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Nas últimas décadas, com o aumento populacional e a consequente necessidade de obtenção de 
maior e melhor produção agrícola, tem sido crescente o uso de praguicidas. O uso extensivo e 
descontrolado destes compostos pode levar à contaminação do solo, água e alimentos, expondo a 
população em geral, aos seus possíveis efeitos tóxicos. Dentre as variedades de praguicidas 
encontradas no mercado de defensivos agrícolas, destaca-se o metolacloro, um herbicida seletivo 
de pré-emergência, amplamente utilizado para o controle de plantas daninhas nas culturas de 
cana-de-açúcar, algodão, milho e soja. O objetivo do presente estudo foi avaliar os possíveis 
efeitos do metolacloro sobre o desenvolvimento esquelético fetal de ratos, quando administrado 
durante o período da organogênese. Ratas Wistar adultas prenhes foram divididas em 4 grupos 
experimentais (n=10/grupo), que receberam 0 (controle); 150 (TA); 300 (TB) ou 1000mg/kg/dia 
(TC) de metolacloro, via oral, do 6º ao 15º dia gestacional (DG). As ratas foram pesadas em dias 
alternados durante o período gestacional. No DG20, as ratas foram submetidas à laparotomia para 
coleta, inspeção e pesagem dos fetos. Metade da ninhada foi fixada, eviscerada, diafanizada e 
corada com alizarina para análise esquelética em esteromicroscópio. Para análise dos resultados 
foram utilizados teste ANOVA com o teste "a posteriori" de Dunnett e teste exato de Fisher, 
considerando diferença significativa quando p < 0,05. O presente projeto foi aprovado pelo CAPI e 
CEUA (Protocolo nº 1595).  Houve redução (p < 0,05) do ganho de peso corpóreo das ratas do 
grupo TC em relação ao grupo controle, durante o período gestacional. A porcentagem de fetos 
grandes para idade gestacional foi maior (p < 0,05) no grupo TA em relação ao grupo controle, já 
as porcentagens de fetos pequenos para idade gestacional ou com peso adequado foram 
reduzidas (p < 0,05) neste grupo em relação ao grupo controle. No entanto, não houve alteração 
(p > 0,05) no número de fetos vivos, peso fetal final e razão sexual entre os grupos experimentais. 
Também não foram observadas malformações externas nos diferentes grupos experimentais. 
Dentre as malformações/anomalias congênitas observadas destacaram-se: aumento das 
porcentagens (p < 0,05) de fetos com ossificação reduzida do supraoccipital e do processo xifoide, 
4ª esternebra delgada, ausência de 1ª esternebra e distância aumentada entre hámulo e 
bisfenóide no grupo TC em relação ao grupo controle. Já no grupo TA foi aumentada (p < 0,05) 
apenas a porcentagem de 4ª esternebra delgada e no grupo TB foi observada porcentagem 
aumentada de ossificação reduzida do supraoccipital e de 1ª esternebra subdesenvolvida. Os 
resultados encontrados corroboram outros estudos que também observaram alterações 
esqueléticas fetais após exposição gestacional a diferentes praguicidas.  Conclui-se, que nestas 
condições experimentais, o metolacloro afetou o desenvolvimento esquelético dos fetos, 
especialmente na maior dose.    UNOESTE     
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O Physical Activity Guidelines for Americans afirma que crianças e adolescentes devem realizar atividades 
física, de intensidade moderada a vigorosa, para promoção da saúde. Porém, as crianças não estão 
expostas somente hábitos benéficos, entre as exposições maléficas, pode-se destacar o tabagismo. Baixo 
peso ao nascer, déficit de crescimento intra-uterino e prematuridade são listados como efeitos do 
tabagismo durante a prenhez, porém, não há conclusões sobre a permanência destes efeitos após a 
chegada a idade adulta. Verificar alterações no crescimento de ratos expostos ao tabagismo e ao exercício 
físico de natação. Foram utilizadas 10 ratas virgens, divididas em grupos: G1 (controle), G2 (expostas a 
fumaça do cigarro) e cinco ratos machos. No 72° dia de vida das matrizes, iniciou-se fase experimental do 
protocolo de exposição à fumaça de cigarro, que consistiu de 30 minutos, 2x/dia, 5 dias semanais, este 
protocolo teve fim ao término da lactação dos filhotes (21º dia de vida dos filhotes). Ao atingirem 90 dias, 
foi iniciado o protocolo de indução a prenhez. Os filhotes machos foram separados após a lactação, 
segundo o grupo de suas matrizes, em G_CN (controle natação), G_CS (controle sedentário), G_FN (exposto 
natação) e G_FS (exposto sedentário). Na 6ª semana de vida dos filhotes, iniciou-se fase experimental do 
protocolo de exposição à fumaça de cigarro, que consistiu de 30 minutos, 2x/dia, 5 dias semanais, este 
protocolo teve fim ao término da lactação dos filhotes (21º dia de vida dos filhotes). Em conjunto com o 
protocolo de exposição ao tabagismo, foi iniciado o programa de natação, os filhotes iniciaram a fase 
adaptativa do protocolo de exposição à fumaça, por cinco dias por semana, uma vez ao dia, com 250 ppm 
(partes por milhão) de CO (monóxido de carbono) por exposição. Após o período de adaptação, foi iniciado 
a fase experimental que consistiu em 30 minutos, duas vezes ao dia, cinco dias por semana; esta fase se 
estenderá por 30 dias antes da fertilização da matriz até o desmame (21° dia de lactação). Foi obtido o peso 
corporal dos filhotes semanalmente, considerando o tamanho crânio-cóccix e averiguado o ganho de peso 
ao final dos protocolos. Para a análise estatística, foi utilizado ANOVA para medidas repetidas, adotando p 
< 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP - Campus de Presidente Prudente, sob o 
Processo no 06/2011. Foi verificada que o grupo G2FN(321±3g) apresentou pesos menores que 
G1CS(344±4g), G1FN(339±3) e G2CS(344±4g). Além dessas, o grupo G2CN(322±3g) apresentou dados 
maiores que G2CS(344±4g). Na literatura, a nicotina age como inibidor de apetite, podendo gerar 
alterações no crescimento dos animais. Em relação ao exercício físico, as alterações metabólicas 
promovidas podem levar a ganho de medidas murinométricas. O tabagismo passivo produziu déficit de 
peso durante o período de treinamento.         
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Embora o controle químico de pragas tenha reduzido o índice de doenças para homens e animais 
e incrementado a produção agrícola, agentes químicos podem permanecer ativos no meio 
ambiente por longos períodos, afetando os ecossistemas. Os efeitos desses agentes também 
representam um grande risco para a saúde humana, várias são as consequências, uma delas é a 
interferência na qualidade espermática humana, um ponto que é levado em consideração, visto 
que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os parâmetros espermáticos são 
critérios da avaliação da infertilidade masculina. Avaliar os efeitos da exposição in vitro ao 
herbicida metolacloro sobre a motilidade e integridade do espermatozoide humano.  Após 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foram usadas amostras de sêmen humano para 
a realização da padronização das análises espermáticas. Para isto, foram realizadas análises 
macroscópicas (liquefação, viscosidade, aparência, volume e pH) e microscópicas (concentração, 
motilidade, vitalidade e morfologia espermática) das amostras de sêmen, de acordo com critérios 
pré-estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010). Em seguida, as amostras 
foram expostas in vitro a concentrações 0,025; 0,25; 0,5 e 2,5µg/ml do herbicida metolacloro e 
após 15 minutos, os espermatozoides foram reavaliados quanto à motilidade e à vitalidade, para 
identificar os possíveis danos funcionais causados pelo herbicida. As 6 amostras de sêmen 
analisadas, até o presente momento, estavam dentro do padrão de normalidade, preconizadas 
pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010). Quanto aos parâmetros macroscópicos, o 
volume médio apresentados pelos sêmens foi de 2,91mL, aparência, coloração e viscosidade 
normais, tempo médio de liquefação de 15,5 minutos e pH de 7,8. Antes dos tratamentos, as 
amostras apresentaram concentração média de 53,89 espermatozoides por ml, e as medianas de 
73,60±4,74 da motilidade total, 38,89±8,54 da motilidade progressiva e 13,55±4,92 de patologias 
espermáticas. Após a exposição ao metolacloro nas diferentes doses, verificou-se uma diminuição 
significativa (p < 0,05) na motilidade total e motilidade progressiva em relação ao controle (sem 
herbicida). Já a vitalidade espermática foi reduzida (p < 0,05) após a exposição às doses de 0,25; 
0,5 e 2,5µg/ml de metolacloro. Pode-se observar que as concentrações espermáticas encontradas 
foram baixas e que mesmo com uma exposição curta, houve alteração da motilidade e integridade 
do espermatozoide. Estas alterações concordam com a literatura, que também relata efeitos 
maléficos após a exposição a outros inseticidas. Os resultados preliminares indicam que a 
exposição in vitro ao herbicida metolacloro pode influenciar a motilidade e vitalidade do 
espermatozoide humano.         
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Baixo peso ao nascer, déficit de crescimento intra-uterino e prematuridade são listados como 
efeitos do tabagismo durante a prenhez, porém, não há conclusões sobre associação dessa 
exposição com exercício físico durante o crescimento. Averiguar alterações de medidas corporais 
em ratas desenvolvidas em exposição ao tabagismo durante o périodo pré-natal e associado ao 
exercício físico durante o crescimento. Foram utilizadas 10 ratas virgens, divididas em grupos: G1 
(controle), G2 (expostas a fumaça do cigarro) e cinco ratos machos. O projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP 06/2011. No 72° dia de vida das 
matrizes, iniciou-se fase experimental do protocolo de exposição à fumaça de cigarro, que 
consistiu de 30 minutos, 2x/dia, 5 dias semanais, este protocolo teve fim ao término da lactação 
dos filhotes (21º dia de vida dos filhotes). Ao atingirem 90 dias, foi iniciado o protocolo de indução 
a prenhez. As fêmeas foram separados após a lactação, segundo o grupo de suas matrizes, em 
G_CN (controle natação), G_CS (controle sedentário), G_FN (exposto natação) e G_FS (exposto 
sedentário). Na 6ª semana de vida dos filhotes, iniciou-se fase experimental do protocolo de 
exposição à fumaça de cigarro, que consistiu de 30 minutos, 2x/dia, 5 dias semanais, este 
protocolo teve fim ao término da lactação dos filhotes (21º dia de vida dos filhotes). Em conjunto 
com o protocolo de exposição ao tabagismo, foi iniciado o programa de natação, as ratas iniciaram 
a fase adaptativa do protocolo de exposição à fumaça, por cinco dias por semana, uma vez ao dia, 
com 250 ppm (partes por milhão) de CO (monóxido de carbono) por exposição. Após o período de 
adaptação, foi iniciado a fase experimental que consistiu em 30 minutos, duas vezes ao dia, cinco 
dias por semana; esta fase se estenderá por 30 dias antes da fertilização da matriz até o desmame 
(21° dia de lactação). Foi obtido o peso corporal dos filhotes semanalmente, considerando o 
tamanho crânio-cóccix e averiguado o ganho de peso ao final dos protocolos. Para a análise 
estatística, foi utilizado ANOVA para medidas repetidas, adotando p < 0,05. Não foram 
encontradas diferenças estatísticas. Não foram encontradas referências literárias que expliquem a 
falta de alterações.  O tabagismo passivo não produziu efeito no ganho de peso das fêmeas.          
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Nas últimas décadas, com o aumento populacional e a consequente necessidade de obtenção de 
maior e melhor produção agrícola, tem sido crescente o uso de praguicidas, especialmente os 
herbicidas, para o desenvolvimento de várias culturas. O uso descontrolado destes praguicidas 
podem levar à contaminação do solo, água e alimentos, expondo a população em geral aos seus 
possíveis efeitos tóxicos. Dentre os herbicidas, destaca-se o S-metolacloro, usado especialmente 
em culturas de cana-de-açúcar, algodão, milho e soja. Seus efeitos sobre o organismo humano e 
animal ainda são pouco conhecidos.  O presente projeto tem como objetivo investigar os efeitos 
da exposição gestacional ao metolacloro sobre a histologia de órgãos maternos de ratas e sobre o 
padrão de interações químicas do herbicida os órgãos. Órgãos (fígado, rim, coração, pulmão, baço 
e placenta) de ratas expostas a 0, 150 e 300 e 1000mg/kg/dia de metolacloro, via oral, do 6º a 15º 
dia gestacional (período da organogênese) serão coletados no 20º dia gestacional e processados 
para a confecção de lâminas histológicas. Uma lâmina histológica de cada órgão por grupo 
experimental será corada com hematoxilina e eosina para análise histopatológica. Enquanto isso, 
outra lâmina (sem coloração) de cada órgão será analisada por espectroscopia de espalhamento 
Raman. As modificações espectrais serão caracterizadas por número de onda, largura da banda e 
intensidade relativa, para que seja realizada a comparação entre os grupos experimentais. Para 
comparação dos resultados serão utilizados os testes estatísticos Análise de Variância com o teste 
"a posteriori" de Tukey e o teste de Kruskall-Wallis, com o teste "a posteriori" de Dunn, 
dependendo das características de cada variável. Será considerado como nível de significância 
estatística o limite de 5%.            
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Os cloropropanóis são conhecidos contaminantes produzidos durante o processamento de 
alimentos. A presença destes contaminantes na dieta traz preocupações pelos riscos que eles 
podem representar à saúde, uma vez que muitos deles são considerados possíveis agentes 
carcinogênicos em seres humanos. Apesar da ampla exposição da população aos cloropropanóis, 
os estudos sobre os aspectos toxicológicos dos ésteres de 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MPCD), 
formados a partir do processamento de alimentos, até o momento são escassos.  Desta forma, o 
presente projeto tem como objetivo avaliar os efeitos do 3-MPCD sobre a histofisiologia 
reprodutiva de ratos machos expostos ao composto durante a peri-puberdade.  Para isto, ratos 
machos Wistar de 45 dias de idade serão alocados em 4 grupos experimentais (n=10/grupo): 
controle e tratados com 2,5; 5 ou 10mg/kg/dia de 3-MCPD, por 30 dias, via gavage. Após o 
término do tratamento, os animais sofrerão eutanásia com 100mg/kg de tiopental sódico. os 
órgãos reprodutivos serão coletados e pesados. Os ductos deferentes serão utilizados para 
obtenção dos espermatozoides para analise da morfologia e motilidade. Testículos e epidídimos 
serão processados para a realização de contagens espermaticas e analise histopatológica. Além 
disso, serão realizadas analises de morfometria, dinâmica da espermatogênese e contagem de 
células de Sertoli nos testículos       CNPq     
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O ritmo de vida frenético leva a população a uma alimentação de má qualidade, decorrente do 
consumo de produtos rápidos e industrializados, gerando questões preocupantes que atingem não 
só o Brasil, mas todo o mundo. Observa-se a mudança no perfil nutricional do brasileiro, onde 
antes via-se desnutrição, agora vê-se um crescente número de casos de pessoas com sobrepeso. 
As doenças associadas ao ganho de peso possuem como parecença a característica de acumular 
de forma anormal gordura em diversos tecidos corpóreos. Entre os tecidos acometidos por este 
acúmulo lipídico podemos citar o fígado, órgão vital para o metabolismo de nutrientes. O acúmulo 
de gordura nas células hepáticas é conhecido como esteatose hepática, doença silenciosa que se 
não tratada a tempo pode evoluir para quadros mais drásticos como a esteatohepatite ou o 
carcinoma hepatocelular. O tratamento adotado para o controle da esteatose hepática inclui 
mudanças nos hábitos de vida do paciente e uso de fármacos. Contudo, as drogas disponíveis para 
o tratamento não se mostram efetivas em grande parte dos casos devido à variabilidade genética 
dos pacientes. A planta Zingiber officinale Roscoe, popularmente conhecida como gengibre, há 
tempos é utilizada para aliviar processos inflamatórios, doenças gastrointestinais, desconfortos 
abdominais, entre outras moléstias. Embasados no crescente aumento de casos de esteatose 
hepática e na problemática do tratamento farmacológico desta, esse trabalho busca avaliar o 
efeito terapêutico da administração da planta Zingiber officinale Roscoe em ratos induzidos a 
desenvolver a esteatose hepática. Avaliar a ação terapêutica da planta Zingiber officinale Roscoe 
em ratos induzidos a esteatose hepática. A metodologia a ser utilizada consistirá no uso de ratos 
machos da linhagem Wistar, os quais receberão ração padrão e água destilada com frutose por 14 
semanas. Esses animais serão divididos em dois grupos, onde o grupo teste receberá uma solução 
de extrato de gengibre e o grupo controle receberá soro fisiológico, ambos administrados por 
gavagem. Após esse período o sangue dos animais serão coletados e avaliados por dosagem 
bioquímica: a) perfil lipídico, b) indicadores de função hepática, c) glicose e d) proteínas totais. 
Serão ainda avaliadas as mudanças morfológicas microscópicas do tecido hepático por 
microscopia de luz.       Unoeste     
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A seringueira (Hevea brasiliensis), pertencente à família Euphorbiaceae, é a principal fonte de 
borracha natural explorada no mundo. O Brasil responde por aproximadamente 1% da produção 
mundial de borracha natural. Atualmente, o déficit de borracha natural chega a quase 179 mil 
toneladas, o que justifica a necessidade de expansão da heveicultura nacional. O plantio de 
seringueira é atacado por vários tipos de parasitas, denominados na agricultura como pragas, o 
que leva o agricultor ao uso de grande quantidade de agrotóxicos. Com esta elevada utilização 
tem ocorrido grandes impactos ambientais, além de possíveis alterações sobre a saúde humana. 
Dentre as variedades de praguicidas encontradas no mercado de defensivos agrícolas, destacam-
se o tiofanato metílico e o clorotalonil, comercializados como o composto Cerconil WP®, um 
fungicida amplamente utilizado nos seringais para eliminação e prevenção da Antracnose.  O 
objetivo do presente estudo é identificar os possíveis efeitos da exposição ao tiofanato metílico e 
clorotalonil sobre a estrutura química do látex de seringueira, via espectroscopia de Espalhamento 
Raman, bem como o seus possíveis efeitos teratogênicos, utilizando o rato com modelo animal. 
 Amostras de látex de seringueira de diferentes origens (expostas ou não ao fungicida Cerconil 
WP®) serão analisadas quanto á cor, viscosidade, elasticidade e caracterização química via 
espectroscopia Raman, para identificação dos efeitos do praguicida sobre a qualidade do látex. 
Posteriormente, serão avaliados os efeitos sobre o desenvolvimento embriofetal. Para isto, ratas 
Wistar adultas prenhes serão divididas em 4 grupos experimentais (n=10/grupo), que receberão 0; 
400; 600 ou 1000mg/kg/dia de Cerconil WP®, via gavage, do 6º ao 15º dia gestacional (DG). No 
DG20, as ratas prenhes sofrerão eutanásia com 100 mg/kg tiopental sódico (ip.). As ratas serão 
submetidas à laparotomia para coleta, inspeção e pesagem dos ovários e útero gravídico, para a 
avaliação da performance reprodutiva. Os fetos coletados serão processados para análise externa, 
esquelética e visceral. Para comparação dos resultados dos grupos experimentais serão utilizados 
os testes estatísticos Análise de Variância com o teste "a posteriori" de Tukey ou Dunnett, e o 
teste de Kruskall-Wallis, com o teste "a posteriori" de Dunn, dependendo das características de 
cada variável. Será considerado como nível de significância estatística o limite de 5% (p < 0,05). O 
projeto foi cadastrado no CAPI e CEUA da UNOESTE (protocolo nº 2242).       UNOESTE     
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O câncer testicular é o tipo mais comum em homens com idade entre 15 e 35 anos, ou seja, em 
idade reprodutiva. O tratamento quimioterápico destes pacientes jovens tem resultado em mais 
de 90% de sobrevivência, sendo a quimioterapia baseada em cisplatina um dos responsáveis por 
este alto índice de cura. Entretanto, esta alta capacidade terapêutica da cisplatina é acompanhada 
por severos efeitos secundários em vários órgãos principalmente sobre o sistema reprodutor. Os 
estudos experimentais sobre a recuperação destes efeitos e a transmissão das alterações através 
das gerações são escassos. Além disso, o mecanismo envolvido nestes efeitos adversos não está 
totalmente estabelecido. Desta forma, o presente estudo é importante para a compreensão da 
etiologia dos efeitos reprodutivos causados pelo uso de cisplatina durante a peri-puberdade, 
especialmente quanto a espermatogênese e maturação espermática, bem como dos mecanismos 
envolvidos na capacidade de recuperação reprodutiva pós-quimioterapia e da transmissão de 
efeitos via paterna. O objetivo do presente trabalho é investigar os efeitos imediatos e tardios da 
cisplatina sobre o padrão de ligações químicas testiculares e epididimárias de ratos e se estes 
podem estar relacionados a etiologia da fisiopatologia dos órgãos. Além disso, pretende-se 
identificar como ocorre a via de transmissão paterna dos impactos reprodutivos causados a prole 
masculina.  Lâminas histológicas de testículo e epidídimo de ratos tratados com cisplatina 
(1mg/kg/dia, 5 dias consecutivos, durante 3 ciclos, via ip.) ou veículo (grupo controle) durante a 
peri-puberdade, coletados logo após o termino do tratamento (avaliação imediata) e após período 
de recuperação (avaliação tardia) serão utilizadas. Também serão utilizadas lâminas histológicas 
de testículo e epidídimo da prole dos ratos tratados durante a peri-puberdade, para identificação 
dos possíveis mecanismos envolvidos na transmissão paterna dos efeitos reprodutivos, após 
quimioterapia. Após processamento, as lâminas histológicas sem coloração serão analisadas por 
espectroscopia vibracional, via Espalhamento Raman. As modificações espectrais serão 
caracterizadas por número de onda, largura da banda e intensidade relativa, para que seja 
realizada a comparação entre os grupos experimentais, através do teste t de Student, 
considerando o nível de significância de 5%.       UNOESTE     

 


