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Resumo 

O selênio é um nutriente essencial para a formação de 

proteínas e desempenha papel antioxidante importante na 

reprodução. O LH (hormônio luteinizante) tem papel 

fundamental durante o ciclo estral de ratas, sendo um dos 

responsáveis pela ovulação. Este trabalho objetiva 

encontrar possível relação entre o uso de selênio e 

fertilidade feminina em razão do nível de LH. Para isso, 

foram utilizadas 36 ratas distribuídas em 3 grupos (G0, G1 

e G2) nos quais foram realizados lavado vaginal e 

gavagem com suplementação de selênio. Os resultados 

demonstraram que o selênio tem pouca influência com a 

regularidade do ciclo estral de ratas. 

Introdução  

O selênio é importante na produção e constituição das 

selenoproteínas, desempenhando função estrutural, 

enzimática e antioxidante (QAZI et al, 2018). Em um 

projeto de pesquisa no tratamento do diabetes na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, participantes do 

sexo feminino de um grupo ingeriram 100µg por dia de 

selênio em um período de 3 meses e apresentaram 

amenorreia, restabelecendo o ciclo menstrual após fim da 

pesquisa. 

Na fisiologia feminina, o hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH), produzido no hipotálamo 

estimula a secreção do hormônio luteinizante (LH) nas 

células basófilas da adeno-hipófise. O LH é responsável 

pelo desenvolvimento do corpo lúteo nos ovários e a 

ovulação (GUYTON and HALL, 2017).  

O ciclo estral tem duração de média de 4 dias e é regular 

em torno de 60%-70% das ratas, sendo composto pelas 

fases consecutivas: proestro; estro; metestro; diestro. Os 

níveis de LH atingem seu pico em meados de proestro. 

(MARCONDES et al., 2002). Este projeto buscou analisar 

a interferência deste mineral no controle reprodutivo 

feminino por meio da análise do LH, a partir de análise do 

ciclo estral ratas 

Material e Métodos 

Este projeto utilizou 36 ratas da raça Wistar divididas em 

3 grupos: Grupo controle (G0), Grupo 1 (G1), Grupo 2 

(G2). O estudo foi dividido em 3 etapas que tiveram 

duração total de 4 semanas. Na primeira etapa foi 

realizado lavado vaginal e análise do ciclo estral por 7 

dias. Após isso, foi acrescido a gavagem por 14 dias. Na 

terceira etapa foi realizado apenas a gavagem, por 7 dias.  

Para a realização do lavado vaginal e análise do ciclo 

estral, foi utilizado micropipeta, lâminas histológicas e 

soro fisiológico (0,9%). A observação das lâminas ocorreu 

em microscópio óptico com aumento de 10 vezes.   

Para suplementação foi utilizado selênio quelado 

240µg/ml, seringa, agulha de gavagem e soro fisiológico 

para diluição. Todos grupos receberam mesmo volume 

(0,5ml), de forma que o G0 foi suplementado 0,5ml de 

soro fisiológico, o G1 com 0,2ml de selênio (48 µg) e o G2, 

0,4 ml de selênio (96 µg), completando com soro 

fisiológico.  

Resultados e Discussão 

A partir da análise do ciclo estral das ratas por meio do 

lavado vaginal constatou-se que não houve diferenças 

entre os grupos. Foram consideradas regulares ratas que 

obedeceram a sequência do ciclo estral, e irregulares 

aquelas que pularam etapas ou ficaram na mesma fase 

por mais de dois dias. A priori, 4 (11,1%) ratas 

apresentaram ciclo regular completo e 7 (19,4%) ciclo 

irregular em todo projeto, sendo 1 do G0, 1 do G1 e 5 do 

G2. Além disso, 13 ratas alteraram o padrão de irregular 

para regular, sendo 3 (25%) do G0, 6 (50%) do G1 e 4 

(33,3%) do G2. Dessa forma pode-se inferir que alta dose 

de selênio representada pelo G2 não influenciou 

significativamente no padrão do ciclo estral das ratas 

frente ao grupo que recebeu menores doses (G1) e o 

grupo controle (G0). Houve ainda ratas que alteraram o 

padrão de regular para irregular, sendo 2 de cada grupo, 

totalizando 6 ratas (16,6%). Ademais, não houve 

diferença na frequência de registros da fase proestro do 

ciclo estral, o que evidencia que os níveis de LH não 

sofreram influência do selênio. Contudo, este projeto 

prevê trabalhos futuros, como análises histológicas e de 

marcadores bioquímicos a fim de evidências mais 

concretas. 

Conclusão 

Conclui-se que o selênio causa pouca alteração, não 

significativa, no controle do ciclo estral de ratas. Isto pode 

ocorrer pela baixa influência deste mineral frente aos 

hormônios sexuais, em especial o LH.  
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