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Introdução
Com o processo de industrialização os
xenobióticos tornaram-se compostos
ubíquos no meio ambiente [1].
O nonilfenol (NP) e o nonilfenol
etoxilado (NPE) são utilizados na indústria
de detergentes e acabam contaminando a
água, o solo e os alimentos [2].
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Resultados e Discussão
Após a análise dos dados obtidos dos 18
animais, observou-se que não houveram
diferenças significativas entre os grupos
quanto ao comportamento de elevações
(rearings) (Fig. 1).

Adicionalmente, verificou-se que os animais
tratados com a dose 1 mL/L de NPE
realizaram menos cruzamentos com relação
aos demais grupos. (Fig. 3)

(A)

Essas substâncias são desreguladores
endócrinos - moléculas que mimetizam
hormônios naturais e/ou bloqueiam a
ação desses [3].
Esses compostos elevam a incidência de
diferentes tipos de câncer, provocam
alterações na fertilidade, e causam
inúmeras outras consequências [4].

?

Estudos avaliando os danos causados
pelo NPE no sistema nervoso são
escassos.

(B)

Figura 3: Gráfico de barras com a média ± 2 Erros padrão da média (EPM) do
número de cruzamentos realizados pelos grupos Controle, 0,1 mL/L de NPE e 1
mL/L de NPE. O * indica que há diferenças significativas entre a dose 1 mL/L e os
demais grupos. O Teste de ANOVA com post-hoc de Dunnet, sendo p<0,05, n =
6/grupo.

O objetivo do trabalho foi avaliar os
efeitos gerados a partir de diferentes
concentrações de NPE sobre o
comportamento exploratório de ratos
Wistar machos.

Material e métodos

Figura 1: Gráficos de barras com a média ± 2 Erros padrão da média (EPM) do
número de rearings (A) e tempo (s) desse comportamento (B) realizados pelos
grupos Controle, 0,1 mL/L de NPE e 1 mL/L de NPE. As barras azuis indicam o
comportamento de rearing realizado com o apoio das paredes do aparato e as
verdes no centro do aparato, sem qualquer apoio para realizar as elevações. Teste
de ANOVA com post-hoc de Dunnet, sendo p<0,05, n = 6/grupo.

Com relação ao tempo gasto no centro e
periferia do aparato, observou-se que os
animais que receberam a dose 1 mL/L de NPE
permaneceram menos tempo na região
central e mais tempo na região periférica em
relação aos demais grupos (Fig. 2).

Com base nos dados obtidos possivelmente o
nonilfenol etoxilado está exercendo um efeito
ansiogênico (menos tempo na porção central
do aparato e mais na porção periférica) nos
animais que receberam a maior dosagem de
NPE (1 mL/L).
Resultados semelhantes foram obtidos com
outros desreguladores endócrinos como por
exemplo o bisfenol A [5].
Assim, o NPE pode estar modificando a ação
de algum neurotransmissor em determinado
circuito neural.

(A)

Conclusão
Observou-se que os animais do grupo
tratado com a dose de 1 mL/L
apresentaram
modificações
no
comportamento exploratório.
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, como por exemplo o
sistema nervoso relatado nesse
trabalho.

(B)

PERSPECTIVAS FUTURAS
» Avaliar os efeitos desse composto sobre a
Os resultados foram analisados no software
SPSS v.21. Onde foram realizados:
» Teste de Normalidade de K-S
» ANOVA seguido de post-hoc de Dunnet.
» Kruskal-Wallis seguido por Teste-U.

memória de curto e longo prazo.
Figura 2: Gráficos de caixa dos postos do tempo (s) que o animal permaneceu
na região central (A) e periférica (B) do aparato. O * indica que há diferenças
significativas entre a dose 1 mL/L e os demais grupos. Teste de Kruskal-Wallis
seguido de Teste-U, sendo p<0,05, n = 5/grupo.
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APOIO

» Buscar identificar os mecanismos moleculares
que podem estar envolvidos nessa modificação
comportamental.

