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Resumo 

O selênio é um componente essencial para síntese e 
composição de proteínas no organismo. É conhecida a 
estreita relação desse mineral com o sistema reprodutor 
feminine. Em projeto de pesquisa previamente delineado 
as participantes do sexo feminino que receberam 
suplementação com selênio apresentaram amenorreia. 
Assim sendo, o objetivo desta pesquisa é analisar a 
relação do uso do selênio e seus efeitos na fertilidade 
feminina. Foram utilizadas 36 ratas distribuídas em 3 
grupos que receberam diariamente gavagem com 
selênio quelado durante 30 dias. Após isso, as fêmeas 
foram expostas aos machos. Foi coletados o útero e os 
ovários das ratas para contagem de fetos em cada 
animal. Não foi observada diferença entre os grupos. 
Conclui-se que a suplementação com selênio não 
interfere na fertilidade. 

Introdução  

O mineral Selênio está relacionado com a 
síntese e constituição de proteínas. A principal fonte de 
selênio é via ingestão de alimentos. (PACHECO, 2009) 

A hiposselenemia ou hipersselenemia, 
comprometem o metabolismo e atividade de enzimas 
(REILLY, 2006; NAVARRO et al, 2008). Estima-se que 
45 µg/dia é a dosagem média essencial para as funções 
fisiológicas do organismo. (GERMANO et al, 2014).  
 É sugerido que a suplementação humana pode 
influenciar a motilidade dos espermatozoides. É 
reconhecida, também, sua estreita relação com a 
fisiologia do sistema reprodutor feminine (QAZY et al, 
2018).  
 Em projeto de pesquisa prévio as participantes 
do sexo feminino que ingeriram 100 mcg/d de selênio 
apresentaram amenorreia. Assim sendo, esse trabalho 
tem como objetivo avaliar os efeitos da suplementação 
com selênio, por meio da contagem de fetos em ratas 
suplementadas com esse mineral. 

Material e Métodos 

Foram utilizados 48 ratos Wistar (36 fêmeas e 12 
machos). As fêmeas foram distribuídas em 3 grupos de 
(G0 – grupo controle – recebeu 0,5 ml de SF 0,9% 
diariamente; G1- receberam 50µL de selênio quelado 
solubilizado em glicerina (240 µG/ml) por gavagem 
diariamente; G2 - receberam 50 µL de selênio quelado 
solubilizado em glicerina (240 µg/ml) por gavagem 
diariamente.)  

Nas 2 semanas que antecederam o início da 
gavagem foi realizado lavado vaginal nas ratas com o 

volume de 10µL de SF 0,9% e feita a.observação 
microscópica das fases do ciclo menstrual Após iniciada 
a gavagem também foi realizado o lavado vaginal e sua 
observação microscópica. Ao final dos 15 dias que 
sucederam o início da suplementação com selênio as 36 
fêmeas foram expostas aos 12 machos e a gavagem 
mantida por mais 15 dias. 

Os grupos foram submetidos à eutanásia em 30 
dias após a gavagem. Foram coletados o útero e os 
ovários para análise histológica e contagem de fetos 
gerados. A comparação entre os grupos foi descritiva.  

Resultados e Discussão 

 Optou-se por realizar a contagem de fetos 

presente em cada rata após a eutanásia. Obteve-se a 

média de fetos por animal por grupo e não foi observada 

diferença entre eles (G0= 6,2; G1= 6,8; G2=7) (Tabela 

1). A hipótese inicial era de que haveria diferença na 

microscopia do ovário entre os diferentes grupos. 

Contudo, diante do resultado obtido essa hipótese tende 

a ser anulada. Aguarda-se resultado definitivo da 

avaliação histológica, que está em fase de conclusão. 

 Considerar esse desfecho exige reconhecer 

suas limitações. Mais estudos são necessários para 

elucidar a relação da fisiologia do selênio com o sistema 

reprodutor feminino (QAZY et al, 2018). 
Tabela 1.  Média de fetos encontrados em cada rata dos grupos 

G0, G1 e G2.  

G0 G1 G2 

6,2 6,8 7 

Conclusão  

A suplementação com selênio não interfere na 

fertilidade de ratas. Não ocorreu diferença na quantidade 

fetos em cada subgrupo. 
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