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INVESTIGAÇÃO DA AÇÃO DISRUPTORA DA DELTAMETRINA SOBRE O 
SISTEMA REPRODUTOR DE RATOS (GERAÇÕES F1 E F2) 

 
RESUMO 

 
A deltametrina é um inseticida pertencente ao grupo dos piretroides do tipo II, muito 
utilizada no controle de pragas na agricultura, indústria, saúde pública e nas 
residências, porém, seu uso indiscriminado e sem a devida proteção tem se tornado 
um problema para a saúde da população, já que vários piretroides tiveram suas ações 
associadas com alterações disruptoras. Diante disso, este trabalho teve como objetivo 
avaliar as possíveis ações disruptoras da deltametrina sobre o sistema reprodutor 
masculino e feminino de ratos. Utilizou-se 4 ratas fêmeas e 2 ratos machos adultos, 
não consanguíneos, albinos da linhagem Wistar. Os animais foram colocados para 
acasalamento e as ratas prenhes (geração F0) foram divididas em 2 grupos: 
tratamento e controle. A partir do 8° ao 14° dia de prenhez, o grupo tratamento recebeu 
injeções por via intraperitoneal de deltametrina (0,01 mg.kg-1) e o grupo controle 
recebeu óleo de canola.  As ratas prenhes (geração F0) foram acompanhados 
diariamente e, aos 21 dias após o parto, foi realizado o desmame da ninhada (geração 
F1), aos 70 e 76 dias de vida esta geração foi colocada para procriação, e, assim 
como na geração F0, após 21 dias do parto foi realizado o desmame da ninhada 
(geração F2). Todas as gerações tiveram o tempo de prenhez, o número de filhotes e 
a proporção sexual entre fêmeas e machos avaliados. Após a eutanásia, foi analisado 
o peso dos órgãos do sistema reprodutor feminino e masculino e a integridade da 
membrana plasmática dos espermatozoides. A exposição à deltametrina resultou no 
aumento do peso da vesícula seminal direita em ambas as gerações e influenciou o 
aumento de volume uterino e a diminuição do ovário direito nas gerações 
subsequentes, e a diminuição do ovário esquerdo na geração F1. O peso relativo dos 
testículos, ductos deferentes, epidídimo esquerdo, vesícula seminal esquerda e 
próstata e o parâmetro integridade da membrana plasmática dos espermatozoides 
não tiveram alterações. O tempo de prenhez e o número de filhotes na geração F1 
não foram afetados e a proporção entre fêmeas e machos em ambas as gerações 
foram semelhantes. Podemos concluir que a exposição à deltametrina alterou 
aspectos anatômicos de peso de vesícula seminal direita, útero e ovários nas 
gerações subsequentes. Entretanto, os padrões de fertilidade (número e proporção 
sexual) mantiveram-se inalterados. 
 
Palavras-chave: Exposição uterina; hormônios sexuais; transgerações; piretroides. 
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DISRUPTIVE ACTION RESEARCH OF DELTAMETHRIN ON THE 
REPRODUCTIVE SYSTEM OF RATS (F1 AND F2 GENERATION) 

 
ABSTRACT 

 
A deltamethrin is an insecticide belonging to the type II pyrethroid group, widely used 
without as a pest control in agriculture, industry, public health and in homes, but its 
indiscriminate and unprotected use has become a problem for population, since 
several pyrethroids had their action associated with disruption. Therefore, this work 
aimed to evaluate the possible disrupting actions of deltamethrin on the male and 
female reproductive systems of rats. Four female rats and two adult, nonbreeding male 
Wistar albino rats were used. The animals were placed for mating and the pregnant 
rats (F0 generation) were divided into 2 groups: treatment and control. From the 8th to 
the 14th day of pregnancy the treatment group received intraperitoneal injections of 
deltamethrin (0.01 mg / kg) and the control group received canola oil. Pregnant rats 
(F0 generation) were monitored daily and at 21 days postpartum weaning was 
performed (F1 generation), at 70 and 76 days of age, this generation was placed for 
procreation, and, as in the F0 generation, weaning was performed after 21 days of 
delivery (F2 generation). All the generations had the time of pregnancy, the number of 
pups and the sexual proportion between females and males evaluated. After 
euthanasia, the  organs weight of the female and male reproductive systems and the 
integrity of the sperm plasma membrane were analyzed. Exposure to deltamethrin 
resulted in increased right-sided seminal vesicle weight in both generations and 
influenced uterine volume increase and right ovary decrease in subsequent 
generations, and decreased left ovary in F1 generation. The relative weight of the 
testes, vas deferens, left epididymis, left seminal vesicle and prostate, and the integrity 
parameter of the sperm plasma membrane did not change. Pregnancy time and 
number of pups in F1 generation were not affected and the proportion between females 
and males in both generations was similar.  We can conclude that the exposure to 
deltamethrin altered anatomical aspects of weight of the right seminal vesicle, uterus 
and ovaries in subsequent generations. However, fertility patterns (number and sex 
ratio) remained unchanged. 
 
Keywords: Uterine exposure; sex hormones; transgenerational; pyrethroids 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Visando ampliar a produção mundial de alimentos, o uso de agrotóxicos vem 

crescendo progressivamente nas últimas décadas. E, devido à proibição de alguns 

agrotóxicos, como os organoclorados, estes foram substituídos por compostos 

considerados menos tóxicos, como os inseticidas piretroides, apesar da ausência de 

dados que comprovem sua baixa toxicidade.  

Um composto pertencente à classe dos inseticidas piretroides, que vem sendo 

expansivamente utilizada, é a deltametrina, que, além de ser utilizada no controle de 

pragas na agricultura, é ingrediente ativo de diversos outros produtos utilizados nas 

residências, em clínicas veterinárias, nas farmácias e em campanhas de saúde 

pública.  

Entretanto, o seu elevado uso e sem a devida proteção tem se tornado um 

problema para a saúde da população, já que vários compostos piretroides tiveram a 

sua ação associada à disrupção endócrina. Os disruptores endócrinos são 

substâncias exógenas que agem de forma agonista ou antagonista nos receptores de 

hormônios, causando alterações nas funções fisiológicas dos hormônios endógenos.  

A deltametrina age nos canais de sódio da membrana dos axônios, diminuindo 

e retardando o influxo de sódio nessas células, também agem nos receptores GABA 

e inibindo os canais de cloro. Seus efeitos estão associados com alterações 

hormonais, alterações na diferenciação celular, alterações morfológicas nos órgãos 

sexuais femininos e masculinos e predisposição à carcinogênese.  

A exposição aos disruptores endócrinos durante o período gestacional pode 

levar ao desenvolvimento de anormalidades ou à predisposição a doenças em futuras 

gerações. Exposição a outros disruptores endócrinos evidenciaram que até as 

gerações F4 podem apresentar alterações e, que estas podem estar associadas com 

a alteração transgeracional na programação epigenética das linhas germinativas, em 

geral pela metilação do DNA.  

Diante disso, este estudo foi elaborado para investigar a ação disruptora da 

deltametrina em diferentes gerações de ratos por meio da avaliação das funções do 

sistema reprodutor feminino e masculino. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

Avaliar as possíveis ações disruptoras da deltametrina sobre o sistema 

reprodutor masculino e feminino em transgerações de ratos.  

 
2.2 Objetivos específicos  

a) Avaliar o tempo de prenhez nas fêmeas da geração F1; 

b) Contar o número de filhotes nascidos da prole da geração F1; 

c) Avaliar a proporção sexual entre machos e fêmeas das gerações F1 e F2; 

d) Mensurar o peso relativo de órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino 

das gerações F1 e F2;  

e) Avaliar a integridade da membrana plasmática dos espermatozoides nos 

machos das gerações F1 e F2.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 
3.1 Sistema endócrino 

O sistema endócrino é constituído por glândulas responsáveis pela produção e 

secreção de diferentes hormônios que são veiculados pela circulação sanguínea, 

atuando em células alvo por meio de receptores específicos. As principais células 

secretoras estão localizadas no hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, adrenais, 

tecido adiposo marrom e branco, ovários e testículos (CHOU; HENDERSON, 2014;  

RACHDAOUI; SARKAR, 2013). 

Praticamente todas as células e órgãos do corpo humano são regulados pelo 

sistema endócrino, que tem como função principal controlar o metabolismo, manter o 

equilíbrio eletrolítico, o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução. Além destas 

funções, o sistema endócrino prepara o organismo para enfrentar e responder a 

alterações causadas por estímulos internos e externos (CHOU; HENDERSON, 2014;  

RACHDAOUI; SARKAR, 2013). 

Os estímulos internos correspondem à reprodução, ao crescimento e às fases 

do desenvolvimento, enquanto que os estímulos externos correspondem à 

temperatura, à oferta de nutrientes e à exposição a agentes tóxicos e patogênicos. 

Um único estímulo interno ou externo é capaz de modificar a síntese e a secreção de 

hormônios, provocando respostas em vários alvos celulares, conforme a presença de 

receptores específicos (CHOU; HENDERSON, 2014). 

Vários eixos e sistemas são descritos de forma a simplificar o entendimento 

das principais vias endócrinas, como sistema renina-angiotensina-aldosterona, eixo 

hipotálamo-hipófise-adiposo, eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, eixo hipotálamo-

hipófise-tireoide e eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (CHOU; HENDERSON, 2014). 

O eixo hipotálamo-hipófise-gonadal integra três níveis de organização 

interdependentes como, hipotálamo, hipófise anterior e as gônadas (ovários e 

testículos), onde cada um sintetiza hormônios específicos e respondem aos 

hormônios sintetizados por outras glândulas (GORE, 2008). 

O hipotálamo sintetiza e secreta o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) 

de forma pulsátil, considerado como o primeiro estímulo para as demais funções do 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal com o objetivo principal da reprodução (GORE, 

2008;  RACHDAOUI; SARKAR, 2013).  

O GnRH se liga a receptores de membrana específicos nos gonadotrofos na 

hipófise anterior e estimula a síntese e a secreção na circulação sanguínea de dois 
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hormônios gonadotróficos, o hormônio folículo-estimulante (FSH) e o hormônio 

luteinizante (LH) (CORRADI; CORRADI; GREENE, 2016;  RACHDAOUI; SARKAR, 

2013). Após a secreção, FSH e LH exercem funções na maturação das gônadas e na 

capacidade reprodutiva feminina e masculina (JIN; YANG, 2014).  

Portanto, o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal exerce interação entre o GnRH, 

LH, FSH e os hormônios sexuais, e a desregulação desse eixo pode levar a alterações 

reprodutivas (CHOU; HENDERSON, 2014;  RACHDAOUI; SARKAR, 2013).  

 

3.2 Disruptores endócrinos 

Em 1991, Theo Colborn e colegas organizaram uma reunião na cidade de 

Racine, em Wisconsin, nos Estados Unidos, para discutirem sobre os disruptores 

endócrinos, em que Theo Colborn reuniu distintas informações de campo sobre a 

ruptura do sistema endócrino em animais selvagens e humanos. Mas, somente em 

1993 foi introduzido o termo “disruptor endócrino”, apesar de existirem dados 

publicados desde 1940 e 1950 sobre o assunto (KABIR; RAHMAN; RAHMAN, 2015;  

MCKINLAY et al., 2008b). 

Os disruptores endócrinos são agentes exógenos que alteram a regulação 

hormonal normal, interferindo na síntese, na secreção, no transporte, na ligação e na 

eliminação dos hormônios naturais, responsáveis pela reprodução, homeostase, 

desenvolvimento e comportamento (EPA, 1997).   

Desde a década de 1940, vários produtos químicos foram desenvolvidos, 

totalizando mais de 84 mil produtos diferentes encontrados no comércio (MEEKER, 

2012). Destes 84 mil produtos químicos, 1000 foram identificados com a capacidade 

de causar alterações no sistema endócrino (PALANZA et al., 2016). 

No ambiente, há uma diversidade de disruptores endócrinos que podem ser 

divididos em duas categorias: disruptores endócrinos naturais e disruptores 

endócrinos sintéticos (DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2009). 

Os disruptores endócrinos naturais são substâncias presentes naturalmente 

em vários alimentos que consumimos no nosso dia a dia, como cenoura, alho, maçã, 

cereja, salsa, entre outras. São substâncias classificadas como fitoestrógenos 

(genisteína e coumestrol), consideradas como substâncias fracas em relação ao 

estrógeno endógeno (OZEN; DARCAN, 2011). 

E os disruptores endócrinos sintéticos são substâncias produzidas em 

laboratórios, podendo ser agrupadas de maneiras distintas, como plásticos (bisfenol 

A, ftalatos) (KABIR; RAHMAN; RAHMAN, 2015;  MEEKER, 2012); agrotóxicos 
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(diclorodifeniltricloroetano (DDT), endossulfan, lindano, clordano, aldrin, dieldrin, 

metoxicloro, glifosato, paration, malation, carbafuram, deltametrina, cipermetrina e 

permetrina) (RATTAN et al., 2017); substâncias utilizadas como solventes e seus 

subprodutos (bifenilos policlorados (PCB),  bifenilos polibromados (PBBs)) e 

medicamentos (dietilestilbestrol (DES)) (KABIR; RAHMAN; RAHMAN, 2015). 

Portanto, as fontes de exposição são inúmeras, pois estamos cercados por uma 

vasta gama de disruptores em nosso dia a dia, sendo possível encontrar substâncias 

disruptoras no ar, no solo, na água e nos alimentos que consumimos (PREDA; 

UNGUREANU; VULPOI, 2012). 

Alguns disruptores endócrinos podem ser degradados por bactérias, luz solar 

e por processos químicos, ao contrário de outras substâncias que apresentam meia-

vida elevada, persistindo no meio ambiente por anos ou meses, mesmo que a 

substância não esteja em uso há anos (KIDD; BECHER; BERGMAN; MUIR; 

WOODRUF, 2012). 

Há também grande preocupação com a presença de disruptores na água, pois 

mesmo passando por processos de tratamento, como floculação, sedimentação, 

filtração e cloração, não é possível efetuar sua remoção e eliminação (KABIR; 

RAHMAN; RAHMAN, 2015). 

As principais vias de acesso dessas substâncias no organismo humano 

ocorrem por via oral, dérmica, inalatória e pela via intravenosa (KABIR; RAHMAN; 

RAHMAN, 2015). 

Substâncias presentes em solos, resíduos industriais e águas subterrâneas 

podem entrar no nosso organismo pela ingestão de água e alimentos contaminados. 

Também podemos ter contato pela via dérmica e inalatória, devido a produtos 

utilizados na agricultura, campanhas de saúde pública e residências, além de produtos 

de higiene pessoal, repelentes, protetores solares e medicamentos de uso tópico 

(KABIR; RAHMAN; RAHMAN, 2015). 

No entanto, algumas substâncias podem ser introduzidas diretamente no 

sistema circulatório como os ftalatos que são utilizados em equipamentos médicos 

(KABIR; RAHMAN; RAHMAN, 2015). E, além da exposição ambiental, crianças 

podem ser expostas aos disruptores durante a amamentação e, indiretamente, pela 

via intrauterina (UNUVAR; BUYUKGEBIZ, 2012). 

A idade é um fator sensível, recém-nascidos são mais suscetíveis à exposição 

pré e pós-natal aos disruptores em comparação com os adultos (MNIF et al., 2011;  

UNUVAR; BUYUKGEBIZ, 2012). Isso ocorre pelo fato de os recém-nascidos 
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possuírem mecanismos de proteção imaturos, como reparo do DNA, sistema imune, 

metabolismo hepático, barreira hematoencefálica e vias metabólicas, dificultando a 

capacidade de metabolização e desintoxicação (NEWBOLD; PADILLA-BANKS; 

JEFFERSON, 2006B;  UNUVAR; BUYUKGEBIZ, 2012). Além dos recém-nascidos, 

crianças e adolescentes também são vulneráveis, devido à constante maturação do 

sistema endócrino (SCHUG et al., 2011).  

A maioria dos danos causados pelos disruptores acontece durante a 

gametogênese e normalmente a exposição ocorre em concentrações abaixo dos 

níveis apontados como prejudiciais aos adultos (SCHUG et al., 2011). 

Alguns efeitos da exposição intrauterina foram relatados em recém-nascidos, 

como baixo peso, baixa estatura e microcefalia, porém, nem sempre os efeitos são 

evidentes (UNUVAR; BUYUKGEBIZ, 2012). Algumas doenças podem se manifestar 

na fase adulta devido à alta lipofilicidade e baixa solubilidade aquosa dos disruptores, 

podendo se acumular em tecidos adiposos, causando doenças em adultos de origem 

fetal (MNIF et al., 2011). 

As exposições aos disruptores endócrinos estão associadas ao aumento da 

incidência de diabetes, asma, obesidade, alterações na tireoide, câncer de mama, 

próstata e testículos, infertilidade, doença de Parkinson, problemas de aprendizagem 

e comportamental, entre outras (MAQBOOL et al., 2016;  SCHUG et al., 2011).  

Porém, algumas doenças podem ser sexualmente dimórficas, na qual os 

estrógenos são responsáveis pela diferenciação sexual feminina e os estrógenos e 

andrógenos pela diferenciação masculina. Portanto, ocorrem efeitos distintos em 

mulheres e homens devido à atuação como antagonista de estrógenos e andrógenos 

(DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2009). 

O mecanismo de ação dos disruptores endócrinos são complexos e amplos, 

atuando por meio de vários modos específicos (MCKINLAY et al., 2008b;  UNUVAR; 

BUYUKGEBIZ, 2012). Podem agir como agonistas, imitando alguns hormônios como 

estrógeno, andrógeno e hormônios tireoidianos, provocando excesso de estimulação, 

e como antagonistas por meio da ligação aos receptores hormonais endógenos, 

causando bloqueio da ligação do hormônio ao receptor específico, impossibilitando 

sua ação (KABIR; RAHMAN; RAHMAN, 2015).  

Os disruptores também podem agir por meio de receptores de hormônios 

nucleares, incluindo receptores de andrógenos (ARs), receptores de estrogénos 

(ERs), receptores de progesterona, receptores retinoides e receptores de tireoide 

(TRs), além de atuarem sobre os receptores não esteróides, vias enzimáticas 
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envolvidas na biossíntese e no metabolismo de esteroides, coativadores 

transcripcionais e vários outros meios que envolvem o sistema endócrino e 

reprodutivo (DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2009). 

Há outros mecanismos de ação dos disruptores que ainda não estão totalmente 

elucidados, como a atuação na expressão gênica por meio de modificações 

epigenéticas, acarretando herança transgeracional de doenças (SCHUG et al., 2011).  

 

3.2.1 Disruptores endócrinos e o sistema reprodutor feminino 

O sistema reprodutor feminino é constituído por ovários, ovidutos, útero, vagina 

e glândulas mamárias, que sofrem alterações na morfologia ao longo das fases do 

desenvolvimento humano. Todos os órgãos deste sistema são estrutural e 

fisiologicamente integrados para que aconteça a ovulação, fertilização do óvulo, apoio 

ao embrião, ao feto em desenvolvimento e nascimento (GOPINATH, 2013;  JONES; 

LOPEZ, 2014). 

Os ovários são estruturas ovais, com superfícies irregulares alocadas na 

cavidade pélvica superior em ambos os lados do útero. São responsáveis pelo 

desenvolvimento folicular, ovulação, formação e/ou regressão do corpo lúteo e pela 

síntese e secreção de hormônios como estrógenos e progesterona (JONES; LOPEZ, 

2014;  KABLY; BARROSO, 2000). 

O ciclo reprodutivo é um processo complexo e importante que integra várias 

ações que se originam no hipotálamo expandindo-se pela hipófise, ovários, útero e 

vagina, sendo regulado na forma estimulante ou inibitória pelos esteróides sexuais. 

Portanto, qualquer alteração neste ciclo regulado por hormônios pode causar 

alterações funcionais e estruturais, visto que a reprodução feminina é suscetível à 

exposição de substâncias que perturbam o sistema endócrino (RATTAN et al., 2017;  

RUDMANN; FOLEY, 2013). 

O GnRH, que é liberado de forma pulsátil no hipotálamo, é transportado por 

sistema porta à hipófise. Então, há um aumento da síntese e secreção de LH e FSH 

para a circulação. Desse modo, para que ocorra a secreção normal de LH e FSH, é 

essencial a secreção pulsátil do GnRH. A secreção contínua do GnRH resulta em 

inibição da secreção de LH e FSH (RUDMANN; FOLEY, 2013; KABLY; BARROSO, 

2000). 
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Os folículos ovarianos secretam altas quantidades de estrógenos na circulação, 

causando inibição da secreção de LH no início de um ciclo reprodutivo, esse 

mecanismo é chamado de feedback negativo, que prejudica a secreção de LH, mas 

não a síntese, consequentemente ocorre um acúmulo de LH na hipófise para a fase 

pré-ovulatória. Além da inibição do LH, os estrógenos também inibem a secreção de 

FSH que é potencializada pela presença de progesterona, essa inibição é dependente 

da fase do ciclo reprodutivo. A síntese e a secreção de hormônios esteroides 

(estrógeno e progesterona) aumentam antes da ovulação, quando os folículos 

atingem a fase final de maturação. No momento que esses hormônios alcançam um 

nível satisfatório, a regulação de GnRH altera de inibitório para estimulante e ocorre a 

secreção de LH e FSH, mecanismo conhecido como feedback positivo, ações estas 

necessárias para que ocorra uma ovulação normal (Figura 1) (RUDMANN; FOLEY, 

2013; KABLY; BARROSO, 2000). 

 
Figura 1 Mecanismos de feedback negativo e positivo na regulação hormonal feminina, dependende 
do ciclo ovariano. Adaptado de CHOU; HENDERSON, 2014. 

 

Outro órgão do sistema reprodutor feminino, o útero, também é regulado pelo 

hipotálamo-hipófise. O útero está localizado entre a bexiga e o reto e é dividido em 

três partes: fundo, corpo e colo do útero. Sua principal função é fornecer um ambiente 

para receber e implantar o embrião, além de fornecer sustentação à gravidez e realizar 

a expulsão do feto (GOPINATH, 2013;  KABLY; BARROSO, 2000). 
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O útero é revestido por três camadas (serosa, miométrio e endométrio). A 

camada serosa é composta pelo peritônio; o miométrio é a camada intermediária 

sendo composta por músculo liso, tecido conjuntivo frouxo (areolar), vasos 

sanguíneos e linfáticos; e a camada interna, o endométrio, é composta por epitélio 

colunar (ABBAS; MONAGHAN; CAMPBELL, 2016). 

O endométrio sofre alterações mensais e cíclicas, essas mudanças são 

reguladas pela atividade hormonal de estrógeno e progesterona (KABLY; BARROSO, 

2000). O estrógeno estimula a ação do endométrio, transformando o músculo mais 

ativo e excitante, predisposto a potenciais de ação mais frequentes, por outro lado, a 

progesterona diminui a excitabilidade da musculatura uterina (ABBAS; MONAGHAN; 

CAMPBELL, 2016). 

Os estrógenos presentes em altas quantidades na circulação sanguínea antes 

da ovulação auxiliam na concepção, aumentando a motilidade das tubas uterinas. No 

entanto, a progesterona reduz a atividade uterina contribuindo para a implantação do 

embrião (ABBAS; MONAGHAN; CAMPBELL, 2016).  

A função dos estrógenos é estimular a proliferação celular e o crescimento de 

tecidos dos órgãos sexuais que são responsáveis pelas características sexuais 

secundárias. A progesterona é responsável em preparar as glândulas mamárias para 

a lactação e o útero para a gravidez (HALL, 2016). 

Portanto, interrupções causadas pelos disruptores endócrinos nas funções 

reprodutivas causam infertilidade, ciclo menstrual irregular, síntese hormonal 

inadequada, anovulação e senescência reprodutiva precoce (RATTAN et al., 2017). 

Além de distúrbios no endométrio devido a alterações na estrutura e na função do 

útero (GOPINATH, 2013). 

Modelos animais expostos a agrotóxicos na fase adulta evidenciaram redução 

na síntese de hormônios com consequente redução na fertilidade.  Exposição ao PCB 

em modelos animais adultos, durante a esteroidogênese, aumentou a ocorrência de 

carcinoma de células escamosas uterinas e inflamação (RATTAN et al., 2017).  

 

3.2.2 Disruptores endócrinos e o sistema reprodutor masculino 

Os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino funcionam de forma 

integrada com o eixo hipotálamo-hipofisário. Essa integração é responsável pela 

regulação dos níveis de esteroides gonadais fundamentais para o desenvolvimento e 

função sexual masculina normal e para os efeitos metabólicos mediados por 
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estrógeno e andrógenos, além do desenvolvimento de células germinativas normais 

e o transporte de espermatozoides (SWERDLOFF; WANG, 2012). 

Os testículos são responsáveis pela produção de espermatozoides, síntese e 

secreção de testosterona, que acontece nas células de Leydig localizada entre os 

túbulos seminíferos nos testículos, em virtude da ação do LH sintetizado pela hipófise 

anterior (HOTALING; PATEL, 2014;  SWERDLOFF; WANG, 2012).   

A testosterona é essencial para promover características sexuais masculinas e 

o desenvolvimento de órgãos sexuais, além disso, a testosterona sintetizada é 

fundamental para a formação dos espermatozoides, estimulando o crescimento e a 

divisão das células germinativas testiculares, juntamente com o FSH que se liga a 

receptores específicos nas células de Sertoli, auxiliando no crescimento destas 

células para que ocorra a transformação de espermátides em espermatozoides 

(HALL, 2016;  WAN et al., 2013). 

Para que ocorra a espermatogênese é necessário alto nível de testosterona 

nos testículos, mas a secreção de testosterona além do necessário ativa o mecanismo 

de feedback negativo. Dessa forma, a testosterona age diretamente no hipotálamo 

para reduzir a secreção de GnRH que restringe a secreção de LH e FSH pela hipófise 

anterior, consequentemente, a restrição de LH reduz a síntese e a secreção de 

testosterona pelos testículos (Figura 2) (HALL, 2016; HOTALING; PATEL, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Mecanismos de feedback negativo na regulação hormonal masculina. Adaptado de CHOU; 

HENDERSON, 2014. 
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No entanto, pequenas quantidades de testosterona fazem com que o 

hipotálamo restabeleça a síntese e secreção de GnRH, que estimula a hipófise a 

secretar LH e FSH para aumentar a secreção de testosterona testicular (HALL, 2016). 

Com o término da espermatogênese, os espermatozoides imóveis e incapazes 

de fertilizar um óvulo são conduzidos ao epidídimo, onde ocorrerá a maturação. O 

epidídimo é composto por tubos convolutos que transportam os espermatozoides ao 

ducto deferente. Os espermatozoides recebem substâncias secretadas pelas 

vesículas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais antes da ejaculação (HALL, 

2016). 

No entanto, foi verificado que algumas substâncias com ações disruptoras 

causam desordem na esteroidogênese que consequentemente alteram a 

espermatogênese, desse modo, o sistema reprodutor é suscetível aos efeitos dos 

disruptores endócrinos (JENG, 2014).  

A exposição aos disruptores foram associados com a redução da fertilidade e 

da qualidade dos espermatozoides, como contagem e motilidade, o que pressupõe 

que os disruptores afetam a maturação dos espermatozoides ou a adesão às células 

germinativas (WAN et al., 2013). Também foram associados com alterações no início 

e no percurso da puberdade, que estão sob o controle neuroendócrino (OZEN; 

DARCAN, 2011); câncer testicular (SIFAKIS et al., 2017) e criptorquidismo 

(ROUILLER-FABRE; HABERT; LIVERA, 2014). 

 

3.3 Agrotóxicos  

Os agrotóxicos são produzidos a partir de uma única substância ou por misturas 

químicas, com diversas finalidades, como fungicidas, inseticidas, herbicidas, dentre 

outras, destinados a repelir, destruir ou minimizar o dano causado por pragas 

(ANNAMALAI; NAMASIVAYAM, 2015;  KIM; KABIR; JAHAN, 2017). 

Cerca de 85% da produção mundial de agrotóxicos são utilizados na 

agricultura, considerado como o maior consumidor de agrotóxicos. As demais 

utilizações são no controle de vetores da malária e dengue em campanhas de saúde 

pública, controle de ervas daninhas em jardins, parques e plantas ornamentais e 

também são utilizados para prevenir ou eliminar insetos, fungos, bactérias e algas 

(KIM; KABIR; JAHAN, 2017). 

Segundo dados publicados pela Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), a produção mundial de agrotóxicos em 1950 foi de 



24 

 
 

0,2 milhões de toneladas e em 2000 atingiu a produção de 5 milhões de toneladas, 

apresentado um acréscimo de 11% ao ano (CARVALHO, 2017). 

No entanto, um relatório divulgado pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (EPA) em 1998, revelou que 43% dos produtos químicos não 

apresentavam informações sobre sua toxicidade e apenas 7% apresentava dados 

completos (EPA, 1998). 

A utilização de agrotóxicos contribuiu para a expansão da produção agrícola, 

mas, em consequência, responsáveis é responsável por danos ao meio ambiente e à 

saúde humana. Sendo considerado um dos principais causadores de contaminação 

ambiental, tanto em escala local quanto mundial (ANNAMALAI; NAMASIVAYAM, 

2015;  CARVALHO, 2017;  MOSTAFALOU; ABDOLLAHI, 2013).  

Devido à resistência à degradação, os agrotóxicos podem se acumular em 

sedimentos e solos, que ocorre por penetração durante a pulverização direta ou pela 

lavagem da superfície das plantas em dias de chuva (ANNAMALAI; NAMASIVAYAM, 

2015).  

Estima-se que 25 milhões de trabalhadores agrícolas em todo mundo já se 

intoxicaram por agrotóxicos de forma não intencional a cada ano e cerca de 355 mil 

pessoas vão ao óbito devido ao uso inadequado e à exposição excessiva de 

agrotóxicos, que normalmente ocorre durante as aplicações (CARVALHO, 2017). 

As exposições também podem ocorrer pelo uso doméstico de agrotóxicos, 

ingestão de alimentos contaminados e pela deriva agrícola. Residir em locais onde 

são aplicados agrotóxicos também contribuem para a exposição por inalação, contato 

com o solo e água (Figura 3) (CARVALHO, 2017;  MNIF et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3 Rotas da exposição humana aos agrotóxicos. Adaptado de MCKINLAY et al., 2008a. 
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As principais vias de acesso dos agrotóxicos no organismo humano ocorrem 

pela via dérmica, inalatória e oral. A toxicidade pode variar pela via de exposição, pela 

concentração e toxicidade do produto e por períodos críticos do desenvolvimento 

humano (KIM; KABIR; JAHAN, 2017;  TOMER; SANGHA; RAMYA, 2015). 

A via mais comum de exposição aos agrotóxicos é a via dérmica (ANDERSON; 

MEADE, 2014). E a absorção pode ser influenciada pela temperatura, umidade, uso 

de equipamentos de proteção, quantidade do agrotóxico e duração da exposição 

(MACFARLANE et al., 2013) 

A exposição por via oral é considerada a forma mais grave de intoxicação, que 

normalmente ocorre por negligência ou intencionalmente. Trabalhadores que 

manuseiam agrotóxicos ou equipamentos para sua aplicação podem ter contato pela 

via oral ao comer e fumar sem lavar as mãos. Há relatos de exposição oral acidental, 

quando agrotóxicos são transferidos de sua embalagem original para outras 

embalagens sem identificação, como garrafas de refrigerantes e até mesmo 

armazenamento de água em embalagens de agrotóxicos (KIM; KABIR; JAHAN, 2017). 

Aplicações de agrotóxicos em locais fechados ou não ventilados contribuem 

para uma maior exposição inalatória, principalmente devido a componentes voláteis 

presentes nos agrotóxicos. As exposições podem se agravar com o aumento de 

temperatura, podendo causar danos aos tecidos pulmonares, nariz e garganta 

(AMARAL, 2014;  DAMALAS; ELEFTHEROHORINOS, 2011). 

O nível das exposições e a toxicidade dos agrotóxicos resultam em riscos para 

a saúde humana, ocasionando mudanças em uma variedade de funções fisiológicas. 

No entanto, algumas pessoas podem ser mais suscetíveis aos agrotóxicos, como 

crianças, gestantes ou idosos (KIM; KABIR; JAHAN, 2017;  TOMER; SANGHA; 

RAMYA, 2015). 

O mecanismo de ação de cada agrotóxico está relacionado com sua estrutura 

química, provocando danos no sistema respiratório, fígado, rim, trato gastrointestinal, 

pele, sistema cardiovascular, sistema nervoso e sistema reprodutor (TOMER; 

SANGHA; RAMYA, 2015). 

 São conhecidos mais de 120 agrotóxicos que causam desregulação endócrina, 

pertencente a diferentes classes químicas (ANNAMALAI; NAMASIVAYAM, 2015). 

Dentre eles, os inseticidas piretroides que afetam os hormônios estrógenos e 

progesterona, podendo potencializar ou antagonizar a ação do estrógeno agindo em 

uma via de sinalização alternativa ou nos ERs, também podem impedir a atuação da 

progesterona devido à alteração do próprio hormônio (MCKINLAY et al., 2008b). 
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3.4 Inseticidas piretroides 

No final da década de 1960, devido à redução na utilização dos agrotóxicos 

organoclorados, os inseticidas piretroides foram introduzidos no mercado 

(THATHEYUS; SELVAM, 2013). 

Os piretroides são derivados das piretrinas, que são compostos naturais 

extraídos das flores de plantas do gênero Chrysanthemum. Apesar das piretrinas 

apresentarem ação inseticida e serem utilizadas por muitos anos, apresentavam 

instabilidade ao ar e à luz. Dessa forma, houve uma modificação na estrutura química 

das piretrinas com a finalidade de produzir compostos com maior estabilidade, 

toxicidade e menos degradáveis (SAILLENFAIT; NDIAYE; SABATÉ, 2015;  SHAFER; 

MEYER; CROFTON, 2005;  THATHEYUS; SELVAM, 2013).  

Os piretroides são divididos em dois grupos, de acordo com a presença ou a 

ausência do grupo ciano no carbono α da fração álcool 3-fenoxibenzil. Piretroides tipo 

II apresentam grupo ciano (deltametrina, cipermetrina e fenvalerato) e piretroides tipo 

I a ausência deste grupo (S-bioaletrina, cismetrina e permetrina) (Figura 4) 

(SAILLENFAIT; NDIAYE; SABATÉ, 2015;  SHAFER; MEYER; CROFTON, 2005;  

SODERLUND, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Estrutura química de substâncias piretroides tipo I e tipo II. Adaptado de SODERLUND, 2012. 
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Os compostos piretroides representam 25% do mercado mundial de 

agrotóxicos, são considerados os inseticidas mais utilizados há mais de 40 anos. São 

encontrados em diversas formulações, podendo ser utilizados e vendidos em 

combinação com mais de uma substância (SAILLENFAIT; NDIAYE; SABATÉ, 2015;  

SHAFER; MEYER; CROFTON, 2005). 

Os piretroides podem ser utilizados como repelentes, sendo impregnados em 

roupas, tapetes, protetores de cama e cobertores. Também são encontrados em 

produtos farmacêuticos para controle da sarna e piolhos e em shampoos de uso 

veterinário. São empregados na agricultura, na horticultura, no florestamento e em 

jardins para controlar pragas e extensivamente utilizados em ambientes internos, 

como edifícios públicos, residências e armazéns, podendo ser encontrados em 

poeiras e superfícies de utensílios durante a aplicação, sendo esta a principal forma 

de exposição, além do consumo de frutas e hortaliças contaminadas (SAILLENFAIT; 

NDIAYE; SABATÉ, 2015). 

Portanto, para reduzir riscos causados na população, algumas medidas foram 

determinadas por agências reguladoras. Em 1961, a FAO e a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) debateram sobre a ingestão diária aceitável (IDA) (LU, 1988). 

A IDA foi estabelecida como a ingestão diária de uma substância química, que, 

ao longo da vida, não cause risco ao organismo e é expressa em miligramas de uma 

substância química por quilograma de peso corporal (mg/kg p.c.) (Tabela 1) (LU, 

1988). 

 

Tabela 1 Ingestão diária aceitável (IDA) de alguns compostos piretroides. Adaptado de PFEIL, 2014. 

 

Compostos IDA (mg/kg p.c.) 

Bifentrina 0,01 

Ciflutrina, β-ciflutrina 0,04 

Cialotrina, γ-cialotrina 0,02 

Cipermetrina (incluindo α e ζ-cipermetrina) 0,02 

Esfenvalerato 0,02 

Deltametrina 0,01 

Fenpropatrina 0,03 

 

O principal mecanismo de ação dos piretroides é sob os canais de sódio nos 

axônios, independente da ausência ou da presença do grupo ciano, promovendo 
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redução das propriedades de ativação e inativação dos canais (RAY; FRY, 2006;  

SAILLENFAIT; NDIAYE; SABATÉ, 2015). 

Devido à despolarização da membrana, os canais de sódio dependentes de 

voltagem se abrem e são mantidos abertos por mais tempo, permitindo o influxo de 

sódio causando maior despolarização. A abertura dos canais pelos compostos do tipo 

I ocorre apenas o tempo suficiente para causar potenciais de ações repetitivos. Já os 

compostos tipo II mantêm os canais abertos por longos períodos, ocorrendo várias 

despolarizações ao ponto que não seja mais possível a geração de potenciais de ação 

(SHAFER; MEYER; CROFTON, 2005). 

Mas, devido aos feitos complexos no sistema nervoso central (SNC) causados 

pelos piretroides, outros mecanismos de ação foram sugeridos, como antagonismo da 

inibição mediada pelo ácido gama-aminobutírico (GABA), modulação da transmissão 

colinérgica nicotínica, aumento da liberação de noradrenalina e ações diretas sobre 

canais de íons de cálcio ou cloreto (RAY; FRY, 2006).  

A exposição aos compostos tipo I e II em ratos demonstraram sinais distintos. 

Os compostos tipo I provocaram prostração, movimentos de escavar, sensibilidade a 

estímulos externos e tremores em todo o corpo. Enquanto que os compostos tipo II 

causaram salivação abundante, convulsões clônicas e tremores que evoluíram para 

coreatetose (VERSCHOYLE; ALDRIDGE, 1980). 

Em humanos, a toxicidade aguda tem sido bem definida, mas pouco se sabe 

sobre os efeitos em longo prazo quanto à exposição repetida a baixos níveis de 

piretroides (KOUREAS et al., 2012). 

Os piretroides, além de causar efeitos sistêmicos, também podem produzir 

parestesia local, irritação gastrointestinal e irritação do trato respiratório superior 

(RAY; FRY, 2006). Mas, a grande preocupação é sobre os efeitos da exposição sobre 

as funções do sistema reprodutor, pois a exposição ocupacional e ambiental pode 

alterar a qualidade do sêmen, danos no DNA dos espermatozoides e diminuição na 

concentração espermática (SAILLENFAIT; NDIAYE; SABATÉ, 2015). 

 

3.4.1 Deltametrina 

A deltametrina ou [(1R,3S) [α-cyano (3‑phenoxyphenyl) methyl] -3- 

(2,2‑dibromo - ethenyl) - 2,2-dimethyl‑cyclopropanecarboxylate] é um inseticida que 

pertence ao grupo químico dos piretroides tipo II, sintetizada pela primeira vez em 

1974 por Elliott (PULMAN, 2011;  SHARMA; SINGH; JAN, 2014). 
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Apresenta fórmula química C22H19Br2NO3, com uma porção alfa-ciano-3-

fenoxibenzil em sua estrutura (Figura 5) (SODERLUND, 2012), e é considerada classe 

III - Produtos Medianamente Tóxicos, segundo classificação toxicológica estabelecida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (ANVISA, 2016). Apresenta-

se na forma de pó cristalino branco ou bege com peso molecular de 505,2 g/mol, pH 

5,9 em uma dispersão aquosa a 1%, com pressão de vapor (1,5 x 10-8 mmHg) 

considerada baixa e classificada como não volátil. É lipofílica, sendo facilmente solúvel 

em solventes orgânicos, como acetona, dimetilformamida, dioxano, acetato de etila e 

tolueno e, em água, é parcialmente insolúvel, originando suspensões. Exposta a 

produtos de degradação é considerada quimicamente estável (BARLOW; SULLIVAN; 

LINES, 2001). 

 

Figura 5 Estrutura química da deltametrina. Adaptado de HASIBUR REHMAN et al., 2014. 

 

Desde a sua descoberta, a deltametrina vem sendo muito utilizada na 

agricultura para combater pragas e doenças e para aumentar a produtividade da 

colheita. Além disso, ainda apresenta aplicabilidade em indústrias, residências e 

clínicas veterinárias (ANADÓN et al., 2013;  KUMAR et al., 2015).  

Nas residências e em jardins, são utilizados na forma de sprays para combater 

moscas, baratas, formigas e conservação de madeiras, também são utilizados na 

forma de shampoos para matar piolhos. Além disso, é utilizado por órgãos públicos 

em campanhas de saúde pública para o combate de vetores da malária e outras 

doenças (KUMAR et al., 2015). 

A deltametrina é empregada em uma grande variedade de culturas de frutas e 

hortaliças, como, maçã, pera, ameixa, pepino, tomate e pimentão, para o combate de 

pulgões, lagartas, traças e mariposas. As principais formulações utilizadas são pós 

molháveis, concentrados emulsionáveis e grânulos (HASIBUR REHMAN et al., 2014). 
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Intencionalmente ou não, todos estamos expostos diariamente, pois a 

deltametrina pode permanecer por longos períodos no solo, no ar, na água e em 

alimentos. Devido a este acúmulo, a qualidade dos produtos alimentícios é afetada, 

agindo negativamente na saúde dos consumidores (KUMAR et al., 2015;  KUREK; 

BARCHANSKA; TUREK, 2017). 

Em 1982, após a Reunião Conjunta FAO/OMS sobre Resíduos de Pesticidas 

(JMPR), ficou definido a IDA de resíduos de deltametrina, estabelecida em 0,01mg/kg 

p.c. em alimentos (FAO, 1983).  

Trabalhadores agrícolas estão expostos à deltametrina, mas a exposição mais 

comum relatada ocorre dentro das residências (KUMAR et al., 2015). E as exposições 

geralmente ocorrem em concentrações consideradas baixas, embora a deltametrina 

seja apontada como um inseticida seguro, há poucos estudos investigando seus 

efeitos tóxicos para definir seu impacto na saúde humana (HASIBUR REHMAN et al., 

2014). 

No entanto, produtos que contêm deltametrina em suas formulações estão 

prontamente disponíveis no comércio e facéis de comprar, facilitando o uso 

inadequado e excessivo, consequentemente contribuindo para o aparecimento de 

efeitos indesejáveis (KUMAR et al., 2015). 

Em humanos, o metabolismo da deltametrina não foi totalmente elucidado, mas 

acredita-se que sejam similares aos dos roedores. O metabolismo em roedores ocorre 

pela clivagem da ligação éster, para formar ácido carboxílico e álcool, a oxidação de 

partes da molécula ocorre antes ou após a clivagem da ligação éster, e a conjugação 

com produtos da oxidação ocorre com ácido sulfúrico, glicina ou ácido glucurônico 

(ANAND et al., 2006). 

Em ratos, a deltametrina tem pouca absorção pela via dérmica, embora 

apresente propriedades lipofílicas. No entanto, por via oral observou-se uma rápida 

absorção pelo trato gastrointestinal (BARLOW; SULLIVAN; LINES, 2001). 

Por conter um grupo ciano em sua estrutura, a deltametrina apresenta efeitos 

e mecanismo de ação característicos de um piretroide tipo II. Seu mecanismo de ação 

é principalmente de ação central e apresenta sinais clínicos em roedores, como 

coreoatetose, salivação, descoordenação motora, tremores, convulsões, dificuldades 

respiratórias, hiperatividade e hipersensibilidade analisado em uma intoxicação aguda 

(IPCS, 1990). 

No fígado, rim e testículos de ratos, a deltametrina apresentou toxicidade 

dependente da dose. Verificou-se diminuição no peso dos órgãos reprodutores, 
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redução da motilidade espermática, contagem de espermatozoides, redução de 

testosterona, FSH e LH. No rim e fígado houve um aumento da peroxidação lipídica e 

alterações histológicas (SHARMA; SINGH; JAN, 2014). 

Resultados similares também foram constatados em camundongos, como 

redução nos níveis de testosterona, inibina B, diminuição na contagem e motilidade 

de espermatozoides e alterações histológicas nos testículos (BEN SLIMA et al., 2016). 

 

3.5 Ações transgeracionais e multigeracionais 

A maioria dos fatores ambientais e tóxicos apresentam a capacidade de alterar 

sistemas biológicos para influenciar a fisiologia e promover doenças e alterações 

fenotípicas. No entanto, não são capazes de causar mutações genéticas ou alterar a 

sequência de DNA, devido à estabilidade do genoma. Mas, causam alterações nos 

processos moleculares que influenciam a atividade do genoma, como a epigenética 

(SKINNER; MANIKKAM; GUERRERO-BOSAGNA, 2011).  

 Os disruptores endócrinos, considerados uma das maiores classes de 

substâncias tóxicas na qual estamos expostos diariamente, promovem alterações 

epigenéticas. Portanto, é possível que uma pessoa que não tenha sido exposta a uma 

substância tóxica seja capaz de desenvolver doenças, devido a sua bisavó estar 

exposta no período gestacional (SKINNER, 2014). 

Em 1940, Conrad Waddington definiu o termo epigenética que, ao longo dos 

anos sofreu modificações, sendo definida como fenômenos moleculares em torno do 

DNA que regulam a ação do genoma sem causar alterações na sequência de DNA e 

estáveis durante as mitoses (ANWAY; SKINNER, 2006;  SKINNER; MANIKKAM; 

GUERRERO-BOSAGNA, 2011). Portanto, os fenômenos moleculares epigenéticos 

integram a metilação do DNA, modificações das histonas e RNA não codificantes 

(SKINNER, 2014;  XIN; SUSIARJO; BARTOLOMEI, 2015). 

Após a exposição a um disruptor endócrino, este atua em uma célula alvo. Se 

o alvo é uma célula somática, pode afetar o indivíduo exposto, causando doença sem 

ser transmitida para a próxima geração. Mas, se o disruptor atuar em uma célula 

germinativa, pode ocorrer alterações epigenéticas e fenotípicas, sendo transmitida 

para a próxima geração (SKINNER; MANIKKAM; GUERRERO-BOSAGNA, 2011;  

XIN; SUSIARJO; BARTOLOMEI, 2015).  

A janela de exposição interfere nas consequências das alterações fenotípicas, 

causadas pelos disruptores. Portanto, feto e recém-nascidos são mais suscetíveis, e 

suas células germinativas são alvos de impactos multigeracionais e transgeracionais, 
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associadas a incidências de doenças em adultos (XIN; SUSIARJO; BARTOLOMEI, 

2015). 

Esses dois efeitos divergem em relação à geração afetada. O efeito 

multigeracional é estabelecido como uma interferência direta em várias gerações e o 

efeito transgeracional não envolve uma exposição direta, sendo transmitido entre 

gerações por meio da transmissão pela linha germinal (SKINNER; MANIKKAM; 

GUERRERO-BOSAGNA, 2011). 

Em uma situação em que uma mulher grávida (F0) é exposta a um disruptor 

endócrino, seu filho (F1) também será exposto ao disruptor, devido ao 

desenvolvimento de células germinativas durante a gestação da geração F1, 

consequentemente os netos (F2) também estarão expostos. Portanto, os efeitos 

analisados na geração F2 são classificados como multigeracionais, porém, os efeitos 

presentes na geração F3 são considerados transgeracionais, pois não houve 

exposição direta ao disruptor endócrino (Figura 6) (XIN; SUSIARJO; BARTOLOMEI, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Efeitos multigeracionais em contraste com efeitos transgeracionais, em relação a exposição 
de uma fêmea (F0) e um macho (F0) a um disruptor endócrino. Adaptado de XIN; SUSIARJO; 
BARTOLOMEI, 2015. 
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Mas, no caso da exposição de um pai (F0), os efeitos analisados nos netos (F2) 

são considerados transgeracionais, pois a única geração exposta ao disruptores são 

os filhos (F1), devido à exposição as células germinativas (Figura 4) (XIN; SUSIARJO; 

BARTOLOMEI, 2015). O mesmo ocorre em mulheres não grávidas (F0) expostas aos 

disruptores, as células germinativas que dão origem aos gametas (F1) serão 

expostas, de forma que a geração F2 deverá ser analisada para verificar um efeito 

transgeracional (SKINNER, 2014). 

Para avaliar os efeitos transgeracionas, uma rata prenhe foi exposta à 

vinclozalina, um agrotóxico utilizado na agricultura com efeitos antiandrógenos. A 

exposição ocorreu no 8º ao 14º dia de prenhez, considerado um período crítico para 

a diferenciação gonadal e desenvolvimento testicular, a exposição produziu efeitos 

transgeracionais na linhagem espermatogênica observados até a quarta geração (F4). 

Também observaram doenças de origem fetal como infertilidade, câncer, doença da 

próstata e renal (SKINNER, 2008). 

Em humanos, efeitos multigeracionais foram relatados em mulheres grávidas 

expostas ao DES na década de 1950 e 1960. A exposição produziu efeitos negativos 

no sistema reprodutor e disfunção gonadal na geração F1, tanto em homens quanto 

em mulheres e na geração F2 em mulheres (SKINNER; MANIKKAM; GUERRERO-

BOSAGNA, 2011). 

Alguns disruptores endócrinos foram mencionados pela capacidade de causar 

herança transgeneracional epigenética, como o DDT, permetrina, metoxicloro, 

vinclozalina, 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), N,N-dietil-meta-toluamida 

(DEET),  bisfenol A, ftalatos e tributilestanhos (TBT). E os principais efeitos relatados 

pela exposição à maioria desses disruptores foram semelhantes, como alterações nos 

ovários, testículos e próstata, além de doenças renais (SKINNER, 2014). 
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RESUMO  28 

 29 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar possíveis ações disruptoras da deltametrina sobre 30 

o sistema reprodutor masculino e feminino de ratos. Materiais e métodos: Quatro ratas Wistar 31 

prenhes (Geração F0) foram divididas em dois grupos, tratamento e controle. O grupo tratamento 32 

recebeu injeções de deltametrina (0,01 mg.kg-1) a partir do 8° ao 14° dia de prenhez e o grupo 33 

controle recebeu óleo de canola. Foram acompanhadas 2 gerações (F1 e F2), para avaliar possíveis 34 

alterações provocadas pela exposição à deltametrina na geração F0.  Foi avaliado o tempo de 35 

prenhez, o número de filhotes e a proporção sexual. Após a eutanásia foi analisado o peso dos 36 

órgãos do sistema reprodutor feminino e masculino e a integridade da membrana plasmática dos 37 

espermatozoides. Resultados: A exposição à deltametrina resultou no aumento do peso da 38 

vesícula seminal direita em ambas as gerações e influenciou o aumento de volume uterino e a 39 

diminuição do ovário direito nas gerações subsequentes, e a diminuição do ovário esquerdo na 40 

geração F1. O peso relativo dos testículos, ductos deferentes, epidídimo esquerdo, vesícula seminal 41 

esquerda e próstata e o parâmetro integridade da membrana plasmática dos espermatozoides não 42 

tiveram alterações. O tempo de prenhez e o número de filhotes na geração F1 não foram afetados 43 

e a proporção entre fêmeas e machos em ambas as gerações foram semelhantes. Conclusão: A 44 

exposição à deltametrina alterou aspectos anatômicos de peso de vesícula seminal direita, útero e 45 

ovários nas gerações subsequentes. Entretanto, os padrões de fertilidade (número e proporção 46 

sexual) mantiveram-se inalterados. 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 
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INTRODUÇÃO 56 

 57 

No decorrer dos anos, a ruptura do sistema endócrino causado por produtos químicos tem 58 

recebido uma atenção especial, entre estes produtos, citam-se os agrotóxicos (1). Os inseticidas 59 

piretroides são uma classe de agrotóxicos, atualmente a mais utilizada em todo o mundo, que, aos 60 

poucos, estão substituindo os organofosforados e carbamatos, gerando uma exposição difundida 61 

na população, inclusivamente em mulheres grávidas e crianças (2,3). Além disso, são extensamente 62 

utilizados como repelentes em ambientes internos, tais como domicílios, edifícios e armazéns (3). 63 

Alguns piretroides, como a deltametrina, forem envolvidos com a capacidade de causar danos ao 64 

sistema endócrino e reprodutivo (2).   65 

A deltametrina ou [(1R,3S) [α-cyano (3-phenoxyphenyl) methyl] -3- (2,2-dibromo - ethenyl) - 66 

2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate] pertence ao grupo químico dos piretroides tipo II (4,5), 67 

atuando sob os canais de sódio na membrana dos axônios (6). Doses subletais de deltametrina, 68 

quando administradas em ratos, demostraram redução de fertilidade (2), como diminuição no peso 69 

dos órgãos reprodutores, redução da motilidade espermática e na contagem de espermatozoide, 70 

além de danos no fígado, rim e testículos dependentes da dose (5).  71 

Apesar de ser considerado um pesticida seguro, os piretroides têm sido detectados 72 

circulantes em humanos em áreas rurais e urbanas. Em um estudo realizado em 10 países 73 

caribenhos, observou-se um amplo uso de piretroides como a cipermetrina e a permetrina, e em 74 

especial a deltametrina na Antígua e Barbuda, detectada por meio de metabólitos presente em 75 

mulheres grávidas (cis-DBCA, cis-DCCA, trans-DCCA, 3-PBA, and 4-F-3-PBA) (7). E no Canadá, 76 

os principais metabólitos observados na população, em geral de região metropolitana, também 77 

foram indicativos da exposição à permetrina e à cipermetrina (8). No entanto, é possível que uma 78 

pessoa que não tenha sido exposta a uma substância tóxica seja capaz de desenvolver doenças, 79 

devido a sua bisavó estar exposta no período gestacional, consequentemente transmitindo para as 80 

próximas gerações alterações epigenéticas e fenotípicas (9). 81 

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a ação disruptora nas gerações 82 

subsequentes às ratas expostas à deltametrina.  83 
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MATERIAIS E MÉTODOS  84 

 85 

Animais 86 

Foram utilizados 6 ratos adultos, sendo 2 machos e 4 fêmeas, não consanguíneos, albinos 87 

da linhagem Wistar, pesando aproximadamente 250 g, fornecidos pelo Biotério Central da 88 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Os animais foram mantidos em caixas de 89 

polipropileno, com no máximo 4 animais por caixa, a 22°± 2° C em ciclo claro-escuro de 12 horas e 90 

exaustão de ar no Biotério Setorial do Laboratório de Toxicologia Celular. Os ratos foram 91 

alimentados ad libitum com dieta padrão de laboratório (Biobase®) e água potável durante todo o 92 

período de experimento. Todos os procedimentos experimentais seguiram protocolo avaliado e 93 

aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da UNIOESTE (CEUA/UNIOESTE). 94 

 95 

Procedimento experimental 96 

Geração F0 (fêmeas e machos do 1° acasalamento) 97 

Após o período de adaptação de uma semana, os animais foram colocados para o 98 

acasalamento na proporção 2:1 (duas ratas fêmeas para um rato macho). No dia seguinte, no 99 

período da manhã, foram realizados lavados vaginais para verificar a presença de espermatozoides, 100 

os quais, se presente, indicaram o dia 0 (zero) de prenhez. As ratas prenhes foram separadas dos 101 

machos e divididas em 2 grupos: tratamento (FT1, FT2) e controle (FC1, FC2). Cada rata tratada 102 

recebeu do 8° ao 14° dia de prenhez, uma injeção intraperitoneal diária de deltametrina (Chem 103 

Service, In) na concentração de 0,01 mg.kg-1  de peso corpóreo, dissolvida em óleo de canola e no 104 

grupo controle foi administrado óleo de canola na mesma proporção e no mesmo período de 105 

prenhez. O dia do parto foi considerado como dia 0 (zero), e o desmame da ninhada (geração F1) 106 

foi realizada com 21 dias de vida. Após o desmame, foi realizado no período da manhã o lavado 107 

vaginal nas ratas da geração F0 para identificar a fase do ciclo estral (proestro) e realizar a 108 

eutanásia, e os ratos machos sofreram eutanásia após o nascimento dos filhotes. Na eutanásia 109 

foram utilizados Cloridrato de Ketamina (Dopalen: Ceva, Brasil) e cloridrato de xilazina (Anasedan: 110 

Vetbrands, Brasil). 111 
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Geração F1 (prole da geração F0) 112 

No dia que sucedeu o parto (dia 1), foi realizada a padronização da ninhada para o número 113 

de 10 filhotes. Os animais foram pesados nos primeiros 7 dias consecutivos e avaliados 114 

macroscopicamente quanto a malformações externas. Aos 41 dias de vida foi realizada a sexagem 115 

de todos os animais e, aos 70 e 76 dias após o nascimento, os animais foram colocados para 116 

acasalamento na seguinte composição: prole da FT1 com prole da FT2, prole da FC1 com prole da 117 

FC2, na proporção 1:1 (uma rata fêmea para um rato macho). No dia seguinte, de forma semelhante 118 

ao descrito na F0, no período da manhã foram realizados lavados vaginais para verificar a presença 119 

de espermatozoides, os quais indicaram o dia 0 (zero) de prenhez. Esta geração não recebeu 120 

nenhum tipo de tratamento. Todas as ratas prenhes foram pesadas, medidas e observadas 121 

diariamente. O dia do parto foi considerado como dia 0 (zero), e o desmame da ninhada (geração 122 

F2) foi realizada com 21 dias de vida. Após o desmame, foi realizado, no período da manhã, o 123 

lavado vaginal nas ratas da geração F1 para identificar a fase do ciclo estral (proestro) e realizar a 124 

eutanásia, e os ratos machos sofreram eutanásia após o nascimento dos filhotes. 125 

 126 

Geração F2 (prole da geração F1) 127 

No dia que sucedeu o parto (dia 1), foi realizada a padronização da ninhada para o número 128 

de 10 filhotes. Os animais foram pesados nos primeiros 7 dias consecutivos e avaliados 129 

macroscopicamente quanto a malformações externas. Aos 41 dias de vida foi realizada a sexagem 130 

de todos os animais, e, após 70 dias de vida, sofreram eutanásia. Esta geração não recebeu 131 

nenhum tipo de tratamento e não gerou prole.  132 

 133 

Lavado vaginal 134 

Para analisar a presença de espermatozoides e a citologia vaginal, foi obtido um lavado com 135 

0,5 mL de solução salina 0,9%, lavando o local duas ou três vezes. Em seguida, a amostra coletada 136 

foi analisada em microscópio óptico Bel® Photonics BIO2 para verificar a presença de 137 

espermatozoides, os quais indicaram o dia 0 (zero) de prenhez e para realizar a eutanásia foi 138 

avaliado os diferentes tipos de células presentes no lavado vaginal para a identificação das fases 139 
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do ciclo estral: proestro, período que ocorre a ovulação onde é observada a predominância de 140 

células epiteliais nucleadas; estro, fase pós-ovulação que ocorre a cópula, há predominância de 141 

células cornificadas anucleadas; metaestro, é observada uma mesma proporção entre as células 142 

epiteliais cornificadas, nucleadas e leucócitos; diestro, fase pré-ovulatória com predominância de 143 

leucócitos (10). 144 

 145 

Padronização das proles das gerações F0 e F1 146 

A padronização das ninhadas foi realizada no dia que sucedeu o parto (dia 1) e nenhuma 147 

manipulação foi realizada no dia do parto (dia 0) para minimizar a interferência no comportamento 148 

materno com os filhotes. Após a verificação do número total de filhotes e a proporção entre machos 149 

e fêmeas, foi realizada a padronização por decapitação de forma aleatória, respeitando a proporção 150 

entre machos e fêmeas, obtendo um número final de 10 filhotes na prole da geração F0 e 7 filhotes 151 

na prole da geração F1.  152 

 153 

Diferenciação sexual das proles das gerações F0 e F1 154 

A diferenciação entre machos e fêmeas foi determinada por meio da exposição da genitália 155 

e a observação da distância anogenital dos filhotes. Nos machos é possível a visualização da bolsa 156 

escrotal e uma maior distância anogenital do que nas fêmeas que apresentam uma distância mais 157 

curta (11) (Figura 1). 158 

 159 

 160 

 161 

 162 

 163 

 164 

 165 

 166 

Figura 1. Distância anogenital de fêmeas e machos de filhotes de ratos. 167 
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Isolamento e pesagem dos órgãos reprodutores femininos e masculinos 168 

Após a eutanásia, foi realizada a abertura da cavidade abdominal e a coleta do útero e dos 169 

ovários das ratas fêmeas (Figura 2). Nos ratos machos, foram coletados os testículos, epidídimos, 170 

ductos deferentes, vesículas seminais (sem glândula de coagulação) e próstata ventral (Figura 3).  171 

Após a coleta, os órgãos reprodutores foram pesados em balança analítica da marca Gehaka®, 172 

modelo AG200 (199,9990 g/ 0,0001 g), e o peso relativo dos órgãos foram calculados pela razão 173 

entre o peso absoluto do órgão e o peso corporal final do animal e os resultados foram expressos 174 

em gramas/100 gramas de peso vivo (g/100g p.v.). 175 

 176 

 177 

 178 

 179 

 180 

 181 

 182 

 183 

Figura 2. Órgãos coletados do sistema reprodutor feminino 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

 189 

 190 

 191 

 192 

 193 

 194 

Figura 3. Órgãos coletados do sistema reprodutor masculino 195 



42 

 
 

Coleta de espermatozoides epididimais 196 

Imediatamente após eutanásia, a cauda do epidídimo direito foi coletada e realizada 197 

pequenas incisões em 1 ml de tampão salina fosfato (PBS – pH 7,2). A suspensão de 198 

espermatozoides foi utilizada para a análise descrita a seguir. 199 

 200 

Avaliação da integridade da membrana plasmática dos espermatozoides epididimais 201 

Uma alíquota de 50 µl da suspensão de espermatozoides foi adicionada a 1 ml de solução 202 

hipo-osmótica (100 mOsm/L), em seguida, uma alíquota de 10 µl foi transferida para uma lâmina e 203 

coberta com lamínula, as lâminas foram avaliadas com microscópio óptico com aumento de 400X. 204 

Foram observados 200 espermatozoides, e a porcentagem (%) de espermatozoides com caudas 205 

enroladas foram determinadas pelo método de Jeyendran, 1992 (12). 206 

 207 

Análise estatística 208 

Para verificar a interferência da exposição à deltametrina, em relação ao desenvolvimento, 209 

os dados das variáveis analisadas foram tabulados em planilhas do programa Microsoft Excel ®. 210 

Para comparar os grupos tratamento e controle quanto ao tempo de prenhez e ao número 211 

de filhotes na primeira geração, primeiramente realizou-se a avaliação dos pressupostos de 212 

normalidade e homocedasticidade (teste de Shapiro-Wilk e teste Levene, respectivamente). Como 213 

os pressupostos não foram atendidos, foi recorrido ao teste Mann-Whitney-U (ambos com 5% de 214 

significância).   215 

Para avaliar a frequência de indivíduos fêmeas e machos da primeira e segunda geração 216 

nos grupos tratamento e controle, foi aplicado o teste de Qui Quadrado para Independência, 217 

assumindo um nível de significância equivalente a 5%. 218 

Já para analisar as variáveis integridade da membrana plasmática dos espermatozoides e 219 

peso relativo de órgãos, considerando os fatores geração e grupo, foi realizada, para cada variável, 220 

a Análise de Variância fator duplo (ANOVA-two way) para verificar a existência de significância 221 

estatística, isto é, se tais fatores exercem influência sobre a variável resposta. Foi também realizado 222 

o teste de acompanhamento de LSD-Fisher para a comparação entre os fatores e interação desses 223 
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(=5%). Nos casos em que o pressuposto de normalidade para realização da ANOVA não foi 224 

verificado, utilizou-se a ANOVA permutacional e o teste de acompanhamento Bootstrap para 225 

comparação entre os fatores e interação desses (=5%). 226 

Todas as análises foram realizadas nos programas XLSTat Versão 2017 e R 227 

DEVELOPMENT CORE TEAM. 228 

 229 

 230 

 231 

 232 

 233 

 234 

 235 

 236 

 237 

 238 

 239 

 240 

 241 

 242 

 243 

 244 

 245 

 246 

 247 

 248 

 249 

 250 

 251 
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RESULTADOS  252 

 253 

Tempo de prenhez e número de filhotes de ratas pertencentes à primeira geração 254 

 Considerando as 20 observações, sendo 10 fêmeas do grupo controle e 10 do grupo em que 255 

os parentais foram expostos à deltametrina (tratamento), verificou-se que não houve diferenças 256 

estatísticas significativas entre os grupos tanto em relação ao tempo de prenhez (p-valor=1,00) 257 

quanto em relação ao número de filhotes (p-valor=0,514). Tal resultado representa que, em ambos 258 

os grupos, as ratas apresentaram tempo de prenhez e número de filhotes estatisticamente iguais 259 

(Tabela 1).  260 

 261 

Tabela 1. Valores das estatísticas descritivas das variáveis tempo de prenhez e número de filhotes.  262 

Variável 
Tempo de prenhez 

(média±dp) 

Número de filhotes 

(média±dp) 

Controle 22,00 ± 0,0 10,00 ± 2,30 

Tratamento 22,00 ± 0,0 10,90 ± 1,96 

p-valor* 1,00 0,514 

*Devido ao não cumprimento dos pressuspostos (normalidade), utilizou-se o teste de Mann-263 
Whitney-U. 264 
 265 

Sexo 266 

Em relação à distribuição dos sexos de filhotes, nas duas gerações avaliadas, foi possível 267 

verificar que na primeira e na segunda gerações (F1 e F2) houve homogeneidade na distribuição 268 

das frequências de filhotes fêmeas e machos, nos grupos Controle e Tratamento (2=0,72, p=0,396; 269 

2=0,031; p=0,861, respectivamente) (Tabela 2). 270 

 271 
Tabela 2. Frequências absoluta e relativa (%) de filhotes fêmeas e machos na primeira (F1) e 272 
segunda (F2) gerações dos grupos Controle e Tratamento. P-valor do teste de Qui Quadrado para 273 
Independência. 274 

Geração Sexo Controle Tratamento p-valor 

F1 
Fêmea 14 (56%) 11 (44%) 

0,396 
Macho 11 (44%) 14 (56%) 

F2 
Fêmea 52 (52%) 58 (53%) 

0,861 
Macho 48 (48%) 51 (47%) 
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Variáveis quantitativas relacionadas aos pais de acordo com a interação dos fatores grupos 275 

e geração 276 

 Verificou-se que não houve diferença significativa dos testículos, tanto direito quanto 277 

esquerdo, quando considerada a interação dos fatores grupo e geração (Direito - p-valor=0,230; 278 

Esquerdo - p-valor=0,055). Entretanto, ao avaliar os fatores de modo isolado, constatou-se 279 

significância estatística da geração nos testículos direito (p-valor=0,024) e esquerdo (p-280 

valor=0,018), indicando, portanto, que indivíduos da geração F2 apresentaram maiores pesos 281 

relativos em ambos os lados dos testículos, independentemente do grupo que faziam parte (Tabela 282 

3; Figura 4 - A e B).  283 

 Ao avaliar o epidídimo esquerdo, não foi verificada diferença estatística quando considerada 284 

a interação dos fatores analisados (p-valor=0,244), nem quando analisados os fatores isolados: 285 

geração (p-valor=0,295) e grupo (p-valor=0,143) (Tabela 3; Figura 4 - C). 286 

 Avaliando-se as variáveis ducto deferente direito e esquerdo não foi constatada diferenças 287 

estatísticas na interação dos fatores em análise (Direito - p-valor = 0,135; Esquerdo – p=0,521). Em 288 

relação aos fatores isolados, foi verificada a significância estatística para o fator geração, tanto no 289 

ducto direito (p-valor<0,0001) quanto no esquerdo (p-valor=0,0002). Dessa forma, é possível 290 

interpretar que os animais da geração F1 apresentaram maiores pesos relativos em ambos os lados 291 

dos ductos deferentes quando comparados aos da geração F2, sem relação com o grupo ao qual 292 

pertenciam (Tabela 3; Figura 4 – D e E).  293 

 Em relação às variáveis vesículas seminais direita e esquerda, foi possível verificar que não 294 

houve diferença estatística significativa na interação dos fatores analisados (Direita - p-valor=0,930; 295 

Esquerda – p-valor=0,630). Avaliando isoladamente os fatores, observou-se que o fator grupo tem 296 

efeito sob a vesícula direita (p-valor=0,04), significando que os animais do grupo tratamento, ou 297 

seja, aqueles expostos à deltametrina, apresentaram significativamente maiores pesos da vesícula 298 

seminal direita, independentemente da geração (Tabela 3; Figura 4 - F). 299 

 Quanto à variável próstata, foi verificado que não houve significância estatística ao avaliar a 300 

interação dos fatores (p-valor=0,110). Contudo, ao observar os fatores isoladamente, foi constatada 301 

significância estatística para o fator geração (p-valor=0,02). Logo, pode-se interpretar que animais 302 



46 

 
 

da primeira geração (F1) apresentaram valores maiores de peso da próstata quando comparados 303 

aos da segunda geração (F2), independentemente do grupo do qual faziam parte (Tabela 3; Figura 304 

4 - H). 305 

 Por fim, em relação à variável integridade da membrana plasmática dos espermatozoides, 306 

foi verificado que não houve significância estatística ao avaliar a interação dos fatores (p-307 

valor=0,950). Porém, ao observar os fatores isoladamente, verificou-se significância estatística para 308 

o fator geração (p-valor=0,06). Desse modo, animais da geração F2 apresentaram percentuais mais 309 

elevados em relação a essa variável quando comparados aos da geração F1, independentemente 310 

do grupo ao qual pertenciam (Tabela 3; Figura 4 - I). 311 

 312 
Tabela 3. Média e Desvios Padrão das variáveis Testículo direito e esquerdo, Epidídimo esquerdo, 313 
Ducto deferente direito e esquerdo, Vesícula seminal direita e esquerda, próstata e integridade da 314 
membrana plasmática dos espermatozoides em relação aos grupos (Tratamento e Controle) e 315 
Geração (F1 e F2) de indivíduos machos. P-valor de interação dos fatores da ANOVA fator duplo. 316 

 

Controle Tratamento 

p-valor F1 

(n=10) 

F2 

(n=26) 

F1 

(n=10) 

F2 

(n=30) 

Testículo Direito 0,391+0,023 0,416+0,029 0,393+0,031 0,401+0,023 0,230 

Testículo Esquerdo 0,37+0,039 0,413+0,053 0,401+0,032 0,407+0,020 0,055* 

Epidídimo esquerdo 0,139+0,027 0,148+0,016 0,151+0,015 0,151+0,009 0,244* 

Ducto Direito 0,023+0,002 0,021+0,002 0,024+0,003 0,021+0,002 0,135 

Ducto Esquerdo 0,022+0,003 0,02+0,002 0,023+0,004 0,021+0,001 0,521 

Vesícula Direita 0,149+0,029 0,139+0,025 0,161+0,029 0,15+0,021 0,930* 

Vesícula Esquerda 0,146+0,035 0,136+0,016 0,149+0,039 0,144+0,017 0,630* 

Próstata 0,112+0,015 0,108+0,020 0,132+0,032 0,108+0,019 0,110 

Int. memb. plasmática sptz. 

(%) 
54,1+2,42 55,4+2,58 54,0+3,02 55,2+2,26 0,950 

* Anova Permutacional, seguido do teste de acompanhamento Bootstrap 317 
 318 

Em relação à variável ovário direito, não foi constatada diferença estatística na interação dos 319 

fatores grupo e geração (p-valor=0,660). Na análise dos fatores isolados, foi verificada a 320 

significância estatística para o fator grupo (p-valor=0,01), significando que os animais do grupo 321 
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controle (não expostos à deltametrina), apresentaram maiores pesos relativos do ovário direito, 322 

independentemente da geração a qual pertenciam (Tabela 4; Figura 4- J).  323 

Já em relação ao ovário esquerdo, foi verificada diferença estatística ao avaliar a interação 324 

dos fatores analisados (p-valor=0,005). Desta forma, foram desdobrados os níveis da geração em 325 

cada grupo estudado. Constatou-se que o fator geração promove efeito nos indivíduos do grupo 326 

tratamento, fazendo com que aqueles da segunda geração apresentem maiores pesos do ovário 327 

esquerdo em relação aos da primeira geração (p-valor=0,006). Observou-se ainda que o fator grupo 328 

exerceu efeito nos animais da primeira geração, de modo que os indivíduos do grupo controle 329 

apresentaram maiores pesos do ovário esquerdo em relação aos do grupo tratamento (p-330 

valor=0,019) (Tabela 4; Figura 4 - K). 331 

Quanto à variável útero, não foi constatada diferenças estatísticas na interação dos fatores 332 

em análise (p-valor=0,670). Em relação aos fatores isolados, foi verificada significância estatística 333 

para o fator grupo (p-valor=0,10). Desta forma, é possível interpretar que os animais expostos à 334 

deltametrina (grupo tratamento) apresentaram maiores pesos relativos do útero quando 335 

comparados aos do grupo controle, independentemente da geração a qual pertencem (Tabela 4; 336 

Figura 4 - L). 337 

 338 
Tabela 4. Média e Desvios Padrão das variáveis ovário direito/esquerdo e útero em relação aos 339 
grupos (Tratamento e Controle) e Geração (F1 e F2) de indivíduos fêmeas. P-valor de interação de 340 
fatores da ANOVA fator duplo. 341 
 Controle Tratamento 

p-valor 
 

F1  

(n=10) 

F2  

(n=37) 

F1  

(n=10) 

F2  

(n=39) 

Ovário direito 0,018+0,002 0,018+0,002 0,016+0,002 0,017+0,002 0,66 

Ovário esquerdo 0,019+0,002 0,018+0,002 0,016+0,003 0,019+0,003 0,005* 

Útero 0,46+0,085 0,467+0,079 0,48+0,095 0,506+0,135 0,67* 

* Anova Permutacional, seguido do teste de acompanhamento Bootstrap 342 
 343 
  344 
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 345 
Figura 4. Médias e desvios padrão, considerando animais dos grupos Controle e Tratamento, das 346 
gerações F1 e F2, das variáveis: A) Testículo direito; B) Testículo esquerdo; C) Epidídimo esquerdo; 347 
D) Ducto deferente direito; E) Ducto deferente esquerdo; F) Vesícula seminal direita; G) Vesícula 348 
seminal esquerda; H) Próstata. T1 (C1) e T2 (C2) refere-se aos indivíduos do grupo tratamento 349 
(controle) que são da primeira e segunda geração, respectivamente.  350 
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 351 
Figura 4 (cont.) – Médias e desvios padrão, considerando animais dos grupos Controle e 352 
Tratamento, das gerações F1 e F2, das variáveis: I) Integridade da membrana plasmática dos 353 
espermatozoides; J) Ovário direito; K) Ovário esquerdo; L) Útero. T1 (C1) e T2 (C2) refere-se aos 354 
indivíduos do grupo tratamento (controle) que são da primeira e segunda geração, respectivamente.  355 
 356 

 357 

 358 

 359 

 360 

 361 

 362 

 363 

 364 

 365 

 366 

 367 

 368 

 369 

 370 

 371 
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DISCUSSÃO  372 

 373 

Embora alguns estudos tenham investigado alguns efeitos deletérios dos disruptores 374 

endócrinos no desenvolvimento do aparelho reprodutor, tais como criptorquidismo, hipospadias, má 375 

qualidade dos espermatozoides, alterações na função e estrutura do ovário (13), redução da 376 

fertilidade, do tempo de prenhez e na taxa de natalidade (14,15), até o momento, porém, não se 377 

tem estudo com a deltametrina utilizando a IDA (ingestão diária aceitável).  378 

A IDA foi estabelecida como a ingestão diária de uma substância química que, ao longo da 379 

vida, não cause risco ao organismo (16) e devido à deltametrina ser cotidianamente utilizada tanto 380 

na agricultura quanto no ambiente doméstico, é importante observar a sua ação em diferentes 381 

gerações, buscando verificar se esta interfere na programação das linhas germinativas. 382 

O presente estudo demostrou que o tempo de prenhez, o número de filhotes e a proporção 383 

sexual entre fêmeas e machos não foram afetadas, indicando que a deltametrina na concentração 384 

utilizada não induziu toxicidade materna. Dados semelhantes foram encontrados na administração 385 

de 1,0, 2,0 e 4,0 mg de deltametrina no 1° dia de prenhez ao 21° de lactação, na qual não houve 386 

diferenças significativas em relação ao tempo de prenhez, ao número de filhotes e à proporção 387 

sexual (17). Mesmo em combinação com outros agrotóxicos, como o endosulfan, a deltametrina 388 

administrada no 6° de prenhez até ao 21° de lactação não mostraram sinais de toxicidade materna, 389 

não influenciando no tempo de prenhez, no número de filhotes e na proporção sexual da prole (18). 390 

A avaliação do peso relativo dos órgãos é um parâmetro relevante em estudos 391 

toxicológicos (19). Ao analisarmos o peso relativo do testículo direito e esquerdo, ducto deferente 392 

direito e esquerdo, epidídimo esquerdo, vesícula seminal esquerda e próstata, observamos que não 393 

houve alterações significativas tanto no grupo controle quanto no grupo tratamento. Portanto, a 394 

deltametrina não causou alterações na morfologia desses órgãos, consequentemente não alterando 395 

o seu peso. 396 

As vesículas seminais são responsáveis pela secreção de várias substâncias, e quando 397 

ocorrem alterações na sua função, alguns parâmetros como estabilidade da cromatina espermática 398 

e a motilidade são afetados, portanto, sua função normal é essencial para a fertilidade e o seu 399 
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crescimento está relacionado com a dependência de andrógenos (20). Um estudo realizado com 400 

um inseticida antiandrogênico Fenvalerato, administrado no 18° dia de prenhez, demonstrou na sua 401 

prole uma redução do peso da vesícula seminal, afetando seu desenvolvimento, pois este órgão é 402 

dependente de andrógenos (21). Porém, testes de Hershberger indicam que a Deltametrina nas 403 

dosagens testadas (2,0 e 4,0 mg/kg/dia) não apresenta atividade antiandrogêna in vivo (22). A 404 

possível ausência da ação androgênica pode explicar o fato de termos observado que a vesícula 405 

seminal direita apresentou maior peso relativo nos animais que receberam tratamento com a 406 

deltametrina, tanto na geração F1 quanto na geração F2. 407 

Estudos também sugerem que as vesículas seminais recebem inervações autonômicas 408 

originárias dos gânglios principais bilaterais (23). E o aumento do peso da vesícula seminal também 409 

tem sido observado resultante de danos agudos aos nervos pré-ganglionares sacral e lombar (24). 410 

Ao avaliarmos os ovários, observamos uma redução do peso do ovário direito nos animais 411 

que receberam tratamento com a deltametrina em ambas as gerações (F1 e F2) e do ovário 412 

esquerdo na geração F1. Resultados semelhantes, redução de peso ovariano, foram encontrados 413 

com a administração da cipermetrina, da mesma classe que a deltametrina. A cipermetrina foi 414 

aplicada em ratas fêmeas na dose de 50mg/kg de peso corpóreo por 4 semanas, após este período 415 

foi constatada uma redução do peso do ovário  (25). Possivelmente, a perda de peso observado no 416 

ovário pode estar atribuída com alterações nos hormônios reprodutores (26), visto que os ovários 417 

são responsáveis pelo desenvolvimento folicular, ovulação, formação e/ou regressão do corpo lúteo 418 

e a síntese e secreção de hormônios como estrógenos e progesterona (27,28). 419 

Observamos o aumento de volume uterino nas ratas das gerações subsequentes daquelas 420 

expostas à deltametrina. Sangha e colaboradores também observaram aumento uterino, decorrente 421 

de um possível aumento da espessura do miométrio em animais expostos à cipermetrina, 422 

entretanto, naquele trabalho não foram avaliadas as gerações seguintes (25).  423 

O parâmetro vitalidade espermática foi estimada pela avaliação da integridade da membrana 424 

plasmática dos espermatozoides, por meio do teste hipo-osmótico. Não observamos alteração 425 

deste parâmetro nas gerações subsequentes aos animais expostos com deltametrina. Resultados 426 
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semelhantes foram encontrados em animais que receberam a administração da deltametrina (100 427 

mg/Kg de peso corpóreo) por 9 semanas em um intervalo de 48 horas (29). 428 

Portanto, podemos concluir que a exposição à deltametrina alterou aspectos anatômicos de 429 

peso de vesícula seminal, útero e ovários nas gerações subsequentes. Entretanto, os padrões de 430 

fertilidade (número e proporção sexual) mantiveram-se inalterados. 431 

 432 
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5 CONCLUSÕES GERAIS DA DISSERTAÇÃO 

 

Com base nos dados apresentados e nas condições experimentais descritas, 

pode-se concluir que: 

  

 O tempo de prenhez e o número de filhotes na geração F1 não foram afetados 

pela deltametrina. 

 

 A proporção entre fêmeas e machos nas gerações F1 e F2 foram semelhantes 

tanto no grupo controle quanto no grupo exposto à deltametrina. 

 

 A exposição à deltametrina influenciou no aumento do peso da vesícula 

seminal direita em ambas as gerações. 

 

 Tanto no grupo que foi exposto à deltametrina quanto no grupo controle, a 

próstata e os testículos direito e esquerdo apresentaram maiores pesos na 

geração F2, enquanto que o ducto deferente direito e esquerdo apresentaram 

maiores pesos relativos na geração F1. 

 

 Não houve diferença no peso relativo do epidídimo esquerdo, quando 

comparados com as gerações F1 e F2 e os grupos controle e tratamento.  

 

 A integridade da membrana plasmática dos espermatozoides apresentou 

maiores percentuais na geração F2, tanto no grupo controle quanto no grupo 

que foi exposto à deltametrina. 

 

 A exposição à deltametrina resultou o aumento de volume uterino e a 

diminuição do ovário direito nas gerações subsequentes, e a diminuição do 

ovário esquerdo na geração F1. 
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