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Resumo 

Um projeto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

analisando os efeitos do uso de selênio em pacientes 

diabéticos, constatou períodos longo sem menstruação 

(amenorreia) entre as mulheres. A partir disto, este 

projeto visa através de um ensaio pré-clínico, pelo meio 

de análises do ciclo estral de ratas, histológicas e da 

dosagem hormonal determinar se há uma relação entre 

a suplementação de selênio e o estrogênio, quantificar 

esta relação e avaliar seu impacto na fertilidade. 

Introdução  

Em um projeto de pesquisa na Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, participantes do sexo feminino ingeriram 
100mg por dia de selênio, apresentando ao final da 
pesquisa amenorreia, restabelecendo o ciclo menstrual 
somente após cessação das doses do mineral.  
O estrogênio está relacionado com a manutenção do 
endométrio (GUYTON and HALL, 2017) e 
consequentemente com a amenorreia. A análise do 
lavado vaginal em ratas permite estimar a concentração 
do hormônio estrogênio a partir da fase do ciclo estral 
(MARCONDES et al., 2002). Logo, o objetivo é a partir 
dos dados do lavado vaginal, analisar a relação do 
selênio com o estrogênio. 

Material e Métodos 

Foram utilizados 36 ratas e 12 ratos da raça Wister, 

todos com idade de 3 meses. Inicialmente as ratas foram 

divididas em 3 grupos: G0 (12 ratas que receberam 0,5 

ml de água por gavagem diariamente (grupo controle), 

separadas 3 a 3 em 4 caixas); G1 (12 ratas que 

receberam 48 μg de selênio por gavagem diariamente, 

separadas 3 a 3 em 4 caixas); G2 (12 ratas que 

receberam 96 µg de selênio por gavagem diariamente, 

separadas 3 a 3 em 4 caixas); G3 (12 ratos, onde foi 

colocado um rato para cada uma das 12 caixas no 22º 

ao 44º dia da pesquisa). 

Etapa I: Durante os primeiros 7 dias foi realizado 

diariamente, coleta de lavado vaginal com micropipeta 

calibrada e validada, aspirando 10 µl com solução de 

soro fisiológico. Após foi realizado em microscópio óptico 

análise do conteúdo do lavado, onde foi registrado 

diariamente a fase de cada rata no ciclo estral. 

Etapa II: Dos dias 8 a 21 realizou-se suplementação de 

selênio conforme a divisão de grupos, mantendo ainda o 

lavado vaginal e o registro do ciclo estral. Para a 

suplementação foi utilizado solução de selênio quelado 

com concentração de 240 µg/ml, agulha de gavagem, 

seringa de 1 ml e soro fisiológico para diluição. Todos os 

ratos receberam o mesmo volume de 500 µl. 

Etapa III: Dos dias 22 a 44 cessou-se o lavado vaginal, e 

as ratas foram expostas aos machos. No último dia 

realizou-se o lavado vaginal, a eutanásia, e a coleta dos 

órgãos (pulmão, ovário, útero e fígado) e do sangue para 

análise histopatológica e bioquímica. 

Resultados e Discussão 

A frequência das fases dos ciclos por grupo está na 

tabela 1 (etapa I) e na tabela 2 (etapa II, última semana). 
 

Tabela 1. Incidência das fases do ciclo estral, etapa I. 

Grupo Proestro Estro Metaestro Diestro 

G0 27% 12% 33% 29% 

G1 19% 17% 35% 29% 

G2 22% 20% 27% 31% 
 

Tabela 2. Incidência das fases do ciclo estral, etapa II, última 

semana. 

Grupo Proestro Estro Metaestro Diestro 

G0 22% 20% 24% 33% 

G1 23% 22% 25% 30% 

G2 22% 16% 27% 35% 
Diante dos resultados, percebe-se que no grupo G0 
houve aumento de 67% na frequência da fase estro, 
enquanto no G1 houve aumento de 31% e no G2 houve 
redução de 20%. A fase estro representa a fase do ciclo 
estral com o menor nível de concentração do hormônio 
estrogênio. A redução da frequência da fase estro com o 
uso do selênio demonstra que o mineral pode ter uma 
relação com o aumento da concentração de estrogênio, 
porém estes são resultados parciais e os resultados 
bioquímicos e histopatológicos devem auxiliar a 
estabelecer esta relação. 

Conclusão  

O selênio apresentou relação com o aumento da 

concentração do hormônio estrogênio a partir da análise 

do ciclo estral em ratas e consequentemente possui 

relação com a fertilidade em ratas. A análise 

histopatológica e bioquímica pode auxiliar a confirmar 

esta relação. 

______________ 

GUYTON, A.C., HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª Ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2017. 
 
MARCONDES, F. K., BIANCHI, F. J.,TANNO, A. P. Determination of 
the Estrous Cycle Phases of Rats: some helpful Considerations. Braz. 
J. Biol.Piracicaba, 62(4A): 609-614, 2002.:   


