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O  processo  de  industrialização  transformou  os  xenobióticos  em  compostos  ubíquos  no  meio  ambiente.
Algumas  dessas  moléculas,  como  o  nonilfenol  (NP)  e  o  nonilfenol  etoxilado  (NPE)  são  amplamente
utilizados na indústria de detergentes e, consequentemente, acabam contaminando a água, o solo e os
alimentos.  Essas  substâncias  são  consideradas  desreguladores  endócrinos,  moléculas  que  mimetizam
hormônios naturais e/ou bloqueiam a ação desses. Muitos estudos já relataram que a exposição a esses
compostos  eleva  a  incidência  de  diferentes  tipos  de  câncer  e  alterações  na  fertilidade,  entre  outras
inúmeras  modificações.  Estudos  avaliando  os  danos  causados  pelo  nonilfenol  no  sistema  nervoso  são
escassos,  tornando-se  importante  a  avaliação  desses  tipos  de  efeitos.  Nesse  contexto,  o  objetivo  do
trabalho  foi  avaliar  os  efeitos  gerados  a  partir  de  diferentes  concentrações  de  NPE  sobre  o
comportamento exploratório de ratos Wistar machos. Utilizou-se 18 ratos Wistar machos divididos em 3
grupos experimentais. Os animais foram tratados por 30 dias com 2 diferentes concentrações de NPE (0,1
mL/L e 1 mL/L) na água, além de um grupo controle que recebeu somente água. Após o tratamento, os
animais  foram submetidos ao teste de exploração em campo aberto,  buscando identificar  modificações
no  comportamento  exploratório.  Todos  os  experimentos  foram  filmados  e  analisados  posteriormente.
Verificou-se  que  os  animais  do  grupo  tratado  com  a  dose  de  1  mL/L  permaneceram  menos  tempo  no
centro do aparato em comparação com o grupo controle e dose 0,1 mL/L. O mesmo grupo permaneceu
mais  tempo na  periferia  em comparação ao  grupo controle  e  dose  0,1  mL/L.  Adicionalmente,  executou
menos  cruzamentos  do  que  os  animais  do  grupo  controle  e  dose  0,1  mL/L.  Nos  comportamentos  de
elevação  sobre  as  patas  traseiras  (rearing)  não  foram  evidenciadas  diferenças  significativas  entre  os
grupos.  A  partir  desses  resultados,  observa-se  que os  animais  do grupo tratado com a dose de 1  mL/L
apresentou modificações no comportamento exploratório, o que poderia indicar um aumento no grau de
ansiedade  dos  animais,  corroborando  com  outros  estudos  que  já  relataram  que  alguns  desreguladores
endócrinos, com propriedades semelhantes ao NPE, podem modificar esse comportamento dos animais.
Em  suma,  evidencia-se  a  necessidade  de  maior  atenção  sobre  as  consequências  geradas  devido  a
exposição ao NP e NPE, o quais podem estar afetando outros sistemas além do sistema endócrino.

Palavras-chave: Nonilfenol etoxilado, Comportamento exploratório, Campo aberto

Apoio: CNPq


