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Resumo 

Devido aos efeitos tóxicos causados pelo 
formaldeído e a sua ampla utilização, objetivou-se 
investigar seus efeitos nas funções reprodutivas e 
respiratórias de ratos Wistar, concluiu-se que a 
exposição ao formaldeído durante 56 dias, nas 
concentrações utilizadas alterou a morfologia do 
epidídimo, mas não o vigor dos espermatozoides. 
Entretanto, na laringe, traquéia e pulmão, 
houveram diferenças no aparelho ciliar e no 
pulmão um acentuado espessamento alveolar. 

Introdução 

 O formaldeído está enquadrado entre as 
25 substâncias químicas mais abundantemente 
produzidas no mundo, devendo-se 
essencialmente a sua elevada reatividade, 
ausência de cor, a sua pureza no formato 
comercial e, ainda, ao seu baixo custo. É um 
composto líquido incolor, com odor forte e irritante, 
solúvel em água e altamente reativo, além de 
possuir moderada flamabilidade ( VERONEZ,et al, 
2009). 
 Desde 1889, o formaldeído vem sendo 
produzido para comercialização através da 
oxidação catalítica do metanol. É muito utilizado 
como germicida desinfetante e antisséptico. na 
fabricação de pesticidas e alguns cosméticos, 
como, por exemplo, alisantes capilares. É 
igualmente utilizado na fabricação de açúcar e 
cosméticos; na agricultura como conservante de 
grãos e sementes e na produção de fertilizantes; 
na indústria da borracha, na produção de látex; na 
preservação da madeira e na produção de filmes 
fotográficos ( MACAGNAN,et al 2011) 
 O formaldeído é um produto químico de 
alta toxicidade, sendo responsável por efeitos 
deletérios a saúde, como irritação nas vias aéreas, 
sensibilização imunológica imediata, 
carcinogênico e mutagênico. 
 Devido sua fácil obtenção tem uma ampla 
utilização na conservação de peças anatômicas,  
onde a exposição a este produto pelos docentes, 
pesquisadores e técnicos é constante. 
 Além disso, causa preocupação em 
ambientes internos dos hospitais tais como: sala  
 

de emergência, salas de cirurgias, unidades de 
terapia intensiva e outras (SALTHAMMER, 1994) 
 Como nos ambientes hospitalares o uso 
do formaldeído é comum, os profissionais da área 
da saúde ficam constantemente expostos como 
médicos, enfermeiros, laboratoristas incluindo 
também funcionários de necrotérios, o que coloca 
em questão a exposição ocupacional a essa 
substância química. 
               De acordo com Murta (2015), os pulmões 
são órgãos alvos desses agentes presente no 
ambiente, portanto os mecanismos de defesa 
especifico e inespecífico estão envolvidos na 
remoção dessas substancias estranhas do 
organismo. Entretanto, alterações ocorridas no 
aparelho reprodutor masculino em indivíduos 
submetidos a essas substancias químicas é muito 
escassa na literatura. 
 

Objetivos 
Investigar os efeitos adversos que o Formaldeído 
pode causar nas estruturas do aparelho reprodutor 
e respiratório de ratos Wistar. 
 

Materiais e Métodos 

Para esta pesquisa foram utilizados 32 ratos 
Wistar machos com idade aproximada de 60 dias 
e pesando inicialmente 200 gramas.  
Os animais foram alojados em gaiolas individuais 
de polipropileno contendo cama de maravalha e 
grade superior. Os animais foram mantidos em 
ambiente controlado, com temperatura de 21ºC a 
24º C, recebendo água e ração própria suficiente 
para suprir a demanda energética durante todo o 
período experimental. 
Os animais foram divididos em 4 grupos contendo 
8 animais cada. Os grupos de tratamentos ficaram 
expostos ao formaldeído a 5%, 10% e 20%, a 
exposição ao formaldeido ocorreu através de um 
nebulizador ultrassônico acoplado uma câmara de 
inalação com capacidade de 30 litros (25 cm x 30 
cm x 40 cm), e um grupo controle exposto ao ar 
ambiente. As exposições tiveram duração de 
10min. diariamente, durante 56 dias. Ao final do 
experimento, os animais foram eutanasiados em 
câmara de CO2, para coleta dos órgãos do 
aparelho reprodutor e respiratório, para posterior 
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análise histopatológica. O esperma foi coletado da 
cauda do epidídimo, para o espermograma. O 
sangue para o hemograma coletado através de 
punção cardíaca. 
A pesquisa foi submetida à análise e aprovada 
pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal 
(CEPan), conforme o protocolo 283/2017. 
 

Resultados 
Análise do hemograma 

 Foram feitas as contagens dos leucócitos, 
plaquetas e hemácias e não obtiveram alterações 
significativas nas concentrações utilizadas (p= 
0,4), (p=0,2) e p=0,2) respectivamente. 

 

          

   
 
 

 

 
 

         

           

           

           

           

           

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

                 

         

 

 

          

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

       

         

 
 

       

         

         

         
 

 

 

 

 

 

 

Análise Histopatológica 

        Nas secções testiculares dos ratos do grupo 
controle (fig 4D) os tubos seminíferos 
apresentaram-se bem organizados. O epitélio 
seminífero mostrou-se íntegro, com células 
espermatogênicas em todas as etapas de 
desenvolvimento, o espaço intertubular 
apresentou-se normal contendo vasos 
sanguíneos. 

       Na figura 4A,4B e 4C, as secções testiculares 
dos ratos dos grupo tratados, os tubos seminíferos 
apresentaram-se diminuídos e áreas com 
alterações nas células da linhagem 
espermatogênica, uma descamação das células 
germinativas para o lúmen tubular, o espaço 
intertubular apresentou-se aumentado, porém com 
escasso tecido intertubular. 

 Na figura 4I, 4J e 4K são demonstradas as 
lâminas com análises morfológicas de 
espermatozoides, onde se verificaram algumas 
alterações, porém dentro dos padrões esperados 
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Fig.3. Média da contagem das hemácias 

[Digite uma citação do documento 
ou o resumo de um ponto 
interessante. Você pode posicionar 
a caixa de texto em qualquer lugar 
do documento. Use a guia 
Ferramentas de Desenho para 
alterar a formatação da caixa de 
texto de citação.] 

Analise do vigor dos espermatozoides.  

 Para avaliar as alterações no vigor dos 
espermatozoides foram considerados fatores 
morfológicos dos espermatozoides, embora 
houveram alterações morfológicas, essas não 
foram suficientes para alterar o vigor.  

 

 

  Fig.1. Média da contagem de leucócitos 

 

Fig.2 Média da contagem das plaquetas 
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da normalidade, comparados com a fig 4L do 
grupo controle. 

Fig.4. Fotomicrografias das secções 
testiculares dos túbulos seminíferos e 
alterações morfológicas no esfregaço de 
espermatozóides. Em A, E e I grupo que inalou 
5% de formaldeído. Em B, F e J grupo que inalou 
10% de formaldeído. Em C,g e K grupo que inalou 
20% de formaldeído. Em D,H e L grupo controle. 

 

  

 Nas fotomicrografias dos aspectos 
histopatológicos da traqueia (fig. 5H) foram 
observados no grupo controle que a traqueia 
apresentou um aspecto normal, com preservação 
de epitélio e de tecido subjacente (conjuntivo). Nos 
grupos tratados (fig.5E,5F e 5G, a traqueia 
apresentou um epitélio com alterações nos cílios e 
até mesmo a falta acentuada deles (fig 5G).  

        Nos aspectos histopatológicos da laringe (fig. 
4D) foram observados no grupo controle que a 
laringe evidenciou-se com aspecto normal, com 
preservação do epitélio ciliar e o tecido subjacente 
(conjuntivo e cartilagem) também aparecem 
normais. Nas fig. 5 A, 5B e 5C dos grupos tratados, 
a laringe apresentou-se com área epitelial alterada 
com perda total do aparelho ciliar, e acentuado 
processo inflamatório no tecido subcutâneo 
subjacente (seta branca).  

    Na fig.5L, nas fotomicrografias do pulmão 
observou-se no grupo controle que o parênquima 
pulmonar apresentou-se totalmente preservado, 
bronquíolos e septos interalveolares normais, luz 
alveolar e do bronquíolo sem congestão vascular. 
Entretanto, nos grupos tratados (fig. 5I,5J e 5K) o 
parênquima pulmonar mostrou-se desorganizado 
apresentando uma congestão pulmonar e um 
espessamento de septos alveolares devido à 
congestão vascular. 

 

 

 

 

Fig.5 Fotomicrografias das secções da laringe, 
traquéia e pulmão. Em A, E e I grupo que inalou 
5% de formaldeído. Em B, F e J grupo que inalou 
10% de formaldeído. Em C,g e K grupo que inalou 
20% de formaldeído. Em D,H e L grupo controle. 

 

Conclusão  

 Nas concentrações utilizadas de 
formaldeído e no tempo do período experimental 
pode-se concluir que não houveram alterações 
significativas no hemograma e no espermograma. 
 Entretando, nas análises histopatológicas 
do testículo observou uma diminuição acentuada 
dos túbulos seminíferos seguido de escasso tecido 
intertubular.  

 Na histopatologia das estruturas do 
aparelho respiratório observou-se diminuição do 
aparelho ciliar e espessamento dos septos 
interalveolares.  

 Esses resultados comprovam a 
necessidade de mais estudos relacionados com o 
uso de formaldeído, para orientar os profissionais 
que fazem uso desta substância 
indiscriminadamente. 
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