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O Brasil destaca o cenário de consumo de praguicidas. No mercado, tem-se o tiofanato metílico e 
o clorotalonil, contido no composto Cerconil WP®, fungicida amplamente utilizado nos seringais 
para eliminação e prevenção da Antracnose.Muitos estudos investigam a toxicologia reprodutiva 
de diversos defensivos agrícolas, trabalhos sobre os efeitos deste fungicida sobre a saúde humana 
e animal, especialmente sobre a reprodução são escassos. E não foram encontrados até o 
momento, estudos sobre os possíveis efeitos no desenvolvimento placentário. A avaliação do 
potencial toxicológico destes compostos, em modelo animal, pode fornecer informações 
importantes para a saúde, especialmente em relação à manutenção da função 
reprodutiva. Analisar possíveis efeitos da exposição aos fungicidas tiofanato metílico e clorotalonil 
sobre a morfometria placentária de ratas Wistar. Trabalho aprovado sob protocolo nº 2763, pelo 
CAPI e CEUA da UNOESTE. Foram utilizadas as placentas de ratas expostas aos fungicidas em 
diferentes doses (0, 400, 800, 1200mg/kg/dia), via gavagem, do 6º ao 15º dia gestacional (DG), 
coletadas no DG 20. As placentas foram fixadas e processadas para confecção de lâminas 
histológicas. Avaliando índice, volume e histologia placentária; intensidade de edema e de 
hemorragia e morfometria (10 campos aleatórios por animal), utilizando um graticulado de 100 
pontos, para classificação dos constituintes do espongiotrofoblasto e labirinto. Para os resultados 
foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis, com o teste "a posteriori" de Dunn, considerado como nível 
de significância estatística o limite de 5% (p < 0,05). Não foram observadas diferenças significativas 
no peso, índice, volume e histologia placentária. Houve alterações na morfometria das camadas 
placentárias. Havendo um aumento do espaço sanguíneo materno e das células trofoblásticas e 
redução dos vasos fetais nos grupos expostos aos fungicidas, em relação ao grupo controle. No 
espongiotrofoblasto, os grupos expostos apresentaram um aumento significativo, em relação ao 
controle, nas estruturas de vascularização materna e células trofoblásticas pequenas. Além disso, 
foi observada uma redução do mesênquima nos dois grupos expostos às maiores doses.  A 
exposição pode alterar a morfometria das camadas placentárias. A exposição de ratas, durante o 
período gestacional, aos fungicidas tiofanato metílico e clorotalonil pode alterar a morfometria 
placentária, com possível impacto sobre a função deste órgão materno-fetal.         
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Vazamentos em postos de combustíveis provocam grandes problemas ao meio ambiente, 
principalmente no que diz respeito à contaminação de águas subterrâneas e solos. Os maiores 
problemas da contaminação por derivados de petróleo são atribuídos aos hidrocarbonetos 
monoaromáticos (BTX - benzeno, tolueno e xileno), que são os constituintes mais solúveis e mais 
móveis da fração da gasolina, sendo os primeiros a atingir o lençol freático. A contaminação 
causada por vazamentos leva à possível exposição da população em geral, quando em contato 
com água e solo contaminados. No mais recente levantamento realizado pela Companhia Estadual 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), identificou-se que mais 
de 85 dos casos de contaminação na região do Oeste Paulista estão relacionados à resíduos de 
postos de combustíveis. Apesar da preocupação sobre os potenciais riscos à saúde, causados pela 
exposição aos componentes da gasolina, a maioria dos estudos de toxicologia reprodutiva 
abordam os constituintes separadamente. Desta forma, o presente estudo pretende avaliar os 
efeitos da exposição de ratos machos adultos à mistura comercial de gasolina/etanol (75/25 em 
volume) sobre espermatogênese.  Serão avaliados testículos de 32 ratos Wistar adultos, alocados 
em 4 grupos experimentais: Grupo de alta dose: 800 mg/kg/dia de gasolina, contendo 200 
mg/kg/dia de etanol, diluído em óleo de milho; Grupo de média dose: 160 mg/kg/dia de gasolina, 
contendo 40 mg//kg/dia de etanol, diluído em óleo de milho; Grupo de baixa dose: 16 mg/kg/dia 
de gasolina, contendo 4 mg//kg/dia de etanol, diluído em óleo de milho; Grupo controle: óleo de 
milho, por 30 dias, via gavagem. Os testículos coletados serão seccionados para processamento 
histológico de rotina. As lâminas histológicas serão usadas para avaliação da população celular do 
estágio VIII do ciclo do epitélio seminífero e razões entre números celulares da espermatogênese. 
Os resultados serão comparados 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 presente projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 
UNOESTE (protocolo nº 3234).       Unoeste      
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O tabagismo passivo é 3ª causa evitável de morte. Um dos meios para mitigar o efeito da fumaça 
do cigarro pode ser a suplementação da dieta com alimentos funcionais: probiótico, prebiótico e 
simbióticos. Esses suplementos podem atuar beneficamente na histomorfometria do trato 
digestório.  O objetivo desse estudo é avaliar o efeito dos aditivos prebióticos, probióticos e 
simbióticos sobre o tamanho e diâmetro das vilosidades intestinais de ratos fumantes albinos da 
linhagem Wistar. Aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA),protocolo 
3196,(Universidade do Oeste Paulista).Utilizando animais com idade de 21 a 25 dias e 45 a 50 
gramas de massa corporal, divididos aleatoriamente em oito grupos com 12 animais cada:Grupo 
Controle receberá dieta basal;Grupo Controle Tabagista receberá dieta basal + exposição à fumaça 
de cigarro;Grupo MOS receberá dieta basal incorporada com 1g de mananoligossacarídeo (MOS) 
por kg da dieta;Grupo MOS Tabagista receberá dieta basal incorporada com 1g do produto MOS 
por kg da dieta + exposição à fumaça de cigarro;Grupo Probiótico receberá dieta basal 
incorporada com 2g de associação de microrganismos probióticos por kg da dieta;Grupo 
Probiótico Tabagista receberá dieta basal incorporada com 2g de associação de microrganismos 
probióticos por kg da dieta + exposição à fumaça de cigarro;Grupo Simbiótico receberá dieta basal 
incorporada com 1g MOS + 2g de probióticos por kg da dieta;Grupo Simbiótico Tabagista receberá 
dieta basal incorporada com 1g MOS + 2g de probióticos por kg da dieta + exposição à fumaça de 
cigarro. Os animais foram submetidos as mesmas dietas e manejo segundo orientação do 
laboratório. O experimento terá duração de 185 dias, cinco dias para adaptação dos animais ao 
manejo.Os animais serão anestesiados e abatidos por exsanguinação e depois de constatada a 
morte,será coletada amostras de intestino delgado e grosso para avaliação histológica das 
vilosidades corados com o método de imuno-histoquímica e Caspase. O delineamento estatístico 
será inteiramente casualizado e para a análise estatística será utilizada a análise de 
variância,"ANOVA" fator duplo com repetição,com nível de significância p < 0,05, para comparar 
os valores obtidos na mensuração de todas as vilosidades e criptas de ambos os lados do corte e 
não somente pelas médias dos mesmos. Para comparar as medidas da altura,profundidade,área e 
do comprimento das vilosidades será utilizada a regressão linear.        UNOESTE - UNIVERSIDADE 
DO OESTE PAULISTA      
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Devido à sua constituição mineral, a análise histopatológica do tecido ósseo exige técnicas 
específicas de descalcificação que consistem basicamente em imersão das amostras ósseas em 
solução ácida. Essa é técnica utilizada na rotina diagnóstica, uma vez que permite obter cortes 
delgados ao micrótomo, com preservação dos componentes orgânicos. A solução ácida deve ser 
completamente removida do tecido, antes que este prossiga seu processamento histológico, pois 
sua persistência no tecido interfere nas interações tintoriais e pode limitar seriamente a utilização 
de outras técnicas de diagnóstico, tais como imuno-histoquímica e biologia molecular. Desse 
modo, uma etapa essencial é a lavagem dos fragmentos descalcificados em água. Alguns serviços 
adotam a prática de lavar os fragmentos em água corrente, no mínimo, durante 1 hora, método 
que apresenta grande consumo de água. Nesse estudo será testada a lavagem com banhos em 
água parada, visando diminuição no consumo de água sem que haja prejuízos à qualidade do 
tecido e consequentemente à imagem microscópica. Retirar o ácido descalcificante dos 
fragmentos ósseos, comparando a lavagem em água corrente e a lavagem em banhos de água 
parada, visando obter lâminas histopatológicas com a mesma qualidade, diminuindo o consumo 
de água. Serão utilizados fragmentos ósseos divididos em dois grupos, A e B, que serão 
descalcificados pelo mesmo período de tempo. O grupo A será lavado em água corrente durante 
1hora e o grupo B em 4 banhos consecutivos de 15 minutos em recipientes com 1 litro de água 
parada. Os fragmentos seguirão processamento histológico e a qualidade da imagem microscópica 
será avaliada por patologista experiente. Os dados obtidos serão tabulados em planilha excel e 
será procedida análise estatística Qui-quadrado considerando valor de p < 0,05 pelo software 
Graphpad Prisma 5,0 (San Diego, CA, USA).       Financiamento próprio     
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Vazamentos em postos de combustíveis provocam grandes problemas ao meio ambiente, 
principalmente no que diz respeito à contaminação de águas subterrâneas e solos. Os maiores 
problemas da contaminação por derivados de petróleo são atribuídos aos hidrocarbonetos 
monoaromáticos (BTX - benzeno, tolueno e xileno), que são os constituintes mais solúveis e mais 
móveis da fração da gasolina, sendo os primeiros a atingir o lençol freático. A contaminação 
causada por vazamentos leva à possível exposição da população em geral, quando em contato 
com água e solo contaminados. No mais recente levantamento realizado pela Companhia Estadual 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), identificou-se que mais 
de 85% dos casos de contaminação na região do Oeste Paulista estão relacionados à resíduos de 
postos de combustíveis. Apesar da preocupação sobre os potenciais riscos à saúde, causados pela 
exposição aos componentes da gasolina, a maioria dos estudos de toxicologia reprodutiva 
abordam os constituintes separadamente. Desta forma, o presente estudo pretende avaliar o 
potencial toxicológico da exposição de ratos machos adultos à mistura comercial de 
gasolina/etanol (75/25 em volume), com ênfase nos possíveis impactos sobre a morfofisiologia 
reprodutiva. Para isso, 32 ratos Wistar adultos serão alocados em 4 grupos experimentais: Grupo 
de alta dose: 800 mg/kg/dia de gasolina, contendo 200 mg/kg/dia de etanol, diluído em óleo de 
milho; Grupo de média dose: 160 mg/kg/dia de gasolina, contendo 40 mg//kg/dia de etanol, 
diluído em óleo de milho; Grupo de baixa dose: 16 mg/kg/dia de gasolina, contendo 4 mg//kg/dia 
de etanol, diluído em óleo de milho; Grupo controle: 0,25 ml/100 g de peso corpóreo de óleo de 
milho, por 30 dias, via gavagem. Após o período de exposição os órgãos reprodutivos serão 
coletados e pesados. Serão realizadas as seguintes análise espermáticas: morfologia e motilidade. 
Além disso, será feita a contagem de células de Sertoli, analise da histologia e morfometria 
testicular e da dinâmica da espermatogênese. Os resultados serão comparados por ANOVA com o 
teste "a posteriori" de Tukey ou Dunnet, e o teste de Kruskall- Wallis, com "a posteriori" de Dunn, 
considerando como nível de significância estatística o limite de 5% (p < 0,05).        CAPES     
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Compostos tóxicos podem ser formados durante o processamento de alimentos e têm gerado 
preocupação quanto à saúde dos consumidores, pois alguns destes compostos têm o potencial de 
causar danos à saúde do ser humano. Dentre eles, estão os cloropropanóis que são utilizados para 
definir um grupo de contaminantes químicos derivados do glicerol, caracterizados 
estruturalmente por álcoois e dióis de três carbonos, ligados a um ou dois átomos de cloro, que 
podem ser encontrados numa grande variedade de alimentos. Dentro deste grupo de 
contaminantes, os mais conhecidos são o 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD) e o 1,3-
dicloropropan-2-ol (1,3-DCP), que compreendem um grupo de contaminantes químicos com 
propriedades carcinogênicas e genotóxicas. Apesar da ampla exposição da população aos 
cloropropanóis, os estudos sobre a toxicologia reprodutiva do 3-MPCD, formados a partir do 
processamento de alimentos, até o momento são escassos.  O presente projeto tem como 
objetivo avaliar os efeitos do cloropropanol 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MPCD) sobre a 
morfologia da próstata de ratos machos expostos ao composto a partir da peri-puberdade. Para 
realização do estudo, será utilizada a próstata ventral coletada de ratos machos Wistar coletados 
de animais provenientes do projeto aprovado pelo CAPI (Comitê Assessor de Pesquisa 
Institucional) e pela Comissão de Ética Uso de Animais (CEUA), sob Protocolo nº 2055. Desta 
forma, não serão utilizados mais animais para a realização do presente projeto. Os ratos foram 
alocados em quatro grupos experimentais (n=10/grupo): controle e expostos a 2,5; 5 ou 
10mg/kg/dia de 3-MCPD, por 30 dias, via gavagem. A próstata ventral mantida em álcool 70% será 
submetida a processamento histológico de rotina, que consistiu na inclusão do material em 
Paraplast, obtenção de cortes com espessura de 5µm. Serão obtidos três cortes histológicos por 
animal (1 por lâmina). Um deles será submetido è coloração com hematoxilina e eosina e os 
outros dois serão submetidos à coloração histoquímica com Tricrômico de Masson e PSA (Ácido 
Periódico de Schiff). Cortes corados pela Hematoxilina-Eosina serão utilizados para análise geral da 
estrutura glandular. Os cortes corados pelo Tricrômico de Masson serão utilizados para a análise 
das fibras colágenas e pelo PAS para análise da secreção glicoproteica. Para comparação dos 
resultados será utilizado o teste exato de Fisher, considerando como nível de significância 
estatística o limite de 5% (p < 0,05).       UNOESTE     
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Atualmente existe mais de um bilhão de pessoas fumantes no mundo. Alguns dos componentes 
do cigarro podem atravessar a barreira hematotesticular e atingir diretamente as células 
germinativas e espermatozoides. Vários estudos têm investigado potenciais substâncias com 
capacidade de reduzir os danos reprodutivos masculinos causados pelo cigarro, considerando 
principalmente o estresse oxidativo causado por ele. Alguns estudos demostram que a 
suplementação da dieta com alimentos funcionais (probiótico, prebiótico e simbiótico) pode 
exercer efeito benéfico sobre estresse oxidativo causado ao organismo.  O objetivo do presente 
projeto é avaliar os efeitos do consumo de prebiótico, probiótico e simbiótico sobre a morfologia 
testicular de ratos expostos à fumaça de cigarro a partir da pré-puberdade.  O presente estudo, 
aprovado pela CCPq e CEUA, sobProtocolo nº 2860. Serão avaliados testículos de 96 ratos machos 
da linhagem Wistar, divididos aleatoriamente em 8 grupos com 12 animais cada: Grupo Controle = 
dieta basal; Grupo Controle Tabagista = dieta basal + exposição à fumaça de cigarro; grupo MOS = 
dieta basal incorporada com 1g de mananoligossacarídeo (MOS) por kg da dieta; Grupo MOS 
Tabagista = dieta basal incorporada com 1g do produto MOS por kg da dieta + exposição à fumaça 
de cigarro; Grupo Probiótico = dieta basal incorporada com 2g de associação de microrganismos 
probióticos por kg da dieta; Grupo Probiótico Tabagista = dieta basal incorporada com 2g de 
associação de microrganismos probióticos por kg da dieta + exposição à fumaça de cigarro; Grupo 
Simbiótico = dieta basal incorporada com 1g MOS + 2g de probióticos por kg da dieta; Grupo 
Simbiótico Tabagista = dieta basal incorporada com 1g MOS + 2g de probióticos por kg da dieta + 
exposição à fumaça de cigarro. Os ratos de todos os grupos terão exposição diária (2 vezes ao 
dia/30 minutos) dos 23 aos 90 dias dias de idade. Os testículos coletados serão submetidos a 
processamento histológico de rotina. As lâminas histológicas serão usadas para análise da 
histologia, morfometria, dinâmica da espermatogênse e contagem de células de Sertoli. Para 
comparação dos resultados 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. Considerando como nível de significância 
estatística o limite de 5% (p < 0,05).        Universidade do oeste paulista     
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Estudos têm investigado potenciais substâncias com capacidade de reduzir os danos reprodutivos 
masculinos causados pelo cigarro,considerando principalmente o estresse oxidativo causado por 
ele.Alguns estudos demostram que a suplementação da dieta com alimentos 
funcionais(probiótico, prebiótico e simbiótico)pode exercer efeito benéfico sobre estresse 
oxidativo causado ao organismo.Considerando a ampla população exposta ativa ou passivamente 
ao cigarro,os relatos sobre os impactos causados à reprodução masculina de indivíduos expostos e 
o potencial dos alimentos funcionais em reduzir o estresse oxidativo,torna-se extremamente 
importante avaliar o possível potencial destes alimentos em reduzir os efeitos deletérios causados 
ao sistema reprodutor masculino pelo cigarro.  O presente projeto tem como objetivo avaliar os 
efeitos do consumo de prebiótico, probiótico e simbiótico sobre parâmetros espermáticos de 
ratos expostos à fumaça de cigarro a partir da pré-puberdade.  Serão avaliados testículos de 96 
ratos machos da linhagem Wistar, divididos aleatoriamente em oito grupos com 12 animais cada: 
Grupo Controle (GC)=dieta basal;Grupo Controle Tabagista (GCT)=dieta basal exposição à fumaça 
de cigarro;Grupo MOS (GMOS)=dieta basal incorporada com 1g de mananoligossacarídeo (MOS) 
por kg da dieta; Grupo MOS Tabagista (GMT)=dieta basal incorporada com 1g do produto MOS por 
kg da dieta+exposição à fumaça de cigarro;Grupo Probiótico (GPRO)=dieta basal incorporada com 
2g de associação de microrganismos probióticos por kg da dieta;Grupo Probiótico Tabagista 
(GPROT)=dieta basal incorporada com 2g de associação de microrganismos probióticos por kg da 
dieta+exposição à fumaça de cigarro;Grupo Simbiótico (GS)=dieta basal incorporada com 1g 
MOS+2g de probióticos por kg da dieta;Grupo Simbiótico Tabagista (GST)=dieta basal incorporada 
com 1g MOS+2g de probióticos por kg da dieta+exposição à fumaça de cigarro.Os testículos e 
epidídimos coletados serão submetidos a contagens espermáticas, para identificação da produção 
diária de espermatozoides e do tempo de trânsito pelo epidídimo.Os espermatozoides coletados 
do ducto deferente terão a sua morfologia e motilidade avaliadas. 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).       UNOESTE     

 


