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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da exposição in utero e lactacional ao NaClO4 
sobre o trato genital da prole masculina de ratos Wistar. Ratas prenhes foram tratadas com NaClO4 em 
doses de 10 e 100mg/Kg/dia e o grupo controle com água destilada, via oral (gavage), do dia gestacional 
12 até o final da lactação. As doses foram escolhidas com base na LOAEL – 0,2mg/Kg e com base em 
estudos prévios da literatura e na estimativa do consumo de perclorato através da ingestão de água 
potável. Os resultados provenientes do trabalho mostram a diminuição significativa do peso corpóreo em 
ratos expostos à 10mg/Kg/dia e a diminuição significativa no peso absoluto da próstata, nas espermátides 
maduras no testículo e na Produção Diária de Espermatozoides Relativa na maior dose. A exposição 
intrauterina ao NaClO4 também ocasionou alterações significativas na morfologia espermática.  De 
acordo com os resultados obtidos, a exposição in utero e lactacional ao NaClO4 é tóxica ao sistema 
genital masculino, capaz de comprometer parâmetros espermáticos e órgãos andrógenos dependentes.

Palavras-Chave: desregulador endócrino, fertilidade, espermatozoide

RESULTS OF EXPOSURE OF SODIUM PERCHLORATE IN UTERO AND DURING 
LACTATION IN WISTAR MALE MICE IN REPRODUCTIVE PARAMETERS

Abstract: The objective of this study was to evaluate the effects of in utero and lactational 
exposure to NaClO4 on the genital tract of male offspring of Wistar rats. Pregnant rats were 
treated with NaClO4 in doses of 10 and 100mg / kg / day and the control group with gavage 
from gestational day 12 until the end of lactation. The doses were chosen based on LOAEL - 
0.2mg / kg and based on previous studies in the literature and the estimation of perchlorate 
consumption through drinking water intake. The results from the study show a significant 
decrease in body weight in rats exposed to 10mg / kg / day and a significant decrease in 
absolute prostate weight, mature testicular spermatids and Relative Daily Sperm Production at 
the highest dose. According to the results obtained, in utero and lactational exposure to NaClO4 
is toxic to the male genital system, capable of compromising sperm parameters and androgen 
dependent organs.
Keywords: endocrine disruptor, fertility, sperm

Introdução
O perclorato (ClO-4) é um desregulador endócrino (DE) comumente utilizado durante a 

fabricação de combustível de foguetes, fogos de artifício, sistemas de airbags, fertilizantes e herbicidas 
(Leung et al., 2014). Este contaminante ambiental é estável, hidrofílico e frequentemente detectado no 
solo, água, vegetais e produtos lácteos (Brent, 2014). A principal via de exposição humana ao perclorato é 
através do consumo de água e alimentos contaminados (Furin et al., 2013; Furin et al., 2015) e pode ser 
transferido para organismos em desenvolvimento pela via placentária e durante a lactação (Téllez Téllez 
et al., 2005; Evans et al., 2015). O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos tóxicos da exposição 
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in utero e lactacional ao Perclorato de Sódio sobre o trato genital masculino da prole quando adulta, com 
ênfase nas funções epididimárias e na qualidade espermática.

Material e Métodos
Ratos adultos (80 dias de idade, pesando aproximadamente 450g) e fêmeas adultas (60 dias de 

idade, pesando aproximadamente 200g) da linhagem Wistar, foram mantidos em condições controladas 
de luminosidade (12 horas de luz/ 12 horas de escuro) e temperatura média de 23°C. Os animais 
receberam água destilada e ração para roedores à vontade. Os protocolos experimentais foram 
aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFMS (CEUA n°829/2016). As fêmeas 
prenhes, previamente pesadas e distribuídas aleatoriamente, foram alocadas em três grupos 
experimentais: controle e tratados (10 e 100mg/Kg/dia de NaClO4– (CAS 7601-89-0 - Sigma®), 
compostos por 6-10 ratas cada um. Essas doses foram escolhidas com base na LOAEL – 0,2mg/kg e 
com base em estudos prévios na literatura e na estimativa do consumo de perclorato através da ingestão 
de água potável (York et al., 2003). Para comparação dos dados obtidos, foram utilizados os testes 
estatísticos de análise de variância - ANOVA, com teste “a posteriori” de Tukey-Kramer ou Qui-
Quadrado, de acordo com as características de cada variável. 

  

Resultados e Discussão

Podemos observar o comprometimento do crescimento dos animais devido ao desregulador 
endócrino, sugerindo que o NaClO4 comprometeu o estado geral de saúde destes animais causando uma 
possível toxicidade. Outra diferença significativa observada no experimento foi a diminuição do peso 
absoluto da próstata do grupo de 100mg/Kg/dia em comparação ao grupo controle (Tabela 1). Nas 
análises da contagem de espermátides maduras presentes no testículo e a produção diária de 
espermatozoides relative, houve uma diminuição significativa do grupo de 100mg/Kg/NaClO4 em 
relação ao grupo controle (Tabela 2). O número de espermátides presentes no testículo e a PDE são 
importantes indicadores de potencial de fertilidade masculina. Foi evidenciado no presente estudo que 
houve a diminuição do peso relativo da próstata também na dose de 100mg/Kg/NaClO4, que é um órgão 
andrógeno dependente. Os resultados do presente estudo mostram que houve alteração significativa 
quanto a quantidade de espermatozoides normais nos grupos tratados de 10 e 100mg/Kg/NaClO4 em 
relação ao grupo controle (Tabela 3), evidenciando um possível efeito espermatotóxico e alteração da 
função tiroidiana devido à exposição ao NaClO4.

Tabela 1: Peso corpóreo final e de órgãos reprodutores da prole masculina dos grupos controle e 
tratados com diferentes doses de NaClO4 durante a vida intrauterina e lactação.

PARÂMETROS CONTROLE (N 
= 7)

10mg/Kg/dia/NaClO4 (N 
= 8)

100mg/Kg/dia/NaClO4 (N = 
7)

Peso corporal final (g) 363,3 ± 9,49 *322 ± 28,71 368,6 ± 23,57

Peso absoluto do testículo (g) 1,59 ± 0,14 1,51 ± 0,09 1,61 ± 0,08

Peso absoluto do epidídimo (mg) 517,1 ± 55,89 530 ±72,7 524,3±58,84

Peso absoluto da próstata (mg) 430 ± 68,56 365,7 ± 45,41 *294 ± 49,8

Peso absoluto do canal deferente 
(mg)

100 ± 15,28 95,71 ± 19,88 88,33 ± 11,69

Peso absoluto da vesícula seminal 
cheia (mg)

1136 ± 146,2 1186 ± 134,5 1117 ± 119,4

Valores expressos em média±EPM. Teste análise de variância (ANOVA) com “a posteriori” de Tukey. 
*p≤0,05.
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Tabela 2: Contagens espermáticas no testículo da prole masculina dos grupos controle e tratados 
com diferentes doses de NaClO4 durante a vida intrauterina e lactação.

PARÂMETROS CONTROLE (N= 7) 10mg/Kg/dia/NaClO4 (N 
= 7)

10mg/Kg/dia/NaClO4 (N 
= 6)

Nº de espermátides maduras 
(x106/testículo)

187,4 ± 15,78 166,7 ± 18,3 167,2 ± 28,14

Nº de espermátides maduras 
(x106/g/testículo)

156,3 ± 15,38 157,6 ± 19,81 *129,5 ± 17,23

Produção espermática 
(x106/testículo)

30,72 ± 2,587 27,32 ± 3 27,41 ± 4,614

Produção espermática 
(x106/g/testículo)

25,63 ± 2,522 25,83 ± 3,248 *21,24 ± 2,825

Valores expressos em média±EPM. Teste análise de variância (ANOVA) com “a posteriori” de 
Tukey. *p≤0,05.

Tabela 3: Morfologia espermática da prole masculina dos grupos controle e tratados com 
diferentes doses de NaClO4 durante a vida intrauterina e lactação.
PARÂMETROS CONTROLE    (N = 

6)
10mg/Kg/dia/NaClO4 (N = 6) 100mg/Kg/dia/NaClO4   (N = 7)

Espermatozoide normal 
(%)

65,16 *26 *40,5

Teste Qui-quadrado *p≤0,05.

Conclusões
Podemos concluir com os resultados obtidos que a exposição in utero e lactacional ao 

NaClO4, nessas condições experimentais, é tóxica ao sistema genital da prole masculina, capaz de 
comprometer parâmetros espermáticos e órgãos andrógenos dependentes.
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