalmente, pelo que não 

devem ser contabilizados. No entanto, devido à dispersão de algum DNA, a cauda do 

espermatozoide é, por vezes, camuflada, o que pode induzir em erro aquando da classificação 

visual dos cometas. A especificidade e sensibilidade da técnica de TUNEL pode, no entanto, 

ser aumentada (Mitchell et al., 2011; Muratori et al., 2010). No nosso trabalho, as duas 

técnicas apresentaram apenas uma tendência para se correlacionarem positivamente a 

fresco, enquanto noutros estudos essa correlação foi estatisticamente significativa (Bian et 

al., 2004; Ribas-Maynou et al., 2013a). 
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Após criopreservação, os danos no DNA foram avaliados em 7 amostras pelo Ensaio do 

Cometa e pela técnica de TUNEL. Como o Ensaio do Cometa é mais sensível e permite uma 

quantificação dos danos no DNA, ao contrário da técnica de TUNEL, as restantes amostras 

foram apenas analisadas por Ensaio do Cometa. Pelo Ensaio do Cometa os danos no DNA 

aumentaram significativamente com a criopreservação, em média, 95,3%, com amostras a 

aumentar entre 8,1% e 782,8%. Isto correspondeu a uma diminuição da integridade do DNA 

de, em média, 27%, o que vai de encontro à diminuição média de 24% determinada no estudo 

de Donnelly et al. (2001b), em homens inférteis. Pela técnica de TUNEL, a percentagem de 

espermatozoides com fragmentação no DNA nas 7 amostras aumentou, em média, 71,7%, 

mas sem significância estatística.  

Já foi sugerida uma correlação entre os danos no DNA e o stresse oxidativo (Moustafa et 

al., 2004), em amostras frescas e criopreservadas, e Thomson et al. (2009a) apontam para 

que o aumento de danos no DNA após criopreservação se deva, predominantemente, a 

stresse oxidativo e não a apoptose. De facto, a suplementação das amostras com 

antioxidantes mostrou reduzir os níveis de ROS e o dano no DNA, medido por Ensaio do 

Cometa (Li et al., 2007). Um estudo de Ribas-Maynou et al. (2013b) demonstrou ainda que os 

danos por Ensaio do Cometa neutro não variaram significativamente com a criopreservação, 

em pacientes férteis e inférteis, ao contrário dos danos detetados pelo Ensaio do Cometa 

alcalino, o que revela que o stresse oxidativo deverá ser dos fatores que mais influencia os 

danos no DNA com a criopreservação, pois está associado a quebras em cadeia simples do 

DNA. É possível que as amostras criopreservadas sejam mais vulneráveis a situações de 

stresse oxidativo, devido ou ao processo de criopreservação em si ou a uma possível 

diminuição da capacidade protetora dos antioxidantes seminais, o que culmina no aumento 

de danos no DNA (Donnelly et al., 2001b). Um estudo de Oliva (2007) demonstrou também 

que deficiências na protaminação em homens inférteis tornava o DNA espermático mais 

vulnerável aos ataques de ROS. Porém, no estudo de Zribi et al. (2010), apesar do aumento 

significativo da percentagem de espermatozoides com fragmentação no DNA, o aumento da 

oxidação do DNA foi significativo, mas reduzido. Assim, a ocorrência de eventos apoptóticos, 

nomeadamente por aumentos de defeitos das células espermáticas, ativação de caspases 

devido a radicais livres e defeitos em enzimas reparadores do DNA, bem como alterações a 

nível da compactação da cromatina, também já foram apontados como possíveis fatores na 

origem dos danos no DNA (Andrabi, 2007; Cocuzza et al., 2007; Moustafa et al., 2004; Wang 

et al., 2003; Zini e Libman, 2006). 

Como os danos no DNA se relacionam com a fertilidade, valores de cut-off, para 

determinar quais as amostras com um dano considerado normal ou não, são muito 

importantes, todavia variam consoante a literatura e consoante a técnica utilizada para avaliar 
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os danos no DNA. Chi et al. (2011), que avaliaram os danos no DNA por Ensaio do Cometa 

neutro, determinaram um valor cut-off de 14%, sendo que a capacidade de fertilização em IVF 

foi significativamente maior quando a percentagem de dano da amostra espermática era 

inferior a 14%, do que quando era superior, no entanto, os dois grupos não diferiram a nível 

do sucesso de ICSI. A taxa de aborto também foi inferior quando as amostras espermáticas 

apresentavam menos de 14% de dano no DNA. Tem de se ter em conta que neste estudo se 

realizou o Ensaio do Cometa neutro que apenas deteta quebras em cadeia dupla no DNA. 

Assim, para o Ensaio do Cometa alcalino, um valor de cut-off deveria ser mais elevado. Simon 

et al. (2011) determinaram um valor cut-off de 25% quando analisada a quantidade de dano 

pelo Ensaio do Cometa alcalino. Segundo este valor, 20 das 26 amostras utilizadas neste 

estudo apresentariam um dano considerado normal a fresco, diminuindo para apenas 1 

amostra após criopreservação. Ribas-Maynou et al. (2013a) sugeriram ainda um valor cut-off 

de 45,37% quando analisada a percentagem de células com ou sem dano, através do Ensaio 

do Cometa alcalino. Neste caso, das 26 amostras utilizadas no nosso estudo, apenas 9 

amostras a fresco apresentariam danos no DNA considerados normais, diminuindo para 1 

amostra após criopreservação. 

Relativamente à técnica de TUNEL, num estudo com casais a realizar IVF e ICSI 

(Benchaib et al., 2003) e noutro a realizarem IUI (Duran et al., 2002), nenhuma gravidez foi 

reportada quando as amostras espermáticas apresentavam mais de 20% e de 12% de 

fragmentação no DNA, respetivamente. Sergerie et al. (2005a), Sharma et al. (2010) e Ribas-

Maynou et al. (2013a) tentaram definir um valor cut-off para a fragmentação no DNA 

espermático, por TUNEL. Estes apontaram como “normal” um nível de fragmentação no DNA 

inferior a 20,00%, 19,25% e 20,05% por amostra, respetivamente. Mais recentemente, 

Sharma et al. (2016), determinaram um valor cut-off de 16,80%. Com base neste último valor, 

todas as 26 amostras analisadas a fresco encontram-se dentro da normalidade e das 7 

amostras criopreservadas pelo método C, duas passam a ser classificadas como “anormais”.  

Simon et al. (2011) referem ainda artigos de 1993 a 2009, onde os valores de cut-off para a 

técnica de TUNEL variam entre 4% e 35%.  

 Os danos no DNA determinados neste trabalho são, no geral, mais baixos do que os de 

uma grande parte dos trabalhos que também avaliaram os danos no DNA em amostras 

espermáticas de pacientes inférteis. Ainda assim, uma percentagem de dano pelo Ensaio do 

Cometa alcalino de, aproximadamente, 22%, ou uma percentagem de células espermáticas 

com fragmentação no DNA de, em média, 5,5%, pela técnica de TUNEL, em pacientes 

inférteis não é incomum. Num estudo de Morris (2002), em que o dano no DNA foi avaliado 

por Ensaio do Cometa, observou-se uma grande variedade de dano entre os pacientes, com 

percentagens de DNA na cauda do cometa entre 12% e 69%, onde se inclui a percentagem 
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de dano média obtida com os indivíduos do nosso estudo. Também no de Chi et al. (2011), 

as percentagens de dano por Ensaio do Cometa neutro variaram entre 9,2% e 21,3%. No que 

se refere à fragmentação no DNA, analisada por TUNEL, também no estudo de Sharma et al. 

(2016) é possível verificar que 42,9% dos indivíduos inférteis apresentavam entre 0-10% de 

espermatozoides com fragmentação no DNA e 37,2% entre 10,1-20%. 

Os danos no DNA e uma estrutura da cromatina alterada já foram correlacionados 

significativamente com a motilidade, vitalidade e morfologia anómala (Brahem et al., 2011; Chi 

et al., 2011; Cohen-Bacrie et al., 2009; Khalili et al., 2014; Lusignan et al., 2018; Mehdi et al., 

2009; Mitchell et al., 2011; Morris, 2002; Sergerie et al., 2005a; Sheikh et al., 2008; Sills et al., 

2004; Thomson et al., 2009b), embora os mecanismos inerentes a esta relação não sejam 

ainda bem claros. Tendo isto em conta, e uma vez que os nossos resultados demonstraram 

uma grande variabilidade nos danos do DNA entre amostras e no comportamento das 

mesmas com a criopreservação, compararam-se os danos no DNA a fresco e após 

criopreservação, bem como o impacto da criopreservação no DNA, entre os grupos de 

amostras N e A.  

Os grupos não apresentaram diferenças significativas quanto à integridade do DNA, 

avaliada por Ensaio do Cometa e TUNEL (a fresco e após criopreservação), nem quanto ao 

impacto da criopreservação no DNA. Todavia, constatamos uma tendência para as amostras 

do grupo A apresentarem mais danos do que as do grupo N após criopreservação. No estudo 

de Raad et al. (2018), embora tivessem analisado os danos no DNA por SCD, a fragmentação 

no DNA também se apresentou semelhante entre pacientes férteis e inférteis. No estudo de 

Zribi et al. (2010), onde se avaliaram os danos no DNA por TUNEL, as amostras com 

parâmetros espermáticos normais apresentaram menos danos do que as amostras com 

parâmetros espermáticos anormais, quer a fresco, quer após a sua criopreservação, no 

entanto, as diferenças só foram significativas a fresco.  

No estudo de Lusignan et al. (2018), amostras normozoospérmicas apresentavam quer a 

fresco, quer após criopreservação, uma percentagem de danos no DNA semelhante às 

amostras teratozoospérmicas, embora inferior à das amostras 

oligoastenoteratozoospérmicas. Chi et al. (2011) mostram que efetivamente as amostras com 

alterações espermáticas apresentam mais danos no DNA, por Ensaio do Cometa neutro, do 

que amostras normozoospérmicas. Todavia, percebe-se que nem todos grupos de amostras 

com alterações espermáticas têm uma quantidade de danos que difira significativamente dos 

danos presentes nas amostras normozoospérmicas. Nesse estudo, os danos das amostras 

teratozoospérmicas, oligozoospérmicas e oligoastenozoospérmicas não diferiam dos danos 

das normozoospérmicas, por exemplo. Ainda que já se tenha associado a morfologia anómala 

a uma maior quantidade de danos no DNA, num estudo recente a condensação da cromatina 
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entre amostras normozoospérmicas e teratozoospérmicas não diferia significativamente, pois 

as amostras normozoospérmicas também apresentavam defeitos na compactação da 

cromatina (Sunanda et al., 2018).  

Relativamente ao impacto da criopreservação nos danos do DNA espermático por Ensaio 

do Cometa, como sugerido por Thomson et al. (2009b), é possível que espermatozoides de 

pacientes subférteis possam apresentar uma “normal” integridade do DNA a fresco, mas 

possuírem um plasma seminal com uma menor capacidade antioxidante e espermatozoides 

com membranas menos resistentes, deixando-os mais vulneráveis a danos no DNA durante 

o processo de criopreservação. Isto vai de encontro a um estudo mais antigo, de Hughes et 

al. (1996), em que homens férteis e inférteis apresentaram uma percentagem de DNA na 

cauda do cometa semelhante entre si, mas astenozoospérmicos mostraram-se mais 

suscetíveis aos danos no DNA do que normozoospérmicos inférteis e estes mais suscetíveis 

que normozoospérmicos férteis. É possível que indivíduos inférteis apresentem, por si só, 

uma cromatina mais instável (Choucair et al., 2016). O estudo de Ahmad et al. (2010), onde 

foi utilizado o Ensaio do Cometa, também corrobora os nossos resultados; o DNA espermático 

dos homens inférteis normozoospérmicos mostrou-se mais resistente à criopreservação do 

que o dos homens inférteis com alterações nos parâmetros espermáticos.  

Contudo, também existem trabalhos que demonstram uma tendência para um aumento 

mais acentuado dos danos no DNA, pela técnica de TUNEL, em amostras sem alterações nos 

parâmetros espermáticos em comparação com amostras com alterações. No trabalho de 

Lusignan et al. (2018), o DNA das amostras normozoospérmicas e teratozoospérmicas 

sofreram um impacto semelhante e superior ao das amostras oligoastenoteratozoospérmicas. 

Também no estudo de Zribi et al. (2010) o aumento da fragmentação no DNA foi inferior no 

grupo de amostras com parâmetros espermáticos alterados.  

Por análise dos coeficientes de correlação de Spearman nas 26 amostras, os danos no 

DNA por Ensaio do Cometa e TUNEL não apresentaram qualquer correlação significativa com 

os parâmetros espermáticos a fresco. Donnelly et al. (2001b) também não determinaram 

qualquer correlação com a morfologia típica ou cabeças anómalas e os danos no DNA por 

Ensaio do Cometa. No estudo de Khalili et al. (2014), por exemplo, as correlações entre a 

fragmentação do DNA por TUNEL e os parâmetros espermáticos a fresco dependiam do 

grupo de amostras analisadas. Após criopreservação já foi possível observar uma correlação 

positiva entre os danos no DNA por Ensaio do Cometa e a morfologia anómala, sendo que os 

danos no DNA eram tanto maiores quanto maior a percentagem de anomalias na peça 

intermédia; bem como uma correlação negativa entre a motilidade não-progressiva e o 

aumento dos danos no DNA, sendo o impacto da criopreservação nos danos no DNA tanto 

maior, quanto maior a percentagem de espermatozoides não progressivos nas amostras a 
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fresco. Verificou-se ainda uma tendência para que quanto maiores fossem os danos no DNA 

após criopreservação, menores fossem a motilidade total e vitalidade nas amostras, e uma 

tendência para que quanto maiores fossem a motilidade total, motilidade progressiva, 

vitalidade e morfologia típica das amostras a fresco, menor fosse o impacto negativo da 

criopreservação no DNA. No que respeita a fragmentação no DNA (TUNEL) após 

criopreservação, continuou a não existir qualquer correlação com os parâmetros 

espermáticos. Raad et al. (2018) e Parvanov et al. (2017) detetaram uma correlação positiva 

significativa entre a percentagem de espermatozoides com DNA fragmentado e a 

percentagem de espermatozoides com caudas enroladas, nas amostras criopreservadas. 

Embora tivessem realizado vitrificação em amostras com parâmetros seminais alterados, 

Khalili et al. (2014) só estabeleceram uma correlação significativa com a motilidade 

progressiva.  

Neste trabalho analisou-se ainda como é que os danos no DNA das amostras, medidos 

por Ensaio do Cometa, aumentavam com a criopreservação em função da quantidade de 

dano que tinham a fresco. O aumento dos danos no DNA foi mais acentuado no grupo de 

amostras que a fresco apresentavam até 100 UA (não inclusive) de danos no DNA (grupo D1 

aumentou 132,9%) do que no grupo de amostras que apresentavam mais de 100 e até 200 

UA (grupo D2 aumentou 47,5%). Embora os trabalhos citados acima (Lusignan et al., 2018; 

Khalili et al., 2014; Zribi et al., 2010) tivessem analisado os danos no DNA por TUNEL, também 

demonstraram que as amostras com menos danos a fresco sofriam um maior impacto no DNA 

com a criopreservação. No trabalho de Ribas-Maynou et al. (2013a) o dano por Ensaio do 

Cometa também aumentou 59,8% em pacientes férteis e 21,3% em pacientes inférteis. No 

entanto, é de salvaguardar que, nos trabalhos mencionados em cima, os valores absolutos 

dos danos no DNA foram sempre superiores nos grupos de amostras de pacientes inférteis. 

A falta de estandardização de ambas as técnicas de análise do DNA e o facto da deteção 

de células TUNEL-positivo ser inferior quando analisadas por microscopia de epifluorescência 

em comparação com uma análise por citometria de fluxo (Muratori et al., 2010) podem 

justificar que, apesar da similitude entre estudos, os valores de percentagem de dano no DNA 

e observações entre autores difiram bastante.  A diferença no número e no tipo de alterações 

espermáticas das amostras com que são constituídos os grupos de pacientes inférteis 

parecem-nos ser as justificações mais relevantes para as diferenças observadas entre os 

diversos estudos.  

A idade paterna já foi correlacionada positivamente com as quebras no DNA (Carlini et 

al., 2017). No nosso estudo, determinamos também uma correlação significativa com o Ensaio 

do Cometa, em que as amostras apresentavam tanto mais danos quanto maior a idade dos 

indivíduos, como nos estudos de Chi et al. (2011), Morris (2002) e Schmid et al. (2006). Neste 
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último estudo, os autores mostraram que a idade promove essencialmente o aumento de 

danos em locais alcali-lábeis ou em cadeia simples de DNA, possivelmente devido a um 

aumento do stresse oxidativo no trato reprodutor e/ou diminuição da eficiência das funções 

apoptóticas na espermatogénese com o avançar da idade. Em relação à técnica de TUNEL, 

não se estabeleceu qualquer correlação com a idade, à semelhança de Lusignan et al. (2018) 

e Thomson et al. (2009b), e ao contrário de Lozano et al. (2009) ou Vagnini et al. (2007). 

Pensa-se que os dias de abstinência sexual também possam afetar os danos de DNA, pois 

durante o armazenamento nos epidídimos, os espermatozoides estarão sujeitos a uma maior 

produção de ROS por espermatozoides imaturos e leucócitos (Chabory et al., 2009). Embora 

já tenha sido relatado por vários autores um impacto negativo do aumento dos dias de 

abstinência sexual na fragmentação no DNA determinada por TUNEL (Agarwal et al., 2016; 

Comar et al., 2017; Thomson et al., 2009b) e SCSA (Richthoff et al., 2002), o mesmo não foi 

estabelecido no nosso estudo, à semelhança de outros trabalhos que avaliaram a 

fragmentação no DNA por TUNEL (Sergerie et al., 2005b) ou SCSA (De Jonge et al., 2004). 

 Diferenças no grupo da população em estudo, como o número de indivíduos e a fertilidade 

ou infertilidade comprovada ou não dos mesmos, e diferenças nos intervalos das idades e dos 

dias de abstinência sexual dos indivíduos de cada estudo podem estar na origem das 

discrepâncias entre autores.  

 

Mitocôndrias ativas 

Com base nas 26 amostras que validaram o método C, a percentagem de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas diminuiu, em média, 67,6%, com amostras que 

diminuíram entre 33,3% e 95,8%. Ainda que sem uma diferença estatisticamente significativa, 

o grupo N (diminuiu 63,9%) sofreu um menor impacto na percentagem de espermatozoides 

com mitocôndrias ativas do que o grupo A (diminuiu 72,9%), o que se deverá à maior 

fragilidade da membrana espermática em homens inférteis, principalmente quando 

apresentam parâmetros espermáticos anormais (Vutyavanich et al., 2010).  

Independentemente do número de amostras analisadas, a percentagem de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas foi ligeiramente mais afetada pela criopreservação 

do que a vitalidade, mas menos que a motilidade progressiva. Uma vez que muito raramente 

encontraram células com alterações mitocondriais sem sinais de destruição na restante 

estrutura, Ozkavukcu et al. (2008) sugerem que a destruição das mitocôndrias é uma 

consequência da destruição geral da célula. Ainda assim, podemos inferir que células que 

mantenham parcialmente a sua atividade mitocondrial podem apresentar anomalias 

estruturais, como o aumento de danos na cauda, que impedem o seu movimento. Como tal, 

é possível compreender o porquê de a atividade mitocondrial ter sido mais afetada do que a 
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vitalidade e menos afetada que a motilidade progressiva. O trabalho de O’Connell et al. (2002), 

onde usaram a sonda R123, também corrobora os resultados obtidos, ainda que o impacto 

da criopreservação tenha sido menor no trabalho desses autores. Estes observaram não só 

uma diminuição da percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas por amostra, 

mas também uma diminuição da atividade das mitocôndrias funcionais após criopreservação, 

sendo este mais um motivo para que a motilidade progressiva se apresente mais afetada pela 

criopreservação do que a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas. 

O facto de a motilidade, a vitalidade e a percentagem de espermatozoides com 

mitocôndrias ativas terem diminuído de modo semelhante demonstra que estes parâmetros 

se encontram de certo modo interligados. Coeficientes de Spearman vieram confirmar esta 

relação, com correlações positivas fortes (p<0,01) entre a motilidade progressiva, motilidade 

total e vitalidade, e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, a fresco e 

após criopreservação, o que vai de encontro aos resultados de Abush et al. (2014). Além 

disso, neste trabalho mostrou-se que quanto maior a percentagem de espermatozoides não-

progressivos a fresco, mais diminuía a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias 

ativas com a criopreservação. No trabalho de O’Connell et al. (2002), apenas a intensidade 

da sonda R123 manteve uma correlação forte após criopreservação com a motilidade e 

vitalidade, sugerindo que a medição da intensidade da sonda será um indicador mais robusto 

da função mitocondrial após criopreservação, do que apenas a determinação da percentagem 

de espermatozoides que apresentam ou não as mitocôndrias ativas. 

A produção de energia na forma de ATP, importante para a motilidade flagelar, passa não 

só pela fosforilação oxidativa nas mitocôndrias, mas também pela cauda, através da glicólise 

(Ferramosca e Zara, 2014), embora os autores não estejam de acordo quanto à fonte de 

energia mais importante. No nosso estudo determinou-se uma correlação negativa 

estatisticamente significativa entre as caudas anómalas e a motilidade a fresco, e uma 

correlação positiva ainda mais forte entre a percentagem de espermatozoides com 

mitocôndrias ativas e a motilidade. Todavia, após criopreservação, apenas se manteve a 

correlação significativa entre as mitocôndrias ativas e a motilidade. No que respeita as caudas 

anómalas, passou a existir apenas uma tendência para que a motilidade progressiva e total 

fossem tanto menores, quanto maior o número de caudas anómalas. Estas correlações 

apoiam assim a teoria de que a perda de mitocôndrias ativas com a criopreservação foi 

decisiva na diminuição da motilidade, demonstrando que as mitocôndrias apresentam um 

papel fundamental na motilidade flagelar. Assim, a fosforilação oxidativa parece ser mais 

importante do que a glicólise no processo de obtenção de energia nos espermatozoides, 

principalmente com a criopreservação. 
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Acontecimentos importantes da apoptose concentram-se nas mitocôndrias, como a 

alteração do potencial de membrana mitocondrial e a libertação de ativadores de caspases 

(Paasch et al., 2004b), já tendo sido associados marcadores apoptóticos a uma diminuição 

da atividade mitocondrial, bem como da motilidade e vitalidade (O’Connell et al., 2002). No 

presente trabalho não foi detetada qualquer correlação significativa entre a percentagem de 

espermatozoides com mitocôndrias ativas e os danos no DNA, por Ensaio do Cometa ou 

TUNEL, como no estudo de Lobascio et al. (2015), mas observou-se uma tendência para que 

quanto menor fosse a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas a fresco, 

maiores fossem os danos no DNA, principalmente por TUNEL. Após criopreservação, a 

tendência manteve-se para o Ensaio do Cometa, mas não quando usada a técnica de TUNEL, 

talvez por após criopreservação a relação se ter estabelecido com base em apenas 7 

amostras, enquanto as restantes correlações se baseavam em 26 amostras. Mais estudos 

seriam necessários, com uma amostra maior, de modo a se perceber se existirá mesmo uma 

correlação significativa entre a fragmentação do DNA e o estado mitocondrial das células 

espermáticas ou se, por ventura, as vias apoptóticas intrínsecas associadas às mitocôndrias 

não apresentam um grande impacto na fragmentação do DNA espermático.  

Ao contrário do reportado por Comar et al. (2017), o aumento dos dias de abstinência 

sexual, nestas 26 amostras, não apresentou um impacto negativo significativo na 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas. 

A sonda MitoTrackerTM Red FM mostrou-se assim indicada para determinar a 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, sendo um procedimento simples 

e rápido, ainda que perca rapidamente a fluorescência. Esta desvantagem foi também 

relatada no trabalho de Zhao et al. (2015). Estes autores desenvolveram uma sonda com uma 

fotoestabilidade maior do que a das sondas comerciais.  

 

Avaliação do impacto do IMC e do estilo de vida dos indivíduos na qualidade dos 

parâmetros espermáticos 

A relação entre a obesidade e a infertilidade masculina já foi descrita, mas permanece 

controversa. Neste estudo, comparou-se a motilidade, vitalidade, morfologia e concentração 

espermática entre indivíduos que apresentavam peso normal (1), sobrepeso (2) ou obesidade 

(3), e que apresentavam (R) ou não (SR) hábitos tabágicos e/ou alcoólicos e/ou exposição 

ambiental de risco.  Uma vez que outros fatores podiam variar entre os diferentes grupos SR 

e entre os diferentes grupos R analisados, e para evitar a influência destes fatores no estudo, 

foi comparado entre grupos a idade e a abstinência sexual dos indivíduos, o volume e pH do 

ejaculado, os hábitos alimentares, a frequência da prática de exercício físico e o número de 

vezes que os indivíduos fumavam ou bebiam álcool por dia. Observou-se que todos esses 
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parâmetros foram semelhantes entre os grupos, com exceção de alguns parâmetros relativos 

ao exercício físico, em que o grupo SR1 apresentava significativamente mais indivíduos a 

praticar exercício físico do que os grupos SR2 e SR3, e o grupo R1 mais indivíduos a praticar 

desporto 2 ou mais vezes por semana. O aumento do índice de massa corporal e, 

nomeadamente, a obesidade masculina já foram associados a um impacto negativo no 

volume do ejaculado, o que não se observou na presente dissertação (Chavarro et al., 2010; 

Sharma et al., 2017; Shayeb et al., 2011), na motilidade (Belloc et al., 2014; Håkonsen et al., 

2011; Sharma et al., 2017), na vitalidade (Belloc et al., 2014), na morfologia típica (Håkonsen 

et al., 2011; Shayeb et al., 2011), na concentração espermática (Belloc et al., 2014; Håkonsen 

et al., 2011; Hammoud et al., 2008) e na concentração de espermatozoides móveis 

progressivos (Hammoud et al., 2008). Chavarro et al. (2010) também já associaram a 

obesidade a níveis mais elevados de danos no DNA e de estradiol, e a uma menor quantidade 

de testosterona total e de proteína de transporte das hormonas sexuais (SHBG). No entanto, 

eles não encontraram uma relação entre o IMC e a motilidade, morfologia e concentração de 

espermatozoides (por mL). Belloc et al. (2014), também não observaram qualquer influência 

do aumento do IMC na morfologia típica. Qin et al. (2007), pelo contrário, encontraram uma 

relação positiva entre o excesso de peso e a concentração espermática (por mililitro e total do 

ejaculado). Por sua vez, Aggerholm et al. (2018), em comparação com indivíduos de peso 

normal, observaram uma diminuição na qualidade espermática em pacientes com sobrepeso, 

mas não nos pacientes obesos. No entanto, outros estudos não determinaram diferenças 

significativas entre os parâmetros seminais de homens com IMC normal e com excesso de 

peso (Rufus et al., 2018). Palmer et al. (2012) observaram ainda uma diminuição significativa 

da taxa de gravidez e um aumento significativo de abortos quando o progenitor apresentava 

sobrepeso ou obesidade. 

No nosso estudo foi observada uma relação inversa entre a obesidade e a motilidade, 

vitalidade, morfologia e concentração espermática em homens que não apresentavam hábitos 

alcoólicos/tabágicos e riscos ambientais associados. Neste grupo de indivíduos, a obesidade 

está significativamente associada à diminuição da motilidade progressiva e da motilidade total 

e ao aumento da incidência de morfologia anormal, com homens obesos a apresentar mais 

espermatozoides com defeitos na peça intermédia e cauda do que homens com sobrepeso. 

Com base nos resultados obtidos, parece que apenas ser obeso pode realmente afetar os 

parâmetros espermáticos, uma vez que o grupo de homens com sobrepeso (SR2), embora 

sem diferenças significativas do grupo de homens com peso normal (SR1), apresentou os 

melhores parâmetros espermáticos. Por outro lado, esta relação negativa não era visível nos 

grupos de homens com pelo menos um tipo de risco associado (grupos R). Ao contrário do 

que acontece nos grupos SR, nos grupos R, os homens obesos apresentaram 



  V. DISCUSSÃO 

109 
 

significativamente melhores resultados em relação à motilidade total e vitalidade. Homens 

com peso normal e com sobrepeso apresentaram parâmetros espermáticos semelhantes. 

Todavia, é de notar que os espermatozoides com morfologia anómala do grupo R3 

apresentavam uma maior percentagem de defeitos do que os dos grupos R1 e R2. 

Possivelmente, quando os indivíduos têm riscos associados ao estilo de vida, o IMC por si só 

não é um fator que possa influenciar os parâmetros espermáticos. 

Alguns estudos associaram o consumo de álcool, os hábitos tabágicos e a exposição 

ocupacional a agentes como químicos e fontes de calor, a uma diminuição da qualidade 

espermática, nomeadamente a nível da motilidade, morfologia e concentração espermática 

(Dai et al., 2015; Jensen et al., 2014; Sepaniak et al., 2006; Sharma et al., 2013). Ainda assim, 

surgem controvérsias, como em relação ao consumo de álcool. Enquanto no estudo de 

Jensen et al. (2014) reportavam efeitos negativos a partir de 5 bebidas alcoólicas por semana, 

um estudo recente de Ricci et al. (2018) já defendia que o consumo de 4 a 7 unidades de 

álcool por semana tinha efeitos benéficos a nível do volume e concentração espermática.  

O estilo de vida mostrou correlacionar-se com os parâmetros espermáticos. Os indivíduos 

de peso normal e sobrepeso apresentaram melhores parâmetros espermáticos quando não 

tinham riscos de estilo de vida associados. Em homens com sobrepeso, as diferenças entre 

os dois grupos foram até mesmo estatisticamente significativas para a motilidade progressiva 

e total dos espermatozoides, vitalidade e percentagem de caudas anormais. 

Este estudo apresentou algumas limitações, como o reduzido número de amostras por 

condição e variações entre o número total de indivíduos por grupo. Também não foi tido em 

conta o historial clínico dos indivíduos. O facto de ter sido conduzido entre indivíduos 

encaminhados por consultas de apoio à fertilidade também é uma limitação, não 

representando uma população ampla. O peso e a altura dos pacientes foram autorreferidos, 

o que pode ter levado a medidas imprecisas, embora um estudo recente tenha mostrado que 

o peso e a altura autorreferidos são medidas válidas para determinar o status nutricional de 

indivíduos (Moreira et al., 2018). 

Tendo em conta a bibliografia que aponta para a diminuição da fertilidade masculina com 

o aumento do IMC e de fatores de risco correlacionados com o estilo de vida, e a relação 

inversa estabelecida neste estudo entre o IMC e a motilidade, vitalidade, morfologia normal e 

concentração espermática, em indivíduos sem riscos de estilo de vida associados, os 

pacientes devem ser aconselhados a apresentar um IMC inferior a 30 Kg/m2. A fim de 

assegurar uma melhor qualidade espermática, este estudo sugere ainda que os indivíduos 

devem adotar um estilo de vida saudável, evitando fumar, beber álcool e a exposição a 

ambientes nocivos.   
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Conclusões 

Neste trabalho, numa primeira etapa, avaliou-se a influência nos parâmetros 

espermáticos de vários períodos de criopreservação em azoto líquido, pelos métodos 

bifásicos sem crioprotetor B1 (vapores de NL + NL) e B2 (-20ºC + NL), bem como os danos 

no DNA após 3 meses de criopreservação, pelos métodos B1 e B2, do qual se concluiu que: 

 O impacto dos períodos de criopreservação dependeu dos parâmetros espermáticos 

analisados e, por vezes, do método aplicado, mas, no geral, diferenças no período de 

criopreservação não influenciaram significativamente a qualidade dos parâmetros 

espermáticos: 

-A motilidade, a vitalidade, as peças intermédias, as caudas anómalas, os resíduos 

citoplasmáticos e a concentração espermática não parecem ser afetadas pelo aumento do 

tempo de armazenamento em azoto líquido; 

-A morfologia típica e as cabeças anómalas apresentaram tendência a diminuir e a aumentar, 

respetivamente, com o aumento do tempo de armazenamento, nomeadamente entre 1 mês 

e 3 meses de criopreservação, quando utilizado o método B1. 

 Em média, o método B1 provocou menos danos no DNA espermático do que o método B2, 

embora sem diferenças significativas. 

 

Numa segunda etapa, avaliou-se o impacto dos métodos de criopreservação bifásico com 

crioprotetor (C, vapores de NL + NL), bifásico sem crioprotetor (B1, vapores de NL + NL) e 

monofásico sem crioprotetor (M, direto em NL), tendo-se procedido à validação do melhor 

método numa terceira etapa, nos(as): 

 Parâmetros espermáticos: 

 O impacto da criopreservação nos parâmetros espermáticos dependeu do método 

aplicado:  

-Dos três métodos comparados, o método C foi o que permitiu um menor impacto na 

qualidade espermática, no geral, ainda que tivesse afetado significativamente os 

parâmetros espermáticos, com exceção da motilidade não-progressiva que se manteve e dos 

resíduos citoplasmáticos que diminuíram; 

-Os métodos sem crioprotetor testados, B1 e M, afetaram drasticamente parâmetros 

essenciais como a motilidade, vitalidade e morfologia típica, mas não afetaram a qualidade 

das peças intermédias e das caudas dos espermatozoides, tendo permitido também uma 

redução da concentração espermática significativamente menor do que o método C; 

-Os resíduos citoplasmáticos foram o único parâmetro espermático que melhorou 

significativamente com a criopreservação, independentemente do método aplicado. 
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Danos no DNA espermático (pelo Ensaio do Cometa e técnica de TUNEL): 

 O impacto da criopreservação nos danos no DNA, no geral, não foi influenciado pelo 

método de criopreservação utilizado: 

-Os três métodos testados apresentaram resultados semelhantes entre si após 

criopreservação, quer pelo Ensaio do Cometa, quer pela técnica de TUNEL; 

-Os danos no DNA, pelo Ensaio do Cometa, aumentaram significativamente, 

independentemente do método de criopreservação aplicado; 

-A percentagem de espermatozoides com fragmentação no DNA (TUNEL) só aumentou 

significativamente em relação aos valores registados a fresco quando utilizado o método B1. 

 O Ensaio do Cometa mostrou-se mais sensível que a técnica de TUNEL e, por isso, mais 

adequada para avaliação dos danos no DNA espermático. 

 

Mitocôndrias ativas: 

 O impacto da criopreservação na percentagem de espermatozoides com mitocôndrias 

ativas dependeu do método aplicado:  

-Todos os métodos testados levaram a uma diminuição estatisticamente significativa da 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, mas o método C mostrou-se 

significativamente melhor que os métodos B1 e M. 

 A sonda MitoTrackerTM Red FM mostrou-se adequada para a determinação da 

percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas, por microscopia de 

epifluorescência. 

 

 Na terceira etapa deste trabalho, analisaram-se também a influência da qualidade 

espermática inicial das amostras no impacto da criopreservação e correlações entre as 

diversas caraterísticas espermáticas analisadas, tendo-se observado que: 

 Existe uma tendência para que quanto menor for a qualidade espermática das amostras a 

fresco, maior seja o impacto da criopreservação nos parâmetros espermáticos, nos danos no 

DNA e na percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas;  

 As amostras apresentaram tanto mais danos no DNA (Ensaio do Cometa), quanto maior a 

idade dos indivíduos; 

 A motilidade, a vitalidade e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas 

mostraram-se tanto menores, quanto maior o pH das amostras espermáticas; 

 A motilidade, a vitalidade e a percentagem de espermatozoides com mitocôndrias ativas 

encontram-se extremamente correlacionadas, nas amostras frescas e criopreservadas; 
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 A fosforilação oxidativa parece ser a via de obtenção de ATP principal nos 

espermatozoides, em detrimento da glicólise. 

 

Dado que indivíduos com parâmetros espermáticos anormais constituem uma grande parte 

dos indivíduos que podem necessitar de criopreservar sémen durante os procedimentos de 

reprodução medicamente assistida, os clínicos devem ter em atenção possíveis impactos 

negativos da utilização de amostras criopreservadas. 

 
 Numa última etapa, avaliou-se a influência do IMC e do estilo de vida dos indivíduos na 

qualidade espermática, concluindo-se que: 

 A obesidade mostrou afetar significativamente a qualidade dos parâmetros espermáticos 

(motilidade, vitalidade, morfologia típica e concentração), em amostras de indivíduos com 

estilo de vida sem riscos; 

 Em indivíduos com peso normal ou sobrepeso, os que não apresentam riscos associados 

ao estilo de vida apresentam melhores parâmetros espermáticos. 

 

 
Perspetivas Futuras 
 
 Tendo em conta as conclusões retiradas neste trabalho, é urgente desenvolver mais 

estudos nesta área, de modo a se otimizar os métodos de criopreservação, principalmente 

para que seja possível criopreservar amostras espermáticas de reduzida qualidade e, ainda 

assim, obter-se espermatozoides viáveis após descongelamento das amostras. Neste 

sentido, sugerem-se outros aspetos a explorar: 

 

 Comparar o impacto do método C na qualidade seminal, entre pacientes das consultas de 

apoio à infertilidade e pacientes com fertilidade comprovada, com um número suficiente de 

amostras que permita a criação de diversos grupos consoante as anomalias nos parâmetros 

espermáticos dos pacientes; 

 Comparar o impacto do método C ou qualquer outro método utilizado na área da PMA, 

tendo em conta a qualidade espermática da amostra e o estilo de vida dos indivíduos, de 

modo a se compreender se resultará num maior preditor de sucesso do método de 

criopreservação nas amostras; 

 Analisar a fragmentação do DNA (TUNEL) e o potencial mitocondrial por citometria de 

fluxo, pois permitirá aumentar a sensibilidade das técnicas; e, no que respeita ao potencial 

mitocondrial, permitirá também comparar de perto a relação entre as variações do potencial 

mitocondrial e a motilidade das amostras, antes e após criopreservação; 
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 Alargar o espetro de análise dos espermatozoides, antes e após criopreservação, com 

técnicas que permitam a análise da ultraestrutura dos espermatozoides, como a microscopia 

de alta resolução, e dos danos a nível do DNA genómico, como o PCR quantitativo: permitirá 

a avaliação do impacto dos métodos de criopreservação com maior pormenor e, 

eventualmente, a distinção entre métodos que, aparentemente, apresentavam impactos muito 

semelhantes com base nas caraterísticas espermáticas analisadas mais frequentemente; 

 Realizar uma análise bioquímica do plasma seminal das diferentes amostras, 

nomeadamente do conteúdo proteico, e correlacionar com a capacidade de resistência dos 

espermatozoides à criopreservação: caso fosse detetada alguma correlação, determinar-se-

iam quais os constituintes que apresentariam uma maior influência no processo e em que 

concentrações. Por fim, com base nas conclusões anteriores, verificar-se-ia se criopreservar 

células espermáticas com plasma seminal suplementado ou artificial promoveria um maior 

sucesso dos métodos de criopreservação; 

 Determinar a influência dos processos de seleção dos espermatozoides, acoplados à 

criopreservação, no DNA espermático; 

 Embora já tenham existido limites superiores para os valores de pH do sémen em manuais 

de análise espermática da WHO anteriores ao de 2010, estes foram retirados. Talvez fosse 

necessário fazer mais estudos em torno da influência de um pH elevado nos parâmetros 

espermáticos; 

 Avaliar o impacto do IMC na qualidade espermática num maior número de caraterísticas 

espermáticas, como no DNA espermático e potencial mitocondrial, em indivíduos férteis e 

inférteis, com um estilo de vida saudável ou não. Possuindo riscos associados ao estilo de 

vida, as comparações deveriam ser realizadas entre um maior número de grupos de 

indivíduos (com base nos tipos de riscos associados ao seu estilo de vida e frequência a que 

são expostos aos mesmos). Neste sentido, o questionário entregue aos indivíduos também 

deveria ser otimizado, pedindo informações mais pormenorizadas como a quantidade de 

tabaco fumado, a duração e intensidade do exercício físico ou se existe consumo de 

substâncias como canabinoides, por exemplo. 
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Anexo A. Inquérito entregue aos indivíduos que participaram neste estudo. 
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Anexo B. Protocolo para avaliação da motilidade espermática 

1. Pré-aquecer uma lâmina e duas lamelas; 

2. Após homogeneizar a amostra, pipetar 10 µL na lâmina e cobrir com a lamela pré-aquecida; 

3.  Após 1 minuto, para estabilização da amostra, observar em microscópio de contraste de fase (PH2), 

na ampliação de 400x;  

4. Classificar 200 espermatozoides em, pelo menos, 5 campos distintos; 

5. Repetir o procedimento a partir do passo 2; 

6. Se a diferença entre os replicados for aceitável (inferior a 10%) (Anexo J), reportar a percentagem 

de espermatozoides em cada categoria; se a diferença não for aceitável, repetir o procedimento. 

 

Nota: se a amostra for muito concentrada, pode-se fazer uma diluição 1:10 com soro fisiológico a 37ºC; 

após criopreservação, sempre que possível, foram classificados 500 espermatozoides por amostra. 

 

Anexo C. Protocolo para avaliação da vitalidade espermática 

 

Método da Eosina Y 0,5%:  

1. Após homogeneizar a amostra, misturar 10 µL de corante Eosina Y 0,5% em 10 µL de amostra, num 

microtubo; 

2. Deixar repousar 5 minutos; 

3. Realizar um esfregaço com 10 µL da mistura; 

4. Após secar, observar em microscópio de campo brilhante (BF), na ampliação de 400x;  

5. Classificar 200 espermatozoides em, pelo menos 5, campos distintos; 

6. Repetir o procedimento a partir do passo 3; 

7. Se a diferença entre os replicados for aceitável (Anexo J), reportar a percentagem média de 

espermatozoides viáveis (verdes) na amostra; se não for aceitável, repetir o procedimento. 

 

 Eosina Y 0,5% 

-Tampão Fosfato de Sódio: pesar 0,8 g de dihidrogeno fosfato de sódio p.a. (NaH2PO4) e dissolver em 

84 mL de água destilada.  

-Tampão Fosfato de Potássio: pesar 0,8 g de dihidrogeno fosfato de potássio p.a. (KH2PO4) e dissolver 

em 88 mL de água destilada. 

 

1. Pesar 0,1 g de Eosina Y; 

2. Adicionar 18 mL de tampão fosfato de sódio; 

3. Adicionar 2 mL de tampão fosfato de potássio; 

4. Homogeneizar tudo muito bem; 

5. Guardar solução stock à temperatura ambiente. 
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Método com o Kit VitalScreenTM:  

1. Após homogeneizar a amostra, adicionar em 50 µL de amostra, 2 gotas de Eosina (Reagente 1), 

num microtubo; 

2. Homogeneizar durante 30 segundos e adicionar 3 gotas de Nigrosina (Reagente 2);  

3. Homogeneizar durante 30 segundos e realizar um esfregaço com 10 µL da solução; 

4. Após secar, observar em microscópio de campo brilhante (BF), na ampliação de 400x; 

5. Classificar 200 espermatozoides em, pelo menos, 5 campos distintos; 

6. Repetir o procedimento a partir do passo 3; 

7. Se a diferença entre os replicados for aceitável (Anexo J), reportar a percentagem média de 

espermatozoides viáveis (verdes) na amostra; se não for aceitável, repetir o procedimento. 

 

Nota: após criopreservação, sempre que possível, foram classificados 500 espermatozoides por 

amostra. 

 

Anexo D. Protocolo para avaliação da hipoosmolaridade 

1. Após homogeneizar a amostra, misturar 10 µL de amostra em 90 µL de Solução hipoosmótica, num 

microtubo; 

2. Colocar na estufa a 35ºC, durante 30 minutos; 

3. Colocar 10 µL da solução numa lâmina e cobrir com uma lamela; 

4. Após 1 minuto, para estabilização da solução, observar em microscópio de contraste de fase (PH2), 

na ampliação de 400x;  

5. Classificar 200 espermatozoides em, pelo menos, 5 campos distintos; 

6. Repetir o procedimento a partir do passo 3; 

7. Se a diferença entre os replicados for aceitável (Anexo J), reportar a percentagem média de 

espermatozoides viáveis (cauda enrolada) na amostra; se não for aceitável, repetir o procedimento. 

 

 Solução hipoosmótica 

1. Pesar 1,837 g de Tricitrato de sódio (C6 H5Na3O7. 5,5 H2O); 

2. Pesar 3,377g de frutose (C6H12O6); 

3. Colocar num balão de 250 mL; 

4. Adicionar 250 mL de água destilada e homogeneizar muito bem; 

5. Filtrar com filtro millipore de 0,2 µm para um recipiente estéril; 

6. Guardar solução stock a 5ºC. 

Nota: A solução tem de ser analisada à temperatura ambiente na análise espermática. 
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Anexo E. Protocolo para avaliação da morfologia espermática 

1. Realizar um esfregaço com a amostra ou preparar uma lâmina com 2 gotas de amostra (10 µL cada); 

2. Deixar secar, no mínimo, 4 horas; 

3. Imergir a lâmina em metanol, 10 segundos; 

4. Deixar secar 5 minutos; 

5. Imergir a lâmina em corante de Papanicolaou (Merck), 15 minutos; 

6. Passar a lâmina por água corrente; 

7. Imergir a lâmina em corante de Shorr (Merck), 5 minutos; 

8. Passar a lâmina por água corrente; 

9. Imergir a lâmina em metanol, 10 segundos; 

10. Deixar a lâmina secar e realizar uma preparação definitiva com Entelan (Merck); 

11. Proceder à classificação morfológica dos espermatozoides, em microscópio de campo brilhante 

(BF), na ampliação de 1000x. Contabilizar os espermatozoides normais, bem como as anomalias a 

nível da cabeça, peça intermédia, cauda e/ou resíduos citoplasmáticos, num total de 200 

espermatozoides. Repetir a contagem; 

12. Se a diferença entre os replicados for aceitável (Anexo J), reportar a percentagem média de 

espermatozoides morfologicamente normais e das anomalias observadas. 

 

Anexo F. Protocolo para avaliação da concentração espermática 

1. Montar a câmara de Neubauer (BLAUBRAND®); 

2. Num microtubo, realizar a diluição pretendida, de acordo com o Quadro 4 (primeiro adicionar o 

volume de fixador e de seguida o volume de amostra correspondente); 

3. Vortexar a mistura 15 segundos e pipetar 10 µL para uma das extremidades da câmara de 

Neubauer; 

4. Vortexar a mistura, novamente, e pipetar 10 µL para a outra extremidade da câmara de Neubauer; 

5. Colocar a câmara de Neubauer em câmara húmida, 15-20 minutos, à temperatura ambiente; 

6. Contar o número de espermatozoides completos na grelha central (Figura 11), em microscópio de 

contraste de fase (PH2), na ampliação de 400x; 

7. Se a diferença entre as duas contagens for aceitável (Anexo K), proceder ao cálculo da 

concentração de espermatozoides por mililitro de ejaculado, caso contrário deve-se realizar novamente 

as contagens; se o número de espermatozoides contados for inferior a 200, realizar uma nova 

contagem, com uma menor diluição da amostra. 

 

 Solução fixadora 

1. Pesar 25 g de Hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3); 

2. Medir 5 mL de formaldeído a 3,7-4% na hotte; 

3. Colocar tudo num balão de 500 mL e perfazer com água destilada; 

4. Guardar solução stock a 5ºC; 

Nota: A solução tem de ser analisada à temperatura ambiente na análise espermática. 
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Anexo G. Protocolo para realização do Ensaio do Cometa 

1. Realizar, previamente, o precoat das lâminas (Labbox, SLIG-010-050): 

1.1. Colocar um falcon com agarose Normal Melting Point (1% em água destilada), num banho a 

55ºC; 

1.2. Mergulhar a lâmina no falcon, retirar, limpar por baixo e deixar secar, no mínimo, 24 horas. 

Nota: após secar, irá parecer que as lâminas não têm nada. 

2. Suspensão das células em agarose 

2.1. Colocar a agarose Low Melting Point (1% em PBS 1x) num banho a 37°C de modo a fundir a 

agarose; 

2.2. Colocar 500 µL de PBS 1x num microtubo; 

2.3. Colocar no microtubo um volume de amostra que permita obter 3x104 SPZ/gel; 

2.4. Centrifugar a 1500 g, 10 minutos; 

2.5. Retirar o sobrenadante; 

2.6. Adicionar, ao pellet, 280 µL de agarose LMP (70 µL por gel); 

2.7. Homogeneizar sem formar bolhas e, rapidamente, distribuir 70 µL duas vezes por cada lâmina; 

Nota: as lâminas devem ser identificadas a lápis. 

2.8. Colocar uma lamela 20x20, imediatamente, por cima de cada gota; 

2.9. Colocar 5 minutos, a 4ºC; 

2.10. Retirar as lamelas. 

3. Lise celular 

3.1. Encher um coplin com 40 mL de Solução de Lise Base (2,5 M cloreto de sódio (NaCl); 0,1 M 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA); 10 mM Tris Base e 8 M hidróxido de sódio (NaOH) para 

ajustar o pH para 10.0), e adicionar 400 µL de Triton X e 1 mL de ditiotreitol (DTT) (0,01 g/mL)- 

Solução de Lise I; 

3.2. Colocar as lâminas na Solução de Lise I, durante 1 hora, a 4°C; 

3.3. Colocar 40 mL de Solução de Lise Base num coplin e adicionar 400 µL de Triton X e 100 µL (20 

mg/mL) de proteinase K (Macherey-Nagel 100 mg)- Solução de Lise II; 

3.4. Colocar as lâminas na Solução de Lise II, durante 1 hora, a 4°C. 

4. Tratamento Alcalino e Eletroforese 

4.1. Colocar as lâminas na tina de eletroforese (Cleaver, Scientifc Ltd, CS-250V) e preencher o 

espaço vazio com outras lâminas, de modo a compactar; 

4.2. Encher a tina até cobrir as lâminas com uma fina camada de Solução de Eletroforese (1,2L: 36 

mL de NaOH 10M; 12 mL EDTA 0,1 M e água destilada para perfazer); 

4.3. Incubar na tina durante 30 minutos, sem corrente elétrica, a 4ºC; 

4.4. Proceder à eletroforese a 300 mA, 17 V, 30 minutos.  

5. Neutralização 

5.1. Lavar as lâminas com PBS 1x num coplin, 10 minutos, a 4°C; 

5.2. Lavar com água destilada num coplin, 10 minutos, a 4°C; 

5.3. Retirar as lâminas e deixar secar na vertical. 
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6. Visualização 

6.1. Quando se pretender analisar as lâminas, colocar 5 µL de DAPI 125 ng/mL (DAPI II 

Counterstain, Abbott Molecular Inc.), em cada gel e cobrir com lamela; 

6.2.  Deixar repousar 15 minutos, a 4ºC, no escuro; 

6.3. Observar no microscópio de fluorescência (Nikon Eclipse E400), na ampliação de 400x, e 

classificar os cometas de 0 a 4 (n=100/gel). 

 

Anexo H. Protocolo para realização da técnica de TUNEL 

1. Lavar 150 µL de amostra 3 vezes em 800 µL de PBS 1x (10 minutos, 500 g); 

2. Descartar o sobrenadante e adicionar ao pellet 1 mL de Solução Fixadora (Paraformaldeído a 4% 

em PBS, pH 7.4); 

3. Para uso imediato, ressuspender bem e incubar 60 minutos a 15-25ºC; para uso posterior, guardar 

a -20°C; 

4. Vortexar; 

5. Centrifugar 10 minutos, a 500 g, para remover o fixador; 

6. Lavar 2 vezes com 200 µL de PBS 1x com 1% de BSA (Fetal Bovine Serum, EU Compliant, South 

American Source); 

7. Centrifugar 10 minutos, a 500 g, para remover o PBS; 

8. Ressuspender as células em 100 µL de Solução Permeabilizadora (0,1% Triton X em 0,1% Citrato 

de Sódio), 2 minutos, a 2-8°C; 

9. Lavar com 200 µL de PBS 1x com 1% de BSA; 

10.   Centrifugar 10 minutos, a 500 g, para remover o PBS; 

11. Dividir a amostra para 3 microtubos (amostra, controlo negativo e controlo positivo); 

12. Lavar com 200 µL de PBS 1x com 1% de BSA; 

13. Centrifugar 10 minutos, a 500 g, para remover o PBS; 

14. Proteger os microtubos da luz com papel de alumínio; 

15. Ressuspender as células: 

a. Amostra: em 10 µL de Solução TUNEL preparada imediatamente antes de utilizar [Kit: 1 µL de 

enzima deoxinucleotidil transferase terminal (vial 1) + 9 µL de Solução Label (vial 2); misturar bem 

a solução e manter em gelo]; 

b. Controlo negativo: em 10 µL de Solução Label (vial 2 do Kit); 

c. Controlo positivo: em 10 µL de Solução de Fragmentação do DNA [DNase I recombinante: 500 

µL Tampão Tris-HCl 100 mM; 500 µL BSA 2 mg/mL; 3 µL DNase I livre de RNase 1u/µL, 1000u 

(Fermentas, União Europeia)]; 

16. Incubar a amostra e o controlo negativo 60 minutos, a 37°C, em atmosfera húmida, no escuro, e 

o controlo positivo 20 minutos, a 37ºC; 

17. Lavar 2 vezes com 200 µL de PBS 1x com 1% de BSA; 

18. Centrifugar 10 minutos, a 500 g, para remover o PBS; 

19. Ressuspender as células da amostra e do controlo negativo em 25 µL de PBS 1x e as do controlo 

positivo em 10 µL de Solução TUNEL; 
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20. Incubar o controlo positivo 60 minutos, a 37°C, em atmosfera húmida, e montar as lâminas da 

amostra e do controlo negativo, no escuro (colocar uma gota de 5 µL numa lâmina, deixar secar, e 

repetir o procedimento sobre a mesma gota até 5 vezes; quando secar, adicionar 5 µL de DAPI 125 

ng/mL (DAPI II Counterstain, Abbott Molecular Inc.), cobrir com lamela e deixar estabilizar 15 minutos, 

a 4°C); 

21. Lavar o controlo positivo 2 vezes com 200 µL de PBS 1x com 1% de BSA; 

22. Centrifugar o controlo positivo 10 minutos, a 500 g, para remover o PBS; 

23. Ressuspender as células do controlo positivo em 25 µL de PBS 1x; 

24. Montar as lâminas do controlo positivo à semelhança do procedimento realizado para a amostra e 

controlo negativo; 

25. Observar as lâminas ao microscópio de fluorescência (Nikon Eclipse E400), na ampliação de 

1000x; 

26. Classificar 400 células, registando a percentagem de células TUNEL-positivo, isto é, com 

fragmentação (fluorescência a verde). 

 

Anexo I. Protocolo para determinação da percentagem de mitocôndrias ativas 

1. Previamente, preparar a solução stock primária (1 mM) da sonda MitoTrackerTM Red FM 

(ThermoFisher Scientific): 

a. Diluir uma vial de 50 µg em 69 µL de DMSO; 

b. Dividir a solução stock primária em alíquotas de 5 µL e armazenar a -20ºC. 

2. No dia de utilização, preparar a solução stock secundária (10 µM), adicionando 495 µL de PBS (pH 

7,2) a uma alíquota de solução stock primária; 

3. Incubar 10x106 spz/mL com 300 nM de solução stock secundária (aproximadamente, 3,09 µL para 

100 µL de amostra), 20 minutos, a 37ºC, no escuro; 

4. Colocar, em duplicado, 10 µL numa lâmina e espalhar a gota ligeiramente com uma lamela; 

5. Adicionar 5 µL de DAPI 125 ng/mL (DAPI II Counterstain, Abbott Molecular Inc.), sobre a amostra, 

colocar uma lamela e incubar 10 minutos, a temperatura ambiente, no escuro; 

6. Analisar, por microscopia de fluorescência (Nikon Eclipse E400), na ampliação de 1000x, 200 

células por replicado, contabilizando a percentagem de células que apresentam mitocôndrias ativas 

(peça intermédia com fluorescência vermelha). 

 

Nota: no ponto 3, foi testada uma concentração de 150 nM, no entanto, verificou-se a existência de 

espermatozoides com movimento não marcados. Com 200 nM e 250 nM ainda se observavam 

problemas de marcação em alguns casos, pelo que 300 nM foi a concentração adotada. Concentrações 

superiores já provocavam um excesso de ruído de fundo (background fluorescence). 
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Anexo J. Quadro com os limites de aceitação para as contagens da motilidade, vitalidade, 

hipoosmolaridade e morfologia espermática. 

 
Quadro 22. Diferenças aceitáveis entre duas contagens na motilidade, vitalidade, hipoosmolaridade e 
morfologia espermática, em função da percentagem média obtida, quando contados 200 
espermatozoides por replicado (num total de 400 espermatozoides). Adaptado de WHO, 2010. 

 
*Baseado num intervalo de confiança de 95% 

 

 
Anexo K. Tabela com os limites de aceitação para as contagens da concentração espermática. 
 
 

Quadro 23. Diferenças aceitáveis entre duas contagens em função da soma obtida, no que respeita à 
avaliação da concentração espermática. Adaptado de WHO, 2010. 
 

Soma 
Diferença 
Aceitável* 

Soma 
Diferença 
Aceitável* 

Soma 
Diferença 
Aceitável* 

35-40 12 144-156 24 329-346 36 

41-47 13 157-169 25 347-366 37 

48-54 14 170-182 26 367-385 38 

55-62 15 183-196 27 386-406 39 

63-70 16 197-211 28 407-426 40 

71-79 17 212-226 29 427-448 41 

80-89 18 227-242 30 449-470 42 

90-98 19 243-258 31 471-492 43 

99-109 20 259-274 32 493-515 44 

110-120 21 275-292 33 516-538 45 

121-131 22 293-309 34 539-562 46 

132-143 23 310-328 35 563-587 47 

*Baseado num intervalo de confiança de 95% 

 

 

Média (%) Diferença Aceitável* Média (%) Diferença Aceitável* 

0 1 66-76 9 

1 2 77-83 8 

2 3 84-88 7 

3-4 4 89-92 6 

5-7 5 93-95 5 

8-11 6 96-97 4 

12-16 7 98 3 

17-23 8 99 2 

24-34 9 100 1 

35-65 10 
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Anexo L. Idade, dias de abstinência e resultados da análise espermática dos 65 indivíduos 

avaliados a fresco  

 

 

Não são apresentados no Quadro 24 os resultados quanto aos parâmetros espermáticos 

motilidade, vitalidade, hipoosmolaridade e morfologia das amostras 60 e 61 por se tratarem de casos 

de azoospermia, e das amostras 62 e 63 pois apresentavam raros espermatozoides. 

 

PR

Total de 

SPZ

Móveis

Cabeça
Peça

Intermédia
Cauda

Resíduos

Citoplasmáticos

1 normozoospermia 44 3 2,4 8,1 49 63 77 74 5 94 49 8 0 1,6 25,8

2 normozoospermia 38 5 3,7 8,0 53 67 75 75 5 95 54 12 2 1,7 48,0

3 normozoospermia 53 6 1,8 8,5 55 72 72 65 4 97 37 5 0 1,4 28,2

4 normozoospermia 31 3 4,4 8,2 35 49 60 70 4 94 50 9 1 1,6 62,8

5 normozoospermia 42 3 1,1 8,8 48 62 65 70 4 94 46 6 2 1,5 71,5

6 normozoospermia 41 4 4,2 8,0 76 83 83 85 4 95 37 3 3 1,4 62,8

7 normozoospermia 44 3 5,3 8,0 76 81 83 90 5 93 37 4 1 1,4 71,7

8 normozoospermia 33 3 3,2 7,8 55 66 74 67 5 95 49 3 3 1,6 38,0

9 normozoospermia 30 4 5,2 8,0 74 80 85 90 6 94 35 1 1 1,4 87,9

10 normozoospermia 29 3 4,5 8,3 35 47 66 61 7 93 38 2 1 1,4 83,1

11 oligozoospermia 37 3 6,3 7,9 45 58 66 66 7 92 59 12 1 1,8 4,2

12 oligoteratozoospermia 30 4 2,1 8,0 51 65 70 70 2 98 60 21 2 1,8 12,1

13 oligoteratozoospermia 29 4 2,7 8,1 55 66 80 70 1 97 63 10 4 1,8 12,5

14 teratozoospermia 31 3 2,0 8,3 56 71 84 86 2 98 41 5 1 1,5 53,4

15 teratozoospermia 32 3 3,1 8,5 59 73 89 87 2 97 29 3 0 1,3 20,0

16 teratozoospermia 44 3 5,0 8,5 49 70 80 68 2 98 72 11 0 1,8 28,8

17 teratozoospermia 30 4 4,0 8,0 45 65 81 71 2 94 68 14 8 1,9 19,3

18 teratozoospermia 31 4 6,1 7,9 60 76 80 77 3 94 68 5 3 1,8 31,8

19 oligoastenoteratozoospermia 33 5 3,7 8,0 28 53 80 80 2 95 79 29 5 2,1 12,7

20 teratozoospermia 37 3 4,1 8,0 40 65 80 67 1 97 62 11 10 1,8 36,7

21 astenoteratozoospermia 49 2 1,3 8,4 31 54 72 71 3 96 51 5 0 1,6 145,3

22 oligoteratozoospermia 40 3 2,5 8,6 65 83 85 86 3 95 45 4 0 1,5 8,4

23 teratozoospermia 32 3 1,8 8,6 44 59 66 65 2 98 60 9 2 1,7 119,5

24 teratozoospermia 28 3 2,2 8,0 80 87 87 89 2 98 45 2 3 1,5 172,8

25 teratozoospermia 36 3 3,7 8,0 65 72 72 80 2 97 45 4 2 1,5 111,6

26 teratozoospermia 41 3 2,8 8,6 36 69 69 65 3 96 54 5 0 1,6 22,6

27 astenozoospermia 33 3 3,8 8,0 31 39 67 66 4 96 52 4 0 1,6 56,0

28 teratozoospermia 34 3 4,3 8,1 48 63 67 66 2 96 46 2 2 1,5 78,1

29 oligoteratozoospermia 33 4 5,4 8,0 66 75 75 75 3 97 55 2 1 1,6 11,6

30 teratozoospermia 31 5 7,1 8,0 33 54 70 70 3 97 67 9 2 1,8 33,9

31 teratozoospermia com vit 50% 33 3 1,7 8,4 41 50 50 50 2 98 74 24 4 2,0 51,4

32 teratozoospermia 37 3 2,6 8,0 36 53 80 69 3 96 38 2 4 1,4 81,5

33 teratozoospermia 35 2 1,9 7,9 57 74 82 75 3 97 52 3 3 1,6 84,5

34 normozoospermia 41 3 2,6 7,8 79 86 89 90 6 94 48 4 2 1,6 338,5

35 normozoospermia 36 3 2,0 8,0 64 80 80 63 5 95 40 5 2 1,5 145,0

36 normozoospermia 38 5 2,7 7,5 70 77 80 83 5 95 53 5 4 1,7 32,1

37 normozoospermia 36 4 4,6 8,0 46 65 80 82 5 95 33 2 0 1,4 130,3

38 normozoospermia 39 3 6,1 8,0 59 73 73 71 4 96 40 6 2 1,5 87,6

39 normozoospermia 35 4 4,2 8,0 60 72 79 76 6 94 49 3 2 1,6 89,3

40 normozoospermia 35 5 4,1 8,0 80 86 86 83 6 94 43 1 0 1,5 47,1

41 teratozoospermia 37 4 4,5 8,0 47 57 80 75 1 99 57 8 4 1,7 18,5

42 oligoteratozoospermia 31 3 2,9 8,2 54 74 80 85 2 98 51 4 4 1,6 4,7

43 oligoteratozoospermia 35 3 5,5 7,8 56 73 75 69 2 98 54 10 1 1,7 14,6

44 normozoospermia 22 3 3,6 7,8 69 78 83 84 5 95 57 9 1 1,7 19,7

45 normozoospermia 42 3 3,2 8,2 71 84 84 70 4 96 46 8 2 1,6 60,6

46 normozoospermia 35 3 2,9 7,8 65 80 85 88 4 96 55 5 2 1,6 57,2

47 teratozoospermia 37 3 2,9 8,0 65 78 78 77 3 97 44 2 3 1,5 96,6

48 teratozoospermia 30 3 1,8 7,8 61 70 79 73 1 99 38 2 6 1,5 178,3

49 normozoospermia 28 2 3,4 8,0 40 54 80 84 4 96 54 3 1 1,6 87,3

50 normozoospermia 34 5 6,5 8,2 60 70 72 68 4 96 46 6 1 1,6 58,4

51 teratozoospermia 26 4 3,7 7,8 52 67 84 81 2 98 28 3 0 1,3 19,9

52 teratozoospermia 38 2 3,0 8,3 65 75 82 78 3 97 34 2 1 1,4 58,3

53 teratozoospermia 33 3 1,5 8,0 67 73 79 75 1 99 45 1 2 1,5 139,3

54 normozoospermia 37 4 4,0 8,0 65 75 77 69 4 96 51 3 5 1,6 132,3

55 normozoospermia 40 3 3,2 8,0 73 82 91 86 4 95 52 1 0 1,5 57,4

56 necrozoospermia 43 3 2,1 8,2 18 26 28 18 7 93 52 6 2 1,6 62,1

57 oligoastenoteratozoospermia 31 3 4,0 8,4 13 39 45 48 0 100 67 20 1 1,9 3,1

58 oligozoospermia 40 3 2,4 8 63 65 65 64 5 94 38 5 0 1,4 <2

59 oligoastenoteratozoospermia 33 4 2,3 8,4 17 34 52 56 0 98 55 5 7 1,6 <2

60 azoospermia 44 3 3,1 7,8 . . . . . . . . . . .

61 azoospermia 47 3 0,58 8,7 . . . . . . . . . . .

62 oligozoospermia 33 5 2,9 7,8 . . . . . . . . . . <2

63 oligozoospermia 30 3 4,3 8,1 . . . . . . . . . . <2

64 normozoospermia 31 3 1,1 8,7 40 61 75 78 4 96 45 6 4 1,6 46,2

65 normozoospermia 33 2 1,4 8 70 82 85 87 8 91 32 4 0 1,4 157,0

TZI
Concentração

(SPZ/mL)

Volume

(mL)
Amostra Nomenclatura pH SPZ

Típicos

SPZ com anomalias 
Idade

(anos)

Abstinência

sexual

(dias)

Motilidade (%)

Vitalidade

(%)

Hipoosmolaridade

(%)

Morfologia (%)

PR

Total de 

SPZ

Móveis

Cabeça
Peça

Intermédia
Cauda

Resíduos

Citoplasmáticos

1 normozoospermia 44 3 2,4 8,1 49 63 77 74 5 94 49 8 0 1,6 25,8

2 normozoospermia 38 5 3,7 8,0 53 67 75 75 5 95 54 12 2 1,7 48,0

3 normozoospermia 53 6 1,8 8,5 55 72 72 65 4 97 37 5 0 1,4 28,2

4 normozoospermia 31 3 4,4 8,2 35 49 60 70 4 94 50 9 1 1,6 62,8

5 normozoospermia 42 3 1,1 8,8 48 62 65 70 4 94 46 6 2 1,5 71,5

6 normozoospermia 41 4 4,2 8,0 76 83 83 85 4 95 37 3 3 1,4 62,8

7 normozoospermia 44 3 5,3 8,0 76 81 83 90 5 93 37 4 1 1,4 71,7

8 normozoospermia 33 3 3,2 7,8 55 66 74 67 5 95 49 3 3 1,6 38,0

9 normozoospermia 30 4 5,2 8,0 74 80 85 90 6 94 35 1 1 1,4 87,9

10 normozoospermia 29 3 4,5 8,3 35 47 66 61 7 93 38 2 1 1,4 83,1

11 oligozoospermia 37 3 6,3 7,9 45 58 66 66 7 92 59 12 1 1,8 4,2

12 oligoteratozoospermia 30 4 2,1 8,0 51 65 70 70 2 98 60 21 2 1,8 12,1

13 oligoteratozoospermia 29 4 2,7 8,1 55 66 80 70 1 97 63 10 4 1,8 12,5

14 teratozoospermia 31 3 2,0 8,3 56 71 84 86 2 98 41 5 1 1,5 53,4

15 teratozoospermia 32 3 3,1 8,5 59 73 89 87 2 97 29 3 0 1,3 20,0

16 teratozoospermia 44 3 5,0 8,5 49 70 80 68 2 98 72 11 0 1,8 28,8

17 teratozoospermia 30 4 4,0 8,0 45 65 81 71 2 94 68 14 8 1,9 19,3

18 teratozoospermia 31 4 6,1 7,9 60 76 80 77 3 94 68 5 3 1,8 31,8

19 oligoastenoteratozoospermia 33 5 3,7 8,0 28 53 80 80 2 95 79 29 5 2,1 12,7

20 teratozoospermia 37 3 4,1 8,0 40 65 80 67 1 97 62 11 10 1,8 36,7

21 astenoteratozoospermia 49 2 1,3 8,4 31 54 72 71 3 96 51 5 0 1,6 145,3

22 oligoteratozoospermia 40 3 2,5 8,6 65 83 85 86 3 95 45 4 0 1,5 8,4

23 teratozoospermia 32 3 1,8 8,6 44 59 66 65 2 98 60 9 2 1,7 119,5

24 teratozoospermia 28 3 2,2 8,0 80 87 87 89 2 98 45 2 3 1,5 172,8

25 teratozoospermia 36 3 3,7 8,0 65 72 72 80 2 97 45 4 2 1,5 111,6

26 teratozoospermia 41 3 2,8 8,6 36 69 69 65 3 96 54 5 0 1,6 22,6

27 astenozoospermia 33 3 3,8 8,0 31 39 67 66 4 96 52 4 0 1,6 56,0

28 teratozoospermia 34 3 4,3 8,1 48 63 67 66 2 96 46 2 2 1,5 78,1

29 oligoteratozoospermia 33 4 5,4 8,0 66 75 75 75 3 97 55 2 1 1,6 11,6

30 teratozoospermia 31 5 7,1 8,0 33 54 70 70 3 97 67 9 2 1,8 33,9

31 teratozoospermia com vit 50% 33 3 1,7 8,4 41 50 50 50 2 98 74 24 4 2,0 51,4

32 teratozoospermia 37 3 2,6 8,0 36 53 80 69 3 96 38 2 4 1,4 81,5

33 teratozoospermia 35 2 1,9 7,9 57 74 82 75 3 97 52 3 3 1,6 84,5

34 normozoospermia 41 3 2,6 7,8 79 86 89 90 6 94 48 4 2 1,6 338,5

35 normozoospermia 36 3 2,0 8,0 64 80 80 63 5 95 40 5 2 1,5 145,0

36 normozoospermia 38 5 2,7 7,5 70 77 80 83 5 95 53 5 4 1,7 32,1

37 normozoospermia 36 4 4,6 8,0 46 65 80 82 5 95 33 2 0 1,4 130,3

38 normozoospermia 39 3 6,1 8,0 59 73 73 71 4 96 40 6 2 1,5 87,6

39 normozoospermia 35 4 4,2 8,0 60 72 79 76 6 94 49 3 2 1,6 89,3

40 normozoospermia 35 5 4,1 8,0 80 86 86 83 6 94 43 1 0 1,5 47,1

41 teratozoospermia 37 4 4,5 8,0 47 57 80 75 1 99 57 8 4 1,7 18,5

42 oligoteratozoospermia 31 3 2,9 8,2 54 74 80 85 2 98 51 4 4 1,6 4,7

43 oligoteratozoospermia 35 3 5,5 7,8 56 73 75 69 2 98 54 10 1 1,7 14,6

44 normozoospermia 22 3 3,6 7,8 69 78 83 84 5 95 57 9 1 1,7 19,7

45 normozoospermia 42 3 3,2 8,2 71 84 84 70 4 96 46 8 2 1,6 60,6

46 normozoospermia 35 3 2,9 7,8 65 80 85 88 4 96 55 5 2 1,6 57,2

47 teratozoospermia 37 3 2,9 8,0 65 78 78 77 3 97 44 2 3 1,5 96,6

48 teratozoospermia 30 3 1,8 7,8 61 70 79 73 1 99 38 2 6 1,5 178,3

49 normozoospermia 28 2 3,4 8,0 40 54 80 84 4 96 54 3 1 1,6 87,3

50 normozoospermia 34 5 6,5 8,2 60 70 72 68 4 96 46 6 1 1,6 58,4

51 teratozoospermia 26 4 3,7 7,8 52 67 84 81 2 98 28 3 0 1,3 19,9

52 teratozoospermia 38 2 3,0 8,3 65 75 82 78 3 97 34 2 1 1,4 58,3

53 teratozoospermia 33 3 1,5 8,0 67 73 79 75 1 99 45 1 2 1,5 139,3

54 normozoospermia 37 4 4,0 8,0 65 75 77 69 4 96 51 3 5 1,6 132,3

55 normozoospermia 40 3 3,2 8,0 73 82 91 86 4 95 52 1 0 1,5 57,4

56 necrozoospermia 43 3 2,1 8,2 18 26 28 18 7 93 52 6 2 1,6 62,1

57 oligoastenoteratozoospermia 31 3 4,0 8,4 13 39 45 48 0 100 67 20 1 1,9 3,1

58 oligozoospermia 40 3 2,4 8 63 65 65 64 5 94 38 5 0 1,4 <2

59 oligoastenoteratozoospermia 33 4 2,3 8,4 17 34 52 56 0 98 55 5 7 1,6 <2

60 azoospermia 44 3 3,1 7,8 . . . . . . . . . . .

61 azoospermia 47 3 0,58 8,7 . . . . . . . . . . .

62 oligozoospermia 33 5 2,9 7,8 . . . . . . . . . . <2

63 oligozoospermia 30 3 4,3 8,1 . . . . . . . . . . <2

64 normozoospermia 31 3 1,1 8,7 40 61 75 78 4 96 45 6 4 1,6 46,2

65 normozoospermia 33 2 1,4 8 70 82 85 87 8 91 32 4 0 1,4 157,0

TZI
Concentração

(SPZ/mL)

Volume

(mL)
Amostra Nomenclatura pH SPZ

Típicos

SPZ com anomalias 
Idade

(anos)

Abstinência

sexual

(dias)

Motilidade (%)

Vitalidade

(%)

Hipoosmolaridade

(%)

Morfologia (%)

PR

Total de 

SPZ

Móveis

Cabeça
Peça

Intermédia
Cauda

Resíduos

Citoplasmáticos

1 normozoospermia 44 3 2,4 8,1 49 63 77 74 5 94 49 8 0 1,6 25,8

2 normozoospermia 38 5 3,7 8,0 53 67 75 75 5 95 54 12 2 1,7 48,0

3 normozoospermia 53 6 1,8 8,5 55 72 72 65 4 97 37 5 0 1,4 28,2

4 normozoospermia 31 3 4,4 8,2 35 49 60 70 4 94 50 9 1 1,6 62,8

5 normozoospermia 42 3 1,1 8,8 48 62 65 70 4 94 46 6 2 1,5 71,5

6 normozoospermia 41 4 4,2 8,0 76 83 83 85 4 95 37 3 3 1,4 62,8

7 normozoospermia 44 3 5,3 8,0 76 81 83 90 5 93 37 4 1 1,4 71,7

8 normozoospermia 33 3 3,2 7,8 55 66 74 67 5 95 49 3 3 1,6 38,0

9 normozoospermia 30 4 5,2 8,0 74 80 85 90 6 94 35 1 1 1,4 87,9

10 normozoospermia 29 3 4,5 8,3 35 47 66 61 7 93 38 2 1 1,4 83,1

11 oligozoospermia 37 3 6,3 7,9 45 58 66 66 7 92 59 12 1 1,8 4,2

12 oligoteratozoospermia 30 4 2,1 8,0 51 65 70 70 2 98 60 21 2 1,8 12,1

13 oligoteratozoospermia 29 4 2,7 8,1 55 66 80 70 1 97 63 10 4 1,8 12,5

14 teratozoospermia 31 3 2,0 8,3 56 71 84 86 2 98 41 5 1 1,5 53,4

15 teratozoospermia 32 3 3,1 8,5 59 73 89 87 2 97 29 3 0 1,3 20,0

16 teratozoospermia 44 3 5,0 8,5 49 70 80 68 2 98 72 11 0 1,8 28,8

17 teratozoospermia 30 4 4,0 8,0 45 65 81 71 2 94 68 14 8 1,9 19,3

18 teratozoospermia 31 4 6,1 7,9 60 76 80 77 3 94 68 5 3 1,8 31,8

19 oligoastenoteratozoospermia 33 5 3,7 8,0 28 53 80 80 2 95 79 29 5 2,1 12,7

20 teratozoospermia 37 3 4,1 8,0 40 65 80 67 1 97 62 11 10 1,8 36,7

21 astenoteratozoospermia 49 2 1,3 8,4 31 54 72 71 3 96 51 5 0 1,6 145,3

22 oligoteratozoospermia 40 3 2,5 8,6 65 83 85 86 3 95 45 4 0 1,5 8,4

23 teratozoospermia 32 3 1,8 8,6 44 59 66 65 2 98 60 9 2 1,7 119,5

24 teratozoospermia 28 3 2,2 8,0 80 87 87 89 2 98 45 2 3 1,5 172,8

25 teratozoospermia 36 3 3,7 8,0 65 72 72 80 2 97 45 4 2 1,5 111,6

26 teratozoospermia 41 3 2,8 8,6 36 69 69 65 3 96 54 5 0 1,6 22,6

27 astenozoospermia 33 3 3,8 8,0 31 39 67 66 4 96 52 4 0 1,6 56,0

28 teratozoospermia 34 3 4,3 8,1 48 63 67 66 2 96 46 2 2 1,5 78,1

29 oligoteratozoospermia 33 4 5,4 8,0 66 75 75 75 3 97 55 2 1 1,6 11,6

30 teratozoospermia 31 5 7,1 8,0 33 54 70 70 3 97 67 9 2 1,8 33,9

31 teratozoospermia com vit 50% 33 3 1,7 8,4 41 50 50 50 2 98 74 24 4 2,0 51,4

32 teratozoospermia 37 3 2,6 8,0 36 53 80 69 3 96 38 2 4 1,4 81,5

33 teratozoospermia 35 2 1,9 7,9 57 74 82 75 3 97 52 3 3 1,6 84,5

34 normozoospermia 41 3 2,6 7,8 79 86 89 90 6 94 48 4 2 1,6 338,5

35 normozoospermia 36 3 2,0 8,0 64 80 80 63 5 95 40 5 2 1,5 145,0

36 normozoospermia 38 5 2,7 7,5 70 77 80 83 5 95 53 5 4 1,7 32,1

37 normozoospermia 36 4 4,6 8,0 46 65 80 82 5 95 33 2 0 1,4 130,3

38 normozoospermia 39 3 6,1 8,0 59 73 73 71 4 96 40 6 2 1,5 87,6

39 normozoospermia 35 4 4,2 8,0 60 72 79 76 6 94 49 3 2 1,6 89,3

40 normozoospermia 35 5 4,1 8,0 80 86 86 83 6 94 43 1 0 1,5 47,1

41 teratozoospermia 37 4 4,5 8,0 47 57 80 75 1 99 57 8 4 1,7 18,5

42 oligoteratozoospermia 31 3 2,9 8,2 54 74 80 85 2 98 51 4 4 1,6 4,7

43 oligoteratozoospermia 35 3 5,5 7,8 56 73 75 69 2 98 54 10 1 1,7 14,6

44 normozoospermia 22 3 3,6 7,8 69 78 83 84 5 95 57 9 1 1,7 19,7

45 normozoospermia 42 3 3,2 8,2 71 84 84 70 4 96 46 8 2 1,6 60,6

46 normozoospermia 35 3 2,9 7,8 65 80 85 88 4 96 55 5 2 1,6 57,2

47 teratozoospermia 37 3 2,9 8,0 65 78 78 77 3 97 44 2 3 1,5 96,6

48 teratozoospermia 30 3 1,8 7,8 61 70 79 73 1 99 38 2 6 1,5 178,3

49 normozoospermia 28 2 3,4 8,0 40 54 80 84 4 96 54 3 1 1,6 87,3

50 normozoospermia 34 5 6,5 8,2 60 70 72 68 4 96 46 6 1 1,6 58,4

51 teratozoospermia 26 4 3,7 7,8 52 67 84 81 2 98 28 3 0 1,3 19,9

52 teratozoospermia 38 2 3,0 8,3 65 75 82 78 3 97 34 2 1 1,4 58,3

53 teratozoospermia 33 3 1,5 8,0 67 73 79 75 1 99 45 1 2 1,5 139,3

54 normozoospermia 37 4 4,0 8,0 65 75 77 69 4 96 51 3 5 1,6 132,3

55 normozoospermia 40 3 3,2 8,0 73 82 91 86 4 95 52 1 0 1,5 57,4

56 necrozoospermia 43 3 2,1 8,2 18 26 28 18 7 93 52 6 2 1,6 62,1

57 oligoastenoteratozoospermia 31 3 4,0 8,4 13 39 45 48 0 100 67 20 1 1,9 3,1

58 oligozoospermia 40 3 2,4 8 63 65 65 64 5 94 38 5 0 1,4 <2

59 oligoastenoteratozoospermia 33 4 2,3 8,4 17 34 52 56 0 98 55 5 7 1,6 <2

60 azoospermia 44 3 3,1 7,8 . . . . . . . . . . .

61 azoospermia 47 3 0,58 8,7 . . . . . . . . . . .

62 oligozoospermia 33 5 2,9 7,8 . . . . . . . . . . <2

63 oligozoospermia 30 3 4,3 8,1 . . . . . . . . . . <2

64 normozoospermia 31 3 1,1 8,7 40 61 75 78 4 96 45 6 4 1,6 46,2

65 normozoospermia 33 2 1,4 8 70 82 85 87 8 91 32 4 0 1,4 157,0
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(%)
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Total de 
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Móveis

Cabeça
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Citoplasmáticos

1 normozoospermia 44 3 2,4 8,1 49 63 77 74 5 94 49 8 0 1,6 25,8

2 normozoospermia 38 5 3,7 8,0 53 67 75 75 5 95 54 12 2 1,7 48,0

3 normozoospermia 53 6 1,8 8,5 55 72 72 65 4 97 37 5 0 1,4 28,2

4 normozoospermia 31 3 4,4 8,2 35 49 60 70 4 94 50 9 1 1,6 62,8

5 normozoospermia 42 3 1,1 8,8 48 62 65 70 4 94 46 6 2 1,5 71,5

6 normozoospermia 41 4 4,2 8,0 76 83 83 85 4 95 37 3 3 1,4 62,8

7 normozoospermia 44 3 5,3 8,0 76 81 83 90 5 93 37 4 1 1,4 71,7

8 normozoospermia 33 3 3,2 7,8 55 66 74 67 5 95 49 3 3 1,6 38,0

9 normozoospermia 30 4 5,2 8,0 74 80 85 90 6 94 35 1 1 1,4 87,9

10 normozoospermia 29 3 4,5 8,3 35 47 66 61 7 93 38 2 1 1,4 83,1

11 oligozoospermia 37 3 6,3 7,9 45 58 66 66 7 92 59 12 1 1,8 4,2

12 oligoteratozoospermia 30 4 2,1 8,0 51 65 70 70 2 98 60 21 2 1,8 12,1

13 oligoteratozoospermia 29 4 2,7 8,1 55 66 80 70 1 97 63 10 4 1,8 12,5

14 teratozoospermia 31 3 2,0 8,3 56 71 84 86 2 98 41 5 1 1,5 53,4

15 teratozoospermia 32 3 3,1 8,5 59 73 89 87 2 97 29 3 0 1,3 20,0

16 teratozoospermia 44 3 5,0 8,5 49 70 80 68 2 98 72 11 0 1,8 28,8

17 teratozoospermia 30 4 4,0 8,0 45 65 81 71 2 94 68 14 8 1,9 19,3

18 teratozoospermia 31 4 6,1 7,9 60 76 80 77 3 94 68 5 3 1,8 31,8

19 oligoastenoteratozoospermia 33 5 3,7 8,0 28 53 80 80 2 95 79 29 5 2,1 12,7

20 teratozoospermia 37 3 4,1 8,0 40 65 80 67 1 97 62 11 10 1,8 36,7

21 astenoteratozoospermia 49 2 1,3 8,4 31 54 72 71 3 96 51 5 0 1,6 145,3

22 oligoteratozoospermia 40 3 2,5 8,6 65 83 85 86 3 95 45 4 0 1,5 8,4

23 teratozoospermia 32 3 1,8 8,6 44 59 66 65 2 98 60 9 2 1,7 119,5

24 teratozoospermia 28 3 2,2 8,0 80 87 87 89 2 98 45 2 3 1,5 172,8

25 teratozoospermia 36 3 3,7 8,0 65 72 72 80 2 97 45 4 2 1,5 111,6

26 teratozoospermia 41 3 2,8 8,6 36 69 69 65 3 96 54 5 0 1,6 22,6

27 astenozoospermia 33 3 3,8 8,0 31 39 67 66 4 96 52 4 0 1,6 56,0

28 teratozoospermia 34 3 4,3 8,1 48 63 67 66 2 96 46 2 2 1,5 78,1

29 oligoteratozoospermia 33 4 5,4 8,0 66 75 75 75 3 97 55 2 1 1,6 11,6

30 teratozoospermia 31 5 7,1 8,0 33 54 70 70 3 97 67 9 2 1,8 33,9

31 teratozoospermia com vit 50% 33 3 1,7 8,4 41 50 50 50 2 98 74 24 4 2,0 51,4

32 teratozoospermia 37 3 2,6 8,0 36 53 80 69 3 96 38 2 4 1,4 81,5

33 teratozoospermia 35 2 1,9 7,9 57 74 82 75 3 97 52 3 3 1,6 84,5

34 normozoospermia 41 3 2,6 7,8 79 86 89 90 6 94 48 4 2 1,6 338,5

35 normozoospermia 36 3 2,0 8,0 64 80 80 63 5 95 40 5 2 1,5 145,0

36 normozoospermia 38 5 2,7 7,5 70 77 80 83 5 95 53 5 4 1,7 32,1

37 normozoospermia 36 4 4,6 8,0 46 65 80 82 5 95 33 2 0 1,4 130,3

38 normozoospermia 39 3 6,1 8,0 59 73 73 71 4 96 40 6 2 1,5 87,6

39 normozoospermia 35 4 4,2 8,0 60 72 79 76 6 94 49 3 2 1,6 89,3

40 normozoospermia 35 5 4,1 8,0 80 86 86 83 6 94 43 1 0 1,5 47,1

41 teratozoospermia 37 4 4,5 8,0 47 57 80 75 1 99 57 8 4 1,7 18,5

42 oligoteratozoospermia 31 3 2,9 8,2 54 74 80 85 2 98 51 4 4 1,6 4,7

43 oligoteratozoospermia 35 3 5,5 7,8 56 73 75 69 2 98 54 10 1 1,7 14,6

44 normozoospermia 22 3 3,6 7,8 69 78 83 84 5 95 57 9 1 1,7 19,7

45 normozoospermia 42 3 3,2 8,2 71 84 84 70 4 96 46 8 2 1,6 60,6

46 normozoospermia 35 3 2,9 7,8 65 80 85 88 4 96 55 5 2 1,6 57,2

47 teratozoospermia 37 3 2,9 8,0 65 78 78 77 3 97 44 2 3 1,5 96,6

48 teratozoospermia 30 3 1,8 7,8 61 70 79 73 1 99 38 2 6 1,5 178,3

49 normozoospermia 28 2 3,4 8,0 40 54 80 84 4 96 54 3 1 1,6 87,3

50 normozoospermia 34 5 6,5 8,2 60 70 72 68 4 96 46 6 1 1,6 58,4

51 teratozoospermia 26 4 3,7 7,8 52 67 84 81 2 98 28 3 0 1,3 19,9

52 teratozoospermia 38 2 3,0 8,3 65 75 82 78 3 97 34 2 1 1,4 58,3

53 teratozoospermia 33 3 1,5 8,0 67 73 79 75 1 99 45 1 2 1,5 139,3

54 normozoospermia 37 4 4,0 8,0 65 75 77 69 4 96 51 3 5 1,6 132,3

55 normozoospermia 40 3 3,2 8,0 73 82 91 86 4 95 52 1 0 1,5 57,4

56 necrozoospermia 43 3 2,1 8,2 18 26 28 18 7 93 52 6 2 1,6 62,1

57 oligoastenoteratozoospermia 31 3 4,0 8,4 13 39 45 48 0 100 67 20 1 1,9 3,1

58 oligozoospermia 40 3 2,4 8 63 65 65 64 5 94 38 5 0 1,4 <2

59 oligoastenoteratozoospermia 33 4 2,3 8,4 17 34 52 56 0 98 55 5 7 1,6 <2

60 azoospermia 44 3 3,1 7,8 . . . . . . . . . . .

61 azoospermia 47 3 0,58 8,7 . . . . . . . . . . .

62 oligozoospermia 33 5 2,9 7,8 . . . . . . . . . . <2

63 oligozoospermia 30 3 4,3 8,1 . . . . . . . . . . <2

64 normozoospermia 31 3 1,1 8,7 40 61 75 78 4 96 45 6 4 1,6 46,2

65 normozoospermia 33 2 1,4 8 70 82 85 87 8 91 32 4 0 1,4 157,0

TZI
Concentração

(SPZ/mL)

Volume

(mL)
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Quadro 24. Idade e dias de abstinência sexual dos indivíduos, resultados do espermograma das 
amostras em estudo e respetiva nomenclatura, de acordo com o manual da WHO (2010). 
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Anexo M. Poster com abstract publicado em revista indexada: Medicine da Wolters Kluwer (FI 

em 2017: 1.803) | 22ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Genética Humana.  
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Anexo N. Poster | ESAU Oporto Meeting - EAU Section of Andrological Urology: Andrology in 

Europe 2018 
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Anexo O. Poster | XVI Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina 

Sexual e Reprodução/ XIII Reunião Ibérica de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução 
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Anexo P. Poster | XXXVI Jornadas Internacionais de Medicina da Reprodução em Portugal 
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Anexo Q. Poster | X Jornadas de Genética e Biotecnologia da UTAD 

 

 

 

 

 


