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Vazamentos em postos de combustíveis trazem muitos prejuízos ao meio ambiente, 
principalmente em relação à contaminação de águas subterrâneas e solos. Os constituintes mais 
solúveis e móveis da fração da gasolina são os hidrocarbonetos monoaromáticos (BTX - benzeno, 
tolueno e xileno), assim sendo os primeiros a atingir o lençol freático. Desta forma 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. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da 
exposição de ratos machos adultos à mistura comercial de gasolina/etanol (75/25 em volume) 
sobre a espermatogênese. Ratos Wistar adultos foram alocados em 4 grupos experimentais 
(n=8/grupo). Os animais receberam gasolina comercial diluída em óleo de milho, via gavagem, 
durante 30 dias, nas doses de 0 (grupo controle), 16, 160 ou 800 mg/kg/dia. Os testículos foram 
coletados e submetidos a processamento histológico de rotina, com coloração com hematoxilina e 
eosina. As lâminas histológicas foram usadas para contagem da população celular do estágio VIII 
do ciclo do epitélio seminífero. Os dados foram comparados por ANOVA com o teste "a posteriori" 
de Tukey, considerando p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo CEUA (protocolo nº 3234). O número 
de células de Sertoli e espermatócitos em paquíteno foram reduzidos nos três grupos expostos à 
mistura gasolina/etanol, quando comparados ao grupo controle e os grupos GB e GM foram 
diferentes de GA. O número de espermatogonias tipo A e espermátides redondas foram reduzidos 
nos três grupos expostos, quando comparados ao grupo controle e o grupo GB foi diferente de 
GM e GA. Uma das principais funções da célula de Sertoli é a proteção das células germinativas, 
por meio da barreira hematotesticular. Assim, alterações no número deste tipo celular, apode 
levar à passagem de substâncias nocivas para dentro dos túbulos seminíferos, com consequente 
dano às células germinativas, conforme observado no presente estudo. Os resultados mostram 
que a exposição de ratos adultos à mistura comercial gasolina/etanol, nestas condições 
experimentais, prejudica a espermatogênese.    UNOESTE     
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A contaminação causada por vazamentos em postos de combustíveis provocam grandes 
problemas ao meio ambiente, contaminando águas subterrâneas e solos. Os hidrocarbonetos 
monoaromáticos (BTX - benzeno, tolueno e xileno) são os constituintes mais solúveis e mais 
móveis da fração da gasolina, atingindo primeiro o lençol freático e levando a uma possível 
exposição da população em geral, quando em contato com água e solo contaminados. No 
levantamento realizado pela Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB) em 2015 e 2016, apontou que mais de 85% dos casos de 
contaminação na região do Oeste Paulista foram causados por resíduos de postos de 
combustíveis. Apesar da preocupação sobre os potenciais riscos da exposição da população aos 
componentes da gasolina, a maioria dos estudos de toxicologia reprodutiva não abordam todos os 
constituintes em conjunto. O presente estudo avaliou os efeitos da exposição de ratos machos 
adultos à mistura comercial de gasolina/etanol (75/25 em volume) sobre a integridade de 
membrana acrossomal do espermatozoide. Ratos Wistar adultos foram alocados em 4 grupos 
experimentais (n=8/grupo). Os animais receberam gasolina comercial diluída em óleo de milho, via 
gavagem, durante 30 dias, nas doses de 0 (grupo controle), 16 (grupo baixa dose - GB), 160 (grupo 
média dose - GM) ou 800 mg/kg/dia (grupo alta dose - GA). As amostras espermáticas foram 
coletadas do ducto deferente esquerdo e a membrana acrossomal foi analisada em microscópio 
de luz, após coloração de Pope (Fast Green/Rosa Bengala). Os resultados foram comparados pelo 
teste de Kruskall-Wallis, com o teste "a posteriori" de Dunn, considerando p < 0,05. O estudo foi 
aprovado pelo CEUA (protocolo nº 3341). Foi observada uma redução significativa no número de 
espermatozoides com a membrana acrossomal integra nos grupo GA e GM em relação ao grupo 
controle. O acrossoma é a parte do espermatozoide responsável pela reação acrossomal, que é o 
processo que permite a penetração do espermatozoide na zona pelúcida, para que ocorra a 
fertilização. No presente estudo, a diminuição de espermatozoides com acrossoma íntegro, nos 
grupos expostos ás maiores doses, pode indicar potencial prejuízo no processo de fertilização. Os 
resultados mostram que a exposição de ratos adultos à mistura comercial gasolina/etanol, nestas 
condições experimentais, reduz a integridade do acrossoma, com potencial prejuízo à 
fertilidade.    UNOESTE     
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Atualmente existe mais de um bilhão de pessoas fumantes no mundo e a tendência é de aumentar 
esse número para a década de 2030. Vários estudos investigam potenciais substâncias com 
capacidade de reduzir os danos reprodutivos masculinos causados pelo cigarro. A suplementação 
da dieta com alimentos funcionais pode exercer efeito benéfico sobre o organismo.  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.  Foram avaliados testículos de 96 
ratos machos da linhagem Wistar, divididos aleatoriamente em oito grupos, com 12 animais cada: 
Grupo Controle (não fumante); Grupo Controle Fumante; Grupo pré-biótico (Pre); Grupo pré-
biótico fumante (Pre+F); Grupo Probiótico (Pro); Grupo Probiótico Fumante (Pro+F); Grupo 
Simbiótico (Sim); Grupo Simbiótico Fumante (Sim+F). Os ratos de todos os grupos iniciaram a 
exposição diária (2 vezes ao dia/ 30 minutos) aos 23 dias de idades, que se estendeu por 180 dias. 
Após o termino do tratamento, os ratos sofreram eutanásia para retirar os órgãos reprodutores, 
para realização das análises de motilidade, morfologia e produção espermática e tempo de 
transito espermático pelo epidídimo. O projeto foi aprovado pelo CEUA (2859). Houve diferença 
significativa do número de espermatozoides normais e com anormalidade de cauda no grupo dos 
ratos fumantes tratados com Prebióticos em relação ao grupo controle fumante. A porcentagem 
de espermatozoides com motilidade progressiva foi menor nos grupos Sim+F, Pro+F e Pre+F, em 
relação ao controle fumante, enquanto que a porcentagem de espermatozoides imóveis foi maior. 
Houve uma redução significativa no número absoluto e relativo de espermatozoide no testículo 
nos grupos Pro+F e Pre+F em relação ao grupo controle fumante. Já a produção diária de 
espermatozoides, foi reduzida apenas no grupo Pre+F. Houve um aumento significativo no 
número de espermatozoides no segmento cabeça/corpo do epidídimo nos grupos Pre+F e Sim+F 
em relação ao controle fumante. Além disso, houve um aumento do tempo de trânsito 
espermático no grupo Pre+F. Nas contagens espermáticas realizada na cauda do epidídimo foi 
observado um aumento significativo em todos os parâmetros avaliados, em todos os grupos 
tratados fumantes em relação ao controle fumante. Todos os parâmetros de contagem 
espermática no epidídimo foram afetados no grupo Sim em relação ao grupo controle não 
fumante.  Os efeitos do tabagismo na função reprodutiva masculina são amplamente estudados e 
relacionados com alterações nos parâmetros espermáticos. Alguns estudos demostram que a 
suplementação da dieta com alimentos funcionais pode exercer efeito benéfico ao organismo. No 
entanto, no presente estudo este efeito não foi observado. A inalação passiva do cigarro e a 
utilização de prebióticos, probióticos e simbióticos pode gerar danos reprodutivos e na qualidade 
espermática de ratos.    UNOESTE     
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Atualmente a população é amplamente exposta ativa ou passivamente ao cigarro. Vários estudos 
têm investigado potenciais substâncias com capacidade de reduzir os danos reprodutivos 
masculinos causados pelo cigarro, considerando principalmente o estresse oxidativo. A 
suplementação da dieta com alimentos funcionais (probiótico, prebiótico e simbiótico) pode 
exercer efeito benéfico sobre o organismo, reduzindo o estresse oxidativo.  Assim, o presente 
projeto teve como objetivo 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 
estudo foi aprovado pelo CEUA (protocolo nº2860). Ratos machos Wistar foram divididos 
aleatoriamente em oito grupos (n=12/grupo): Grupo Controle (não fumante); Grupo Controle 
Fumante; Grupo pré-biótico (Pre); Grupo pré-biótico fumante (Pre+F); Grupo Probiótico (Pro); 
Grupo Probiótico Fumante (Pro+F); Grupo Simbiótico (Sim); Grupo Simbiótico Fumante (Sim+F). A 
exposição à fumaça do cigarro ocorreu dos 23 aos 180 dias de idade dos animais (2 vezes ao dia, 
durante 30 minutos). Após o termino da exposição, os ratos sofreram eutanásia para a retirada 
dos órgãos. Os testículos coletados foram seccionados para processamento histológico de rotina. 
As lâminas histológicas foram usadas para análise da histologia, morfometria, dinâmica da 
espermatogênese e contagem de células de Sertoli.  A histologia testicular não foi afetada pelas 
diferentes exposições. Com relação à comparação dos grupos não fumantes, foi observado que os 
estágios I a VI da espermatogênese foram reduzidos no grupo Pre e os estágios VII e VIII foram 
reduzidos nos grupos Pro e Sim, em relação ao grupo controle não fumante. Já os estágios IX a XIII 
foram aumentados nos grupos Pro e Sim. Entretanto, os grupos fumantes foram semelhantes 
entre si, em todos os conjuntos de estágios da espermatogênese. O número de células de Sertoli 
foi maior nos grupos Pro e Pre, em relação ao grupo controle não fumante. Já nos grupos Pre+F, 
Pro+F e Sim+F houve redução deste tipo celular, em relação ao grupo controle fumante.  Os 
efeitos do tabagismo na função reprodutiva masculina são amplamente estudados. Alguns estudos 
demostram que a suplementação da dieta com alimentos funcionais pode exercer efeito benéfico 
ao organismo. No entanto, este efeito não foi observado no presente estudo.  A inalação passiva 
da fumaça de cigarro pode afetar a espermatogênese de ratos, sem haver efeito benéfico dos 
alimentos funcionais.     Universidade do Oeste Paulista-Unoeste     
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A Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo(CETESB) 
faz anualmente o levantamento de áreas contaminadas no estado, e o recente levantamento 
identificou que mais de 85% dos casos de contaminação na região do Oeste Paulista são por 
resíduos de postos de combustíveis. Os hidrocarbonetos monoaromáticos (BTX - benzeno,tolueno 
e xileno), são os constituintes mais solúveis e móveis da fração da gasolina, sendo os primeiros a 
atingir o lençol freático. Apesar da preocupação com a exposição da população em geral, a maioria 
dos estudos de toxicologia reprodutiva abordam os constituintes separadamente. O objetivo do 
presente estudo foi avaliar os efeitos da exposição de ratos machos adultos à mistura comercial de 
gasolina/etanol sobre a função reprodutiva masculina de um modelo experimental. Ratos Wistar 
adultos foram alocados em 4 grupos experimentais (8/grupo). Os animais receberam gasolina 
comercial diluída em óleo de milho, via gavagem, nas doses de 0 (grupo controle), 16(GB), 
160(GM) ou 800mg/kg/dia(GA). Os órgãos reprodutivos foram coletados e pesados. Os 
espermatozoides coletados foram utilizados para análise da motilidade, integridade da membrana 
plasmática, atividade mitocondrial,e morfologia. O epidídimo direito e os testículos foram 
coletados para contagem espermática e determinação do tempo de trânsito. Os resultados foram 
comparados por ANOVA com o teste "a posteriori" de Tukey, e o teste de Kruskall- Wallis, com "a 
posteriori" de Dunn, considerando p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo CEUA (protocolo nº 
3183). Os parâmetros espermáticos foram reduzidos de maneira dose-dependente.A atividade 
mitocondrial foi menor nos grupos GA e GM em relação ao grupo controle e semelhantes a GB. 
Houve um aumento de cabeças isoladas nos grupos GA e GM em relação ao grupo controle. A 
vitalidade foi reduzida em GA em relação ao grupo controle. Houve redução no número de 
espermatozoides móveis com trajetória progressiva nos grupos GA e GM, em relação ao grupo 
controle. O tempo de trânsito na cauda do epidídimo e a produção diária espermática foram 
reduzidos em GA e GM em relação ao grupo controle,e este último parâmetro foi menor em GA 
em relação a GB. A viabilidade do espermatozoide está ligada a sua motilidade, morfologia e 
também ao fato de possuir uma membrana plasmática intacta, características cruciais para 
interações entre os espermatozoides e outras células em seu ambiente. A atividade mitocondrial 
está relacionada a motilidade do espermatozoide, característica importante para o transporte de 
material genético para o sítio de fertilização. No presente estudo foram observadas alterações em 
todos os parâmetros espermáticos avaliados, demonstrando relevante impacto sobre a qualidade 
do espermatozoide, com possível repercussão na fertilidade. Em conclusão, os resultados 
demostram que a exposição de ratos machos adultos a diferente doses da mistura comercial de 
gasolina/etanol pode alterar a qualidade espermática.    CAPES e UNOESTE     

 


