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Resumo
O uso do selênio (Se) na alimentação humana e animal
tem despertado a atenção dos pesquisadores devido ao
seu duplo status como nutriente essencial e altamente
tóxico (GIERUS, 2007). O papel do mineral na fertilidade
masculina está consolidado, contudo, não há evidências
claras sobre a sua influência na fertilidade feminina. A
partir disso, este trabalho objetiva analisar a relação
entre o uso de selênio e a reprodução feminina, através
de análises dos níveis de FSH (hormônio folículo
estimulante). Neste projeto, 36 ratas foram divididas em
3 grupos, e submetidas às técnicas de lavado vaginal e
gavagem com selênio quelado. A análise dos resultados
apontou que não houve influência significativa do selênio
nos níveis de FSH, assim como na fertilidade feminina.

Introdução
O selênio é um micronutriente essencial e tem diversas
funções na saúde humana e animal (QAZI et al, 2018). O
FSH é um importante hormônio da reprodução que, nas
mulheres, causa a proliferação das células foliculares
ovarianas e estimula a secreção de estrógeno, sendo um
dos reguladores do ciclo menstrual. Não obstante, o ciclo
reprodutivo das ratas (ciclo estral) é dividido em 4 fases:
proestro, estro, metestro e diestro, e tem duração média
de quatro dias para 60%-70% das ratas (MARCONDES
et al., 2002). Neste, os níveis de FSH atingem o pico no
final de proestro, e permanecem inferiores nas outras
fases. Considerando as diferentes alterações presentes
no ciclo, inclusive de FSH, sua análise se torna um bom
modelo de avaliação do ciclo reprodutivo. Assim, esta
pesquisa objetiva analisar a influência do selênio sobre a
reprodução, através de estudos do FSH.

Material e Métodos
O material biológico utilizado na pesquisa foi composto
de 36 ratas fêmeas e 12 ratos machos, da raça Wistar,
inicialmente com 3 meses de idade, e peso variando de
200 a 300 gramas. Para realização dos experimentos, as
ratas foram alocadas em 3 grupos: grupo controle (G0),
grupo 1 (G1), grupo 2 (G2), sendo que na gavagem com
0,5ml de soro fisiológico o grupo G0 não foi
suplementado com selênio, e os grupos G1 e G2
receberam 48 µg e 96 µg de selênio, respectivamente.
Para análise do ciclo estral e, posteriormente, dos níveis
de FSH, foram coletadas amostras de secreção vaginal
diariamente, através da técnica de lavado vaginal. Para
tanto, foi utilizada micropipeta para coleta, bem como
microscópio óptico para identificação de fases do ciclo
estral. Na fase inicial do projeto, foi realizado lavado

vaginal e análise do ciclo estral por 7 dias. A partir de
então, foi realizada gavagem por 14 dias. Nos 7 dias
finais foi realizado apenas a gavagem. Na
suplementação através da gavagem foi utilizado selênio
quelado 240µg/ml, e bem como soro fisiológico para
diluição.

Resultados e Discussão
A análise dos dados do ciclo estral das ratas revelou
que o selênio não causou interferência significativa na
frequência de registros da fase Proestro do ciclo estral e,
portanto, nos níveis de FSH (Tabela 1).

Tabela 1. Frequência de registros da fase Proestro do ciclo estral
durante as etapas do experimento.

Grupo

Frequência de Proestro

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

G0 27% 21% 22%

G1 19% 23% 23%

G2 22% 22% 22%

Além disso, foi possível apontar que a maioria das ratas
(≅ 89%) apresentou padrões irregulares nas fases do
ciclo estral, e que o uso de selênio não possibilitou
mudanças nessa situação. Trabalhos futuros incluem a
análise de lâminas histológicas e de exames bioquímicos
das ratas.

Conclusão
Pode-se concluir que o selênio não interferiu no ciclo
estral das ratas, bem como nos níveis de FSH
apresentados. Assim sendo, o uso de selênio não
demostrou influência na fertilidade feminina.
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