
 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

Avaliação dos efeitos da exposição a parabenos em 

parâmetros do stresse oxidativo, na bioenergética mitocondrial e 

no DNA – Implicações na fertilidade masculina 

 

 

 
 

TESE DE DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS DA TERRA E DA VIDA 

 

 

 

Fátima da Conceição Martins 

 

 

Orientadores: Professor Doutor Francisco Manuel Pereira Peixoto 

         Professora Doutora Maria Manuel Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2015 



 

 



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Avaliação dos efeitos da exposição a parabenos em 

parâmetros do stresse oxidativo, na bioenergética mitondrial e no 

DNA – Implicações na fertilidade masculina 

 

 

 
 

TESE DE DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS DA TERRA E DA VIDA 

 

 

Fátima da Conceição Martins 

 

 

Orientadores: Professor Doutor Francisco Manuel Peixoto 

                       Professora Doutora Maria Manuel Oliveira 

 

 

Composição do Júri:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Vila Real, 2015 



 

 

 

 

  



  

I 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada na Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD) para 

obtenção do grau de Doutor em Ciências da Terra e da Vida, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

74/2006 de 24 de março, com as alterações introduzidas pelos Decretos Lei n.º 107/2008 de 

25 de junho e n.º 230/2009 de 14 de setembro. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu filho, razão de todo o meu esforço e dedicação em tudo na vida.  



 

  



  

V 

 

  

AGRADECIMENTOS 

 

Na conclusão de mais uma etapa da minha vida quero expressar os meus sinceros 

agradecimentos: 

- Aos meus orientadores Professor Doutor Francisco Peixoto e Professora Doutora Maria 

Manuel Oliveira pela paciência, ensinamentos, dedicação e amizade;  

- Ao Professor Doutor Romeu António Videira pelos esclarecimentos e ajuda valiosa 

prestada; 

- Ao Félix que sempre tão simpática e prontamente se disponibilizou para me ajudar, 

dividindo comigo o seu conhecimento, tornando a minha tarefa bem mais fácil em setores 

muito importantes deste trabalho. Obrigada pelo incentivo em momentos de desânimo; 

- Áqueles que se cruzaram comigo no laboratório, por toda a ajuda prestada, em especial ao 

Fernando Lopes e ao Jorge Soares; 

- Ao Professor Doutor Fernando Nunes pela simpatia e ajuda técnica prestada; 

- Ao Milton Veríssimo e à Neida Amaral pela paciência, compreensão e ajuda sem a qual a 

concretização desta tarefa seria mais difícil; 

- Às minhas colegas Paula Barros e Aldina Balsa da Escola Secundária de Marco de 

Canaveses, pela disponibilidade, simpatia e ajuda prestada; 

- À professora Carla Amaral pela simpatia e disponibilidade demonstrada; 

- À professora Doutora Isabel Gaivão pela colaboração numa parte importante deste trabalho. 

 

A todos que de alguma forma participaram, com trabalho, apoio, ideias, suporte e amizade, 

tornando possível a concretização deste projeto.  

 

Muito Obrigada! 

  



 

 

  



 

  

VII 

 

  

RESUMO GERAL 

Os parabenos são uma família de ésteres do ácido p-hidróxibenzoico, distinguindo-se 

entre si pelo comprimento e ramificação da cadeia lateral alquílica. Estes compostos e os 

seus sais são geralmente considerados pouco tóxicos, sendo amplamente utilizados como 

conservantes em numerosos alimentos, cosméticos, produtos de higiene pessoal e produtos 

farmacêuticos, sendo os mais comumente utilizados o metilparabeno, etilparabeno, 

propilparabeno, butilparabeno, e benzilparabeno. Os seres humanos são expostos a 

parabenos através da sua utilização a partir do contacto com a pele, da ingestão e inalação. O 

estudo sobre os seus possíveis efeitos adversos iniciou-se há várias décadas, e no início da 

década de 90 foram levantadas preocupações sobre a sua capacidade de interferir com a 

saúde, tendo sido relatados vários efeitos lesivos. Tem sido sugerido que interferem com o 

normal funcionamento da mitocôndria por alteração da permeabilidade da sua membrana 

interna, promovendo o aumento na produção de espécies reativas de oxigénio, danos no 

DNA e aumentando os níveis de stresse oxidativo. Tem sido também sugerido que estes 

compostos interferem com o sistema endócrino, contribuindo para o aparecimento de cancro 

e afetando a função reprodutora. Os dados presentes na literatura sobre estes efeitos 

apresentam-se, aparentemente, controversos sendo escassos no caso da saúde reprodutiva 

humana. 

O objetivo deste trabalho é contribuir para o esclarecimento sobre os efeitos de 

parabenos através da avaliação de parâmetros do stresse oxidativo em vários órgãos,  no 

funcionamento da mitocôndria, e no DNA de espermatozoides, investigando uma possível 

conexão com a saúde reprodutora masculina. Com este intuito realizou-se um trabalho 

teórico para levantamento de dados sobre os efeitos dos parabenos e em particular na 

mitocôndria, e quatro investigações práticas sendo uma delas realizada in vitro. 

No capítulo 5 apresenta-se o desenvolvimento de um método para extração de 

parabenos (metil, etil, propil, e butilparabeno), nas concentrações de 50, 100 e 200 ng, 

previamente inoculados em tecido animal. O objetivo deste estudo foi contribuir para a 

optimização de um método que permitisse a identificação e quantificação de parabenos em 

tecido humano, uma vez que tem sido sugerido que os parabenos, apesar de serem 

metabolizados por esterases, se acumulam no organismo, podendo provocar efeitos 

adversos, nomeadamente o cancro da mama. A percentagem de recuperação de parabenos 

foi superior a 82%, 90% e 94% para 50, 100 e 200 ng, respetivamente. 



 

  

VIII 

 

  

No capítulo 6 apresenta-se a avaliação, in vitro, dos efeitos dos parabenos (metil, etil, 

propil, butil parabenos) e do ácido p-hidroxibenzóico na bioenergética mitocondrial e na 

indução da abertura do poro de permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM), dependente 

de Ca
2+

, em mitocôndrias isoladas de testículo de rato. Neste estudo, observou-se uma 

diminuição no ICR (estado 3/estado 4), na respiração desacoplada e na atividade dos 

complexos II, III e IV da cadeia respiratória mitocondrial. Esta diminuição foi dependente da 

concentração e do parabeno utilizado. Além disso, os parabenos aumentaram a suscetibilidade 

à indução da abertura do PPTM dependente de Ca
2+

.  

O capítulo 7 é referente à avaliação dos efeitos do metil- e butilparabeno (100 e 200 

mg/Kg de peso corporal/dia) administrados subcutaneamente na bioenergética mitocondrial 

do testículo e na atividade antioxidante nos órgãos da geração F1 masculina exposta durante 

a gestação. Os parabenos afetaram o desenvolvimento dos órgãos, aumentaram a 

suscetibilidade à indução de espécies reativas de oxigénio (ROS) e originaram peroxidação 

lipídica e stresse oxidativo. Os parâmetros da bioenergética também foram afetados, 

indicando uma eventual diminuição da biogénese mitocondrial do testículo o que poderá 

estar relacionado com um efeito negativo na fertilidade. Estes efeitos foram dependentes da 

dose e do parabeno, tendo-se verificado efeitos mais significativos nos casos em que se 

administrou butilparabeno na dose mais elevada. 

No capítulo 8 é apresentado um estudo relativo aos efeitos dos parabenos, metil e butil 

(100 e 200 mg/Kg de peso corporal/dia), em ratos adultos expostos à injeção subcutânea 

durante 10 dias. Neste capítulo avaliaram-se as atividades das enzimas antioxidantes no 

testículo, assim como o dano produzido por estes parabenos no DNA de espermatozóides, 

através do ensaio do cometa. Os resultados deste trabalho foram semelhantes aos obtidos no 

capítulo 7 no que se refere aos parâmetros do stresse oxidativo. Os parabenos causaram dano 

no DNA dos espermatozoides, o qual foi mais intenso nos casos em que se administrou 

butilparabeno 200 mg/Kg de peso corporal/dia. 

Em geral estes trabalhos, no seu conjunto, contribuíram para um maior esclarecimento 

sobre os efeitos dos parabenos na bioenergética mitocondrial, em parâmetros do stresse 

oxidativo e no dano provocado no DNA, bem como a sua eventual implicação na capacidade 

reprodutora masculina. Estes estudos evidenciaram ainda que os parabenos de cadeia longa 

podem representar um maior risco para a saúde o qual é dependente da concentração dos 

mesmos. Outro aspeto muito importante evidenciado neste estudo foi que os parabenos 

afetaram significativamente alguns dos parâmetros analisados na geração F1 exposta durante 
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a gestação. Estes resultados causam preocupação, visto que estes efeitos foram observados em 

ratos jovens, podendo ser especulado que em ratos mais velhos o dano acumulado possa ser 

significativamente maior. 

 

Palavras-chave: parabenos, infertilidade masculina, stresse oxidativo, sistema 

antioxidante, danos no DNA, bioenergética mitocondrial 
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ABSTRACT 

Parabens are a family of esters of p-hydroxybenzoic acid, distinguished from each 

other by the length and branching of the alkyl side chain. These substances and their salts 

are generally considered slightly toxic and are widely used as preservatives in many foods, 

cosmetics, personal care products and pharmaceuticals being the most commonly used 

methyl paraben, ethyl paraben, propyl paraben, butyl paraben and benzylparaben. 

Human beings are exposed to parabens through the use of numerous different products 

from skin contact, ingestion, and inhalation. The study of their possible adverse effects 

began several decades ago, and in the early 90 concerns were raised about its ability to 

interfere with the health, having been reported several side effects. It has been suggested that 

interfere with mitochondria's normal functioning changing the permeability of its inner 

membrane, promoting the production of reactive oxygen species, increasing the levels of 

oxidative stress, causing DNA damage by interfering with the endocrine system, 

contributing to the appearance of hormone dependent cancer, and affecting reproductive 

function. The data from the literature about these effects are shown apparently controversial, 

and there are few in the case of human reproductive health. 

The purpose of this study is to contribute to the clarification of the effects of parabens 

through the evaluation of oxidative stress parameters in various organs and also 

mitochondrial functioning, and sperm DNA to establish a possible connection to male 

reproductive health.  

In chapter 5 presents the development of a method for extraction of parabens (methyl, 

ethyl, propyl and butylparaben) at concentrations of 50, 100 and 200 ng previously mixed 

for incorporation into animal tissue. The objective of this study was to contribute to the 

optimization of a method that allow the extraction, identification and quantification of 

parabens in human tissue, since it has suggested that parabens, despite being metabolized by 

esterases, can accumulate in the body causing adverse effects, in particular breast cancer. In 

this work we achieved a very good percent recovery of any of the studied parabens of 82%, 

90% and 94% for 50, 100 and 200 ng, respectively. 

In chapter 6 presents the evaluation, in vitro, the effects of parabensof methyl-, ethyl-, 

propyl-, butylparaben and p-hydroxybenzoic acid on mitochondrial bioenergetics, and 

mitochondrial calcium dependent permeability transition pore (MPTP), in mitochondria 

isolated from testis of rat. There was a decrease in RCR (ratio state 3 / state 4), uncoupled 
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respiration and the activity of respiratory complex (II, III or IV) of the mitochondrial 

respiratory chain was also inhibited. This decrease was concentration dependent and also on 

the used paraben, furthermore parabens increased susceptibility to induction MPTP. 

Chapter 7 refers to the assessment the effects of methyl and butyl parabens (100 and 

200 (100 and 200 mg/kg body weight/day) administered subcutaneously to pregnant 

females, in testis mitochondrial bioenergetics and antioxidant activity of several organs of 

exposed F1 generation male during pregnancy. It was noted that the parabens affect the 

development of organs and increase the susceptibility to the induction of ROS, oxidative 

stress and lipid peroxidation. Some mitochondrial bioenergetics parameters were affected 

and also indicate a possible decrease in mitochondrial biogenesis of the testicle, which could 

be related to male infertility. These effects were paraben and dose dependent and the most 

significant result was observed with butylparaben administered at the highest concentration 

used. 

Chapter 8 presents a study on the effect of parabens methyl- and butylparaben (100 

and 200 mg/kg body weight/day) in young adult rats exposed by subcutaneous injection for 

10 days. In this work it was evaluated in testis the activities of antioxidant enzymes and the 

damage produced by these parabens in sperm DNA, using the comet assay. These results 

were similar to those obtained in chapter 7 in relation to oxidative stress parameters. The 

parabens caused sperm DNA damage however the more pronounced effect where observed 

when butylparaben was administered at 200 mg/kg body weight/day. 

In general these studies have contributed to further clarification of the effects of 

parabens in mitochondrial bioenergetics, oxidative stress parameters and DNA damage, as 

well as in their possible involvement in male reproductive capacity. These studies also 

showed that the long chain parabens may represent a major health risk and that this risk is 

dependent on the concentration. Another very important aspect of this study was the fact that 

parabens affect the F1 generation when pregnant mothers are exposed to parabens. It is also 

very worrying that these effects were observed in young F1 generation, so we might 

speculate that in older rats the accumulated damage can be significantly higher. 

 

 

Keywords: Parabens, male infertility, Oxidative stress, antioxidant system, DNA damage, 
mitochondrial bioenergétic. 
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Alguns compostos químicos presentes em produtos comumente usados no dia-a-dia 

podem acarretar algum risco, e uma vez libertados no ambiente torna-se difícil a sua 

quantificação, assim como a estimativa dos seus efeitos adversos.  

Nas últimas três décadas a consciência de que esses compostos podem ser nocivos ao 

Homem e ao Ambiente em geral, tem vindo a aumentar, e, atualmente, são apelidados, na 

comunidade científica, de contaminantes orgânicos emergentes (ECOs). Os ECOs incluem 

uma vasta gama de compostos que fazem parte de produtos farmacêuticos, produtos para 

cuidados pessoais, surfatantes, plastificantes, pesticidas, produtos veterinários, produtos 

industriais e aditivos alimentares (Terzic et al., 2008; Lapworth et al., 2012; Matamoros et 

al., 2012). Estes compostos, de origem antropogénica, também considerados desreguladores 

endócrinos (ECDs), incluem organoclorados, organoestânicos, policlorados (PCBs), éteres 

difenil-polibromados (PBDEs), ftalatos, bisfenóis e parabenos (Liao et al., 2013a) e tornaram-

se uma causa de grande preocupação para a comunidade científica e agências reguladoras 

dadas as alterações que podem provocar nos seres vivos (Eggen et al., 2010; Murray et al., 

2010). Estes contaminantes emergentes lançados nos efluentes domésticos e industriais, não 

são completamente degradados e eliminados nas estações de tratamento de águas residuais 

(ETARs) (Lee et al., 2005, Jarosova et al., 2012). 

Apesar da eficiência das ETARs ser relativamente elevada para os estrogénios e 

androgénios (Korner et al., 2000; Murk et al., 2002; Svenson and Allard, 2004; Canosa et al., 

2005; Leusch et al., 2010), estes têm sido detetados em águas de superfície (Lee et al., 2005; 

Kasprzyk-Hordern et al., 2008; Gonzalez-Mariño et al., 2009; Gonzalez-Mariño et al., 

2011b), em concentrações suficientes para causar perturbações endócrinas nos organismos 

aquáticos (Kirk et al., 2002; Brix et al., 2010; Silva et al., 2011), mamíferos terrestres 

(Khanal et al., 2006; Kolok and Sellin, 2008) e répteis (Gonzalez-Jauregui et al., 2012). Esses 

danos resultam na redução da biodiversidade e dos seus efetivos, da sua composição ou 

biomassa e na desregulação endócrina, e manifestam-se, bioquimicamente, por alterações na 

atividade enzimática, produção de proteínas específicas (Gross-Sorokin et al., 2006; Gonzalez 

et al., 2012) e aumento da sensibilização alérgica (Savage et al., 2012). 

Os desreguladores endócrinos mais estudados são os estrogénios ambientais, que 

mimetizam as hormonas esteroides sexuais, tais como 17- - estradiol (E2), e, mesmo em 

baixas concentrações, são responsáveis pelas elevadas taxas de desmasculinização e/ou 

feminização em animais (Reis et al., 2007). Em peixes machos verificaram-se casos aparentes 

de feminização, sendo, estas alterações, relacionadas com a proporção e qualidade de 
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estrogénios existentes na água (Gross-Sorokin et al., 2006). Este estudo revelou-se de especial 

importância uma vez que a fisiologia do sistema reprodutor dos peixes é regulada por 

hormonas idênticas às dos mamíferos (Reis et al., 2007). 

Da grande classe dos contaminantes emergentes fazem parte os parabenos, 

frequentemente encontrados no ambiente hidríco superficial e subterrâneo (Canosa et al., 

2006a; Kasprzyk-Hordern et al., 2008; Stuart et al., 2012; Terasaki et al., 2012), e, também, 

terrestre (Liao et al., 2013a; Sabourin et al., 2012). 

 Como todos os desreguladores endócrinos, os parabenos possuem potencial estrogénico 

podendo provocar todos os efeitos adversos típicos desta classe de contaminantes, 

interferindo com a síntese, secreção, transporte, ação ou excreção de hormonas, provocando 

anomalias relacionadas com o desenvolvimento e a reprodução (Crisp et al., 1998; Gueltekin 

e Ince, 2007; Casals-Casas and Desvergne, 2011; Schug et al., 2011).  

Os parabenos são uma família de ésteres de alquilo do ácido p-hidróxibenzóico (PABA) 

sendo os mais utilizados o metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), propilparabeno (PP), 

butilparabeno (BP), e os menos utilizados, o benzilparabeno (BzP), o heptilparabeno (HP) e 

outros de cadeia alquílica mais longa (Routledge et al., 1998). 

Estes compostos foram introduzidos pela primeira vez, no ano de 1930, em cosméticos 

e alimentos, bem como em produtos tópicos e medicamentos sistémicos (Sasseville, 2004), 

pelo que têm já um longo historial de utilização.  

Devido às suas propriedades antifúngicas e antibacterianas são os conservantes mais 

usados na maioria dos ramos da indústria, pelo que a população humana estará continuamente 

exposta, direta ou indiretamente, a estes compostos (Daughton and Ternes, 2000; Lee et al., 

2005; Canosa et al., 2006b). 

A segurança relativa ao uso dos parabenos tem sido posta em causa, devido 

principalmente ao seu potencial estrogénico (Byford et al., 2002b; Darbre and Harvey, 2008) 

o qual tem gerado grande controvérsia.  

 As evidências produzidas em alguns trabalhos suportam uma associação entre a 

exposição a parabenos e o seu poder estrogénico pois, mesmo em baixas concentrações, têm a 

capacidade de se ligar a recetores de estrogénio provocando alterações ao nível dos 

mecanismos mediados por estes; podendo este facto ser explicado pela sua semelhança 

estrutural com desreguladores endócrinos conhecidos (Brzozowski et al., 1997). Alguns 

autores associaram a sua atividade estrogénica a um aumento da suscetibilidade ao cancro 

(Davis et al., 1998; Fernandez et al., 1998; Darbre et al., 2004a).  
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Os parabenos iterferem com a membrana celular e altera a função mitocondrial (Nakagawa 

and Moldeus, 1998b) podendo, então, provocar efeitos adversos na fertilidade masculina 

(Oishi, 2001). 

Embora haja um limite, legalmente estabelecido, para a quantidade máxima de 

parabenos permitida nos alimentos, cosméticos e medicamentos, a sua extensa utilização nos 

mais variados produtos dificulta o conhecimento sobre a real exposição, a extensão dos seus 

efeitos secundários, e, consequentemente, o seu potencial risco para a saúde humana. Pelo 

que, a problemática associada à sua utilização tem sido um assunto que tem despertado a 

preocupação e o interesse da comunidade científica, desde há várias décadas, e que se reflete 

no elevado número de trabalhos publicados sobre esta temática.  

Assim a presente proposta de trabalho pretende dar um contributo na clarificação de 

questões relacionadas com as preocupações crescentes associadas à utilização generalizada destes 

compostos  

a qual implica uma exposição constante ao longo de toda a vida do indivíduo, pelas mais diversas 

vias. Deste modo a escolha do tema decorreu da necessidade de esclarecimento sobre as 

consequências do uso dos parabenos da sua dispersão no Ambiente, e os seus mecanismos de 

ação que determinam os seus efeitos adversos na saúde e, em especial, na reprodução 

masculina.  

 

 

1.1. ESTRUTURA DA TESE 

Esta dissertação está estruturada em onze capítulos.  

No capítulo 1 são apresentadas consideraçãoes gerais sobre a relevância do tema desta 

tese, do ponto de vista científico, fazendo-se referência a questões relevantes relacionadas 

com a saúde. São introduzidos conceitos sobre contaminantes ambientais, como é o caso dos 

contaminantes orgânicos emergentes (ECOs) nos quais estão incluídos os parabenos. Faz-se 

uma alusão geral à sua ocorrência no Ambiente em geral, às propriedades gerais dos 

parabenos e aos seus potenciais efeitos nos seres vivos, e em particular no Homem.  

O capítulo 2 é essencialmente composto por revisão bibliográfica. Neste capítulo 

apresentam-se as propriedades físicas, químicas e biológicas dos parabenos. Faz-se uma 

alusão às suas aplicações na indústria e à sua ocorrência natural e antrópica no ambiente. 

Referem-se os principais órgãos onde ocorre o metabolismo dos parabenos, os principais 

processos metabólicos e as variáveis que interferem no metabolismo dos mesmos. Este 
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capítulo contempla ainda referências acerca dos vários efeitos dos parabenos e termina com 

uma reflexão crítica sobre os efeitos estrogénicos destes compostos. 

No capítulo 3 descrevem-se os materiais, métodos e técnicas utilizadas nos trabalhos de 

pesquisa. Nele se encontram documentados os planeamentos experimentais e os ensaios 

laboratoriais realizados. 

No capítulo 4 apresenta-se um artigo de revisão, já publicado, realizado no início do 

desenvolvimento deste projeto, através do qual se obteve informação sobre o estado do 

conhecimento científico sobre parabenos e no qual se propõe uma possível associação entre 

os efeitos dos parabenos nas mitocôndrias e a infertilidade masculina. 

Desenvolver e validar um método para a quantificação dos parabenos nos tecidos de 

origem animal, constituiu uma outra fase do projeto do qual se dá conta no capítulo 5. 

Posteriormente, procedeu-se ao estudo in vitro dos efeitos dos parabenos em 

mitocôndrias de testículo de rato, encontrando-se, esta fase do trabalho, documentada no 

capítulo 6. 

O capítulo 7 consta do trabalho realizado para a avaliação dos efeitos dos parabenos na 

bioenergética mitocondrial em testículos e no stresse oxidativo nos principais órgãos de ratos 

da geração F1, descendentes de progenitoras expostas a diferentes concentrações de 

parabenos durante a gestação. 

No capítulo 8 apresenta-se um trabalho experimental no qual se pretendeu avaliar as 

eventuais alterações na atividade antioxidante e suscetibilidade oxidativa nos testículos de 

ratos, injetados subcutaneamente, durante 10 dias, com parabenos, com o objetivo de 

estabelecer uma comparação com os resultados obtidos na geração F1. Nestes animais, 

estudaram-se, ainda, os eventuais danos dos parabenos no DNA das células da linha 

germinativa, por aplicação do ensaio de cometa. 

O capítulo 9 apresenta discussão geral dos resultados de todos os trabalhos realizados. 

Neste capítulo confrontam-se os dados obtidos nas diferentes e/ou iguais metodologias e 

ensaios. 

No capítulo 10 apresentam-se as conclusões gerais de todo o trabalho desenvolvido e  

sugestões/perspetivas futuras. 

No capítulo 11 encontram-se listadas as referências bibliográficas. 
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1.2. OBJETIVOS 

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivos gerais e específicos: 

A) Avaliar os efeitos da exposição a parabenos em parâmetros que poderão condicionar a 

fertilidade masculina;  

A1) Estudar os efeitos diretos dos parabenos, em parâmetros do stresse oxidativo, em 

vários órgãos da geração F1 exposta a parabenos durante a gestação, através da 

avaliação da atividade do sistema antioxidante enzimático e não enzimático; 

A2) Avaliar os efeitos na bioenergética mitocondrial ao nível dos tecidos testiculares, 

na geração F1 exposta a parabenos durante a gestação; 

A3) Estudar os efeitos diretos dos parabenos, em parâmetros do stresse oxidativo, em 

testículos de ratos sexualmente maduros, através da avaliação da atividade do sistema 

antioxidante enzimático e não enzimático; 

A4) Avaliar o dano no DNA de espermatozoides de ratos expostos a parabenos, 

durante a fase de maturação.  

A5) Analisar, in vitro, os efeitos dos parabenos no tecido testicular, em parâmetros de 

respiração mitocondrial e na abertura do poro de permeabilidade transitória 

mitocondrial (PPTM) dependente de cálcio; 

A6) Estabelecer possíveis correlações entre os vários efeitos dos parabenos e a 

diminuição do potencial reprodutivo masculino; 

B) Otimizar um método de extração de parabenos em tecido animal, através de cromatografia 

gasosa GC-MS; 

C) Discutir evidências de segurança e insegurança dos parabenos e seus efeitos nos 

organismos vivos. 
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2.1. PROPRIEDADES DOS PARABENOS 

2.1.1. Propriedades Químicas e Físicas 

Os parabenos ou hidroxiparabenos são um grupo de ésteres alquilo ou arilo do ácido p-

hidroxibenzóico, distinguindo-se, estruturalmente, uns dos outros pelo comprimento e 

ramificação da sua cadeia lateral tal como se indica na figura 2.1. 

 

 

 

 

Figura 2.1: Estrutura química dos parabenos e ácido 4-hidroxibenzóico. A) Metilparabeno (MP), B) 

Etilparabeno (EP), C) n-Propilparabeno (PP), D) Isopropilparabeno (iPP), E) n-Butilparabeno (BP), F) 

Isobutilparabeno (iBP), G) Benzilparabeno (BzP), H) Ácido parahidroxibenzóico ou p-hidroxibenzóico 

(PABA). 

 

Os parabenos são sintetizados através da reação de esterificação do ácido p-

hidroxibenzóico com um álcool na presença de um catalisador em meio ácido (Soni et al., 

2001), assim, por exemplo, o metilparabeno é obtido pela reação do ácido p-hidroxibenzóico 

com metanol. Reversivelmente, em meio muito ácido, estes ésteres sofrem hidrólise ácida 

originando o ácido p-hidroxibenzóico e o álcool correspondente. Além da hidrólise ácida, 

também sofrem hidrólise alcalina (Soni et al., 2005) e as suas soluções aquosas apresentam 

valores de pH muito elevados (Kroflic et al., 2012). 

Os parabenos apresentam valores de pKa elevados, próximo de 8, sendo, por este 

motivo, classificados como ácidos fracos (Gurtler e Jin, 2012). Apresentam-se, geralmente, 

sob a forma de pequenos cristais incolores ou pós cristalinos (Soni et al., 2001) diferindo as 



Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

 

  

12 

 

  

suas estruturas cristalinas no que diz respeito à presença/ausência de planos de deslizamento 

(Feng e Grant, 2006). Enquanto o metilparabeno não possui nenhum plano de deslizamento 

na sua estrutura cristalina, o etil, o propil, e o butilparabeno possuem planos de deslizamento 

com ligações de hidrogénio entre as moléculas pertencentes a um mesmo plano de 

deslizamento, mas não entre planos (Fig. 2.2.) (Giordano et al., 1999; Feng e Grant, 2006).  

 

 

Figura 2.2: Estruturas cristalinas de (A) metil, (B) etil, (C) n-propil, e (D) n-butil-4-hidroxibenzoato (parabenos) 

possuindo ligações de hidrogénio. O metilparabeno não mostra planos de deslizamento, e as moléculas estão 

ligadas por uma rede de ligações de hidrogénio. O etil, propil e butil mostram planos de deslizamento, com 

ligações de hidrogénio que ligam as moléculas dentro do plano de deslizamento, mas não entre  planos diferentes 

(Feng e Grant, 2006). 

 

Os parabenos etil e propil são isoestruturais, pois cristalizam no mesmo grupo espacial 

com dimensões de célula unitária muito semelhantes (Feng e Grant, 2006). 

A presença destes planos de deslizamento nas estruturas cristalinas nos parabenos 

favorece a deformação plástica dos cristais durante a compactação e, portanto, produz 

compactos de maior força de tração, conferindo-lhes boa compatibilidade com os insumos das 

formulações em que são utilizados, revestindo-se, estas propriedades, de particular 

importância na indústria farmacêutica (Feng e Grant, 2006). 

Os parabenos possuem um elevado coeficiente de partição óleo/água, diminuindo a 

solubilidade em água com o aumento do comprimento da cadeia do grupo éster (Darbre et al., 
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2004a) , mas, mesmo os de maior comprimento de cadeia alquílica, são suficientemente 

solúveis em água para produzir uma concentração eficaz na fase aquosa. Contrariamente, a 

lipossolubilidade é proporcional ao aumento do comprimento da referida cadeia (Soni et al., 

2001). Desta forma, dos quatro parabenos mais utilizados (MP, EP, PP e BP) o BP é o menos 

solúvel em água mas o mais lipossolúvel e o que apresenta maior capacidade antimicrobiana, 

no entanto, é, também, o mais tóxico (Soni et al., 2005; Taxvig et al., 2008b). 

A sua solubilidade quer em água quer em óleo permite que sejam facilmente absorvidos 

pela pele, sendo o seu potencial de absorção percutânea influenciado pela distribuição de 

fases óleo/água das formulações, que por sua vez pode ser alterado pela adição de surfatantes 

(Oishi, 2004). 

Em soluções aquosas, a solubilidade dos parabenos diminui quando utilizados em 

conjunto. O propilparabeno, quando testado juntamente com metil, butil, e etilparabeno, 

revela uma diminuição na solubilidade de aproximadamente 50%, em comparação com o 

valor de solubilidade revelado quando testado individualmente. Diagramas de fases, obtidos 

das soluções binárias de seis parabenos estudados, mostraram que a combinação 

propilparabeno-etilparabeno é a única que forma soluções sólidas quase ideais, perto da 

temperatura de fusão, o que se explica pela isoestruturalidade cristalina existente, apenas, 

entre estes dois parabenos (Giordano et al., 1999). 

A capacidade de adsorção destes ésteres de alquilo, aumenta com a diminuição da sua 

polaridade na ordem BP> PP> EP> MP (butil-, propil-, etil-, e metil-parabeno, 

respetivamente) pelo que o BP, sendo o menos polar e o menos solúvel em água, será por isso 

o que apresenta maior poder de adsorção (Chin et al., 2010). 

Os parabenos em geral, na sua forma pura, apresentam baixa reatividade, são incolores, 

inodoros (ligeiro cheiro a queimado), insípidos, estáveis ao ar e ao longo de uma larga gama 

de pH, higroscópicos, e resistentes à hidrólise em água quente e fria (Alexander et al., 1978; 

Routledge et al., 1998). Têm uma baixa tendência para a absorção nos plásticos e outras 

embalagens comummente usadas, não descoloram nem endurecem formulações e à 

temperatura ambiente não são voláteis (Handa et al., 2006; Cheng et al., 2012).  

Adicionalmente, sumarizam-se na tabela 2.1. mais algumas das principais propriedades 

físicas e químicas dos parabenos. 

 

Tabela 2. 1: Propriedades físicas e químicas dos principais parabenos (Andersen e Larsen, 2013). 
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2.2.2. Propriedades Biológicas 

O ácido p-hidroxibenzóico (PABA) é um precursor na síntese das ubiquinonas 

(coenzima Q), (Dewick, 1995) em plantas, animais, microrganismos e fungos 

(Lutkebrinkhaus et al., 1984; Yamamoto et al., 1989; ; Sul e Kaneshiro, 2001; Dixson et al., 

2011) participando em diversas etapas da sua biossíntese. Dado que a ubiquinona é essencial 

para o processo de oxidação fosforilativa em todos os organismos que respiram, considera-se, 

então, um componente vital nestes processos bioquímicos. In vitro, mitocôndrias isoladas de 

várias espécies de plantas, foram capazes de formar compostos, intermediários quinóides, 

quando na presença de PABA exógeno e endógeno (Lutkebrinkhaus et al., 1984).  

Por outro lado, todos os parabenos podem interferir adversamente com a estabilidade 

das membranas e vários parâmetros do metabolismo celular (Freese et al., 1973; Nes e 

Estrutura geral 

 

 

Nome EC 
Metil-4-

hidroxibenzoato 

 

Etil-4-

hidroxibenzoato 

Propil-4-

hidroxibenzoato 

Butil-4-

hidroxibenzoato 

Estado físico 

Cristais 

incolores ou pó 

branco 

cristalino 

Pequenos 
cristais 

incolores, 

ou em pó 

Cristais brancos 

Pequenos 
cristais 

incolores, ou 

em pó 

 

Ponto de fusão 

 

131°C 116 °C 96-97 °C 68-69 °C 

Ponto de ebulição 270-280°C 297-298 °C 
Dados não                                         

encontrados 
Dados não 

encontrados 

Pressão de vapor 
2.37 x 10-4 

mm Hg 

9.29 x 10-5 

mm Hg 

5.55 x 10-4 
mm Hg 

1.86 x 10-4 mm 
Hg 

Solubilidade em água 

(mg/L) 

2.50 x 103 

mg/L 

8.85 x 102 

mg/L 
5.00 x 102 

mg/L 

2.07 x 102 

mg/L 

Constante de Dissociação pKa = 8.4 pKa = 8.34 pKa = 7.91 

 

pKa = 8.47 

 

 

Fórmula Molecular 

 

C8H8O3 C9H10O3 C10H12O3 C11H14O3 

Massa Molar 

(g/mol) 
152.05 166.06 180.08 

 

194.09 
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Eklund, 1983; Ma e Marquis, 1996). Tanto o ácido p-hidroxibenzóico como os seus ésteres 

apresentam propriedades biocidas, especialmente, em microrganismos. Esta atividade 

antimicrobiana pode ocorrer tanto na forma dissociada destes compostos como na não 

dissociada, embora pareça apresentarem maior atividade nesta última, sendo, também, nessa 

forma que penetram nas membranas celulares dos microrganismos (Soni et al., 2002; Soni et 

al., 2005).  

Numa ou noutra forma (dissociada ou não dissociada) a ação dos parabenos estende-se a 

uma vasta gama de seres, desde sésseis, plantónicos, fungos como C. Albicans, (Steczko et 

al., 2009) até às bactérias, no entanto, comparando a sua ação entre bactérias e fungos, eles 

são mais eficazes contra estes últimos (Neves et al., 2009). Relativamente à sua atividade 

antibacteriana, esta difere de acordo com o tipo de bactéria, sendo maior em bactérias Gram-

positivas (Fransway, 1991; Rietschel e Jr, 2001).  

A atividade dos parabenos é maior quando combinados entre si ou com outras classes 

de compostos, em virtude do seu efeito sinérgico, como comprovado com PP e o MP quando 

usados conjuntamente, in vitro, na formação de biofilmes maduros de C. albicans e de células 

planctónicas (Miceli et al., 2012). Também, a combinação de PP com o fluconazol causou 

uma redução até 70% no crescimento C. albicans e de células plantónicas. Uma explicação 

para o aumento da ação conjunta destes dois compostos é a de que a atividade do PP facilitou 

a absorção do fluconazol ao nível da membrana, aumentando assim a sua ação (Scott et al., 

1995). Assim, os parabenos apresentam uma dupla ação adversa nos sistemas biológicos, 

vendo-se, deste modo, aumentado o seu efeito quer por ação direta quer indireta. Outra 

característica muito importante dos parabenos, e que lhe proporciona uma ação 

antimicrobiana tão eficaz, é a de poderem atuar numa larga gama de valores de pH. O 

propilparabeno, por exemplo, revelou-se muito eficaz na sensibilização de Salmonella à 

pasteurização térmica, em clara de ovo, a valores de pH até 8,9 (Gurtler e Jin, 2012). 

 Além da sua ação antimicrobiana, os parabenos, e, em particular o propilparabeno, têm, 

também, propriedades antioxidantes (Ivanovic et al., 1995; Passone et al., 2007). O 

propilparabeno, quando utilizado no controlo da contaminação com ocratoxina A (micotoxina 

cancerígena, que surge em amendoim e produtos derivados) produzida pelo Aspergillus nigri, 

inibiu a taxa de crescimento deste e a respetiva diminuição da produção de ocratoxina, sendo 

esta inibição dependente da concentração deste parabeno. Às concentrações de 5, 10 e 20 

nmol/L de PP as estirpes não foram capazes de atingir a fase exponencial e a produção de 

ocratoxina A foi completamente inibida (Barberis et al., 2009). 
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Os parabenos poderão ter, também, propriedades antigénicas no entanto os mecanismos 

de ação não estão ainda bem esclarecidos (Fukugasako et al., 2003). 

Relativamente às suas propriedades tóxicas (que serão mais extensivamente abordadas 

no capítulo 2.7.1), estas são consideradas moderadas segundo alguns autores (Handa et al., 

2006; Cheng et al., 2012) pelo facto de os parabenos terem uma semivida curta, devido a 

serem metabolizados e excretados através da urina num intervalo de tempo relativamente 

curto (Kadry et al., 1995; Hissink et al., 1997; Moss et al., 2000; Ye et al., 2006) todavia não 

existe consenso quanto ao período de tempo que os parabenos poderão permanecer nos 

organismos. 

 

 

2.3. APLICAÇÕES DOS PARABENOS 

O uso generalizado dos parabenos deve-se às suas propriedades físico-químicas e 

biológicas, já mencionadas, traduzidas na sua relativa baixa toxicidade, ampla inércia, pH 

neutro, sem efeito de descoloração ou de endurecimento, ausência de efeitos irritantes, na 

generalidade (Sabalitschka, 1969; Smaoui e Ben Hlima, 2012). 

A sua utilização e eficiência como conservantes está intrinsecamente relacionada com 

três fatores: efeito do pH, efeito do grau de dissociação do ácido (pKa) e ação específica 

como agente antimicrobiano, devendo-se ter em conta, aquando da sua aplicação, o nível 

inicial de contaminação microbiológica, uma vez que alguns conservantes, quando utilizados 

em baixas concentrações, podem ser metabolizados pelos próprios microrganismos onde 

deveriam atuar (Antunes e Canhos, 1983; He et al., 2012). Este aspeto é muito importante, 

pois a atividade antimicrobiana é a razão pela qual estes compostos assumem particular 

relevância de entre os conservantes utilizados na indústria. 

Habitualmente, são usados em combinação, por forma a maximizar o seu efeito (Panusa 

e Gagliardi, 2008) pelo facto da sua atividade antimicrobiana aumentar com o comprimento 

do grupo alquilo e a sua solubilidade diminuir na razão inversa (Pedersen et al., 2007). Além 

disso, o seu efeito sinérgico permite-lhes atuar sobre uma maior gama de microrganismos 

(Soni et al., 2001) conferindo, assim, uma maior proteção dos produtos em que são aplicados. 

A sua aplicação como conservantes iniciou-se há várias décadas, tendo sido 

introduzidos na indústria farmacêutica, desde 1920, em medicamentos sistémicos (Hossaini et 

al., 2000) e, apesar das preocupações levantadas com a sua segurança, a Agência Europeia de 
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Medicamentos (EMA) continua, ainda hoje, a aceitar o seu uso, isoladamente ou em 

combinação, dentro de determinadas concentrações. Por exemplo, é aceite uma mistura de 

metilparabeno e propilparabeno de 0,015 a 0,2% e 0,02 a 0,06% respetivamente, já uma 

mistura de etil e butilparabeno só é aceite em gamas abaixo destas (EMA, 2013). 

Estudos relativos à utilização de parabenos, realizados nos anos 80 e 90, estimaram que 

estes eram usados em 13200 formulações cosméticas diferentes (Elder, 1984). Em 1987, mais 

de 7000 kg de parabenos foram utilizados em produtos cosméticos e de higiene pessoal, 

verificando-se que o seu uso foi sempre aumentando desde que começaram a ser utilizados 

(Soni et al., 2005). Num dos estudos realizados em 215 cosméticos, 77% continham entre 

0,01% a 0,87% de parabenos, com um máximo 0,32% de metil e propilparabeno, 0,19% de 

etilparabeno, e 0,07% butil e benzilparabeno (Rastogi et al., 1995a). Estudos mais recentes 

demonstraram o uso destes compostos em grande escala, sendo que num dos estudos 

realizados o metilparabeno estava presente em 98% e 88%, o propilparabeno em 67% e 50%, 

em cosméticos e medicamentos respetivamente, enquanto o etilparabeno e butilparabeno 

apareceram só esporadicamente (Hojerová et al., 2013). 

O diagrama de Venn (Fig. 2.3) elaborado com base nos resultados duma investigação, 

realizada na Alemanha, em que se analisaram as concentrações de parabenos em produtos de 

cuidados pessoais (cremes, loções, perfumes etc.), à venda no mercado, ilustra bem a 

quantidade de produtos que contêm parabenos. 
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Figura 2.3: Diagrama de Venn que ilustra a co-ocorrência de cinco diferentes parabenos (butilparabeno, 

etilparabeno, isobutilparabeno, metilparabeno, e propilparabeno) em todas as categorias de produtos. Os 

números nas áreas não sobrepostas representam ocorrência simples e os das áreas de intercessão indicam a 

frequência de coocorrência. Por exemplo, todos os cinco parabenos foram identificados em 499 produtos (na 

zona central ocorre a sobreposição dos cinco domínios). (Uter et al., 2014). 

 

Entre os parabenos mais utilizados encontram-se o metilparabeno (código E-218) e o 

seu sal de sódio (E-219), o propilparabeno (E-216) e o respetivo sal de sódio (E-217), o 

etilparabeno (E-214) e o seu sal de sódio (E-215) e, finalmente, o butilparabeno e o seu sal de 

sódio. 

Além da sua utilização como conservantes em cosméticos, e todo o tipo de alimentos, 

produzidos industrialmente (Kannathasan et al., 2011; Silva et al., 2011) eles são utilizados, 

de acordo com as suas características específicas, para outros fins. Relativamente ao 

metilparabeno, este pode ser utilizado também como inseticida devido às suas propriedades 

larvicidas reveladas em algumas espécies de mosquitos como o C. quinquefasciatus e A. 

Aegypti (Kannathasan et al., 2011). 

O propilparabeno, um dos parabenos mais amplamente utilizado (Davidson et al., 

2005), por ser um dos mais fungistáticos é, frequentemente, aplicado em produtos 

farmacêuticos que incluem lubrificantes íntimos, espermicidas, colírios (Good Guide, 2010; 

Kluk e Sznitowska, 2014) supositórios, anestésicos, soluções injetáveis e anticoncepcionais 
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(Soni et al., 2005). É também usado em produtos para a prevenção da corrosão de metais 

(Zhao et al., 2012). 

No que se refere ao etilparabeno, este possui capacidade antimicrobiana superior à do 

metil mas inferior à do propilparabeno, e é usado como um desinfetante de largo espetro de 

bactérias Gram-negativas, leveduras, e bolores, sendo frequentemente aplicado em molhos e 

na produção de cerveja (Lin et al., 2002) e, em geral na indústria farmacêutica (Cai et al., 

2011). 

 De entre os parabenos mais usados, o butilparabeno é o que apresenta maior toxicidade 

e por isso é menos utilizado que os três parabenos anteriormente mencionados. É utilizado 

como conservante, bactericida, em produtos de beleza e medicamentos (Zhao et al., 2012). 

Também o metabolito dos parabenos, o ácido p-hidroxibenzoato (PABA) é amplamente 

usado, nomeadamente na indústria elétrica e química, como um material para a produção de 

polímeros do tipo de cristal líquido (Peng et al., 2006). 

Finalmente, devido às suas propriedades antifúngicas, os parabenos são utilizados no 

fabrico dos mais diversos tipos de papel (Neves et al., 2009; Liao e Kannan, 2014) e na 

produção de cigarros (Merckel e Pragst, 2007) para evitar a sua biodeterioração. 

 

 

2.4. PARABENOS NO AMBIENTE 

2.4.1. Ocorrência natural  

Na natureza o ácido p-hidroxibenzóico e os parabenos são constituintes naturais de 

alguns seres vivos sendo por eles sintetizados, sabe-se que, por exemplo, o ácido p-

hidroxibenzóico é sintetizado a partir da degradação da cadeia lateral de ácidos cinâmicos 

(Dewick, 1995). Têm sido extraídos a partir de tecidos vegetais ou dos seus produtos, como 

frutos (morangos, groselha preta, amora, pêssego, uvas), em legumes e grãos (cevada, cebola, 

cacau em grão, baunilha) sumos naturais, vinho, vinagre de vinho (Goodwin et al., 1979; 

Peng et al., 2006).  

O metilparabeno foi identificado em sumos naturais de maracujá-amarelo, vinho afetado 

por Botrytis cinerea P. (fungo da podridão branca), e em baunilha Bourbon (Ali et al., 1998) e 

é um componente da geleia real fresca (Ishiwata et al., 1995).  

O propil- e metilparabeno foram isolados a partir de amoras silvestres escandinavas, 

juntamente com ácido benzóico, ácido sórbico, ácido salicílico, ácido 2-hidroxibenzóico. O 
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PP e o MP estavam presentes em quantidades de 1 mg/100 g de amora, o que provavelmente 

justificará a maior resistência destes frutos à deterioração microbiana (Baardseth e Russwurm, 

1978). Por sua vez, o propilparabeno foi o único parabeno identificado na parte aérea da 

planta Stocksia brahuica (Família: Sapindaceae) (Ali et al., 1998). 

O etil- e o metilparabeno foram identificados noutros vegetais e/ou apenas nas suas 

cascas, como por exemplo nas de batata (Goodwin et al., 1979; Peng et al., 2006). O MP 

ocorre, também, naturalmente em plantas como Psoralea corylifolia (Qiu et al., 2011), foi 

isolado a partir do extrato de folhas de Vitex trifólia e tem sido extraído de V. agnus-castus 

(Choudhary et al., 2009), Lactuca indica (Wang et al., 2003), Trollius ledebouri (Zou e Yang, 

2005) e Peltostigma guatemalense (Cuca et al., 2009). Pianaro e colaboradores (2007) 

extraíram este composto a partir de Spathodea campanulata que mostrou apresentar atividade 

antifúngica contra Cladosporium herbarum.  

Também no Reino Animal têm sido identificados parabenos nos tecidos ou nas 

secreções (Goodwin et al., 1979; Peng et al., 2006). O metilparabeno foi identificado em 

mamíferos, nomeadamente, em secreções vaginais de cadelas em cio, o que levou a concluir 

que entraria na composição de feromonas desta espécie animal, provavelmente como um 

componente antibacteriano (Goodwin et al., 1979).  

O MP foi também identificado em insetos, mais precisamente nas secreções glandulares 

de Dytiscus, o besouro amarelo (Schildknecht et al., 1970) e nas secreções defensivas da 

glândula ventral abdominal de insetos (machos adultos) do género Leptoglossus e outras 

espécies afins (Aldrich et al., 1979). Perkins e colaboradores (1990) descobriram que os 

extratos glandulares da mosca da fruta asiática (Dacus albistrigatus) eram ricos em 

metilparabeno, e o extrato glandular da Dacus zeugodacus sp. continha 66% de etilparabeno, 

do total de parabenos presentes. Análises realizadas na mosca do melão, Dacus cucurbitae, 

revelaram que, de todos os parabenos presentes, o etilparabeno era o principal componente.  

Também em moluscos gastrópodes terrestres se encontra este tipo de compostos. O 

ácido p-hidróxibenzoico foi também identificado numa espécie de caracol a Polyalthia 

nemoralis (Lu et al., 2011). 

Na Natureza, em geral, os parabenos são produzidos por várias estirpes de bactérias, 

tendo sido quantificada uma produção de 10 mg/L de PABA e dos ésteres butil e 

heptilparabeno, por bactérias marinhas pertencentes ao género Microbulbifer, como a A4B – 

17 (Peng et al., 2006).   
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Uma ampla variedade de parabenos naturais, incluindo quatro novas estruturas e os já 

conhecidos etil e butilparabenos, foram obtidos de uma cultura da estirpe bacteriana 

Microbulbifer sp., isolada dos calcários da esponja marinha Leuconia nivea. Foi avaliada a 

sua atividade antimicrobiana em Staphylococcus aureus e revelou-se superior à dos 

compostos sintéticos comerciais metil e propilparabeno, geralmente usados como 

conservantes antimicrobianos. Revelaram ainda um efeito bacteriostático e bactericida contra 

Bacillus sp. e Planococcus sp., Gram-positivas isoladas em esponjas (Quevrain et al., 2009). 

O ácido p-hidroxibenzóico é produzido por bactérias a partir do corismato com 

intervenção da enzima corismato piruvato-liase que converte diretamente corismato a ácido p-

hidroxibenzóico em Microbulbifer tuberculosis (Stadthagen et al., 2005).   

Além de vegetais, insetos mamíferos e bactérias, os parabenos foram também 

identificados em extrato de levedura (Goodwin et al., 1979; Peng et al., 2006).  

 

 

2.4.2. Ocorrência antrópica 

Durante a última década, o impacto da poluição química deixou de estar centrado quase 

exclusivamente nos poluentes convencionais, especialmente os pesticidas altamente tóxicos e 

cancerígenos e outros contaminantes industriais que exibem persistência no ambiente, e 

passou a abranger outro grupo diverso de substâncias químicas bioativas, potenciais poluentes 

ambientais, incluindo parabenos, os quais têm sido detetados através de vários métodos 

analíticos (Stan e Linkerhagner, 1992; Stan et al., 1994; Daughton e Ternes, 1999; Halling-

Sorensen et al., 1998; Ternes, 2007; Suetterlin et al., 2008). 

De um modo geral, os poluentes e os seus metabolitos podem ser continuamente 

introduzidos no ambiente aquático como misturas complexas, através de numerosas vias, mas 

principalmente por efluentes industriais e urbanos, tratados e não tratados. Esta é uma 

situação problemática pois provoca inevitavelmente a contaminação dos ecossistemas 

aquáticos e terrestres, contribuindo para o incremento da contaminação na biosfera, uma vez 

que entram nas cadeias tróficas devido à bioampliação e bioacumulação, sendo 

ambientalmente persistentes e bioativos (Peck, 2006; Mackay e Barnthouse, 2010). 

Os parabenos acumulam-se em componentes gordos dos tecidos do organismo. de uma 

maneira semelhante à de outros poluentes lipofílicos (Jan et al., 1978; Sonawane, 1995;  

Hardell et al., 1996; Darbre, 1998; Guttes et al., 1998; Stellman et al., 2000) e, mesmo que 
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detetados em baixas concentrações (Canosa et al., 2007), os seus efeitos podem representar 

um risco maior do que o previsto, com possíveis implicações para os seres vivos. Com efeito, 

os contaminantes, devido ao potencial bioacumulativo, mesmo em baixas concentrações, 

podem produzir efeitos contínuos, mesmo que indetetáveis, em organismos aquáticos o que 

pode ser particularmente preocupante, porque os efeitos podem acumular-se tão lentamente 

que mudanças importantes possam passar despercebidas, atribuindo-se, o seu nível 

cumulativo à adaptação natural ou sucessão ecológica (Daughton e Ternes, 1999; Daughton e 

Ternes, 2000). Neste contexto, embora a toxicidade aguda dos parabenos seja considerada, 

por alguns autores, baixa, a contínua introdução destes compostos em grandes quantidades em 

efluentes (industriais/urbanos), com e sem tratamento, e diretamente nas águas de recreio, 

poderá, de uma forma quase despercebida numa primeira abordagem, pôr em risco os 

organismos aquáticos (Gonzalez-Mariño et al., 2011a). 

O facto de nos últimos anos, estes compostos serem caracterizados como poluentes 

emergentes, com uma presença ubíqua no ambiente, e dado o prognóstico negativo sugerido 

por alguns dados relativos aos efeitos dos parabenos, levou à realização de vários trabalhos, 

em vários locais do globo, no sentido de detetar e quantificar estes compostos no ambiente. 

Assim, têm sido detetados parabenos, com muita frequência, não só nos afluentes mas 

também nos efluentes de estações de tratamento de águas residuais (Lee et al., 2005; Canosa 

et al., 2006a; Gonzalez-Mariño et al., 2009). Esta constatação remete para o problema da não 

total remoção destes contaminantes e consequente perigo para os organismos aquáticos, uma 

vez que as ETARs devolvem aos cursos de água parte da contaminação. Desta forma, toda a 

água superficial, rios, lagos, etc. acaba por ser contaminada (Benijts et al., 2004; Kasprzyk-

Hordern et al., 2008; Jonkers et al., 2009; Ramaswamy et al., 2011b; Renz et al., 2013) sendo 

esta contaminação bastante elevada em alguns casos, como os registados na China, em que se 

detetaram concentrações de MP e PP de 1,062 µg /L e 3,142 µg /L, respetivamente (Peng et 

al., 2008). É de ressaltar que estas concentrações foram bastante próximas das encontradas em 

amostras de afluentes de ETARs em Espanha (5,1 e 1,3 µg/L de MP e PP, respetivamente) 

(Gonzalez-Mariño et al., 2009) e no Canadá, 2,43 µg/L (Lee et al., 2005). 

Pela análise dos dados existentes na literatura conclui-se que o tipo e as concentrações 

de parabenos que têm sido detetados no ambiente, nomeadamente, nas águas superficiais e 

águas residuais são semelhantes nalguns países, mas muito diferentes em relação a outros. 

Nesta análise, devem ser consideradas variáveis antropológicas, relacionadas com a cultura 

dos próprios países tais como o estilo de vida das populações, o índice de desenvolvimento 
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dos mesmos e que reflete, por exemplo, a sofisticação nos processos de tratamento de água, a 

densidade populacional das cidades banhadas pelos rios em que são feitas as análises, e 

ambientais como o grau de resiliência do ambiente associada, por exemplo, à biodegradação 

(Madsen, 1991). 

Os parabenos lançados no meio ambiente, ao atingirem as águas superficiais, 

contaminam, consequentemente, as águas subterrâneas, principalmente em regiões em que a 

sua recarga, além de se fazer naturalmente através da infiltração da precipitação, também se 

faz artificialmente a partir de águas residuais o que constitui uma fonte de contaminação. Em 

alguns casos, o tempo de residência destas águas é curto não permitindo a sua depuração, pelo 

que irá ocorrer contaminação dos corpos de água adjacentes, assim como dos cursos hídricos 

superficiais por elas alimentados. Este problema ocorre em muitas regiões, especialmente 

naquelas onde o tratamento das águas não é eficientemente controlado, é rudimentar ou 

inexistente (Silvia e Barceló, 2008, 2009; Lapworth et al., 2009; Lewandowski and 

Nuetzmann, 2011; Lewandowski et al., 2011), podendo também ocorrer em locais onde é 

considerado adequado (Caliman e Gavrilescu, 2009; Houtman, 2010; Murray et al., 2010; Pal 

et al., 2010; Stuart et al., 2012; Stuart et al., 2014) o que representa uma ameça global à água 

potável. 

Do tratamento de águas residuais resultam lamas, as quais, tal como as águas tratadas, 

contêm parabenos (Nieto et al., 2009; Viglino et al., 2011; Perez et al., 2012) o que constitui 

mais uma via de disseminação destes compostos. Os seis parabenos mais comumuente usados 

MP, EP, PP, BP, BzP e heptilparabeno (HP), foram detetados em sedimentos superficiais e 

profundos, e em lamas de ETARs coletadas a partir de vários locais nos Estados Unidos 

(EUA), Japão e Coreia, tendo sido encontradas correlações positivas e significativas, entre as 

concentrações análogas de parabenos em sedimentos e lamas, o que sugere a existência de 

uma origem similar para estes compostos (Liao et al., 2013a). 

A utilização de lamas para melhorar as propriedades físico-químicas dos solos e a sua 

fertilidade apresenta-se como uma alternativa ao uso de adubos, economicamente atraente, 

pelo que são frequentemente utilizadas. Com esta prática aumenta a contaminação dos solos 

agrícolas, decorrente da transferência dos parabenos contidos nestas lamas para as áreas em 

que são aplicados (Tadeo et al., 2012). Esta prática, pode conduzir a uma potencial 

acumulação destes compostos em plantas, o que poderá não só provocar vários danos, como 

até inibir o seu crescimento (Wu et al., 2010), à semelhança do que ocorreu em Allium cepa, 
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in vitro, em que o PP apesar de não revelar genotoxicidade, inibiu o crescimento das raízes ao 

interferir com as divisões mitóticas (Herrero et al., 2012).  

Resultados positivos, no que se refere à contaminação de plantas por parabenos 

presentes em solos fertilizados por lamas, também foram obtidos num estudo de campo, o 

qual seguiu uma prática agrícola que determinava um intervalo de tempo de um ano entre o 

tratamento dos solos e a cultura dos vegetais para consumo humano. Apesar das baixas 

concentrações detetadas nos cultivares, estes resultados, são indicadores de um perigo real de 

contaminação, na medida em que as condições de cultivo utilizadas, neste estudo, não são 

representativas das práticas agrícolas mais comuns na agricultura intensiva, em que o solo não 

fica em repouso, o que significa que ocorrerá uma maior contaminação das plantas. Um ano é 

tempo suficiente para que ocorra perda de resíduos por lixiviação e degradação dos 

contaminantes (Sabourin et al., 2012). Os resultados deste estudo vieram confirmar os dados 

obtidos noutros trabalhos anteriormente realizados (McClellan e Halden, 2010; Walters et al., 

2010).  

Sendo a água um transportador de poluentes, esta constitui mais um veículo de 

contaminação de todo o tipo de solos, desde os de jardim (Casas et al., 2011) aos agrícolas 

(Viglino et al., 2011), nos quais os parabenos estão presentes em maior ou menor 

concentração.  

Assim, a contaminação das plantas por parabenos pode decorrer não só da 

contaminação dos solos pelas lamas utilizadas, mas também pela rega, como confirmado em 

vegetais cultivados em condições hidropónicas, em estufas e em solos irrigados com águas 

residuais, à semelhança do que acontece com outros contaminantes (Eggen et al., 2010; 

Herklotz et al., 2010; Jones-Lepp et al., 2010; Redshaw et al., 2008; Wu et al., 2010). 

Os sedimentos aquáticos também contêm parabenos (Viglino et al., 2011). A análise de 

amostras de sedimentos de praias revelaram concentrações consideráveis de MP e BP (Núñez 

et al., 2010; Perez et al., 2012), estando o BP presente em concentrações consideráveis (377 

ng/g de peso seco) (Delgado et al., 2012), tendo sido a sua presença atribuída ao uso intensivo 

de protetores solares, nestas áreas.  

Os dados disponíveis na literatura mostram que os parabenos MP, EP, PP e BP são 

detetados mais frequentemente em praticamente todos os ambientes naturais do que outros, 

por serem os mais utilizados. Esses parabenos são relativamente menos lipofílicos, do que 

outros de cadeia lateral com maior tamanho, portanto, menos tóxicos, representando por isso 

um menor risco ecológico, quando comparados com os mais lipofílicos (Rastogi et al., 
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1995a). No entanto, o problema para o Meio Ambiente subsiste, e advém da quantidade e da 

constância em que eles se encontram, principalmente na água (Canosa et al., 2006b) e, 

também, das transformações químicas e físicas que ocorrem na sua interação com outros 

compostos aí existentes, ou das transformações que sofrem por ação de agentes físicos como 

raios ultravioleta ou de agentes químicos usados em processos de tratamento de água. 

Alguns tratamentos químicos realizados em ETARS promovem a formação de 

derivados halogenados que possuem tempos de meia-vida significativamente superiores aos 

dos parabenos que os originaram (Gonzalez-Mariño et al., 2011b). Para além disso, foi 

verificada a coexistência de concentrações significativas dos parabenos e seus derivados 

clorados, em amostras de água de esgoto e de piscinas (Canosa et al., 2006b; Terasaki e 

Makino, 2008) tendo sido sugerido que nos tratamentos com cloro, os parabenos reagem com 

este elemento químico livre, originando vários subprodutos halogenados, que são ainda mais 

persistentes e estáveis do que os compostos que os originaram (Haman et al., 2015). 

Estes derivados halogenados revelaram-se consideravelmente mais tóxicos para 

organismos aquáticos, tais como Daphnia magna, do que os compostos que lhe deram origem 

(Terasaki et al., 2009b). Esses compostos halogenados podem, também, formar-se por reação 

dos parabenos, contidos nos produtos de cuidados pessoais usados diariamente, com o cloro 

residual da água da torneira. Posteriormente, estes subprodutos podem entrar no ambiente 

aquático através da água de esgoto podendo subsistir no ambiente tempo suficiente para 

causar efeitos adversos, uma vez que são altamente resistentes a processos oxidativos (Canosa 

et al., 2006b).  

Para além das transformações já referidas, os parabenos sofrem outras alterações no 

ambiente. Entre as mais importantes encontram-se as realizadas pela radiação solar e pelos 

processos biológicos responsáveis pela decomposição natural de poluentes nas águas de 

superfície. A radiação solar pode induzir, direta e indiretamente, processos que levam à 

decomposição de poluentes naturais e antropogénicos, principalmente por oxidação (Zepp et 

al., 1995; Bailey et al., 2002). A foto-oxidação direta pode ocorrer por fotólise dos compostos 

alvo sem intervenção de outros compostos, e a indireta por intermédio de substâncias que 

absorvem a radiação visível e formam espécies reativas de oxigénio (ROS) que 

posteriormente provocam a decomposição de poluentes e da matéria orgânica dissolvida. 

Essas substâncias (ácidos húmicos e riboflavina) podem ocorrer conjuntamente na água com 

os contaminantes, e, na presença de oxigénio, são capazes de formar radicais hidróxilo, 



Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

 

  

26 

 

  

oxigénio singleto e anião superóxido, que reagem com as substâncias orgânicas existentes no 

meio aquático (Barbieri et al., 2008; Hansen et al., 2009).  

Alguns dos parabenos, os que apresentam maior índice de toxicidade, como o 

benzilparabeno são moderadamente fotodegradáveis e outros, como o n- e iso-butilparabeno, 

são estáveis à luz solar. Porém, ambos são moderadamente persistentes em meio aquoso 

(Yamamoto et al., 2007a; Yamamoto et al., 2007b). Outros parabenos, considerados menos 

tóxicos, como o metilparabeno revelam-se facilmente fotodegradáveis na presença de 

complexos de Fe (III)-citrato e ácidos carboxílicos  (Feng et al., 2014). 

Além da água e dos solos, também o ar, quer o do interior das habitações quer o do 

exterior, contém parabenos e, à semelhança de outros desreguladores endócrinos, as 

concentrações deste, no ar do interior dos edifícios, são dezenas de vezes superiores às do ar 

externo (Moreau-Guigon e Chevreuil, 2014; Weschler e Nazaroff, 2014). Foram identificados 

parabenos em amostras de pó doméstico, em concentrações consideráveis, nas quais o metil e 

o propilparabeno foram os mais abundantes, 2440 ng/g e 910 ng/g respetivamente (Ramirez et 

al., 2011). 

Como se pode concluir, o ambiente está permanentemente sujeito à contaminação por 

parabenos, de origem antrópica, pelas mais variadas vias de disseminação (Kolpin et al., 

2002; Kümmerer 2008) e, apesar da sua moderada persistência, vários estudos revelam que, 

tanto os parabenos como seus derivados, podem ser tóxicos para os organismos aquáticos, 

devido, principalmente, ao seu poder estrogénico que, embora muito inferior ao do β-estradiol 

(Routledge et al., 1998) são motivo de preocupação, por ocorrerem em grandes quantidades 

no ambiente aquático. 

 

 

2.5. VIAS DE EXPOSIÇÃO AOS PARABENOS 

A deteção de parabenos e alguns metabolitos conjuntamente com outros contaminantes 

emergentes, no ambiente, pressupõe uma exposição com origem em várias fontes (Ma e 

Marquis, 1996; Kang et al., 2013; Wang e Kannan, 2013; Asimakopoulos et al., 2014) 

relacionadas com os produtos utilizados diariamente pela população, na alimentação, higiene, 

trabalho (Soni et al., 2001) e em cuidados de saúde (Dodge et al., 2015a). 

Estes conservantes são continuamente libertados no ambiente, através das águas 

residuais urbanas, em níveis relativamente elevados (Lee et al., 2005; Canosa et al., 2006a; 
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Gonzalez-Mariño et al., 2009; Villaverde-de-Saa et al., 2010) e, apesar de serem removidos 

durante os tratamentos convencionais (Lee et al., 2005; Kasprzyk-Hordern et al., 2008; 

Jonkers et al., 2009), eles têm sido detetados em amostras de água de rios que abastecem as 

populações (Houtman, 2010; Villaverde-de-Saa et al., 2010), pelo que a exposição oral e 

dérmica através da água é considerável.  

Os alimentos são uma importante fonte/via de exposição oral, sejam eles de fabrico 

industrial, dadas as concentrações de parabenos utilizados como conservantes, ou de origem 

natural (Liao et al., 2013b), o que se confirma por análises realizadas a várias espécies de 

peixes utilizados na alimentação (Ramaswamy et al., 2011a) tendo algumas, curiosamente, 

revelado a presença de um dos parabenos mais tóxicos, o benzilparabeno (Jakimska et al., 

2013). 

O consumo de vegetais cultivados em terrenos fertilizados com lamas de ETARs 

(Sabourin et al., 2012) ou provenientes de estufas e de outros modos de cultivo, em que se 

utiliza a água de rios contaminados para irrigação, pode representar uma via de exposição 

humana a parabenos (Redshaw et al., 2008; Herklotz et al., 2010), assim como o consumo de 

carne de animais que se alimentam de forragens cultivadas nas mesmas condições (Sabourin 

et al., 2012). 

O hábito de fumar, também, constitui uma forma de exposição oral, por ingestão ou 

inalação, a parabenos, tendo sido associado o aparecimento de propilparabeno na urina ao 

hábito de fumar (Engel et al., 2014). 

A ingestão de pó por inalação ou por contacto dérmico são vias de exposição a 

poluentes tóxicos, principalmente, para as crianças (Ott et al., 2006). Em países asiáticos e 

nos Estados Unidos, a ingestão diária estimada (EDI) foi de 5,4 ng/kg peso corporal/dia, 

sendo 5 a 10 vezes maior em crianças do que em adultos (Wang et al., 2012). Tendo em conta 

a quantidade e as concentrações de parabenos presentes no pó, este aspeto reveste-se de real 

importância. 

As propriedades físico-químicas dos parabenos permitem a sua fácil penetração no 

estrato córneo da pele e, por esse motivo, alguns autores defendem que a maior quantidade de 

parabenos a que o ser humano está exposto advém da absorção de parabenos topicamente 

aplicados (Whitworth e Jun, 1973; Fischmeister et al., 1975; Komatsu e Suzuki, 1979 Bando 

et al., 1997; Kitagawa et al., 1997), encontrando-se associações positivas entre as 

concentrações de parabenos presentes em fluidos e tecidos corporais e o uso contínuo de 

cosméticos, antitranspirantes, loções etc., do qual resulta exposição sistémica a parabenos 
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(Harvey e Darbre, 2004; Darbre et al., 2004a; Darbre e Harvey, 2008). Investigações 

realizadas em modelos animais, ratos e rãs, apoiam esta hipótese, pois quase metade dos 

parabenos aplicados sobre a pele consegue penetrar no estrato córneo de forma inalterada 

(Soni et al., 2001), o mesmo acontecendo com a pele humana, ainda que se aplique apenas 

uma única dose (Janjua et al., 2007). 

Porém, a absorção dérmica de parabenos não ocorre, apenas, a partir da aplicação direta 

destes produtos na pele, ela também se verifica pelo contacto e manipulação diária de vários 

materiais e a partir de parabenos existentes no ar, podendo ocorrer a taxas que são 

comparáveis às de ingestão oral e inalação (Weschler e Nazaroff, 2014). A simples 

manipulação diária dos mais variados tipos de papel contribui para a grande taxa desta 

exposição.  

A análise de 256 amostras de vários tipos de papel revelou que 98% continham pelo 

menos um parabeno. Desta análise resultou uma estimativa (feita com base nas concentrações 

e na frequência de manipulação de produtos de papel) de ingestão diária de parabenos por 

absorção dérmica, de 2050 ng/dia para a população em geral, contribuindo os toalhetes 

sanitários para mais de 90% da exposição humana a parabenos, no que diz respeito à 

exposição associada a manipulação diária de papel (Liao e Kannan, 2014). 

 

 

2.5.1. Avaliação da Exposição a parabenos 

As evidências mais frequentes da exposição a parabenos é, como se referiu, 

anteriormente, a sua presença e dos seus metabolitos, em fluidos corporais como no soro (Ye 

et al., 2008; Schlumpf et al., 2010) na urina (Ye et al., 2006) no leite materno humano 

(Schlumpf et al., 2010) e placentas humanas (Jimenez-Diaz et al., 2011), o que sugere que a 

exposição precoce e constante durante a vida é um evento de rotina para muitos, se não para a 

maioria das pessoas, incluindo a fração mais susceptível da população, mulheres grávidas e 

crianças. 

Porém, é principalmente através da sua deteção e quantificação na urina que tem sido 

realizada a biomonitorização destes compostos em mais de 75 % da população (Ye et al., 

2006; Calafat et al., 2010; Frederiksen et al., 2011; Smith et al., 2012; Genuis et al., 2013; 

Meeker et al., 2013). 
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Este tipo de monitorização baseia-se na transformação/hidrólise de vários parabenos a 

um metabolito comum, o ácido p-hidroxibenzóico (PABA) (Abbas et al., 2010; Aubert et al., 

2012). No entanto este tipo de biomonitorização tem sido questionada devido a fatores como 

diferenças nos perfis metabólicos os quais dependem da via de exposição (Golden et al., 

2005; Soni et al., 2005), por exemplo, a exposição oral em ratos parece resultar numa 

transformação mais eficiente de parabenos a PABA do que a via dérmica (Aubert et al., 

2012). Há ainda a considerar que parabenos diferentes possuem bioatividades bastante 

diferentes, sendo uns hidrolisados em maior extensão do que outros (Jewell et al., 2007b). 

Acresce, ainda, o facto de existirem outras vias de biotransformação de parabenos pouco 

conhecidas (Wang e Kannan, 2013). 

É de salientar, também, que os parabenos podem ser excretados sob várias formas, 

mesmo os inalterados (Kiwada et al., 1980; Benijts et al., 2003; Soni et al., 2005; Ye et al., 

2006) sugerindo-se a medição de formas de parabenos conjugados, gluco- e sulfoconjugados, 

como uma opção viável para a monitorização, em vez do ácido p-hidroxibenzóico (Dewalque 

et al., 2014a; Tsukamoto e Terada, 1964) uma vez que este não é um marcador específico de 

exposição a parabenos (Ye et al., 2006; Soeborg et al., 2014). 

As entidades mundiais têm estado atentas à problemática do uso dos parabenos e, como 

as evidências da toxicidade endócrina e reprodutiva destes compostos tem aumentado, as 

doses de referência recomendadas têm vindo a ser revistas desde há várias décadas. 

A Diretiva da Comunidade Europeia, 76/768/EEC permitiu o uso de parabenos em 

cosméticos com uma concentração máxima 0,4% para cada composto isolado e uma 

concentração máxima total de 0,8% para misturas (European Communitties, 1976). 

O facto de se considerar que os parabenos possuem um potencial estrogénico mais fraco 

do que os estrogénios naturais, bem como a aparente inconsistência de resultados obtidos em 

alguns trabalhos nos quais se relacionava o uso de parabenos com o aparecimento do cancro, 

levou o Comité Científico de Produtos de Consumo (SCCP) a adotar uma postura favorável 

ao seu uso seguro (SCCP/0873/05, 2005). No entanto, em 2006, nova avaliação foi efetuada e 

três novos pareceres foram emitidos, mantendo-se inalterada a concentração máxima 

autorizada para o uso de metil e etilparabeno, tendo sido solicitados novos estudos para 

garantir a segurança do n-propil, isopropil, butil e isobutilparabeno ficando apenas estes dois 

últimos sob suspeita de apresentarem perigo toxicológico (SCCP/0874/06, 2006).  

Em 2007 a Food e Drug Administration (FDA), admitiu que os parabenos eram seguros 

em concentrações até 0,8%, quando usados em misturas, e até 0,4% para parabenos simples 
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(FDA, 2007) mas foi diminuída a dose para a ingestão diária aceitável de PP, pela 

Organização para Agricultura e Alimentação (FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(JECFA, 2007). 

Entretanto a Food and Drug Administration (FDA) nos EUA, e o Comité Científico 

Europeu da Segurança dos Consumidores (SCCS, 2011b) reabriram a avaliação da segurança 

destes compostos e, de acordo com o parecer do SCCS (2011b), admite-se que os parabenos 

podem, realmente, exercer uma atividade semelhante ao estrogénio, mas com uma potência 

milhares de vezes mais baixa (1000 para isobutil e 1.000.000 para metilparabeno) do que a do 

controlo positivo 17-β estradiol. Assim, os vários pareceres do SCCS (SCCS, 2011a, b; 

SCCS, 2013), consideraram que, em geral, produtos cosméticos que contenham parabenos, 

excluindo produtos específicos para bébés, não apresentavam qualquer problema de 

segurança. Consequentemente, o PP e BP foram proibidos para uso em cosméticos infantis, 

em alguns países como por exemplo na Dinamarca (SCCS, 2011a). À semelhança da FDA, o 

SCCS reconhece segurança no uso dos parabenos MP e EP em mistura ou individualmente 

nas concentrações já estabelecidas, mas para PP e BP considera segura uma concentração de, 

apenas, 0,19 % individualmente ou em combinação, em produtos cosméticos (SCCS, 2011a, 

b; SCCS, 2013). 

Apesar das preocupações levantadas com a segurança dos parabenos, a EMA (Agência 

Europeia de Medicamentos) também aceitou, em 2013, o uso de parabenos isoladamente ou 

em combinação, dentro de determinadas concentrações, por exemplo uma mistura de 

metilparabeno e propilparabeno em concentrações 0,015-0,2% e 0,02-0,06%, respetivamente 

(EMA, 2013). Apesar da problemática surgida, ainda não existia em 2012, em alguns países, 

regulamentação para a utilização de parabenos em alguns medicamentos como por exemplo 

anestésicos locais (Rodrigues et al., 2012). 

Apesar das sucessivas avaliações efetuadas, a dúvida sobre a segurança de parabenos 

subsiste, pois considera-se que nessas avaliações não é considerado o facto de os indivíduos 

serem rotineiramente expostos não a um único parabeno, mas a combinações com outros 

parabenos e com outros compostos, não sendo essas associações testadas a longo prazo, de 

modo a simular o uso quotidiano e a frequência de aplicações. A existência de sinergismo, 

relativa à atividade estrogénica, entre os vários parabenos (Wang et al., 2012) e entre estes e 

outras classes de compostos (Kim et al., 2012b) e, ainda, as variações inter-individuais da 

pele humana, relativas às quantidades de esterases, não são avaliadas nesses trabalhos e 

respetivos relatórios realizados pelas diversas autoridades mundiais referidas. Portanto a 
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avaliação do risco cumulativo de exposição não é, atualmente, possível com base em estudos 

efetuados até à atualidade (Byford et al., 2002b; Darbre et al., 2004a; Harvey e Darbre, 2004; 

Darbre, 2006 Ishiwatari et al., 2007; Karpuzoglu et al., 2013; Soeborg et al., 2014). Outro 

aspeto a ter em conta, nos impactos reais dos parabenos na saúde humana, são os possíveis 

efeitos estrogénicos provocados em jovens, crianças e bebés para os quais poucas 

investigações existem (Darbre, 2006; Ma et al., 2013; Wang e Kannan, 2013; Asimakopoulos 

et al., 2014). Sabe-se, no entanto, que os parabenos são utilizados em vários medicamentos 

administrados a recém-nascidos em diversos países (Nellis et al., 2015) resultando numa 

exposição sistémica a estes compostos (Mulla et al., 2015). Também a exposição de fetos, 

continuadamente, a estes e outros desreguladores endócrinos é outro fator que deve ser tido 

em consideração (Tefre de Renzy-Martin et al., 2014). 

O risco de exposição da população a parabenos pode ser ainda maior, devido ao facto da 

inexistência de rotulagem ou de esta ser insuficiente em muitos dos produtos que se 

encontram no mercado, e, ainda, devido à utilização de parabenos em concentrações mais 

elevadas do que as regulamentadas (Uter et al., 2014).  

Outros aspetos a ter em conta, para uma verdadeira avaliação do risco de exposição, são  

os fatores demográficos e étnicos. Alguns trabalhos têm revelado diferenças significativas na 

concentração de parabenos em fluidos corporais entre etnias diferentes (Mortensen et al., 

2014); e faixas etárias distintas, divergindo, também entre sexos (Dewalque et al., 2014a; 

Dewalque et al., 2014b). 

A discussão sobre o uso dos parabenos continua, e a sua retirada do mercado é polémica 

por razões, tais como a dificuldade em arranjar produtos de substituição, cuja ação é, ainda, 

menos conhecida do que a dos parabenos (Castelain e Castelain, 2012). Assim, a solução 

passará por tentar arranjar métodos que visem minimizar o efeito estrogénico dos parabenos, 

como por exemplo o tratamento com lacase e 1-hidroxibenzotriazole (laccase-HBT) (enzima 

existente no fungo de podridão branca Trametes versicolor), o qual se tem revelado eficaz na 

eliminação da atividade estrogénica destes compostos (Mizuno et al., 2009). 

Outra possível solução é a adição de um retardador de permeação de parabenos, por 

exemplo, nicotinamida, que irá reduzir este parâmetro de forma significativa, e assim reduzir 

os efeitos adversos associados com a absorção sistémica destes conservantes (Caon et al., 

2010). 
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2.6. METABOLISMO  

2.6.1. Principais processos metabólicos 

As reações de hidrólise e glucuronidação são as principais vias metabólicas no Homem 

e são catalisadas pelas diferentes esterases e UDP-glucuronosiltransferase (UGT), existentes 

no organismo humano (Yamaori et al., 2006; Cherif e Gargouri, 2010). A hidroxilação é outra 

via possível no metabolismo dos parabenos, mas, ainda, não muito estudada, podendo 

originar os protocatecuatos e os ácidos 3,4-di-hidróxibenzóicos (3,4-DHB) (Wang e Kannan, 

2013), por exemplo, o metilparabeno é transformado em 3-hidroxi-metilparabeno 

(protocatecuato de metilo) (Okamoto et al., 2008). 

O plasma humano contém muitas esterases, tais como butirilcolinesterases, 

paraoxonases, acetilcolinesterases e albuminaesterases; (Li et al., 2005; Lindegardh et al., 

2006; Saade et al., 2009) que podem estar envolvidas na hidrólise de parabenos a ácido p-

hidroxibenzóico (Jewell et al., 2007a; Jewell et al., 2007b) os quais, podem também ser 

excretados sob a forma de glucuronídeos, e conjugados com o sulfato (Ye et al., 2006). No 

entanto, ao contrário de outros mamíferos, como por exemplo o rato, o plasma não contém 

carboxilesterases (Li et al., 2005). 

 Uma outra transformação metabólica proposta para os parabenos é a sulfatação por 

enzimas sulfotransferases (Sult) adrenais de mamíferos (Rozhin et al., 1974). Estas enzimas 

têm a capacidade de conjugar, in vitro, alguns parabenos com um grupo sulfato, sendo que 

esta reação será tanto mais eficiente quanto maior for o comprimento da cadeia do éster, pelo 

que o butilparabeno é um dos melhores substratos (Rozhin et al., 1974). A presença destes 

sulfoconjugados de parabenos na urina humana é explicada pela sulfatação do grupo hidroxilo 

fenólico, por enzimas SULT-arilsulfato presentes na flora intestinal (Kim et al., 1994). 

 

 

 2.6.2. Locais (órgãos/sistemas) de ocorrência do metabolismo 

2.6.2.1. Trato gastrointestinal, respiratório e excretor 

O metabolismo dos parabenos ocorre, sobretudo a nível do fígado e do rim, mas 

também no intestino e pâncreas, limitando a disponibilidade de parabenos no sistema 

circulatório (Lakeram et al., 2006; Lakeram et al., 2007).  
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 No caso do fígado, o metabolismo ocorre pela ação de carboxilesterases, nos 

microssomas (Abbas et al., 2010), e em menor grau em frações citoplasmáticas (Jewell et al., 

2007b). Um estudo in vitro, utilizando microssomas de rato e humanos, revelou que o 

metabolismo dos parabenos ocorre de forma diferencial no organismo, e que os microssomas 

apresentam especificidade que parece estar relacionada com o comprimento da cadeia lateral. 

Assim, no que se refere aos microssomas de roedor, os de fígado têm maior atividade do que 

os do intestino delgado e do pulmão, os quais hidrolisam mais eficazmente parabenos de 

cadeia intermédia, e apresentam baixa atividade hidrolítica para os parabenos com cadeias de 

maior comprimento, verificando-se a mesma especificidade nos do pulmão. Em contraste, os 

microssomas intestinais apresentaram uma atividade relativamente maior para os parabenos 

de cadeia mais longa, como o heptilparabeno, o mesmo se verificando com os do rim, os do 

pâncreas e do plasma. Relativamente aos microssomas hepáticos humanos, estes 

demonstraram maior atividade hidrolítica para metilparabeno, enquanto microssomas 

intestinais mostraram uma especificidade de substrato muito semelhante à dos microssomas 

intestinais de rato ou seja, hidrolizaram mais facilmente parabenos de cadeia longa (Ozaki et 

al., 2013). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Fujino e colaboradores (2014) na avaliação 

da transesterificação de parabenos a qual foi dependente do tamanho do grupo alquilo. A 

avaliação da atividade de carboxilesterases do tipo CES1b, CES1c, e CES2 revelou 

especificidade semelhante à dos microssomas hepáticos e intestinais (Fujino et al., 2014). 

Apesar dos resultados consensuais dos trabalhos anteriormente referidos, o metabolismo 

dos parabenos no trato gastrointestinal não reúne consenso relativamente à sua total 

transformação, enquanto uns dados revelam que estes compostos são completamente 

hidrolisados e eliminados através da urina (Derache e Gourdon, 1963; Tsukamoto e Terada, 

1964; Kiwada et al., 1980; Soni et al., 2005) outros demonstram a sua acumulação em tecidos 

no organismo sem sofrer hidrólise por esterases teciduais (Oishi, 2004), tal como se tem 

verificado em órgãos como o cérebro, pâncreas e baço de animais nos quais foram detetados 

intactos (Golden et al., 2005; Ye et al., 2006). Porém, os resultados, aparentemente 

contraditórios, podem ser devidos aos vários fatores apresentados na secção 2.6.3. 
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2.6.2.2. Pele 

O tecido epidérmico e subcutâneo contém esterases ou carboxilesterases e as suas 

isoformas que metabolizam os parabenos (Janjua et al., 2007), embora a níveis muito mais 

baixos do que os que ocorrem no fígado (Prusakiewicz et al., 2007b). É por esta razão que, 

geralmente, se aceita que as formas não metabolizadas de parabenos observadas nos 

diferentes tecidos são mais provavelmente o resultado de aplicações dérmicas do que da 

administração oral (El Hussein et al., 2007; Harville et al., 2007; Janjua et al., 2007; 

Prusakiewicz et al., 2007a; Darbre e Harvey, 2008; Shirai et al., 2013). Tal como ocorre no 

metabolismo de parabenos no trato gastrointestinal, obtêm-se, regra geral, por hidrólise, como 

produtos finais, mais frequentemente, PABA e as respetivas cadeias laterais (Lobemeier et al., 

1996; Ishiwatari et al., 2007), embora se tenham observado outros produtos semelhantes ao 4-

hidroxianisol (4-HA) que resultaram do metabolismo de etilparabeno por acção da tirosinase 

em células de melanoma humano (SK-MEL-28) (Vad et al., 2008). 

Os parabenos têm susceptibilidades diferentes ao metabolismo levado a cabo pelas 

enzimas existentes na pele. Por exemplo, as esterases presentes na gordura subcutânea são 

mais ativas nos parabenos de cadeia curta e as esterases localizadas nos queratinócitos são 

mais ativas nos parabenos com cadeias mais longas (Lobemeier et al., 1996) o que pode 

influenciar a absorção e a quantidade de parabenos metabolizados (Bando et al., 1997). Num 

estudo in vitro verificou-se que 96% do butilparabeno foi hidrolisado antes de chegar ao 

fluido receptor utilizado no teste (Bando et al., 1997) contrariamente, estudos em animais 

realizados pelo mesmo autor revelaram percentagens consideráveis (30%) de PP que 

permaneceram intactas, à semelhança do que ocorreu noutros testes com MP e EP, embora em 

maior percentagem - 60% e 40% - respetivamente (Pedersen et al., 2007). 

Em alguns casos, na pele humana, não se verificou metabolização total de BP (Janjua et 

al., 2007) nem de MP (Ishiwatari et al., 2007), o que significa que parte deles são absorvidos 

na forma intacta (Whitworth e Jun, 1973; Fischmeister et al., 1975; Komatsu e Suzuki, 1979), 

o que, em casos de aplicações sucessivas, poderá levar à sua acumulação (Prusakiewicz et al., 

2006; Harville et al., 2007; Prusakiewicz et al., 2007a). De facto, estudos recentes 

confirmaram que os parabenos, nomeadamente o MP, não são completamente hidrolisados na 

pele e certa quantidade pode estar sistemicamente disponível, sendo a taxa de disponibilidade 

sistémica aumentada pelo dano mecânico da pele, aconselhando-se a não adição de MP a 
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produtos destinados à pele danificada, especialmente quando o produto é usado repetidamente 

(Pazourekova et al., 2013).  

 

 

2.6.3. Variáveis que interferem na quantidade de parabenos absorvidos pelo 

organismo e no seu metabolismo.  

As propriedades físico-químicas dos parabenos permitem a sua fácil penetração no 

estrato córneo da pele, e, em seguida a sua retenção nas camadas epidérmicas devido à sua 

baixa solubilidade em água. A lipofilicidade e o peso molecular influenciam o nível de 

permeação, ou seja, os parabenos mais lipofílicos (BP> PP> EP> MP) levam mais tempo para 

atravessar a barreira da pele, tendo, por isso, valores mais baixos de fluxo (BP< PP <EP 

<MP) (El Hussein et al., 2007; Pedersen et al., 2007; Nicoli et al., 2008).  

A permeação dos parabenos é mais rápida quando estes são administrados 

individualmente do que em combinação com outros. Alguns trabalhos demonstraram que as 

combinações binárias de MP com EP e MP com PP reduziram significativamente os valores 

de permeação levando à sua acumulação em determinadas zonas da pele (Caon et al., 2010), a 

qual pode ser aumentada com a quantidade, e a frequência das aplicações (El Hussein et al., 

2007), pois os níveis de esterases na pele podem não ser suficientes para hidrolisar todos os 

parabenos absorvidos (Janjua et al., 2007) uma vez que a velocidade metabólica não aumenta 

indefinidamente, devido à saturação das enzimas.  

As variações na composição de produtos cosméticos pode influenciar a absorção 

dérmica dos parabenos (Mbah, 2007) e o seu metabolismo, podendo, mesmo, este ser inibido 

por alguns componentes (Bando et al., 1997; Seko et al., 1999), como ocorre com o álcool 

que inibe as esterases presentes na pele (Lakeram et al., 2006; Jewell et al., 2007b; Lakeram 

et al., 2007) que, no caso do etanol, promove a conversão por transesterificação do MP em 

BP (Oh et al., 2002). Um aumento na concentração de etanol e do seu tempo de utilização 

promoveu uma maior retenção de parabenos na derme em comparação com a epiderme (Caon 

et al., 2010). Além do álcool, outros co-produtos, comuns em formulações cosméticas, podem 

interagir em misturas, resultando numa maior acumulação de parabenos e outros compostos 

endócrinos na pele (Jobling et al., 1996; Harris et al., 1997). O metabolismo na pele depende 

da quantidade de esterases presentes, diferindo nos humanos de indivíduo para indivíduo e, 

também, entre animais e humanos (Prusakiewicz et al., 2006; Harville et al., 2007). 
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Tal como na pele, também no trato gastrointestinal ocorrem diferenças metabólicas 

entre humanos e animais, no que se refere à velocidade de transformação e produtos finais. O 

butilparabeno adicionado, in vitro, a hepatócitos de rato e humanos foi metabolizado em 

quatro e trinta minutos, respetivamente, sendo os produtos do metabolismo nos hepatócitos de 

rato o ácido p-hidroxibenzoico e nos humanos o ácido hidroxi-4-hipúrico (Mathews et al., 

2013). Entre seres humanos estas variações estão relacionadas, principalmente, com a 

quantidade de esterases no fígado de cada indivíduo (Jewell et al., 2007a). 

 Diferentes vias de exposição resultam em diferenças nos perfis metabólicos (Soni 

(Kiwada et al., 1979; Soni et al., 2005). Jones e colaboradores (1956) injetaram cães com 

butilparabeno que persistiu o tempo suficiente para ser distribuído a um certo número de 

órgãos internos antes de ser metabolizado a PABA, mas quando administrado por via oral foi 

rapidamente metabolizado a este composto, sendo a distribuição sistémica do composto 

original negligenciável. Uma das causas pelas quais os parabenos são mais eficazmente 

metabolizados quando administrados por via oral, pode estar relacionada com o metabolismo 

pré-sistémico intestinal como comprovado in vitro, com células da linha intestinal Caco-2 

(Lakeram et al., 2006). 

Outro fator importante a considerar no metabolismo dos parabenos é o 

sinergismo/antagonismo com outros compostos presentes no organismo. Esses compostos 

podem inibir a atividade das enzimas que intervêm no metabolismo, como é o caso do 

fluoreto de fenilmetanossulfonilo (PMSF) que inibe a atividade das enzimas glucuronidase 

(UDP) e glucuronosiltransferase (UGT) nos microssomas do fígado. Este composto não 

revela efeitos na glucuronidação do ácido p-hidroxibenzóico, metil, propil e butilparabeno, 

porém aumenta a glucuronidação do etil e benzilparabeno, (Abbas et al., 2010). 

A administração oral de BP e de PP a humanos resultou numa menor transformação 

deste último em PABA e no seu conjugado de glicina (Sabalitschka e Neufeldcrzellitzer, 

1954). Em contrapartida, a taxa de hidrólise do benzilparabeno foi semelhante à do 

butilparabeno, embora incompleta e com elevadas variações interindividuais o que comprova 

diferenças de perfis metabólicos entre parabenos, que podem ser devidas à competição entre 

vias metabólicas como a hidrólise e glucuronidação, resultando, assim, na metabolização 

incompleta destes (Jewell et al., 2007a; Jewell et al., 2007b). 

Está bem estabelecido que o metabolismo dos parabenos está dependente de vários 

fatores e por isso eles são detetados em tecidos ou fluidos em diferentes concentrações e com 

maior ou menor frequência. 
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2.7. EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DOS PARABENOS NOS SERES VIVOS  

2.7.1. Considerações gerais 

Os dados existentes na literatura apoiam a ideia de que os parabenos podem interagir 

com as estruturas e funções celulares, podendo afetar todo o tipo de organismos, 

principalmente a nível de reprodução e indução de carcinogénese. 

De um modo geral, alguns autores consideram que os parabenos, devido ao seu 

potencial tóxico e estrogénico, e, por isso, suspeitos de provocar desregulação endócrina, 

poderão estar envolvidos na iniciação de tumores e na indução de eventos críticos na 

“progressão” maligna de determinados tipos de cancro, como é o caso dos que estão 

associados à exposição inadequada e/ou prolongada de hormonas endógenas ou substâncias 

com poder estrogénico, ainda que fraco, mas suficiente para iniciar e/ou acelerar episódios 

ligados à tumorigénese (Darbre et al., 2004a). Estes episódios justificam-se pela indução de 

estrogénios, que aumentam a proliferação celular, e, consequentemente, a probabilidade de 

ocorrerem mutações durante a síntese de DNA. Em última análise, alguns destes efeitos 

podem traduzir-se em necrose e apoptose celular (Alam et al., 2014b). 

O desenvolvimento e as funções do sistema reprodutor feminino dependem do balanço 

e das concentrações das hormonas sexuais. Assim, os parabenos, à semelhança de outros 

desreguladores endócrinos, podem provocar uma disfunção no sistema endócrino que pode 

resultar, nos seres humanos, nalgumas anomalias, tais como, irregularidades no ciclo 

menstrual, diminuição da fertilidade, endometriose e ovários policísticos (Nicolopoulou-

Stamati e Pitsos, 2001). Também no sexo masculino podem ocorrer alterações a nível dos 

testículos, na produção de esperma e espermatozóides viáveis (Song et al., 1991a), não se 

descartando a hipótese de os parabenos estarem implicados na infertilidade (Dodge et al., 

2015b). 

Todos os parabenos, e, em particular, o butil e o benzilparabeno promovem a conversão 

adiposa de células multipotentes estromais, sugerindo estes dados um problema adicional do 

seu uso, uma vez que podem contribuir para a epidemia da obesidade (Hu et al., 2013). 

No caso dos animais, e, em particular dos peixes, vários estudos relacionam a poluição 

ambiental das águas naturais com anomalias no sistema reprodutor e no desenvolvimento de 

diversas espécies. A exposição a desreguladores endócrinos pode ser responsável por 

alterações fisiológicas e histológicas em animais selvagens e de laboratório, incluindo 

alterações nos níveis de vitelogenina (VTG) no plasma sanguíneo, feminização de peixes 
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machos, indução do hermafroditismo, inibição no desenvolvimento das gónadas e declínio na 

reprodução (Yamamoto et al., 2007b). 

 

 

2.7.2. Toxicidade 

2.7.2.1. Mecanismos Gerais de ação dos parabenos e Estudos de toxicidade em linhas 

celulares   

Vários estudos têm demonstrado a capacidade que os parabenos têm para interferir com 

os componentes celulares provocando alterações nas células (fig. 2.4) e no organismo, 

segundo os mais diversos mecanismos. Em linha gerais, os parabenos podem influenciar a 

secreção de enzimas lisossomais (Bairati et al., 1994), inibir sulfotransferases (SULTs) 

(Prusakiewicz et al., 2007a) e outras proteínas, ligar-se a diversas proteínas, recetores 

estrogénicos (Watanabe et al., 2013) e de progesterona induzindo alterações no sistema 

endócrino (Tabb e Blumberg, 2006). Estes podem ainda alterar a permeabilidade das 

membranas com a consequente alteração da função mitocondrial (Nakagawa e Moldeus, 

1998b). Potenciam o stresse oxidativo, induzido por UVB, através da produção de espécies 

reativas de oxigénio e óxido nítrico (Handa et al., 2006). Induzem mutações no DNA, causam 

perturbações no ciclo celular (Tayama et al., 2008) e interferem com a produção de 

portadores de energia adenosina monofosfato (AMP), ATP e na razão AMP/ATP (Hegazy et 

al., 2015). 

 

 

Figura 2.4. Influência dos parabenos nas várias vias moleculares no interior da célula (Darbre  e Harvey, 2008). 
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A alteração das propriedades biofísicas da membrana é um dos principais mecanismos 

pelos quais os parabenos atuam. Estudos realizados nas décadas de 70 e 80 demonstraram que 

a desorganização da membrana da célula microbiana é o principal mecanismo de ação dos 

parabenos em microrganismos. Estes compostos, em baixas concentrações, apresentam um 

efeito bacteriostático, causando o desacoplamento energético e inibindo a absorção dos 

metabolitos, como, por exemplo, os aminoácidos (Freese et al., 1973), mas em concentrações 

elevadas apresentam um efeito bactericida, associado à perda de permeabilidade seletiva da 

membrana (Eklund, 1980). Esta indução no aumento da permeabilidade da membrana 

bacteriana, resulta da interferência dos parabenos com os canais mecanosensitivos, levando, 

consequentemente, a um efluxo através dos canais iónicos (porinas), por rompimento dos 

gradientes osmóticos, ocorrendo a libertação de potássio e de outras moléculas intracelulares 

(Bredin et al., 2005; Nguyen et al., 2005), podendo, mesmo, originar a perda total do 

conteúdo intracelular (Furr e Russell, 1972).  

Um exemplo de interação, entre os parabenos e as moléculas membranares, responsável 

pelos fenómenos anteriormente descritos, foi observada em modelos de biomembranas 

preparadas com dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), em que o propilparabeno interagiu 

fortemente com DPPC, perturbando o seu comportamento, relativamente às propriedades 

biofísicas, pela diminuição da rigidez da cadeia acilo, levando ao aumento da fluidez da 

membrana (Panicker, 2008). 

Vários dados têm demonstrado que até o metilparabeno, considerado o menos tóxico de 

todos os parabenos, revelou toxicidade considerável em bactérias B. sublitis e E. coli com um 

IC50 de 1,3 mM (Sheu et al., 1975) e em ciliados como a Tetrahymena pyriformis com um 

valor IC50 de 0,82 mM (Schultz et al., 1996). 

À semelhança do que ocorre nas células bacterianas, também em células eucarióticas os 

parabenos e o ácido p-hidróxibenzóico levam à morte celular, através de lise, principalmente 

em glóbulos vermelhos (hemólise) (Ansel e Cadwallader, 1964; Asnani e Verma, 2006).  

Em hepatócitos, os parabenos induziram a morte celular a qual foi dependente da 

concentração e do tempo de exposição. A citotoxicidade do propilparabeno manifestou-se na 

diminuição dos níveis de adenosina trifosfato (ATP), do total de nucleótidos de adenina e do 

conteúdo em glutationa, o que resultou em perda de viabilidade celular (Nakagawa e 

Moldeus, 1998b). Este composto também inibe a atividade de enzimas como a aldeído 

desidrogenase, a acetaldeído oxidorredutase (Dingley et al., 1985) e a di-hidrofolato redutase, 

resultando esta inibição da alteração conformacional da enzima (Tzortzat e Hayhoe, 1974).  
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Outro mecanismo de ação dos parabenos está relacionado com o fluxo de iões como o 

Ca
2+

 e a alteração da sua concentração intracelular (Soni et al., 2001). Por exemplo, 

concentrações elevadas de metilparabeno podem induzir influxo de cálcio a partir do meio 

extracelular (Fukugasako et al., 2003). Estudos in vitro, para avaliar os efeitos deste composto 

na concentração de Ca
2+

 e na libertação de histamina em mastócitos peritoneais de rato, na 

ausência de imunoglobulina E (IgE), mostraram que este parabeno, nas concentrações de 1 a 3 

mM, teve um efeito significativo, no aumento da concentração de Ca
2+

 e na inibição da 

libertação de histamina. Admite-se que in vivo os resultados possam ser diferentes devido à 

presença de IgE, e, nessa situação, o metilparabeno possa mesmo ativar a libertação de 

histamina nessas células induzindo reações alérgicas por meio de um mecanismo 

imunológico. Propõe-se, ainda, a possibilidade de o metilparabeno poder causar reações 

anafiláticas através de um mecanismo não imunológico através da ativação duma proteína 

cinase C (PKC) (Fukugasako et al., 2003). Em estudos anteriores, os parabenos também 

haviam sido implicados em alguns casos de reações mediadas por IgE. Estes casos incluíram 

urticária após a injeção local de anestésicos contendo metilparabeno (Aldrete e Johnson, 

1969). Mais recentemente, e de um modo geral, todos os parabenos, foram associados com 

alguma sensibilização alérgica (Savage et al., 2012)  

 Em contrapartida o MP em determinadas doses poderá representar um benefício para o 

tratamento de determinadas doenças, uma vez que funciona como ativador da libertação de 

cálcio quando interage com recetores como o de rianodina (RYR) (Cavagna et al., 2000) no 

entanto, devido ao seu efeito sinérgico, se forem simultaneamente administrados certos 

fármacos ativadores do RYR, tais como a doxorrubicina (Zorzato et al., 1986) e o p-cloro-m-

cresol (Zorzato et al., 1993), o resultado poderá ser prejudicial e ter um efeito tóxico 

(Cavagna et al., 2000). 

 

 

2.7.2.2. Genotoxicidade 

Os ácidos nucleicos são alvo da ação de compostos fenólicos, sendo alcançados após a 

destruição da barreira representada pela membrana celular (Celimene et al., 1999) por 

mecanismos anteriormente apresentados na secção 2.7.2.1 no que diz respeito aos parabenos. 

Inicialmente pensava-se que os parabenos como o MP, por ter um peso molecular muito 

baixo, apenas teriam um efeito genotóxico se ligados a determinadas proteínas (Pressman et 
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al., 1954). No entanto, tem-se verificado que os efeitos genotóxicos são biologicamente 

plausíveis para todos os parabenos incluindo os de baixo peso molecular, em células 

eucariontes ou procariontes, como provado em culturas de células de fibroblastos de rato nas 

quais ocorreu uma redução significativa da biossíntese de ácidos nucleicos (Krauze e  Fitak, 

1971), e em células bacterianas de E. coli e de B. subtilis cuja síntese foi inibida (Nes e 

Eklund, 1983). 

A ação genotóxica destes compostos também foi confirmada em ensaios de indução de 

aberrações cromossómicas em células de mamíferos. Os resultados revelaram-se positivos 

mesmo para o metilparabeno. Dos parabenos testados, o etilparabeno e o metilparabeno 

induziram um significativo número de aberrações cromossómicas que incluíram lacunas e 

quebras de cromatídios, trocas cromossómicas e formações em anel. Todos os parabenos, 

exceto o metilparabeno, induziram 1-3% de aumento na produção de células poliplóides, cuja 

frequência aumentou com o aumento do comprimento da cadeia lateral dos parabenos 

(Ishidate et al., 1978; Matsuoka et al., 1979). 

Tayama e colaboradores (2008) abordaram esta questão utilizando, entre outras 

técnicas, o ensaio do cometa e verificaram que o propil e o butilparabeno causaram migração 

de DNA e a indução de troca de cromatídios entre cromossomas irmãos em células CHO-K1 

de ovário de hamster. Outros fenómenos como a indução de aberrações cromossómicas 

estruturais, e a endorreduplicação (uma forma de poliploidização nuclear provocada pelo 

bloqueio do ciclo celular na fase G2) também foram verificadas, além de interferências na 

formação do fuso mitótico. Segundo os autores, as aberrações cromossómicas foram 

associadas às possíveis deficiências na reparação do DNA ou inexistência desta (Tayama et 

al., 2008).  

Numa outra linhagem de células (células Vero, derivadas de células de rim de macaco 

verde) ficou demonstrado que, em 24 horas, o propilparabeno provoca alterações nos valores 

de proliferação celular, mais ainda do que na viabilidade celular, verificando-se uma descida 

significativa, dependente da dose, na percentagem de células em mitose, principalmente 

devido à paragem do ciclo celular na fase G0/G1. O propilparabeno induziu, ainda, a quebra 

da dupla cadeia de ADN. Técnicas de imunodeteção revelaram que esta indução de quebras 

está subjacente ao efeito citostático observado (Perez et al., 2010).  

Outros autores também atribuíram aos parabenos, nomeadamente, ao butilparabeno, os 

danos no DNA verificados em espermatozóides humanos (Meeker et al., 2011). Este 

composto também tem a capacidade de alterar a expressão de genes relacionados com a 
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apoptose, Bcl-2 e Bax, aumentando e inibindo a sua expressão, respetivamente, provocando 

assim a apoptose em células HepG2 (Khanal et al., 2012). 

Os dados relativos a plantas, ao contrário do que ocorre com animais, são muito 

escassos, alguns não testemunham efeitos genotóxicos, no entanto um deles mostra que os 

parabenos interferem com o índice mitótico da raiz de Allium cepa (Herrero et al., 2012). 

 

 

2.7.2.3. Toxicidade na Mitocôndria  

O papel central da mitocôndria em diversas vias de morte celular já foi bem estabelecido 

(Antignani e Youle, 2006; Orrenius et al., 2007) e, geralmente, problemas neste organelo 

levam a diversas patologias e disfunções, incluindo a infertilidade (Wallace, 1999), pelo que 

os efeitos dos parabenos neste organelo são considerados os mais relevantes a nível celular.  

Este organelo apresenta grande suscetibilidade aos efeitos adversos induzidos por muitas 

substâncias químicas como os parabenos, tendo sido bem estabelecida a relação entre a sua 

estrutura e a atividade destes compostos, assim como identificada a cadeia respiratória 

mitocondrial e o sistema de fosforilação como alvos para os vários parabenos. A disfunção 

causada pelo desacoplamento da fosforilação oxidativa e pela redução do potencial de 

membrana resulta numa diminuição sequencial dos níveis celulares de nucleótidos de adenina 

levando à morte das células, nomeadamente de hepatócitos (Nakagawa e Moldeus, 1998b).  

A despolarização da membrana da mitocôndria está associada à abertura do poro de 

permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM) induzido por parabenos e dependente do 

comprimento da cadeia alquilo destes (Martins et al., 2008). Estes eventos conduzem a um 

aumento abrupto na permeabilidade da membrana interna (Nakagawa e Moore, 1999) e à total 

depleção do ATP celular (Zoratti e Szabò, 1995; Rosser e Gores, 1995; Maillard, 2002; Soni 

et al., 2002). O colapso do ATP desencadeará, necessariamente, alterações metabólicas 

diversas, incluindo alterações na conformação da membrana plasmática, uma vez que é 

necessário ATP na polimerização dos microtúbulos e microfilamentos, que estão envolvidos 

nas interações entre o citoesqueleto e esta membrana (Nicotera et al., 1992). 

A mitocôndria participa na regulação e homeostasia do cálcio citoplasmático (Alonso et 

al., 2006) e, dado que os parabenos alteram as propriedades deste organelo, podem, assim, 

interferir com esse controlo mitocondrial, o qual pode ser fundamental para os tecidos, onde 

picos de cálcio constantes sinalizam respostas das células (Hajnoczky et al., 2006). Portanto, 
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quando a membrana plasmática é afetada por um colapso do potencial de membrana 

mitocondrial também é afetada pela elevação de Ca
2+

 citoplasmático livre (Nicotera et al., 

1992) uma vez que o colapso do potencial de membrana mitocondrial pode levar, por sua vez, 

à incapacidade das mitocôndrias para captar cálcio a partir do citoplasma levando ao 

consequente aumento da sua concentração. Assim, uma consequência indireta do efeito dos 

parabenos é o aumento de Ca
2+

 livre no citoplasma, como foi demonstrado por Sone e 

colaboradores (1990) no músculo liso do íleo de cobaia. A diminuição dos níveis de ATP 

também afeta adversamente o transporte de cálcio para o retículo endoplasmático, que é um 

processo que requer energia (Nakagawa e Moldeus, 1998b).  

Estudos recentes também comprovam os efeitos dos parabenos na disfunção 

mitocondrial e a sua relação com a ocorrência de patologias (Hegazy et al., 2015), o que 

corrobora a hipótese de que parte da citotoxicidade induzida pelos parabenos nas células está 

ligada a alterações induzidas na mitocôndria, os quais promovem a depleção no conteúdo em 

ATP celular através do desacoplamento da fosforilação oxidativa (Nakagawa e Moore, 1999). 

 

 

2.7.2.4. Efeitos tóxicos e Stresse oxidativo 

Além dos efeitos causados através de alterações no transporte da membrana celular e/ou 

mitocondrial como mencionado em secções anteriores, pensa-se que os parabenos também 

causam stresse oxidativo, toxicidade a ele associada e outros distúrbios (Nishizawa et al., 

2006; Shah e Verma, 2011; Shah e Verma, 2012b). 

Entre os vários distúrbios que ocorrem como consequência do stresse oxidativo, 

consideram-se os danos no ácido desoxirribonucleico (DNA) como alguns dos mais 

importantes. Foram identificados danos no DNA de espermatozóides (Aitken e Baker, 2006; 

De Iuliis et al., 2009) e nas suas membranas, como consequência de stresse oxidativo, o que 

compromete a função destas células (Sharma et al., 2004). Eventos como a quebra da dupla 

hélice do ácido desoxirribonucleico foram associados a processos relacionados com stresse 

oxidativo induzido por parabenos (Perez et al., 2010). Do mesmo modo, episódios 

apoptóticos provocados por estes compostos foram consequência desses mesmos processos 

(Khanal et al., 2012). 

A implicação dos parabenos na indução de stresse oxidativo e o papel central destes na 

toxicidade foi comprovado em vários trabalhos e para os diferentes parabenos mais 
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comumente utilizados. A exposição oral a três diferentes doses de butilparabeno (40; 20 e 

13,33 mg/0,2 mL óleo/kg de massa corporal/dia) durante 30 dias resultou num aumento 

acentuado da peroxidação lipídica, sendo o efeito dependente da dose. O stresse oxidativo 

verificado poderá ter sido consequência duma redução significativa dos antioxidantes não 

enzimáticos, como a glutationa e o ácido ascórbico, e duma redução significativa da atividade 

de algumas enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT), a 

glutationa peroxidase e a glutationa-S-transferase (Shah e Verma, 2011; Shah e Verma, 

2012b). Este efeito na indução de stresse oxidativo foi claramente evidenciado pelo 

etilparabeno em células de melanoma humano (SK-MEL-28) o qual se revelou pela formação 

de o-quinona, diminuição da concentração de glutationa reduzida (GSH) intracelular e pela 

formação de espécies reativas de oxigénio (ROS). A adição de ciclosporina e trifluoperazina 

preveniram a formação de ROS enquanto o dicouramol, um anticoagulante, ou 1-bromo-

heptano, que promove a depleção dos níveis de GSH exacerbaram o efeito do etilparabeno na 

indução de ROS (Vad et al., 2008), o que prova que outros compostos químicos utilizados 

conjuntamente com os parabenos podem ampliar o seu efeito.  

Além dos agentes químicos também os físicos como a luz vsível e a conjugação destes 

podem coadjuvar a ação dos parabenos na sua ação oxidativa. Na presença de luz visível, rosa 

bengal, glutationa reduzida (GSH), e de metil e etilparabeno produziram-se conjugados 

hidroquinona-glutationa HQ-GSH mono-, di-, e trissubstituído 
1
O2-dependentes, enquanto 

que na ausência de GSH foram produzidas 1,4-benzoquinona (BQ) e HQ o que indica que 
1
O2 

está envolvido na produção de BQ e HQ pela ação de parabenos (Nishizawa et al., 2006). 

Estes dados revestem-se de particular importância, pois os conjugados GSH-HQ são 

transformados no fígado em metabolitos de benzeno, fenol e HQ que são nefrotóxicos (Bolton 

et al., 2000; Lau et al., 1988), podendo, alegadamente, aumentar a sua citotoxicidade, após 

clivagem do grupo glutationil por enzimas -glutamil-transpeptidase, em células epiteliais dos 

túbulos proximais renais (Monks e Lau, 1987; Lau et al., 1988). Por outro lado, a deteção do 

radical semiquinona sugere que a auto-oxidação de conjugados está relacionada com a 

produção de peróxido de hidrogénio, pois a auto-oxidação de HQ gera O2
• -

  que é convertido 

em peróxido de hidrogénio (H2O2) por dismutação (Halliwell e Gutteridge, 1999; Murata et 

al., 1999). Por sua vez o peróxido de hidrogénio é capaz de causar stresse oxidativo em 

sistemas biológicos por meio da geração do radical hidroxilo (HO
•
) que é altamente reativo 

(Halliwell e Gutteridge, 1999) provocando modificações na transdução de sinal (Halliwell e 

Gutteridge, 1999; Weber et al., 2001; Ramachandiran et al., 2002). Estes dados em conjunto 
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pôem em evidência o poder dos parabenos na indução de stresse oxidativo na pele e as suas 

consequências adversas. 

Também a irradiação de parabenos por raios ultravioleta B (UVB) promove processos 

de stresse oxidativo. O pré-tratamento de queratinócitos HaCaT com metilparabeno e sujeitos 

a UVB aumentou significativamente a indução da peroxidação lipídica, formação de espécies 

reativas de oxigénio (ROS), produção de óxido nítrico (NO) e a morte celular. Portanto, o 

metilparabeno parece ser uma fonte de formação de radicais livres quando irradiado com 

UVB (Nakagawa e Moldeus, 1998b; Handa et al., 2006). Estes dados são preocupantes uma 

vez que o MP é utilizado na maioria dos produtos aplicados na pele a qual é naturalmente 

exposta aos UVB. Além disso, recentemente, níveis bastante elevados de metil e de 

etilparabeno, medidos na urina de parturientes e na dos seus recém-nascidos, foram 

associados com vários biomarcadores relacionados com o stresse oxidativo como o cortisol 

livre, o malondialdeído (MDA) e a 7,8-dihidro-8-oxo-2'-desoxiguanosina (8-oxodG) (Kang et 

al., 2013). 

Outro aspeto importante no stresse oxidativo promovido pelos parabenos é que eles 

próprios podem converter-se nos seus próprios radicais quando expostos a raios UV e assim 

gerar, também, stresse oxidativo (Kus et al., 2013).  

 

 

2.7.2.5. Efeitos no sistema nervoso 

A exposição a contaminantes ambientais tem sido associada a distúrbios neuro-

endócrinos, pois estes interagem com hormonas e podem exercer efeitos adversos, como 

resultado da sua ação como desreguladores endócrinos (Mills e Chichester, 2005; Frye et al., 

2012).  

Um dos primeiros trabalhos realizados nesta área mostrou que a aplicação tópica de 

uma solução (0,1%) de metilparabeno em raízes de um nervo da espinal medula de gato 

induziu um bloqueio na condução do impulso nervoso (Nathan e Sears, 1961). Também 

Kitamura (1979) demonstrou os efeitos de anestésicos, contendo parabenos, nos nervos 

periféricos e nos da espinal medula de sapo, tendo verificado que o MP, o EP e o PP 

bloquearam a condução nervosa, ocorrendo bloqueio total com doses de PP e MP de 1 mM e 

de 5 mM, respetivamente. Porém, estes resultados não foram concordantes com os obtidos em 
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trabalhos anteriores, em que a utilização de MP em anestésicos locais intradérmicos não 

alteravam a duração ou a intensidade da anestesia (Wightman e Vaughan, 1976). 

 Mais recentemente, o MP e o PP foram, também, implicados no aumento da oclusão de 

vasos, após a administração de anestésicos como a mepivacaína, o que terá aumentado 

substancialmente a necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica aos olhos (Tappeiner e 

Garweg, 2011). 

O metilparabeno, numa concentração de 2,0 mM, revelou sinergismo com a rianodina, 

uma droga utilizada na gestão de várias perturbações como a síndrome neurolética maligna. 

Este parabeno revelou-se um ativador da libertação de cálcio por ativação direta do canal de 

Ca
2+

 (RYR), curiosamente o PP (tradicionalmente mais tóxico) não demonstrou qualquer 

efeito a este nível (Cavagna et al., 2000). No entanto, é possível que o propilparabeno possa 

afetar a atividade de outros canais, visto que esse efeito já foi observado com outros 

parabenos, podendo justificar-se os diferentes resultados pela especificidade destes compostos 

neste tipo de ação (Inoue et al., 1994).  

Dada a sensibilidade dos canais de cálcio aos parabenos, era previsível que estes 

influenciassem o controlo muscular. Quando se determinaram as doses letais (LD 50) orais de 

vários parabenos e dos seus sais de sódio, em ratos, estes produziram rápida perda de controlo 

muscular (ataxia), depressão profunda do sistema nervoso central e a subsequente morte 

(Matthews et al., 1956). 

Outros efeitos a nível neurotóxico manifestaram-se ao nível de alterações do fluxo 

sanguíneo. A aplicação sistémica de MP e PP provocou uma dilatação dos vasos sanguíneos 

cerebrais (Brandt et al., 1983; Hamilton et al., 1990) e manifestaram efeitos neurotóxicos em 

casos de paraplegia, após a aplicação intratecal de drogas quimioterapêuticas que contêm 

estes compostos (Saiki et al., 1972). No entanto, uma única injeção intratecal de amitriptilina 

(antidepressivo e bloqueador de ataque de pânico) contendo os mesmos compostos, em doses 

elevadas, não alterou o fluxo de sangue da medula espinal em carneiro nem produziu sinais 

comportamentais coadunantes com uma situação de neurotoxicidade (Cerda et al., 1997). A 

administração de MP, pela mesma via em coelhos também não produziu qualquer bloqueio 

neural de longa duração ou danos histológicos evidentes (Adams et al., 1977; Mizuno et al., 

1994). 

Parece existir alguma contradição relativamente aos resultados destes estudos, no 

entanto as diferenças observadas podem estar, apenas, relacionadas com os métodos 
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utilizados, os organismos e/ou as próprias vias de administração e não com o potencial 

neurotóxico dos parabenos. 

Sabe-se que a hormona libertadora de corticotrofina (CRH) está implicada na 

fisiopatogenia da depressão nos distúrbios de ansiedade (Chrousos e Gold, 1992; Arborelius 

et al., 1999). A administração intracerebroventricular desta hormona aumentou a ansiedade e 

alterou o comportamento, de ratos, no labirinto em cruz elevado (Buwalda et al., 1997; 

Moreau et al., 1997; Tezval et al., 2004). Este facto pode explicar algumas alterações 

ocorridas nos organismos, quando são expostos a xenoestrogénios que interferem com o 

sistema endócrino (Mills e Chichester, 2005; Bateman e Patisaul, 2008). Estas substâncias 

possuem potencial para regular o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (HPG), afetando o centro 

do sistema nervoso central (SNC), as estruturas do receptor da hormona esteroide (Vo et al., 

2011) e, consequentemente, o comportamento de humanos e animais. 

O butil parabeno tem sido suspeito de contribuir para o autismo e deficiências na 

aprendizagem. A administração deste composto a ratos produziu vários efeitos como 

neuroinflamação e o aumento dos níveis de citoquinas pró-inflamatórias (Fator de Necrose 

Tumoral-alfa, interleucina-1-beta, e interleucina-6) no cérebro, entre outros relacionados com 

a fisiopatologia cerebral (Hegazy et al., 2015). A elevada afinidade de ligação do 

isobutilparabeno (i-BP) aos receptores de estrogénio (Golden et al., 2005) foi demonstrada 

num estudo, em que foram analisados os efeitos deste composto no comportamento 

emocional e desempenho de aprendizagem da geração F1 de ratos. Fêmeas gestantes, 

Sprague-Dawley, foram tratados com i-BP através de uma cápsula de Silastic subcutânea, 

ficando, deste modo, a descendência exposta a este composto durante a gestação, através da 

placenta, e durante a lactação, através do leite materno. Verificou-se que a exposição ao i-BP 

prejudicou o desempenho, principalmente, dos machos no teste de evasão passiva. Outros 

testes de avaliação do comportamento emocional revelaram mudanças no comportamento dos 

animais e altos níveis de ansiedade. Segundo os autores do estudo, os resultados forneceram 

evidências de que a exposição aos parabenos através da placenta ou leite materno pode 

exercer influências permanentes ou de longa duração sobre o comportamento (Kawaguchi et 

al., 2009).  

A exposição de ratos ao mesmo parabeno também provocou alterações no 

comportamento social de ratos, o qual foi referido como sendo uma desordem do espetro 

autista, semelhante ao que ocorre em seres humanos (Kawaguchi et al., 2010). Os dados 

obtidos nestes trabalhos revestem-se de particular importância dado que tanto a ansiedade 
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como o comportamento avaliados no labirinto em cruz (teste utilizado nestes trabalhos) são 

dependentes da ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (Buwalda et al., 1997). 

Por outro lado, sabe-se que a insuficiência adrenal materna ou a alteração da sensibilidade ao 

estrogénio tem sido associada a alterações de comportamentos de aprendizagem, 

agressividade e ansiedade (Slone-Wilcoxon e Redei, 2004; Imwalle et al., 2006) o que explica 

os resultados obtidos os quais apoiam a capacidade agonista dos parabenos para os receptores 

de estrogénio (ERα e Erβ), à semelhança do que o ocorre com outros estrogénios (Patisaul e 

Bateman, 2008). 

Tal como referido em capítulos anteriores, os parabenos provocam stresse oxidativo e 

disfunção mitocondrial e uma vez que estes dois processos estão envolvidos na morte 

neuronal (Broekemeier et al., 1989a) é de ter em conta a possível neurotoxicidade dos 

parabenos sobre os animais do ambiente aquático (mais expostos à poluição) e sobre a 

população humana em geral, especialmente, os fetos e as crianças. 

 

 

2.7.2.6. Toxicologia aguda e crónica em organismos do meio terrestre - estudos in vivo 

Ao longo de várias décadas, têm sido realizados trabalhos in vivo a fim de testar a 

toxicidade aguda e/ou crónica dos parabenos, e, apesar, de alguns autores defenderem que nas 

concentrações usuais, estas substâncias, em especial o metilparabeno, tem pouca ou nenhuma 

toxicidade in vivo ou in vitro (Soni et al., 2002), muitos outros têm demonstrado o contrário, 

inclusivamente, no organismo humano (Brandt et al., 1983; Hamilton et al., 1990). 

Alguns dos primeiros testes de toxicologia aguda dos parabenos, realizados em animais, 

revelaram que, quando administrados por via oral, provocam albuminúria e glicosúria em 

doses acima de 0,5g/kg de peso corporal. Estas concentrações são, no entanto, superiores às 

usadas em alimentos, e foram fatais, apenas, em cães e coelhos (Schuebel, 1930). Nestes 

estudos, curiosamente, a toxicidade aguda diminuiu com o aumento da cadeia alquílica, o que 

parece contraditório, pois, em bactérias, a toxicidade aguda dos parabenos aumenta com o 

aumento do comprimento da cadeia lateral destes compostos (Alder-Hradecky e Kelentey, 

1960; Eklund, 1980). Uma possível explicação para este facto pode estar relacionada com o 

metabolismo diferencial dos parabenos nos diferentes organismos (Matthews et al., 1956). 

Também em ratinhos, os parabenos MP, EP, PP e BP revelaram toxicidade aguda, mas por 
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administração intraperitoneal e por via subcutânea, sendo a dose letal (LD) de 1,20; 1,65 e 2,5 

g/kg/peso corporal, respetivamente (Alder-Hradecky e Kelentey, 1960).  

Alguns medicamentos disponíveis no mercado, ao longo de vários anos, continham 

metilparabeno, o qual poderá ter sido responsável por alguns casos de choque anafilático e 

reações anafiláticas (Nagel et al., 1977; Wildsmith et al., 1998). Alguns autores propõem a 

possibilidade de o metilparabeno poder causar reação anafilática através de um mecanismo 

não imunológico na presença da proteina kinase (PKC) quando simultaneamente ativada, 

numa determinada extensão, em mastócitos (Fukugasako et al., 2003). 

Em insetos, os parabenos parecem ter toxicidade efetiva pois o metilparabeno, isolado a 

partir do extrato de folhas de Vitex trifólia, provocou 100% de mortalidade em larvas de 

mosquitos C. quinquefasciatus e A. aegypti quando aplicado em concentrações de 20 ppm, 

apresentando valores de LC50 de 5,77 e 4,74 ppm, respetivamente (Kannathasan et al., 2011). 

Num outro estudo sobre o efeito do metilparabeno no desenvolvimento e produção de ovos de 

D. melanogaster, foi demonstrado que a concentração de 2% de metilparabeno exibiu efeitos 

tóxicos, tendo diminuído significativamente o número de ovos, larvas, pupas e tendo revelado 

ainda, atividade estrogénica a uma concentração de 0,02% (Gu et al., 2009). Outros estudos 

recentes, realizados no mesmo inseto, também revelaram efeitos tóxicos provocados por 

metil, etil, propil e butilparabeno (Arif e Handan, 2013; Ayar e Uysal, 2013).  

 

 

2.7.2.7. Estudos de toxicologia aguda/crónica em organismos do meio aquático 

Na secção 2.4. foram descritas quantidades consideráveis de parabenos detetados nos 

sistemas aquáticos, principalmente, em áreas residenciais sem sistema de tratamento de 

efluentes (Tamura et al., 2010) ou em efluentes de ETARs (Brooks et al., 2006) que, a curto 

ou longo prazo, poderão provocar respostas fisiológicas e reprodutivas em organismos 

aquáticos (Ankley et al., 2007).  

Apesar de alguns dados sugerirem apenas um risco mínimo para estes seres (Brausch e 

Rand, 2011) a sua toxicidade tem sido relatada há algumas décadas (Li e Fan, 1997) tendo-se 

constatado que estes compostos, mesmo em baixas concentrações, podem levar à reversão 

sexual, ao hermafroditismo (Brooks et al., 2006) e a outras alterações. 

Testes convencionais para avaliação de toxicidade aguda/crónica em peixe medaka 

japonês (Oryzias latipes), Daphnia (Daphnia magna), utilizando n-butilparabeno, i-
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butilparabeno e benzilparabeno, revelaram que estes produziram toxicidade e estrogenecidade 

em concentrações de 200, 100 e 100 µg/L, respetivamente, que se traduziu num significativo 

aumento de vitelogenina no plasma (Yamamoto et al., 2007a). Os parabenos etil, propil e 

butil, quando injetados em doses entre 100 e 300 mg/Kg na truta arco-íris, também se 

revelaram estrogénicos pelo aumento de vitelogenina (Pedersen et al., 2000). Alterações na 

produção desta proteína indiciam interferências na expressão dos respetivos mRNAs 

relacionados com a sua síntese, assim como na dos mRNAs dos receptores de estrogénios e 

de outras hormonas naturais. De facto observaram-se em Oryzia latipes, expostos a 

propilparabeno, aumentos dos níveis de expressão de RNA mensageiro responsável por 

vitelogenina (mRNA VTG) dos subtipos VTG-1 e VTG-2 e coriogenina (mRNA VTC) dos 

subtipos CHG CHG-L e CHG-H, no fígado, local de formação destas proteínas. Foi, ainda, 

observado um aumento dos níveis na expressão de mRNA do receptor de estrogénio alfa 

(ERα), assim como dos receptores de outras hormonas sexuais (Inui et al., 2003).  

Interferências dos parabenos em moléculas deste tipo, afetam, consequentemente, 

parâmetros relacionados com crescimento, reprodução e sobrevivência, tal como se registou 

em D. magna em que a 0,1 mg/L e 1,5 mg/L de PP, afetou o crescimento e a reprodução, 

respetivamente. Os valores médios de concentração letal (LC50) variaram entre 4,0 e 24,6 

mg/L em D. magna e 3,3 até 160.0 mg/L em Pimephales promelas (Dobbins et al., 2009). 

Para Van Wezel e Opperhuizen (1995), o efeito letal dos parabenos pode ser resultante 

da narcose, um modo possível de ação de toxicidade em organismos aquáticos. Esta é 

caracterizada por uma diminuição inicial da atividade do organismo na resposta a estímulos, o 

que, frequentemente, conduz à morte (Vanwezel e Opperhuizen, 1995). Na narcose, segundo 

a regra de Meyer-Overton o efeito narcótico irá aumentar com o aumento da lipofilicidade dos 

parabenos (Sandermann, 2008), o que, de facto, se tem verificado. 

Os efeitos dos parabenos podem manifestar-se em alterações histológicas, 

morfométricas e fisiológicas em estádios precoces do desenvolvimento - eleuteroembriões (13 

dias após a fecundação) e larvas (28-42 dias após a fecundação) como ocorreu em Oryzia 

latipes submetidos a propilparabeno (Gonzalez-Doncel et al., 2014), no entanto estes efeitos 

podem passar despercebidos em peixes adultos. 

Alguns efeitos negativos dos parabenos no meio aquático têm-se revelado através do 

completo branqueamento dos corais, mesmo em concentrações muito baixas (Danovaro et al., 

2008), um efeito idêntico ao provocado pelo aquecimento global que provoca a morte 

de  zooxantelas, algas unicelulares que sustentam os corais (Fang et al., 1995). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zooxantela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unicelular
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De um modo geral considera-se que as estações de tratamento de água residuais são 

eficientes e, por isso, o perigo que os parabenos representam será limitado. No entanto em 

determinados locais com sistemas de tratamento deficientes, como na Índia (Ramaswamy et 

al., 2011b) e na China (Peng et al., 2008) foram detetados parabenos em concentrações 

elevadas, em rios, no último caso 1,1 µg/L e 3,14 µg/L de metil e propilparabeno, 

respetivamente. Estas concentrações podem ser consideradas elevados tendo em conta que 4 

µg/L de benzilparabeno provocaram um aumento nos níveis de expressão de genes que 

codificam proteínas tais como p53, citocromo P450 e coriogenina L (Yamamoto et al., 

2007a). Também em locais nos quais se considera o tratamento muito eficaz, a quantidade de 

parabenos devolvidos ao ambiente é suficiente para provocar alterações. Amostras de água de 

rios com concentrações de parabenos ≥ 1,2 ng/L provocaram um efeito significativo, in vitro, 

em culturas de células, afetando a função dos recetores de estrogénio, androgénio, 

hidrocarbonetos de arilo, e da tiróide. Algumas destas amostras de água, de efluentes das 

ETARs, inibiram, in vivo, o desenvolvimento da copépodes marinha - Acartia tonsa, assim 

como todas as amostras de afluentes (Kusk et al., 2011) 

Como já se referiu no capítulo 2.4.2. o problema da contaminação é acrescido pelo facto 

de não só os parabenos serem tóxicos (Terasaki et al., 2009a), mas também os seus 

subprodutos clorados, resultantes do tratamento das águas, apresentarem toxicidade aguda. 

Em alguns animais como D. magna e Vibrio fischeri, a toxicidade dos subprodutos foi muito 

superior à dos parabenos originais (Terasaki et al., 2009b). 

Há ainda outros aspetos a considerar como a ocorrência conjunta de outros 

contaminantes emergentes no ambiente, e o seu sinergismo. Um desses compostos, o 

etinilestradiol (EE), um derivado de 17-β-estradiol (E2), promoveu um aumento de VTG e 

inibiu o crescimento testicular na truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) numa concentração 

de 2 ng/L (Jobling et al., 1996) e, dado que este composto ocorre conjuntamente com os 

parabenos no ambiente, o seu efeito poderá ser ampliado por estes. 

Bazin e colaboradores (2010) classificaram o metil, o etil e o n-propilparabeno como 

substâncias nocivas, enquanto que o n-butil e o benzilparabeno como substâncias tóxicas para 

organismos aquáticos,  de acordo com os resultados obtidos para Daphnia magna e seguindo 

a diretriz de Avaliação de Risco Ambiental para a classificação de perigo de substâncias da 

EMEA (European Medicines Agency) da União Europeia. 

Para alguns autores não restam dúvidas de que os parabenos são compostos 

estrogénicos para organismos aquáticos (Inui et al., 2003; Alslev et al., 2005a; Bjerregaard et 
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al., 2008; Bazin et al., 2010) e, em alguns casos, o propil e o butilparabeno, apresentaram um 

potencial estrogénico comparável ao do bisfenol A (Pedersen et al., 2000).  

Alguns resultados presentes na literatura revelam-se contraditórios, no entanto, o que se 

verifica, pela análise cuidada dos vários estudos, é que a avaliação dos efeitos dos parabenos é 

maioritariamente realizada de forma isolada para cada ser vivo e para cada parabeno, não 

sendo essa a realidade no meio ambiente aquático. É necessário ter em consideração o 

sinergismo, a bioacumulação e a bioampliação desses compostos para assim ter uma noção 

mais aproximada dos seus efeitos reais no ambiente. Além disso, embora alguns dos ensaios 

realizados demonstrem que não ocorreram efeitos toxicológicos imediatos, visíveis, não 

significa que não tenham ocorrido de facto e se manifestem a longo prazo. Vários desses 

estudos são feitos com base num número limitado de locais de amostragem o que não 

contribui para uma visão ampla da realidade ecotoxicológica dos parabenos.  

 

 

2.7.3. Efeitos estrogénicos dos parabenos – Mito ou realidade?  

Uma das questões que mais tem preocupado a comunidade científica e gerado maior debate 

prende-se com o efeito estrogénico destes compostos. Numerosos trabalhos têm sido levados 

a cabo a fim de clarificar esta questão, mas, no entanto, alguns resultados continuam 

contraditórios. Se, por um lado, em alguns estudos os parabenos revelaram uma 

estrogenicidade fraca (Routledge et al., 1998; Golden et al., 2005; Witorsch e Thomas, 2010; 

Scialli, 2011), noutros a afinidade de ligação destes compostos para os recetores de estrogénio 

(RE) é elevada e semelhante à do Bisfenol A, um estrogénico potente (Satoh et al., 2000). Isto 

poderá significar, no mínimo, que estes compostos poderão ter algum potencial estrogénico 

não negligenciável, e que este poderá, por isso, afetar os mais diversos tecidos, órgãos e as 

suas funções. 

O facto de os parabenos estarem incluídos numa lista de 800 desreguladores endócrinos, 

entre outras classes específicas que incluem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, 

pesticidas, alquilfenóis, dioxinas, ftalatos, ou bifenilos policlorados (Lopez-Darias et al., 

2010) significa que os parabenos têm características comuns aos restantes compostos assim 

classificados. Ou seja, conseguem mimetizar a ação de uma hormona endógena, bloquear 

receptores hormonais celulares, agir como agonistas (Darbre e Harvey, 2008; Kamata et al., 

2008; Watanabe et al., 2013; Wielogórska et al., 2015) ou antagonistas alterando a ação e a 
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concentração das hormonas naturais do organismo (Byford et al., 2002b;  Pugazhendhi et al., 

2005; Tabb e Blumberg, 2006; Darbre e Harvey, 2008; Watanabe et al., 2013). Em drosófilas, 

moscas da fruta a exposição a 0,10% e 0,20% de etilparabeno afetou a expressão de três genes 

ligados a recetores hormonais e reduziu o tempo de vida e a fecundidade do animal (Liu et al., 

2014). 

A classificação dos parabenos como desreguladores endócrinos levou a que suscitassem 

questões sobre a sua utilização em geral, e, principalmente, em produtos aplicados na pele e, 

de facto, alguns dados sustentam a preocupação surgida. Estudos in vitro, realizados em 

queratinócitos, demonstraram que estes quando tratados com parabenos e expostos a raios 

ultravioleta, durante longos períodos, influenciaram a taxa de proliferação celular, a 

morfologia das células, a expressão de sintases, o conteúdo em ácido hialurónico e colágeno 

tipo IV e a ativação de fatores de transcrição, reforçando, assim, a ideia da estrogenecidade 

dos parabenos em células da pele (Janjua et al., 2007). Foi também evidenciada uma inibição 

na atividade das estrogénio-sulfotransferases (Sults), pelo bloqueio da sulfatação de 

estrogénios, o que contribui para o seu aumento (Prusakiewicz et al., 2007b). Esta situação 

poderá trazer alguns riscos, uma vez que a aplicação continuada de parabenos na pele leva ao 

aumento de hormonas, o que estimulará, em cascata, a sinalização estrogénica endógena 

(Prusakiewicz et al., 2007b), e conduzirá a alguma toxicidade e carcinogénese (El Hussein et 

al., 2007). 

Assim, a exposição, pelas mais diversas vias, poderá levar a uma dupla consequência: 

acumulação de parabenos e de estrogénio, pois, as esterases, tal como outras enzimas, 

atingem a saturação e mais parabenos siginica mais inibição de sulfatação do estrogénio. 

Desta forma, ficará intensificada a capacidade estrogénica destes compostos, que agindo 

como desreguladores endócrinos, influenciam os níveis de estereidogénese e, 

consequentemente, a reprodução (Oishi, 2002a; Janjua et al., 2007) podendo afetar o 

desenvolvimento dos órgãos reprodutores masculinos e femininos, em humanos, durante fases 

críticas da maturação (Lemini et al., 1997; Darbre et al., 2002; Oishi, 2002a; Lemini et al., 

2004; Vo e Jeung, 2010).  

Na realidade, a exposição a parabenos poderá afetar não só a fertilidade do indivíduo 

mas também a da sua descendência, pois o feto é particularmente suscetível a agentes de 

desregulação endócrina, como parabenos, que podem passar a barreira sangue-placenta 

(Lemini et al., 1997; Frederiksen et al., 2008), o que nos leva a pensar que a margem de 
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segurança (caso exista nesta fase da vida do ser humano) para a utilização dos parabenos, é 

muito pequena.   

De facto, tem sido demontrado que a exposição materna ao butilparabeno afeta a 

geração F1 masculina relativamente aos parâmetros reprodutores, como a diminuição do peso 

relativo dos órgãos reprodutores, a concentração de testosterona no soro, a contagem de 

espermatozóides viáveis e a produção diária de esperma (Kang et al., 2002; Zhang et al., 

2014), observando-se, ainda, um aumento significativo dos níveis de 17-β-estradiol 

(biomarcador de desregulação endócrina) e variação anormal dos níveis de hormona folículo-

estimulante (FSH) e luteinizante (LH) (Zhang et al., 2014).  

A expressão do mRNA do recetor de estrogénio alfa e beta foi alterada em ratos 

descendentes de fêmeas tratadas com BP 200 mg/kg. A geração F1 foi afetada em vários 

estadios do desenvolvimento, o que resultou numa diminuição de nados vivos e dos 

sobreviventes ao desmame (Kang et al., 2002). 

Smith e colaboradores propuseram a possibilidade do propilparabeno estar associado à 

diminuição da reserva de folículos, ou seja ao envelhecimento do ovário humano (Smith et 

al., 2013a). De facto, outros parabenos além do propilparabeno estimularam a expressão do 

mRNA da hormona anti-muleriana (AMH) e, consequentemente, inibiram o início da fase da 

foliculogénese nos ovários (Ahn et al., 2012). 

A preocupação/discussão, relativa ao uso de parabenos, ancorada nas suas propriedades 

estrogénicas e genotóxicas, intensificou-se com os trabalhos de Darbre e colaboradores 

(2004a) que associaram os parabenos ao desenvolvimento/aparecimento de tumores, ao 

detetarem a presença destes, principalmente metilparabeno, no tecido tumoral humano. A 

existência de parabenos, nestes tecidos, foi atribuída ao uso tópico de cosméticos, 

desodorizantes e antitranspirantes dada a sua presença, ubíqua nas formulações (Shen et al., 

2007). Estes parabenos, absorvidos naquela zona do corpo, provavelmente, não sofreram 

degradação, resistiram à hidrólise por esterases, acabando por se acumular no tecido adiposo 

(Lobemeier et al., 1996; Darbre et al., 2004b; Janjua et al., 2007), facto este, também, 

comprovado por trabalhos recentes (Wang et al., 2015). 

Apesar de algumas inconsistências levantadas ao trabalho de Darbre e colaboradores, os 

vários trabalhos que se seguiram em linhas celulares do cancro da mama, apresentaram 

evidências que apoiaram a hipótese levantada. De facto demonstrou-se que os parabenos 

mimetizam a ação das hormonas estrogénio e progesterona e induzem o crescimento de 

células cancerosas (MCF-7) e não cancerosas (MCF-10A) da mama humana (Wrobel e 
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Gregoraszczuk, 2014) e de células ZR-75-1 dependentes de receptores de estrogénios (RE), as 

quais estão, também, relacionadas com o desenvolvimento de cancro da mama (Pugazhendhi 

et al., 2005; Ge e Chang, 2006), embora com um poder estrogénico não tão proeminente 

como o de 17-β-estradiol. A capacidade dos parabenos na indução da expressão de vários 

genes CaBP-9k e RPβ em células pituitárias cancerígenas de rato (GH3) foi demonstrada em 

vários trabalhos (Kim et al., 2012a; Yang et al., 2012). Também o metilparabeno, 

considerado o parabeno com menor potencial estrogénico, promoveu o ciclo celular, a evasão 

apoptótica (Goodson et al., 2011) e acentuou os efeitos estrogénicos de bisfenol A, que 

conduziram à hiperplasia intraductal e formação de novos ductos mamários em ratos, 

expostos durante 30 e 90 dias (Popa et al., 2014). O facto de o metilparabeno (10
-6 

M), o n-

propilparabeno (10
-7 

M) e o n-butilparabeno (10
-7 

M), em concentrações iguais às que se 

encontram em tecidos mamários, induzirem um aumento significativo na proliferação celular 

é, na opinião de alguns autores, prova de que existe uma potencial relação entre o seu poder 

estrogénico e o cancro da mama, uma vez que ocorreu nessas células alteração do fenótipo 

(Zhang et al., 2013b; Charles e Darbre, 2013; Khanna e Darbre, 2013; Khanna et al., 2014). 

A maioria dos trabalhos mais recentes, encontrados na literatura, apresentam evidências 

a favor da estrogenecidade dos parabenos, e não restam dúvidas de que estes, de um modo 

geral, podem alterar as funções do sistema endócrino, podendo prejudicar a saúde do 

organismo e da sua descendência. O facto de aparecerem resultados contraditórios estará 

relacionado com a diversidade de células, tecidos e organismos em estudo e com as variáveis 

já anteriormente descritas (capítulo 2.6.3). 

Embora as concentrações, de parabenos individuais, usadas em grande parte dos ensaios 

sejam superiores às contidas em cada um dos produtos utilizados, é importante ter em conta a 

quantidade de parabenos à qual o organismo está exposto pelas mais diversas fontes, 

principalmente em fases mais precoces do desenvolvimento. Recentemente, estimou-se que a 

carga de parabenos encontrados no sangue de crianças poderá ter um efeito estrogénico 

comparável ao do estradiol (Purdel et al., 2015). É necessário, também, considerar o 

sinergismo destes compostos entre si ou com outros compostos, (Darbre, 2009; Kim et al., 

2012a; Kim et al., 2012b; Vo et al., 2015a) uma vez que um determinado produto não contém 

apenas parabenos. Deste modo a ausência e/ou fraca estrogenecidade dos parabenos 

observada em alguns trabalhos, não deve ser interpretada como ausência de perigo no uso 

destes compostos, pois resultou da sua aplicação/administração pontual, isoladamente, in vitro 

e/ou in vivo, em testes isolados; não podendo, por isso, comparar-se ao que ocorre no caso dos 
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seres humanos onde se verifica uma exposição contínua, com a possível consequente 

absorção sistémica devida à lipofilicidade, relativamente elevada, e baixo peso molecular 

destes compostos (Akomeah et al., 2007; El Hussein et al., 2007; Pedersen et al., 2007; Nicoli 

et al., 2008).  

Quando se coloca a questão sobre a estrogenecidade dos parabenos, a resposta não pode 

ser apenas baseada na baixa afinidade de ligação que estes possuem para receptores de 

estrogénio (quando comparada com a dos estrogénios naturais) antes, devem considerar-se 

todos os efeitos conhecidos como, por exemplo, a sua capacidade para inibir a sulfatação de 

estrogénio pelas sulfotransferases, o que leva a um aumento de estrogénio, a sua interferência 

com os níveis de cálcio citoplasmático, cujo incremento gera um aumento na expressão de 

gene, proliferação celular e outras respostas fisiológicas (Canosa et al., 2006b). Portanto para 

a resposta à questão inicial devem considerar-se todos os efeitos conhecidos e considerar, 

ainda, uma margem significativa para os desconhecidos, assim como para um efeito sinérgico 

resultante de todos os efeitos. 
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3.1. OTIMIZAÇÃO DE UM MÉTODO PARA EXTRAÇÃO DE PARABENOS 

PREVIAMENTE INOCULADOS EM TECIDO ANIMAL 

3.1.1. Extração dos parabenos da carne  

3.1.1.1. Preparação da solução de parabenos para incorporação na carne 

Pesaram-se 0,020 g de cada parabeno - metil, etil, propil e butil – e transferiram-se para 

um balão volumétrico ao qual se adicionaram 500 mL de metanol, a fim de obter uma 

solução-mãe com a concentração de 40 ppb. 

Desta solução inicial, transferiu-se 1 mL para um tubo de vidro e adicionaram-se 3 mL 

de metanol, obtendo-se uma solução de 10 ppb. 

 

 

3.1.1.1.1. Incorporação e extração dos parabenos  

A carne utilizada, contendo cerca de 50% de gordura, foi previamente picada/triturada. 

Pesaram-se 12 amostras de 0,5 g de carne e dividiram-se em quatro grupos onde foram 

incorporados 0, 50, 100 e 200 ng duma mistura com os quatro parabenos, obtendo-se 

concentrações finais de 0 (controlo); 0,025; 0,05 e 0,1 ppm. Para a incorporação dos 

compostos na carne, procedeu-se à homogeneização manual com a ajuda de uma espátula e 

armazenou-se o preparado a 4
o
C, durante um período mínimo de 48 h, a fim de se obter uma 

incorporação total. 

Transferiram-se amostras (carne + parabenos) para tubos de vidro aos quais foram 

adicionados 10 mL de uma solução etanol/acetona (1:1). Esta mistura foi homogeneizada no 

vórtex durante 5 minutos e armazenada a 4
o
C durante 24h. Após este período de repouso, 

centrifugaram-se as amostras contidas nos tubos, durante 10 minutos a 7000 rpm numa 

centrífuga de bancada e removeram-se os sobrenadantes para um tubo rolhado. Ao sedimento 

adicionaram-se 6 mL de etanol/acetona (1:1) e procedeu-se a nova extração. 

Após a extração total, adicionou-se sulfato de sódio anidro e os sobrenadantes foram 

filtrados para balões de fundo redondo, e foram evaporados à secura num evaporador rotativo. 

Ao resíduo final, contido no fundo do balão, foram adicionados 6 mL de metanol a 75% e 

homogeneizou-se esta mistura durante 5 minutos no vórtex. De seguida, estas soluções foram 

centrifugadas a 3200 rpm, durante 20 minutos, a 4
o
C. O sobrenadante foi removido para tubos 
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rolhados e procedeu-se a nova extração no sedimento resultante, com 1 mL de metanol, 

resultando uma solução com um volume final de 7 mL. 

 

 

3.1.2. Derivatização 

Às soluções finais obtidas adicionou-se padrão interno a 0,1 ppm e foram levadas à 

secura num evaporador de centrífuga Univapo 100 ECH. Ao resíduo seco adicionaram-se 200 

µL de piridina e 2 mL de anidrido acético, tendo-se homogeneizado a solução no vórtex 

durante 1 minuto. A reação decorreu durante 1 hora a 60
o
C num bloco de aquecimento (Susic 

e Alongi, 1997). As misturas reacionais foram arrefecidas à temperatura ambiente. Os tubos 

foram colocados a 0
o
C e procedeu-se à extração por adição de clorofórmio (2 mL) seguida de 

água desionizada (2 mL), agitando-se a mistura manualmente. Os tubos foram centrifugados a 

2000 rpm, durante 1 minuto, rejeitando-se a fase aquosa. Esta extração com água (2 mL) foi 

repetida 5 vezes. A fase de clorofórmio foi seca numa corrente de azoto até um volume final 

de 200 µL. 

 

 

3.1.3. Análise e quantificação dos parabenos 

3.1.3.1. Preparação das soluções padrão 

3.1.3.1.1. Preparação das soluções padrão para utilização no GC/MS 

Prepararam-se uma série de padrões, do analito de interesse, em várias concentrações, a 

fim de obter os tempos de retenção no GC/MS.  

Inicialmente foram preparadas soluções com padrão interno e cada um dos compostos 

separadamente, metil, etil propil e butilparabeno, na concentração de 10 ppm, para identificar 

corretamente cada um dos seus tempos de retenção. Estas soluções foram derivatizadas, 

concentradas com uma corrente de azoto e injetadas no aparelho para análise. 
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3.1.3.1.1.1. Soluções padrão dos parabenos para a reta de calibração 

Prepararam-se três séries de quatro soluções dos parabenos em estudo (metil, etil, propil e 

butilparabeno) a partir de uma solução de 1000 ppm, obtendo-se as concentrações finais de 0,025 

ppm (50 ng); 0,05 ppm (100 ng) e 0,1 ppm (200 ng). O processo está ilustrado no esquema da 

figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 3.1: Soluções padrão dos parabenos para a reta de calibração 
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A cada uma das soluções de 0,1 ppm (200 ng), 0,05 ppm (100 ng) e 0,025 (50 ng) (em 

triplicado) foi adicionado padrão interno benzilparabeno 0,1 ppm (200 ng) e, seguidamente, 

foram acetiladas e concentradas.  

Os padrões foram injetados (2 µL) no GC/MS, cromatógrafo gasoso Trace GC Ultra, 

acoplado a espetrómetro de massa Espec Poláris Q, para o traçado das retas analíticas de 

calibração. 

Os parabenos foram identificados a partir dos tempos de retenção e dos picos 

característicos de cada composto no respetivo espetro de massa. Com base nos 

cromatogramas obtidos normalizaram-se as áreas dos picos de cada um dos parabenos em 

estudo e a área do padrão interno e para cada um deles foi traçada uma reta relacionando a 

razão entre as áreas do parabeno e do padrão interno com a razão entre as concentrações do 

parabeno e do padrão interno, presentes nas soluções, recorrendo à equação de regressão 

linear. A área dos picos foi determinada recorrendo-se ao software XCalibur Data system 

V2.0, ThermoFinnigan, San Jose, CA, USA. 

 

 

3.1.3.2. Análise das amostras  

As amostras preparadas nas condições descritas em 3.1.2 foram analisadas por 

cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC-MS). 

Os parabenos foram identificados através dos tempos de retenção e dos seus picos 

característicos. As áreas dos picos foram determinadas, utilizando o software XCalibur Data 

system V2.0, ThermoFinnigan, San Jose, CA, USA, e após calcular a razão entre a área do 

pico de cada um dos parabenos e a área do pico do padrão interno, recorrendo-se a uma reta 

de calibração, calculou-se a concentração de cada parabeno em cada amostra. 

 

 

3.1.3.3. Condições de determinação dos analitos por GC-MS 

Para a determinação dos analitos utilizou-se um cromatógrafo gasoso, 

THermoFinningan: Trace GC, acoplado a um espectrómetro de massa, Polaris Q MS
n
. O 

injetor automático no modo “splitless” e a deteção operou no modo de monitorização seletiva 

de iões (SIM). 
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A separação foi realizada através de uma coluna capilar com fase líquida ligada, (DB5) 

5% fenil – 95% metilpolisiloxano, de 30 m de comprimento e 0,25 mm de ∅interno, e espessura 

de filme de 25 µm. O gás de arraste foi o hélio (99,999%), com um caudal constante de 1 

mL/minuto. A interfase GC/MS esteve à temperatura de 280 
o
C. A temperatura da coluna 

iniciou com 60 
o
C, durante um minuto, e, de seguida, aumentou gradualmente 5 

o
C/min, até 

250 
o
C, permanecendo nesta temperatura durante 5 minutos. A temperatura na fonte de 

ionização foi de 22
 o
C e o tempo médio por ensaio foi de 50 minutos. 

 

 

3.2. AVALIAÇÃO IN VITRO DO EFEITO DE PARABENOS NA BIOENERGÉTICA 

MITOCONDRIAL DE TESTÍCULOS DE RATO. 

3.2.1. Material de origem animal 

Nestes estudos in vitro utilizaram-se ratos machos Wistar (Harlan, Wistar outbread rat, 

França). Os animais pesavam entre 250 e 300 g e foram mantidos em caixas Tecniplast 

modelo 1354G-00 com uma área de fundo de 1800 cm
2
, coberto com aparas de madeira da 

marca Harlan designadas por viruta tipo C. A manutenção e os procedimentos experimentais 

foram efetuados  de acordo com a Portaria nº 1005/92 de 23 de outubro e com os 

regulamentos da legislação da Comunidade Europeia (2010/63/EU) para o bem estar animal e 

a Direção Geral Veterinária Portuguesa que aprovou as instalações em que os animais foram 

mantidos. O crescimento dos animais decorreu em ambiente controlado com temperatura de 

22 ± 2
 o
C e ciclos diurno/noturno de 12 horas e humidade adequada. 

Os animais, divididos em grupos de quatro por gaiola, tiveram um período de adaptação 

de uma semana durante o qual foi facultada comida e água ad libitum, que incluía ração 

(20185 teklad Global 18% protein Rodent Diet Sterilizable). 

 

 

3.2.2. Isolamento de mitocôndrias 

Os animais foram mantidos em jejum durante a noite, antes de serem mortos por 

deslocamento cervical, seguido de decapitação. O isolamento foi realizado através de métodos 

convencionais (Gazzotti et al., 1997) com pequenas modificações. O meio de 

homogeneização continha 0,25 M de sacarose, 5 mM de Hepes (pH 7,4), 0,2 mM de EGTA 
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(ácido bis (2-aminoetil) etilenoglicol-N,N,N',N'-tetraacético) e 0,1% de albumina de soro 

bovino livre de ácidos gordos (BSA). O EGTA e a BSA foram retirados do meio de lavagem 

final, o qual foi ajustado para pH 7,2. 

Os testículos foram extraídos rapidamente, tendo-se retirado a cápsula testicular, e 

colocados num copo contendo 25 mL de meio de homogeneização a 4 
o
C. Procedeu-se, 

seguidamente, ao fracionamento dos testículos com a ajuda de uma tesoura e à sua lavagem, a 

fim de remover algum sangue. Posteriormente, transferiu-se o material biológico, fracionado, 

para um homogeneizador de vidro do tipo “Potter-Elvejhem” com um pistão de teflon, 

ajustando-se o volume com tampão de extração. Procedeu-se à homogeneização utilizando 

uma velocidade de 300 rotações por minuto. A suspensão obtida foi dividida para dois tubos 

de centrífuga e realizou-se uma primeira centrifugação a 800 x g durante 10 minutos a 4 
o
C, 

removendo-se, assim, por sedimentação, os componentes mais densos das células (núcleos, 

eritrócitos e células fragmentadas). A camada superior do sobrenadante, matéria lipídica, foi 

aspirada cuidadosamente e removida, sendo o sobrenadante transferido para outro tubo e o 

sedimento desprezado. O sobrenadante foi sujeito a uma centrifugação de 10.000 x g durante 

10 minutos a 4 
o
C para obtenção da fração mitocondrial. O sobrenadante foi removido por 

aspiração e o precipitado ressuspenso em meio de lavagem. Seguidamente procedeu-se a mais 

duas centrifugações de 12.000 x g, durante 10 minutos a 4 
o
C. Finalmente o sedimento foi 

ressupenso em 400 µL deste meio e transferido para um tubo eppendorf que foi colocado a 4 

o
C. A fração mitocondrial foi mantida em gelo no decurso das experiências, tendo sido 

utilizada exclusivamente durante as 4-5 horas após o isolamento. 

 

 

3.2.3. Quantificação da proteína 

A concentração final da proteína mitocondrial foi determinada pelo método de biureto 

(Gornall et al., 1949) usando BSA como padrão. As amostras de suspensão mitocondrial 

foram solubilizadas em 1,9 mL de água e 0,1 mL de dodecilsulfato de sódio (SDS) a 10% 

(p/v), por último adicionou-se 2 mL de reagente Biureto (CuSO4. 5H2O a 0,15 % (p/v), 

tartarato de sódio e potássio (NaKC4 H4O6. 4H2O) a 0,6 % (p/v), NaOH a 3 % (p/v) e KI a 0,1 

% (p/v)). A preparação de padrões de BSA (0-2,4 mg) ocorreu em condições idênticas às das 

amostras, contendo um volume de meio de lavagem equivalente ao utilizado nas amostras. As 

absorvâncias das amostras e dos padrões foram lidas ao fim de 15 minutos de reação, a 540 
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nm, num espectrofotómetro UV-Vis (Spectronic
®
 Genesys

TM
 2PC), contra um branco que 

continha todos os reagentes exceto a proteína. 

 

 

3.2.4. Atividade respiratória mitocondrial  

O consumo de oxigénio pelas mitocôndrias isoladas foi medido polarograficamente 

usando um elétrodo de oxigénio do tipo Clark (Estabrook, 1967) numa câmara fechada com 

capacidade de 1,0 ml e com agitação magnética, a uma temperatura de 30 °C. O sinal foi 

transferido para um registador. As taxas de respiração foram calculadas assumindo uma 

concentração de oxigénio de 450 nAt O/mL no meio experimental a 30 °C. 

O meio padrão respiratório consistiu em 200 mM de sacarose, 50 mM de KCl, 5 mM de 

MgCl2, 5 mM de KH2PO4 e 5 mM de Hepes a pH 7,2. 

Nos estudos realizados in vitro, as reações iniciaram com a adição individual de 

Parabenos (metil, etil, propil e butilparabeno e ácido 4-hidroxibenzoico) (50-250 µM) em 

alíquotas a um volume adequado de meio respiratório normal (30 °C) por forma a perfazer um 

volume final de 1 mL, sendo este suplementado com mitocôndrias (0,8 mg de proteína) e 

parabenos (50-250 µM), tendo-se deixado incubar durante 5 min antes da adição de substrato 

respiratório. Assim, dependendo do ensaio foi utilizado piruvato/malato (1/0,5 mM) ou 

succinato (5 mM). Nos casos em que o substrato respiratório foi o sucinato, adicionou-se, 

também ao meio de reação, um inibidor do complexo I (Rotenona, 2 µM), deixando-se 

incubar 2 minutos. Uma quantidade adequada de ADP 100 nmol, foi depois adicionada para 

estimular o estado 3 (Chance e Williams, 1956). Após o consumo de todo o ADP adicionado, 

a respiração retomou uma velocidade mais lenta, assumindo o estado respiratório designado 

por estado 4 (Chance e Williams, 1956). 

 Para a determinação da respiração mitocondrial dissociada da fosforilação oxidativa – 

desacoplamento da cadeia transportadora de eletrões – adicionou-se FCCP (Carbonilcianide-

p-trifluorometoxifenilhidrazone) (1 mM), um ionóforo para protões que dissocia 

energicamente as mitocôndrias. 

O ICR (índice de controlo respiratório) foi determinado pelo quociente entre a 

velocidade respiratória na presença de ADP (estado 3) e a velocidade respiratória após o 

consumo de ADP (estado 4) (Chance e Williams, 1956). 
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3.2.5. Quantificação do potencial elétrico transmembranar da mitocôndria 

A variação do potencial elétrico transmembranar mitocondrial (Δψ), que juntamente 

com o gradiente químico constituem o potencial eletroquímico (Δp) desenvolvido através da 

membrana interna da mitocôndria, foi quantificado com base na distribuição transmembranar 

do ião tetrafenilfosfónio (TPP
+
). Para tal, foi utilizado um elétrodo sensível para TPP

+ 

preparado de acordo com Kamo e colaboradores (1979). Este elétrodo foi construído 

utilizando-se um tubo de PVC (cloreto de polivinilo), com cerca de 3mm de diâmetro e 80 

mm de comprimento selado numa das extremidades com uma membrana sensível ao TPP
+
. A 

diferença de potencial entre o elétrodo selectivo e o de referência foi medida com um 

potenciómetro Jenway 3305 e o sinal foi debitado para uma placa de aquisição de dados da 

marca Hansatech, após passagem por um circuito de compensação de voltagem basal. 

Antes da utilização do elétrodo, verificou-se a correlação entre o potencial do mesmo e 

a concentração de TPP
+ 

no meio. Utilizaram-se apenas os elétrodos que apresentavam uma 

correlação linear com o logaritmo da concentração de TPP
+
 e uma boa aproximação ao 

declive previsto pela equação de Nernst (602 à temperatura de 30 
o
C). O elétrodo de TPP

+ 

tem uma resposta “nernstiana” (equação 3.1): 

 

E=(RT/nF) In(TPP
+
)f/(TPP

+
)d)+K                                                  (3.1) 

 

Em que E é o potencial do elétrodo, R é a constante dos gases, T a temperatura (K), F a 

constante de Faraday, n o número de equivalentes, (TPP
+
)f e (TPP

+
)d, respetivamente, as 

concentrações de TPP
+
 fora e dentro do elétrodo e K uma constante que reúne o potencial dos 

elétrodos de referência e outros potenciais parasitas (potenciais de junção e de assimetria). A 

uma temperatura constante R, T, n, F e (TPP
+
)d  podem transformar-se numa única constante. 

Assim, a voltagem do elétrodo varia linearmente com o logaritmo da concentração externa de 

TPP
+
. 

Todos os ensaios foram realizados a 30 
o
C, numa câmara de reação aberta, 

termostatizada e sob agitação contínua, suave e estável, por meio de um pequeno magnete 

movido por indução de um campo magnético giratório, e em 1 mL do meio de reação 

suplementado com suspensão mitocondrial (1mg de proteína), parabenos (50-250 µM) e TPP
+ 

3 µM ou seja, uma quantidade suficientemente baixa de TPP
+ 

para evitar quaisquer efeitos 

tóxicos detetáveis mas permitindo uma elevada sensibilidade nas medições (Jensen e Gunter, 
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1984). Seguidamente energizaram-se as mitocôndrias com substratos respiratórios, piruvato 1 

mM/ malato a 0,5 mM ou succinato 5 mM, depois de uma incubação prévia com 1µL de 

rotenona 2 µM durante 2 minutos. Após esta incubação, iniciou-se o ciclo fosforilativo por 

adição de ADP 100 µM. Finalmente, adicionou-se 1 µL de valinomicina 100 µM para 

determinação do potencial de membrana nesse momento. 

O potencial de membrana foi determinado de acordo com Kamo e colaboradores (1979) 

por intermédio da seguinte equação 3.2 a (30 
o
C): 

 

Δψ (mV)= 59 log (
𝑣

𝑉
) – 59 log (10

ΔE/59
 - 1)                                          (3.2) 

 

Em que 𝑣 é o valor matricial da mitocôndra, 𝑉 é o volume de meio da solução tampão 

de incubação e ΔE a deflexão do potencial do elétrodo desde a linha basal. Considerou-se 

para os cálculos que 1 mg de proteína correspondia a um volume matricial de 1,1 µL (Masini 

et al., 1984). 

Nenhuma correção foi feita para a ligação passiva de TPP
+
 às membranas 

mitocondriais, já que o objetivo dos ensaios foi mostrar as mudanças relativas em potencial e 

não a determinação dos valores absolutos. 

 

 

3.2.6. Atividades enzimáticas dos complexos mitocondriais 

3.2.6.1. Preparação da suspensão de mitocôndrias 

A preparação da suspensão mitocondrial foi realizada conforme descrito no item 3.2.2. e 

foi congelada até ao momento da sua utilização, em que foi submetida a 5 ciclos de 

congelamento e descongelamento por forma a romper as membranas. Os fragmentos de 

membrana foram utilizados para a avaliação da atividade de enzimas dos complexos da cadeia 

respiratória.  

 

 

3.2.6.2. Succinato Desidrogenase 

A atividade da succinato desidrogenase foi quantificada polarograficamente com o 

elétrodo de O2 (Hansatech) do tipo Clark de acordo com o método de Singer (1974). Os 
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ensaios enzimáticos foram realizados a 30 
o
C em 1 mL de solução contendo sacarose a 250 

mM, K2HPO4 a 5 mM, KCl a 20 mM, MgCl2 a 5 mM e Hepes a 15 mM a pH 7,2 (meio de 

respiração). A este meio adicionou-se 0,5 mg de suspensão mitocondrial e suplementou-se 

com 5 µl de sucinato (5 mM), rotenona 2 µM, antimicina A 0,1 µg/mL, KCN 1 mM, 0,01 % 

de Triton X - 100 (v/v) e concentrações variadas de parabenos individuais (50-250 µM). Em 

todos os ensaios realizados in vitro para avaliação do efeito dos parabenos, foi efetuada uma 

incubação durante 5 min com a concentração adequada de parabeno.  

A reação iniciou-se com a adição de 1 µL de fenazinametassulfato (PMS) deixando-se 

decorrer o registo por 4 minutos. A atividade foi calculada a partir da velocidade inicial, de 

modo a evitar problemas com a depleção total do oxigénio no meio, assim como da 

acumulação de certos produtos de reação que, obviamente, afetariam a velocidade da reação. 

 

 

3.2.6.3. Succinato de citocromo c redutase  

A atividade da succinato de citocromo c redutase foi medida por espetrofotometria 

(Darley-Usmar et al., 1989). Os ensaios foram realizados a 30 °C, em 2 mL de meio de 

respiração ao qual se adicionou 0,5 mg de proteína da fração mitocondrial, parabenos (50-250 

µM) e se suplementou com rotenona 1 µM, EDTA (15 mM), citocromo c oxidado (2 mM) e 

0,01 % de Triton X - 100 (v/v). A reação iniciou-se com a adição de succinato 5 mM ao meio 

de reação e deixou-se decorrer a reação durante 2 minutos. A redução do citocromo c oxidado 

foi acompanhada pelo aumento na absorvância a 550 nm. 

 

 

3.2.6.4. Citocromo c oxidase 

A atividade da sucinato citocromo c oxidase foi medida polarograficamente (Brautigan 

et al., 1978). Os ensaios enzimáticos foram realizados a 30 °C em 1 mL de meio de reação 

padrão suplementado com rotenona 1 µM, 0,01 % de Triton X - 100 (v/v) e 0,5 mg de 

suspensão mitocondrial e parabenos (50-250 µM). A reação foi iniciada pela adição de 0,25 

mM de ascorbato e N,N,N′,N′-tetrametil-p-fenilenodiamina (TMPD) a 0,25 mM. A atividade 

da citocromo c oxidase foi inibida pela azida (NaN3 50 µmol) 2 minutos após os parabenos e o 

PABA serem incubados com mitocôndrias durante 5 minutos antes da adição de ascorbato + 
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TMPD. A linha basal correspondente à auto-oxidação do ascorbato/TMPD foi subtraída à 

velocidade do consumo de oxigénio na presença da fração mitocondrial. 

 

 

3.2.6.5. ATPase 

A atividade da ATPase foi determinada por uma técnica potenciométrica (elétrodo de pH) 

como previamente descrito (Ferreira et al., 1997; Peixoto et al., 2004), por monitorização da 

alteração de pH que está relacionado com a hidrólise de ATP (Madeira et al., 1974). A reação 

foi efetuada em 2 ml de um meio contendo sacarose 130 mM, KCl 60 mM, MgCl2 2,5 mM e 

Hepes 0,5 mM (pH 7,0), suplementado com rotenona 3 µM e fração mitocondrial 0,5 mg e 

parabenos (50-250 µM). Deixou-se incubar durante 5 minutos e iniciou-se o registo. Passados 

30 segundos foi iniciada a reação pela adição de 2 mM de ATP-Mg e foi completamente 

inibida, passados 3 minutos, pela adição de oligomicina (1µg/mg proteína mitocondrial), isto 

significa que a atividade medida é devida a uma F1-ATPase. A produção de H
+
 foi 

continuamente medida com um elétrodo de pH (Metter Toledo U402-M6-S7/100) ligado a 

um potenciómetro Jenway 3305, sendo o sinal debitado para um sistema de aquisição de 

dados da Hansatch, após passagem por um circuito de compensação de voltagem basal. A 

calibração interna do sistema foi feita no final de cada ensaio pela adição de uma quantidade 

adequada de solução padronizada de HCl. 

 

 

3.2.6.6. Entumescimento Mitocondrial 

O aumento da suscetibilidade à abertura do poro de permeabilidade transitória 

mitocondrial (PPTM) pelo cálcio, na presença de diferentes parabenos, foi avaliado 

espetrofotometricamente através do aumento do volume mitocondrial. 

O entumescimento foi monitorizado a 540 nm pela diminuição da pseudo-absorvância. 

As mitocôndrias isoladas de fresco (0,5 mg proteína total) foram pré-incubadas em 2 mL de 

meio de reação composto por 200 mM de sacarose, 1 mM de KH2PO4, 10 µM de EGTA e 10 

mM de Tris-Mops (pH 7,4) a 30°C durante 3 min, suplementado com rotenona (2 µM), 

oligomicina (0,5 µg), succinato (5mM), e 30 segundos após o início do registo foi adicionado 

cada um dos parabenos metil, etil, propil e butil ou ácido p-hidroxibenzóico (50-250 µM). 

Seguidamente adicionou-se Ca
2+

 (200 nM) por forma a facilitar a abertura PPTM sensível à 
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ciclosporina-A. Para se confirmar que o entumescimento era resultante da abertura do poro de 

permeabilidade transitória mitocondrial, foi adicionada ciclosporina-A que inibiu 

completamente este efeito. 

 

 

3.2.7. Análise Estatística  

Os resultados são apresentados como a média da percentagem do controlo. Tendo sido 

realizados pelo menos quatro experiências independentes, pelo que os resultados são 

apresentados como a média±SD. Quando descrito, os dados obtidos com diferentes 

concentrações de parabenos foram comparados com o controlo (ausência de parabenos), 

utilizando uma ANOVA de uma via com o pós-teste de Dunnett. Nas atividades enzimáticas 

foi realizada a diferença entre os diferentes parabenos para cada concentração, utilizando uma 

ANOVA de duas vias com o pós-teste de Bonferroni. Os resultados são expressos como a 

média±SD. Um valor de P <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Os dados 

foram analisados utilizando GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). 

Alguns números são registos de experiências individuais representante de três ou mais 

repetições. 

 

 

3.3. AVALIAÇÃO DO EFEITO DO METIL E BUTIL PARABENOS, DURANTE A 

GESTAÇÃO, NA BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL DO TESTÍCULO E NA 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE NOS ÓRGÃOS DA GERAÇÃO F1  

3.3.1. Avaliação do efeito dos parabenos no stresse oxidativo  

3.3.1.1. Modelo animal e manuseamento geral 

Nestes estudos utilizaram-se ratos machos e fêmeas Wistar (Harlan, Wistar outbread rat, 

França), ainda virgens, com 3 meses de idade. Os animais pesavam entre 200 e 300 g e foram 

mantidos em caixas Tecniplast modelo 1354G-00 com uma área de fundo de 1800 cm
2
, 

coberto com aparas de madeira da marca Harlan designadas por viruta tipo C. A manutenção 

e os procedimentos experimentais foram efetuados de acordo com a Portaria nº 1005/92 de 23 

de outubro e com os regulamentos da legislação da Comunidade Europeia para o bem estar 

animal e a Direção Geral Veterinária Portuguesa que aprovou as instalações em que os 
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animais foram mantidos (biotério do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro). O crescimento dos animais decorreu em ambiente controlado com temperatura 

de 25 
o
C e ciclos diurno/noturno de 12 horas, e humidade adequada. 

A rotina de manuseamento geral compreendeu, uma troca semanal de gaiola e três 

substituições de água. Os animais foram manuseados manualmente, diariamente, para se 

habituarem ao tratador e excluir qualquer possibilidade de stresse ao longo do tratamento. 

Os animais foram obtidos a partir da colónia reprodutiva do biotério do IBMC – 

Instituto de biologia Molecular e Celular, Universidade do Porto e possuíam padrão sanitário 

controlado. Foram utilizados 10 machos e 30 fêmeas. 

 

 

3.3.1.2. Delineamento experimental  

O protocolo experimental levado a cabo, foi executado de acordo com o ciclo estral, 

reprodutivo e gestacional desta espécie animal, e consta de 5 fases/períodos (P1 a P5), tal 

como se indica no esquema da figura 3.2. 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Esquema geral representativo do desenho experimental para a avaliação dos efeitos dos parabenos 

na geração F1. P1 (1º fase, período de quarentena e coabitação), P2 (2º fase, período de gestação e tratamento), 

P3 (3º fase, período de amamentação), P4 (período pós desmame), P5 (trabalho laboratorial); D1 GT (1º dia de 

gestação e tratamento), D19 GT (19 º dia de gestação e tratamento), D1 PN (1º dia pós natal), D24 PN (24º dia 

pós natal) D60 PN (60º dia pós natal), G0 (geração parental), GF1 (1ª geração). 
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Os animais, divididos em grupos homossexuais de 5 machos e 6 fêmeas por gaiola, 

tiveram um período de adaptação de uma semana (P1 - período de quarentena) durante o qual 

foi facultada comida e água ad libitum, que incluía ração (20185 teklad Global 18% protein 

Rodent Diet Sterilizable), sem administração de parabenos. 

Após este período de tempo, os machos e as fêmeas coabitaram (fase P1-coabitação), 

numa proporção de 1 macho por 3 fêmeas, durante 5 dias. As fêmeas foram observadas 

regularmente para deteção da formação de um tampão vaginal gelatinoso o qual evidencia a 

gravidez. 

As fêmeas prenhas foram separadas dos machos e distribuídas em conjuntos de 6 por 

gaiola, num total de 5 gaiolas (5 grupos) as quais foram devidamente etiquetadas com a data 

do início da gestação, o parabeno a injetar e a respetiva concentração de acordo com o 

esquema da figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.3. Esquema representativo do tratamento da geração G0 (progenitoras em fase gestacional) com 
parabenos via injeção intradérmica. Grupo 1 – controlo –injeção intradérmica de um veículo (óleo de 

amendoim); Grupo 2 – M 100 (Metilparabeno 100 mg/Kg peso corporal/dia); Grupo 3 - M 200 (Metilparabeno 

200 mg/Kg peso corporal/dia), Grupo 4 – Butil 100 (Butilparabeno 100 mg/Kg peso corporal/dia); Grupo 5 – B 

200 (Butilparabeno 200 mg/Kg peso corporal/dia). Os parabenos foram diluídos em óleo de amendoim. 

 

Desde o início e ao longo do período de gestação, período P2 (19 a 22 dias) as fêmeas 

foram submetidas a uma administração diária, por injeção subcutânea, de parabenos, sempre à 

mesma hora, tendo sido administradas 19 injeções a cada fêmea. Nesse período foi também 

realizada uma observação atenta dos animais por forma a observar sinais de mal-estar. A 

massa corporal de cada fêmea foi registada diariamente, a fim de calcular o volume de cada 

composto a administrar. O consumo de alimento e de água também foi monitorizado 

diariamente. 
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No final do período da administração dos parabenos (aproximadamente um dia antes de 

darem à luz), as fêmeas foram separadas ficando, apenas, duas por gaiola, período P3. 

O desmame foi efetuado entre o 22º e o 24º dia pós-natal (DPN), e, concomitantemente, 

procedeu-se à separação entre machos e fêmeas efetuando-se, nessa altura, a primeira 

pesagem da prole masculina. A separação de machos e fêmeas foi baseada na distância ano-

genital, que no macho é maior do que na fêmea, além da visualização da bolsa escrotal. 

O crescimento e desenvolvimento dos machos, geração F1, durante o período P4, foi 

monitorizado através da observação e medição (pesagem) da ração, água e massa corporal, 

duas vezes por semana. Quando atingiram a maturidade sexual, aproximadamente 2 meses 

após o nascimento, (DPN60), todos os machos foram sacrificados por deslocamento cervical e 

exsanguentados. Os órgãos (fígado, testículos, vesículas seminais, rins e coração) foram 

recolhidos, pesados, acondicionados em embalagens previamente etiquetadas e armazenados 

a -70 
o
C, para avaliação da razão GSH/GSSG e atividade das principais enzimas 

antioxidantes, que atuam na defesa contra o stresse oxidativo, e determinação da peroxidação 

lipídica, período P5. 

 

 

3.3.1.3. Homogeneização do material biológico 

Para a obtenção de homogeneizados, todo o material utilizado (Potter de 

homogeneização (nº 7726), tubos de centrífuga, placas de Petri, copos graduados, tesouras) 

foi previamente colocado no frio e mantido entre 0 a 4 °C durante todo o processo. Os órgãos 

foram descongelados e mantidos a 4 °C durante todo o processo de homogeneização. 

Os órgãos foram transferidos para placas de Petri, mantidas em gelo, onde foram 

cortados em pequenos pedaços, sendo aí lavados em tampão fosfato (KH2PO4 100 mM e 

EDTA 5 mM, a pH 7,4) com o objetivo de remover o sangue, principalmente os eritrócitos, 

uma vez que estes influenciam a análise de algumas das enzimas do stresse oxidativo. 

Após a lavagem colocou-se o material biológico em copos, mergulhados em gelo, aos 

quais se adicionou tampão fosfato numa razão de 10% (p/v). Transferiu-se este conteúdo para 

o potter, mergulhado em gelo, seguindo-se o processamento num homogeneizador tipo Ultra-

Turrax (IKA 
®
T25, Digital Ultra-Turrax

®
 – 1/min x 1000), onde ocorreu a lise das células, 

libertando, assim, o conteúdo intracelular, nomeadamente as enzimas antioxidantes. O Potter 

foi lavado com 1,5 mL de tampão, sendo este volume adicionado ao homogeneizado nos 
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tubos de centrífuga. Para garantir que todo o conteúdo celular fosse libertado, submetemos, 

ainda, o homogeneizado a ultrassons (Sonics, Vibra cell 
TM

) por um período de 80 segundos, 

com intervalos de 20 segundos (4x20 segundos), antes de ser centrifugado. Todo este 

procedimento foi realizado com os tubos mergulhados em gelo. No final desta etapa, retirou-

se uma alíquota de 1 mL do homogeneizado para um eppendorf, que foi designado de 

homogeneizado total (HT) o qual foi guardado a -70 °C, para posterior utilização. 

Posteriormente, procedeu-se à centrifugação a 16000 g, a 4 °C, durante 20 minutos. No 

final desta etapa, aspirou-se a película de gordura que se apresentava na superfície do 

sobrenadante, sendo este dividido em alíquotas para eppendorf’s. Estas amostras foram 

guardadas a -70 °C para a realização dos ensaios enzimáticos, assim como para a avaliação da 

razão GSH/GSSG e peroxidação lipídica. 

 

 

3.3.1.4. Quantificação da proteína 

A quantificação da proteína foi determinada pelo método colorimétrico do Biureto 

(Gornall et al., 1949) sendo usado um volume de 20 µL de sobrenadante. O processo foi 

semelhante ao descrito em 3.2.3. 

 

 

3.3.1.5. Avaliação das atividades enzimáticas 

3.3.1.5.1. Superóxido dismutase (SOD) 

O método utilizado para a avaliação da SOD foi o descrito por McCord e  Fridovic, 

(1968) utilizando o sistema xantina-xantina oxidase e substituindo o citocromo c pelo NBT 

(Azul de nitrotetrazólio) como cromóforo, tendo a atividade sido determinada 

espetrofotometricamente (Varian Cary 50 – UV-Vis). 

Ao meio de reação (1980 µL) que continha uma mistura homogénea de tampão fosfato 

(KH2PO4 50 mM e EDTA 1 mM a pH 7,4), adicionou-se, sob agitação, 10 µL NBT (10 mM), 

10 µL hipoxantina (10 mM), uma quantidade de extrato enzimático variável de acordo com a 

quantificação da proteína determinada, e que foram incubadas por um período de 2 minutos, a 

uma temperatura de 30°C. Iniciou-se a reação pela adição de xantina oxidase (0,023 U mol
-1

). 
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A cinética da reação, redução do NBT, foi acompanhada, ao longo de 3 minutos, pelo 

aumento da absorvância a 560 nm. 

Considerou-se que uma unidade de atividade de SOD corresponde à quantidade de SOD 

que inibe 50% da redução de NBT, sendo o resultado expresso em U min
-1

.mg proteína
-1

. 

 

 

3.3.1.5.2. Catalase (CAT) 

A determinação da atividade da catalase foi realizada com recurso a um elétrodo de 

oxigénio (Oxygraph Hansatech) do tipo Clark (Delrio et al., 1977). 

Inicialmente procedeu-se a uma diluição da amostra, variando esta diluição de acordo 

com o tecido/órgão. O meio de reação utilizado foi constituído por tampão fosfato (KH2PO4 

50 mM a pH 7) e peróxido de hidrogénio (17 mM) num volume final de 1 mL. Na câmara de 

reação colocou-se o tampão e o homogeneizado que ficaram a incubar durante 5 minutos a 30 

°C. Finalizado o tempo de incubação, iniciou-se o registo e 30 segundos depois adicionou-se 

o peróxido de hidrogénio, tendo-se deixado decorrer a reação durante 3 minutos. A atividade 

da catalase foi expressa em nmol O2 min
-1

. mg proteína
-1

. 

 

 

3.3.1.5.3. Glutatião Redutase (GR) 

Para a determinação da atividade enzimática da glutatião redutase, recorreu-se ao 

método espetrofotométrico (Cadet et al., 2001). Este método consiste na observação da 

diminuição da absorvância do NADPH a 340 nm num UV-Vis Varian Cary 50. 

O meio de reação era composto por tampão fosfato (KH2PO4 100 mM e EDTA 0,5 mM 

a pH=7,4), NADPH 10 mM (10 µL), glutatião oxidado (GSSG) 100 mM (10 µL) e uma 

quantidade de extrato enzimático adequada, num volume final de 1 mL. A amostra foi 

incubada durante 2 minutos a 30 °C, iniciando-se então o registo cinético. Decorrido 1 min do 

início do registo é iniciada a reação pela adição de GSSG. 

A atividade obtida foi expressa em nM de NADPH oxidado min
-1

.mg proteína
-1

, para 

realização dos cálculos foi utilizado o coeficiente de extinção molar do NADPH (6220 mM
-

1
cm

-1
). 
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3.3.1.5.4. Glutatião S-transferase (GST) 

A atividade da glutatião-S-transferase foi determinada espetrofotometricamente (UV-

Vis Varian Cary 50) usando um método descrito por Chikezie e colaboradores (2009). 

Utilizou-se um meio de reação contendo tampão fosfato (KH2PO4 100 mM a pH 7), 1-cloro-

2,4-dinitrobenzeno (CDNB) 100 mM (20 µL), GSH 100 mM (40 µL) e uma quantidade de 

extrato enzimático adequada, num volume final de 2 mL, tendo sido incubado durante dois 

minutos a 30 °C. A reação iniciou-se com a adição de GSH, um minuto após o início do 

registo da cinética enzimática. A cinética da reação foi acompanhada a 340 nm durante 3 

minutos e a atividade enzimática foi expressa em µM de CDNB conjugado min
-1

.mg proteína
-

1
, recorrendo-se ao seu coeficiente de extinção molar de 9,6 x10

3
 M

-1
 cm

-1
. 

 

 

3.3.1.5.5. Determinação da razão GSH/GSSG 

A determinação da razão GSH/GSSG foi realizada de acordo com o método descrito 

por Hissin e Hilf (1976). 

 

 

3.3.1.5.5.1. Quantificação do glutatião reduzido (GSH) 

Para a quantificação do GSH utilizaram-se 50 µL de amostra e um volume de tampão 

fosfato (KH2PO4 100 mM e EDTA 5 mM a pH 8), de modo a perfazer um volume total de 2,3 

mL. A esta mistura adicionaram-se 100 µL de OPT, contendo 200 µg deste composto, e 

agitou-se em vórtice para homogeneização da mistura. Seguidamente realizou-se uma 

incubação (na ausência de luz) durante 15 min, à temperatura ambiente. A fluorescência foi 

lida usando um comprimento de onda de emissão de 426 nm e de excitação de 339 nm 

(espetrofotómetro Varian Cary Eclipse). A concentração da GSH foi calculada por 

interpolação de uma reta padrão previamente realizada. O branco foi realizado utilizando-se o 

procedimento idêntico, tendo-se substituído o volume da amostra por volume de tampão 

fosfato. 
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3.3.1.5.5.2. Quantificação do glutatião oxidado (GSSG) 

Para a quantificação do GSSG, transferiram-se, para um tubo, 50 µL de homogeneizado 

ao qual se adicionaram 40 µL de N-etilmaleimida (NEM) a 40 mM e perfez-se o volume para 

140 µL com tampão fosfato (KH2PO4 100 mM e EDTA 5 mM a pH 8). A mistura foi então 

homogeneizada e incubada durante 45 minutos, à temperatura ambiente. Decorrido este 

tempo, adicionaram-se 1,66 mL de NaOH 100 mM e uma quantidade adequada de tampão até 

perfazer o volume de 2,3 mL. Seguidamente, adicionaram-se 200 µL de OPT contendo 200 

µg deste composto. Homogeneizou-se a mistura por agitação em vórtice e incubou-se à 

temperatura ambiente durante 15 minutos. A leitura da fluorescência foi efetuada usando uma 

emissão de 426 nm e uma excitação de 339 nm (Espetrofluorímetro Varian Cary Eclipse). 

 

 

3.3.1.5.6. Determinação da peroxidação lipídica pelo método de Fox 

Para a quantificação da peroxidação lipídica utilizou-se o método descrito por 

Devasagayam e colaboradores (2003). Este método baseia-se na oxidação do ião ferroso 

(Fe
2+

) a ião férrico (Fe
3+

), em meio acídico, utilizando um corante laranja de xilenol que vai 

ser oxidado a um complexo azul-púrpura com um máximo de absorção entre 550-600 nm 

(Shahidi, 2005). 

A solução do reagente de Fox, preparada previamente, consistiu em corante laranja de 

xilenol (1 mM), H2SO4 (25 mM), solução etanólica de di-tert-butilmetilfenol (BHT) (4 mM) e 

sulfato ferroso amoniacal (250 mM). O meio de reação consistiu numa mistura constituída 

por amostra (1mg/mL) e tampão (Hepes 5mM, KCl 100mM, pH 7,12) perfazendo um volume 

total de 1,0 mL. A mistura reacional foi incubada durante 30 minutos, a 30 °C, com agitação 

ocasional. Seguidamente, adicionaram-se 2 mL de metanol, com agitação, até visualização da 

rotura das membranas. Seguidamente realizou-se uma centrifugação durante 10 minutos a 

4750 rpm (Hettich Zentrifugen EBA 8S). Posteriormente, retiraram-se 2 mL do sobrenadante 

e adicionaram-se 2,25 mL de reagente de Fox, deixando-se reagir durante 30 minutos para 

posterior leitura espetrofotométrica a 570 nm (Spectronic
®
 Genesis

TM
 2PC). Os valores 

obtidos foram expressos em equivalentes de H2O2.mg de proteína
-1

. 
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3.3.2. Avaliação do efeito dos parabenos na bioenergética mitocondrial  

3.3.2.1. Modelo animal e manuseamento geral 

O modelo animal e manuseamento geral foi o descrito em 3.3.1.1. 

 

 

3.3.2.2. Delineamento experimental  

O delineamento experimental foi o descrito em 3.3.1.2. Quando os machos atingiram a 

maturidade sexual, 2 meses após o nascimento, aproximadamente, deu-se início ao seu 

sacrifício por deslocamento cervical e decapitação, sendo imediatamente exsanguentados. 

 

 

3.3.2.3. Isolamento de mitocôndrias 

O processo de isolamento mitocondrial foi o descrito em 3.2.2. 

 

 

3.3.2.4. Quantificação da proteína 

Para a quantificação da proteína foi utilizado o método descrito em 3.2.3. 

 

 

3.3.2.5. Atividade respiratória mitocondrial  

O consumo de oxigénio pelas mitocôndrias isoladas foi medido polarograficamente 

usando um elétrodo de oxigénio do tipo (Estabrook, 1967) numa câmara fechada, com 

capacidade de 1,0 mL, com agitação magnética, a 30 °C. As taxas de respiração foram 

calculadas assumindo uma concentração de oxigénio (O2) de 450 nAt O/mL no meio 

reacional a 30 °C. 

A 1 mL de meio de reação (130 Mm de sacarose, 50 mM de KCl, 5 mM de MgCl2, 5 

mM de KH2PO4, e 5 mM de Hepes, pH 7,2) foram adicionadas mitocôndrias (0,5 mg de 

proteína) e deixou-se incubar durante 2 minutos a 30 °C. Induziu-se, posteriormente, um 

maior consumo de O2 pelas mitocôndrias (estado respiratório 2) com a adição de 5 µL de 

substrato respiratório, como por exemplo, piruvato 1M/malato 0,5 M (complexo I) ou 
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succinato (complexo II). Nos casos em que o substrato respiratório foi o succinato, adicionou-

se também ao meio de reação um inibidor do complexo I – rotenona 1,5 mM (1 µL), 

deixando-se incubar durante 2 minutos. Uma quantidade adequada de ADP 100 nmol foi 

depois adicionada para estimular o estado 3 (Chance e Williams, 1956). Após o consumo de 

todo o ADP adicionado, a respiração retomou uma velocidade lenta, assumindo o estado 

respiratório designado por estado 4 (Chance e Williams, 1956). O estado 3 foi induzido pela 

adição de adenosina 5́-difosfato (ADP;100 nmol), e a respiração desacoplada, por adição de 

FCCP 1 mM. 

O ICR (índice de controlo respiratório) foi determinado pelo quociente entre a 

velocidade respiratória na presença de ADP (estado 3) e a velocidade respiratória após o 

consumo de ADP (estado 4) (Chance e Williams, 1956). 

 

 

3.3.2.6. Quantificação do potencial elétrico transmembranar da mitocôndria 

O potencial elétrico de membrana foi medido no espetrofluorímetro através da variação 

da fluorescência da safranina O num Varian Cary Eclipse usando os comprimentos de onda de 

excitação e emissão de 495 e 586 nm, respetivamente. Foi realizada uma incubação durante 2 

minutos em 3 mL de meio de reação (130 Mm de sacarose, 50 mM de KCl, 5 mM de MgCl2, 

5 mM de KH2PO4, e 5 mM de Hepes, pH 7,2), 1 mg de proteína (mitocôndrias), 3 µL de 

safranina O e 2 µL de rotenona 1,5 mM (o registo iniciou-se passados 60 segundos de 

incubação).  

A medida do potencial de membrana foi iniciada com succinato 5mM, deixando-se 

decorrer 1 minuto, momento em que se adicionaram 100 nM de ADP. Decorridos 3 minutos 

adicionou-se um desacoplador, neste caso 1 µL de FCCP 1mM, obtendo-se um registo como 

o indicado na figura 3.4. 
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Figura 3.4: Registo típico do potencial elétrico transmembranar mitocondrial pelo método da safranina O, para 

o grupo controlo e para os grupos tratados com metil e butilparabeno. Metilparabeno 100 mg/Kg peso 

corporal/dia (M100), Metilparabeno 200 mg/Kg peso corporal/dia (M200), butilparabeno 100 mg/Kg peso 

corporal/dia (B100) e butil parabeno 200 mg/Kg peso corporal/dia (B200). 
  

Os dados obtidos foram calibrados utilizando um gradiente de K
+
. Para este fim, a 

fluorescência da safranina O foi registada na presença de 2 nM de valinomicina e um gradual 

aumento da concentração de K
+
 (0,2-120 mM) o que permitiu o cálculo da diferença de 

potencial transmembranar (Δψ) através da equação de Nernst assumindo uma matriz com 

[K
+
] = 150 mM. 

 

 

3.3.2.7. Quantificação do peróxido de hidrogénio 

Para a quantificação do peróxido de hidrogénio produzido, incubaram-se as 

mitocôndrias, isoladas de fresco (0,5 mg/mL), em tampão fosfato (KH2PO4 5 mM, EGTA 0,1 

mM, MgCl2 3 mM, KCl 145 mM, Hepes 30 mM, pH 7,4) a 30 °C. Este meio foi ainda 

suplementado com rotenona (2 µM), succinato (10 mM), ácido homovanílico (100 µM) e 

peroxidase de rábano (3 U/mL). 

Decorridos 15 minutos de incubação parou-se a reação pela adição de 500 µL de 

tampão glicina a 2 M (pH 12) contendo EDTA a 25 mM e transferiu-se a mistura reacional 

para um tudo de eppendorf que se colocou em gelo. Seguidamente centrifugou-se a amostra 

(5 min, 9000 x g) e transferiu-se o sobrenadante para uma célula de quartzo 3 mL. A 

fluorescência do sobrenadante foi lida a um comprimento de onda de excitação de 312 nm e 
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de emissão de 420 nm. A concentração do peróxido de hidrogénio foi determinada com base 

numa curva padrão de peróxido de hidrogénio, preparado no momento. 

 

 

3.3.2.8. Atividades enzimáticas dos complexos mitocondriais 

3.3.2.8.1. Preparação das membranas mitocondriais  

As mitocôndrias foram isoladas conforme descrito no item 3.2.2. e congeladas até ao 

momento da sua utilização. Estes organelos foram então submetidos a 5 ciclos de 

congelamento e descongelamento por forma a atingir-se a rotura completa das mitocôndrias. 

Os fragmentos membranares foram utilizados para a avaliação da atividade enzimática de 

alguns complexos da cadeia respiratória.  

 

 

3.3.2.8.2. Atividade do complexo I 

A atividade do complexo I ou nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) ubiquinona 

oxidorredutase foi determinada seguindo a oxidação de nicotinamida adenina dinucleotídeo 

reduzida, sal dissódico (NADH), a 340 nm (ε = 6,22x10
6 

mol
-1

. cm
-1

), com agitação constante, 

a 30 °C num leitor de microplacas (Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, USA), (Kiebish et 

al., 2008). O ensaio foi realizado num tampão contendo fosfato de potássio (50 mM, pH 7,4), 

4 µL de KCN 2 mM, 10 µL de MgCl2 5 mM, 2,5 mg/mL de BSA, antimicina 2,5 mM e 

decilubiquinona 0,1 mM. Ao meio adicionaram-se membranas mitocondriais (0,3-0,6 mg/mL) 

e a reação teve início com a adição de NADH 10 mM. A atividade enzimática foi medida 

durante 3 minutos e registada de 7 em 7 segundos após o início da reação.  

Para o cálculo da atividade foi subtraído o declive obtido na presença de rotenona (2 uL 

a 1.5 mM), sendo o resultado final expresso em nmol NADH/min/mg proteína.  

 

 

3.3.2.8.3. Atividade do complexo IV 

A atividade do complexo IV, Citocromo c oxidase, foi medida espetrofotometricamente 

(Trounce et al., 1996) num leitor de microplacas (Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, USA) 

a 550 nm. Os ensaios enzimáticos foram realizados a 30 °C, em meio de reação padrão 
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contendo tampão Tris-HCl 10 mM, KCl 120 mM a pH 7.0, suplementado com 0,3-0,6 mg/mL 

de proteína. A reação foi iniciada pela adição de 20 µL de citocromo c reduzido 0,016 mM, e 

o declive da reação foi registado por 30 segundos na presença do inibidor do complexo IV 

(KCN 100 mM). O citocromo c foi previamente preparado pela redução de citocromo c com 

excesso de ditionito de sódio (Cassina e Radi, 1996). A atividade do complexo IV foi 

expressa em nmol de citocromo c oxidado.min
-1

.mg de proteína
-1

, utilizando-se o seu 

coeficiente de extinção molar  com o valor de 19.10
3 

mol
-1

.
.
cm

-1
. 

 

 

3.3.2.8.4. Atividade da citrato sintase 

A atividade da citrato sintase foi determinada, seguindo o decréscimo da absorção de 

DTNB a 412 nm, usando um leitor de microplacas (Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, 

USA), a 30
o
 C (Srere, 1969; Bergmeier, 1970). O tampão de ensaio continha Tris-HCl 200 

mM, pH 8,0, DTNB 1,01 mM, TritonX-100 (0,02%), oxaloacetato 1 mM e Acetil-CoA 0,37 

mM. A reação foi iniciada pela adição de mitocôndrias rotas (0,3-0,6 mg / mL). Os resultados 

foram expressos em atividade da citrato sintase.min
-1

.mg de proteína
-1

. 

 

 

3.3.3. Análise estatística 

Os resultados são apresentados como média±SD de quatro ou mais experiências 

independentes. Os dados foram analisados utilizando o GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 

Software, San Diego, CA, EUA). As comparações múltiplas foram realizadas utilizando one-

way ANOVA. Os resultados foram analisados pelo teste ANOVA student’s t-test e Newman-

Keuls Multiple Comparison Test com um nível de significância de P <0,05. 
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3.4. EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA DOS PARABENOS (BUTIL E 

METIL) EM RATOS, SEXUALMENTE MADUROS, NOS PARÂMETROS DO 

STRESSE OXIDATIVO E NO DNA DE TESTÍCULOS: SUA RELEVÂNCIA NA 

CAPACIDADE REPRODUTORA MASCULINA  

3.4.1. Modelo animal e manuseamento geral 

Nestes estudos utilizaram-se ratos machos Wistar (Harlan, Wistar outbread rat, França) 

com 2 meses de idade. Os animais pesavam entre 200 e 300 g e foram mantidos em caixas 

Tecniplast modelo 1354G-00 com uma área de fundo de 1800 cm
2
, coberto com aparas de 

madeira da marca Harlan designadas por viruta tipo C. A manutenção e os procedimentos 

experimentais foram efetuados de acordo com a Portaria nº 1005/92 de 23 de outubro e com 

os regulamentos da legislação da Comunidade Europeia para o bem estar animal e a Direção 

Geral Veterinária Portuguesa que aprovou as instalações em que os animais foram mantidos 

(biotério do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). O 

crescimento dos animais decorreu em ambiente controlado com temperatura de 25 
o
C, ciclos 

diurno/noturno de 12 horas, e humidade adequada. 

A rotina de manuseamento geral compreendeu, uma troca semanal da gaiola e duas 

substituições de água, sendo manuseados nesses períodos para se habituarem ao tratador e 

excluir qualquer possibilidade de stresse ao longo do tratamento. 

Os animais foram obtidos a partir da colónia reprodutiva do biotério do IBMC – 

Instituto de biologia Molecular e Celular, Universidade do Porto e possuíam padrão sanitário 

controlado. Foram utilizados 25 machos.  

 

 

3.4.2. Delineamento experimental  

O protocolo experimental foi desenvolvido em 3 fases/períodos, P1 a P3, de acordo com 

o ciclo reprodutivo dos machos desta espécie animal e levado a cabo de acordo com o 

desenho experimental ilustrado na figura 3.5. 
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Figura 3.5: Esquema representativo do desenho experimental da avaliação dos efeitos dos parabenos em ratos, 

sexualmente maduros, expostos via injeção intradérmica. P1 (período de quarentena); P2 (administração por 

injeção intradérmica de metil- e butilparabeno nas doses indicadas); P3 (sacrifício e atividades/análises 
laboratoriais). 

 

Os animais, divididos em grupos de cinco por gaiola (5 gaiolas no total), tiveram um 

período de adaptação de uma semana, período P1 (quarentena), durante o qual foi facultada 

comida e água ad libitum, que incluía ração (20185 teklad Global 18% protein Rodent Diet 

Sterilizable), sem administração de parabenos. Após este período de tempo, as 5 gaiolas, 

foram devidamente etiquetadas com a data do início da administração do parabeno, o tipo de 

parabeno a injetar e a respetiva concentração. 

Ao longo do período de tratamento, período P2, 10 dias, os ratos, sexualmente maduros, 

com massa corporal inicial de 200 g, aproximadamente, foram, diariamente e à mesma hora, 

sujeitos a uma injeção subcutânea de 100 ou 200 mg/ml de metil- ou butilparabeno e de 

                                          P3 

11º dia  - Sacrifício 

Coleta dos órgãos e congelamento para avaliação das atividades do sistema 

enzimático e não enzimático do stresse oxidativo. 

Colheita de espermatozóides da cauda do epidídimo para o ensaio do cometa. 

10 dias de tratamento  

Injeção subcutânea diária de parabeno diluído em óleo de girassol 

 

                                                P2 

Divisão dos animais em 5 grupos: 

 Control           M 100             M 200             B 100              B 200  

 

Metil        
100 

mg/k

g 

      

óleo 

P1 

25 ratos Wistar, 2 meses de idade, 

Quarentena (1 semana) 

 

Metil       
200 

mg/k

g 

Butil 
100 

mg/k

g 

Butil 
200 

mg/k

g 



Capítulo 3: Materiais e Métodos 

 

  

85 

 

  

volume equivalente de veículo no caso dos animais do grupo controlo. Os animais foram 

previamente pesados, a fim de calcular o volume de cada composto a administrar, e 

cuidadosamente observados na procura de quaisquer evidências de mal-estar. O crescimento e 

desenvolvimento dos machos foi, também, monitorizado através da quantificação da ração e 

água consumida, em cada três dias. 

O início do sacrifício, início do período P3, ocorreu ao décimo primeiro dia contado a 

partir do início do tratamento. Os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical e 

decapitação seguida de exsanguinamento. Retiraram-se os testículos e o epidídimo direito. O 

testículo foi pesado íntegro, e no epidídimo identificaram-se a cabeça, o corpo e a cauda para, 

a partir desta, se coletarem os espermatozoides para análise da integridade do DNA (Ensaio 

Cometa). Os órgãos: fígado, vesículas seminais, rins e coração também foram colhidos, 

pesados, mas apenas se guardaram e acondicionaram os testículos em embalagens 

previamente etiquetadas e armazenados a -70 
o
C para avaliação da razão GSH/GSSG e da 

atividade  das principais enzimas antioxidantes, que atuam na defesa contra o stresse 

oxidativo, e para a determinação da peroxidação lipídica. 

 

 

3.4.3. Avaliação Funcional dos Espermatozoides – Fragmentação do DNA  

Para a avaliação funcional dos espermatozoides pelo ensaio do cometa (fragmentação 

do DNA), foi utilizado o método descrito por Sipinen e colaboradores (2010). Procedeu-se ao 

revestimento das lâminas a utilizar, com agarose de ponto de fusão normal a 1% em água, 

algumas horas antes da execução do ensaio propriamente dito. Os espermatozoides (SPZ) 

foram obtidos a partir da secção distal da cauda epididimal, recolhida com micropipeta. A 

fração de esperma foi diluída na proporção de 1:20, em solução fisiológica salina conservante 

Tris (3,187 g de hidroximetilaminometano, 1,781 g de ácido cítrico, 1,316 g de frutose, 5 mL 

de glicerol em água Milli-Q autoclavada q.s.p. 100 mL) e colocada em ependorfs. 

Das amostras retirou-se um volume contendo um valor aproximado de 12 x 10
4
 SPZ e 

procedeu-se a uma centrifugação a 420 x g durante 10 minutos, rejeitando-se o sobrenadante. 

Posteriormente, adicionaram-se 140 µL de PBS refrigerado, e o mesmo volume de agarose 

2%, de baixo ponto de fusão (LMP), dividindo-se o total por 4 géis 2 lâminas que foram 

cobertas por lamelas 18x 18, repetindo-se o processo para a obtenção de mais duas lâminas. 

Estas lâminas foram colocadas a 4 °C durante 5 minutos. Posteriormente submeteram-se as 
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lâminas a duas lises consecutivas por um período de uma hora cada, com o intuito de se 

obterem nucleoides. A primeira lise continha 1% de Triton X-100 e 12,5 mg de DTT em 50 

mL de solução de lise e a segunda continha 1% de Triton X-100 e 2,5 mg de Proteinase K em 

50 mL de solução de lise, ambas a 4 °C. 

Após as lises, foram realizadas 3 lavagens com tampão F (40 mM HEPES, 0,1 M KCl, 

0,5 mM EDTA, 0,2 mg/mL BSA a pH 8,0) e incubaram-se duas lâminas de cada amostra com 

a enzima formamidopirimidina-DNA-glicosilase (FPG) (50 µL) durante 30 minutos a 37 °C. 

As restantes lâminas foram incubadas apenas com tampão F (50 µL) pelo mesmo período de 

tempo e nas mesmas condições de humidade e temperatura. 

Posteriormente, as lâminas foram incubadas em tampão de eletroforese a 4 °C durante 

30 minutos para que ocorresse a alcalinização dos géis e consequente desnaturação do DNA. 

Procedeu-se à eletroforese a 25 V (0,8V/cm e 300 mA), durante 30 minutos a 4 °C. Decorrida 

a eletroforese, procedeu-se à neutralização das lâminas com PBS durante 10 minutos a 4 °C e 

a uma lavagem com água destilada durante 10 minutos à temperatura ambiente. 

Para a observação da fragmentação do DNA coraram-se as lâminas com 5 µL (em cada 

gel) de brometo de etídio (2 µg/mL) (Sigma Chemical Co). 

As lâminas foram avaliadas segundo o padrão visual (método de análise visual), de 

acordo com a ilustração presente na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Classes de cometa e pontuação correspondente. Imagens adaptadas de Ribas Maynou e 

colaboradores (2012).  

 

Segundo o método ilustrado na tabela 3.1 o dano é quantificado numa escala de A a E 

mediante o comprimento da cauda relativamente à cabeça (núcleo) que corresponde à 

quantidade de DNA presente nesse segmento.  

 
Classe 

A - 0 

Classe 

B – 1 

Classe 

C - 2 

Classe 

D - 3 

Classe 

E - 4 

Pontuação 0 1 2 3 4 

Imagem 

Do cometa 
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                C/ FPG                                                S/FPG 

100 + 100 100 + 100 100 + 100 100 + 100 

Para validação do método visual, cem cometas foram observados e padronizados por 

dois avaliadores (a fim de diminuir o grau de subjetividade) e foram classificados de acordo 

com a tabela 3.1. 

Para evitar a análise repetida de um mesmo cometa, o processo de seleção das imagens 

compreendeu o rastreamento contínuo das lâminas do topo para a base (McCarthy et al., 

1997). 

Para a quantificação do dano do DNA atribuiu-se uma pontuação de 0-4 para cada 

classe: A → 0 = sem danos (< 5%); B → 1= nível baixo de danos (5% a 20%); C → 2= nível 

médio de danos (20% a 40%); D → 3= nível alto de danos (40% a 95%); E → 4 = totalmente 

danificados (> 95%) (Speit, 1995), e a contagem média (valor CM) ou índice de dano (ID) foi 

obtido através da razão: 

- Total de pontos/Número total de células observadas, para cada dose de parabeno 

administrada; de acordo com a fórmula: 

 

Índice de dano no DNA = (Nº de cometas padrão 0 x 0) + (Nº de cometas padrão1 x 1) + (Nº 

de cometas padrão 2 x 2) + (Nº de cometas padrão 3 x 3) + (Nº de cometas padrão 4 x 4)]/ 

número total de células observadas (Tayama et al., 2008). 

 

Neste estudo foram observadas 4 lâminas, por rato, cada uma contendo dois géis. Em 

cada gel foram contabilizadas 100 células, tal como ilustrado na figura 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Esquema representativo da preparação de lâminas para observação de danos causados no DNA. Para 

cada animal foram preparadas 4 lâminas, cada uma com 2 geis, sendo observadas/ contadas e classificadas 100 

células em cada um deles. Duas lâminas com enzima FPG formamidopirimidina-DNA-glicosilase (C/FPG) e 

duas sem a referida enzima (S/FPG). 
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A observação das lâminas foi realizada com o auxílio do microscópio invertido (IX 51, 

Olympus, Japan) equipado com uma câmara CCD (Color View III, Olympus, Hamburg, 

Germany) conectado a um monitor. 

 

 

3.4.4. Avaliação do efeito dos parabenos no stresse oxidativo  

3.4.4.1. Homogeneização do material biológico  

O procedimento para a homogeneização do material biológico, testículos, decorreu de 

acordo com o método descrito em 3.3.1.3. 

 

 

3.4.4.2. Quantificação da proteína  

A proteína foi quantificada de acordo com o método do biureto descrito em 3.2.1.4. 

 

 

3.4.4.3. Avaliação da atividade enzimática   

Para a avaliação da atividade de algumas enzimas relevantes na proteção contra o stresse 

oxidativo; Superóxido dismutase (SOD), Catalase (CAT), Glutatião Redutase (GR) e 

Glutatião S-transferase (GST) procedeu-se de acordo com os métodos descritos em 3.3.1.5.1., 

3.3.1.5.2., 3.3.1.5.3., 3.3.1.5.4. respetivamente.  

 

 

3.4.4.4. Determinação da razão GSH/GSSG 

A determinação da razão GSH/GSSG foi realizada por espetrofluorimetria, de acordo 

com o método descrito por Hissin e Hilf (1976). 

 

 

3.4.4.4.1. Quantificação do GSH 

A quantificação do GSH decorreu de acordo com o método descrito em 3.3.1.5.5.1. 
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3.4.4.4.2. Quantificação do GSSG 

A quantificação do GSSG decorreu de acordo com o método descrito em 3.3.1.5.5.2. 

 

 

3.4.4.4.3. Determinação da peroxidação lipídica pelo método de Fox 

Para a determinação da peroxidação lipídica utilizou-se o método descrito em 3.3.1.5.6 

 

 

3.4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados são apresentados como média±SD de quatro ou mais experiências 

independentes. Os dados foram analisados utilizando o GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 

Software, San Diego, CA, EUA). As comparações múltiplas foram realizadas utilizando one-

way ANOVA. Os resultados foram analisados pelo teste ANOVA student’s t-test e Newman-

Keuls Multiple Comparison Test com um nível de significância de P <0,05. 
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CAPÍTULO 4: PARABENOS NA INFERTILIDADE 

MASCULINA-EXISTIRÁ UMA RELAÇÃO COM A 

MITOCÔNDRIA? 
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4.1. RESUMO 

Os parabenos são amplamente utilizados como conservantes em muitos alimentos, 

cosméticos, produtos de higiene pessoal e produtos farmacêuticos, devido ao seu perfil de 

toxicidade relativamente baixo e a um longo historial de utilização segura. Os parabenos são 

ésteres alquílicos do ácido p-hidroxibenzóico e tipicamente incluem o metilparabeno, o 

etilparabeno, o propilparabeno, o butilparabeno e o benzilparabeno. Estes compostos são 

conhecidos por terem uma atividade estrogénica bastante fraca quando utilizados in vitro em 

ensaios de recetores de estrogénios. No entanto, por serem largamente utilizados, nos últimos 

anos emergiu uma preocupação crescente sobre os possíveis efeitos adversos destes 

compostos químicos na reprodução humana. Nos países desenvolvidos, cerca de 15% dos 

casais humanos são afetados por infertilidade, cerca de metade desses casos são atribuídos aos 

homens e relacionam-se com a baixa motilidade e/ou contagem de espermatozoides. Sabe-se 

que um número significativo de casos de infertilidade masculina resulta da exposição a 

xenobióticos, e também que a função mitocondrial nos testículos é particularmente afetada 

pela toxicidade induzida por drogas. 

 A presente revisão discute evidências de que os parabenos podem não ser tão seguros 

quanto se pensava inicialmente, e sugere que a interação entre os parabenos e a função 

mitocondrial nos testículos pode ser a chave para explicar a contribuição destes compostos na 

diminuição do potencial reprodutivo. 
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4.2. INTRODUÇÃO – OS PARABENOS SÃO SEGUROS? 

O objetivo desta revisão é propor/sugerir que os parabenos podem estar envolvidos na 

infertilidade masculina e discutir o possível envolvimento da disfunção mitocondrial neste 

processo, questionando se tais moléculas apresentam riscos para a saúde humana. 

Os parabenos são também designados como ésteres de ácido p-hidroxibenzóico. Os 

mais vulgarmente encontrados são metil-, etil-, propil- e butilparabeno (Fig.4.1). Estes 

compostos são largamente utilizados como conservantes antimicrobianos em alimentos, 

cosméticos e produtos farmacêuticos devido ao seu largo espetro de atividade, inércia e baixo 

custo. Os parabenos reúnem vários critérios para um conservante ideal: eles são estáveis e 

eficazes ao longo de uma extensa gama de pH e temperatura, suficientemente solúveis em 

água para terem uma concentração eficaz na fase aquosa, não têm nenhum odor ou gosto 

percetível e não induzem descoloração (Neidig, 1944). 

 

 
 

Figura 4. 1: Estrutura química dos parabenos; R = H (ácido p-hidroxibenzóico), R = CH3 (metilparabeno), R = 

C2H5 (etilparabeno, R = C3H7 (propilparabeno, e R = C4H9 (butilparabeno) 

 

Os parabenos são compostos lipofílicos cujo coeficiente de partição octanol/água 

(expresso como log Kow, Tabela 4.1) aumenta com o aumento do número de carbonos da 

cadeia alquilo. A atividade antimicrobiana dos parabenos aumenta com o comprimento do 

grupo alquilo de metil para n-butil (Han e Washington, 2005). 

 

Tabela 4.1: Coeficiente de partição octanol/água - Log kow- dos parabenos (Dallinga et al., 2002) 

Parabenos Número cas 
Log n-coeficiente de partição 

octanol/água (Log Kow) 

Metil 99-76-3 1.66 

Etil 120-47-8 2.19 

Propil 94-13-3 2.71 

Butil 94-26-8 3,24 
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Uma vez que a replicação microbiana geralmente ocorre na fase aquosa de misturas 

constituídas por óleo/água, a quantidade de parabeno dissolvido na fase aquosa, geralmente 

determina a eficácia conservante, por tal motivo, a fim de aumentar a capacidade do sistema 

para suportar a contaminação microbiana é comum encontrar combinações de dois ou mais 

parabenos num único produto (Pozzo e Pastori, 1996). 

Os parabenos são geralmente considerados conservantes seguros, uma vez que são 

rapidamente absorvidos e metabolizados em ácido p-hidroxibenzóico, que é menos tóxico do 

que os compostos originais, e por conseguinte são consumidos em grandes quantidades no 

dia-a-dia. Devido à sua ampla utilização, a toxicidade potencial dos parabenos foi estudada 

tanto in vivo como  in vitro para avaliar uma diversidade de aspetos toxicológicos (Soni et al., 

2005). Assim, apesar de estes compostos serem usados há mais de 50 anos e serem 

considerados geralmente seguros, vários estudos sobre a sua segurança têm sido publicados 

(Soni et al., 2001; Golden et al., 2005; Harvey e Everett, 2006; Ishiwatari et al., 2007; 

Prusakiewicz et al., 2007a; Fujita et al., 2007). Resultados recentes indicam que a exposição 

aos parabenos pode modular ou perturbar o sistema endócrino e, portanto, pode ter 

consequências prejudiciais para a saúde animal e humana. Alguns estudos demonstraram que 

os parabenos possuem alguma atividade estrogénica (Koda et al., 2005) e, uma vez que a 

mama humana é um órgão endócrino sensível e está exposto a uma grande variedade de 

agentes estrogénicos, foi feita uma associação entre o uso, nas axilas, de cosméticos contendo 

parabenos, como desodorizantes e antitranspirantes, e uma maior incidência de cancro na 

mama (Harvey, 2003; Pugazhendhi et al., 2005). De facto, um estudo numa população de 

pacientes com este tipo de cancro mostrou que aqueles a quem foi diagnosticado cancro de 

mama em idade mais precoce usaram mais desodorizantes (McGrath, 2003). Além disso, 

existem outros trabalhos, in vitro sobre a atividade estrogénica de parabenos em linhas 

celulares de cancro da mama humano (Okubo et al., 2001, Darbre et al., 2002; Byford et al., 

2002b; Darbre, 2003) e in vivo (Darbre et al., 2002; Darbre et al., 2003). Os compostos 

isobutil- e benzilparabeno causaram uma resposta uterotrófica em ratinhos após uma injeção 

subcutânea e administração tópica, respetivamente (Darbre et al., 2002; Darbre, 2003). No 

entanto, um outro estudo sobre a utilização de antitranspirantes/desodorizantes não encontrou 

diferenças entre o grupo controlo e o grupo de pacientes com cancro da mama (Mirick et al., 

2002). Dado que a mama é exposta a uma grande variedade de produtos químicos 

estrogénicos, mais estudos rigorosos são necessários para determinar a relevância do uso de 
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parabenos na incidência deste tipo de cancro. Além disso, alguns estudos têm demonstrado 

efeitos adversos dos parabenos na reprodução (Oishi, 2001, 2002a, 2002b). 

O metabolismo energético é o processo fundamental que suporta todas as funções 

celulares e é crucial nos espermatozoides, os quais são células móveis especializadas que têm 

de se deslocar rapidamente para encontrar e fertilizar o óvulo. Com este propósito, o 

espermatozoide necessita, excecionalmente, mais ATP do que qualquer outra célula.  

Os efeitos inibidores dos parabenos na capacidade respiratória mitocondrial são 

conhecidos desde 1998 (Nakagawa e Moldeus, 1998a). Martins e colaboradores (2008) 

demonstraram, também, que os parabenos inibem a respiração e provocam diminuição no 

potencial de membrana mitocondrial, em mitocôndrias isoladas dos testículos de rato, sendo 

este efeito dependente da concentração e do comprimento da cadeia lateral. Além disso, em 

mitocôndrias isoladas, os parabenos são indutores potentes da abertura do poro de 

permeabilidade transitória mitocondrial sensível à ciclosporina A, induzido por cálcio. 

Apesar de toda a controvérsia dos resultados publicados, foi inequivocamente 

demonstrado que os parabenos exercem uma variedade de efeitos sobre os tecidos e nas 

funções celulares. Atendendo às publicações que sugeriam uma ligação entre os parabenos e o 

cancro da mama, assim como com a alteração dos níveis de testosterona, o Cosmetic 

Ingredient Review Expert Panel decidiu reavaliar o seu grau de segurança (Bergfeld et al., 

2005).  

 

 

4.3. UTILIZAÇÕES ECONÓMICAS DE PARABENOS 

Os parabenos são largamente utilizados como conservantes para inibir o crescimento 

microbiano e prolongar a validade dos produtos alimentares, farmacêuticos, cosméticos, 

protectores solares, produtos dermatológicos, condicionadores, champôs, sabões e 

desodorizantes. Sendo, no entanto, mais amplamente usado em cosméticos. De facto, em 

1984, foi estimado que os parabenos eram utilizados em 13.200 formulações (Elder, 1984) 

mas um estudo mais recente realizado em 215 produtos cosméticos mostrou que os parabenos 

eram utilizados em 99% de produtos “leave-on” e 77% nos cosméticos “rinse-off”. O teor 

total de parabenos encontrados nos cosméticos foi de 0,01-0,87% (Rastogi et al., 1995b). O 

metil- e o propilparabeno são os conservantes mais utilizados em cosméticos (Soni et al., 

2001) e o sistema conservante mais frequentemente utilizado é uma combinação de metil- e 
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propilparabeno (Jackson, 1992). A Diretiva da Comunidade Europeia permite o uso de 

parabenos até uma concentração máxima de cada um isoladamente de 0,4% (p/p) e de 

concentração máxima total (mistura de parabenos) de 0,8% (p/p). Admite-se que, através da 

utilização de cosméticos, a frequência e duração da aplicação dos parabenos é geralmente 

contínua e pode estender-se ao longo de anos. No entanto, muitos fabricantes, estão, desde há 

alguns anos, a reduzir o uso destes compostos por causa da evidência crescente de que não 

são tão seguros como anteriormente se admitia (Darbre et al., 2004a; Pugazhendhi et al., 

2005). 

 

 

4.4. ASPETOS AMBIENTAIS 

Devido ao amplo uso de parabenos, eles são continuamente libertados para o meio 

aquático através de águas residuais domésticas, o que gera uma preocupação crescente em 

relação aos seus potenciais efeitos, a longo prazo, sobre os ecossistemas. Apesar da fraca 

atividade desreguladora endócrina revelada pelo butilparabeno, a sua estrogenicidade foi 

claramente demonstrada em peixes (Alslev et al., 2005a), devendo-se este efeito à falta de 

atividade de esterases não específica, o que torna estes animais muito suscetíveis a estes 

compostos (Li e Fan, 1997). Além disso, o butilparabeno testado em juvenis de truta arco-íris 

(Oncorhynchus mykiss) revelou atividade estrogénica positiva, induzindo a síntese de 

vitelogenina (Alslev et al., 2005a). Verificou-se que o nível limiar, após a exposição oral, 

neste sistema, é o mesmo das doses que afetaram a produção de espermatozoides em machos 

roedores (Oishi, 2001, 2002a, 2002b). 

As informações relativas aos parabenos na natureza são escassas. Na Suécia 

determinaram-se concentrações de aproximadamente 1 g por litro de parabeno (etil-, propil- e 

benzilparabeno) em efluentes (Paxeus, 1996) e um estudo realizado em Portugal mostrou que 

as estações de tratamento de águas residuais não estão preparadas para eliminar 

eficientemente parabenos e outros desreguladores endócrinos, uma vez que foi possível 

detetar metil- etil-, propil- e benzilparabeno na lama e no efluente recolhido após o tratamento 

(Leite, 2006). Isto pode representar um problema ambiental, dado que os resíduos de lama 

após desidratação são, frequentemente, utilizados na agricultura com o objectivo de fertilizar 

os campos. Canosa e colaboradores (2006) demonstraram que os parabenos reagem com o 

cloro livre e podem produzir vários subprodutos halogenados. Portanto, o uso de parabenos 



Capítulo 4: Parabenos na infertilidade masculina – Existirá uma relação com a mitocôndria? 

 

  

98 

 

  

em produtos de higiene pessoal e nas mais diversas atividades diárias, como tomar banho e 

outros cuidados, constituem uma fonte de exposição dérmica a parabenos e subprodutos 

clorados. Nenhum estudo foi realizado, até à data, para avaliar os riscos potenciais para a 

saúde associados a estes parabenos clorados. 

 

 

4.5. DADOS BIOQUÍMICOS E TOXICOLÓGICOS DOS PARABENOS 

Estudos em animais mostraram que os parabenos são rapidamente absorvidos, 

metabolizados e excretados. Matthews e colaboradores (1956) relataram que o uso do sal de 

sódio de propilparabeno é mais eficientemente absorvido pelo trato gastrointestinal quando 

comparado com o éster livre. Lakeram e colaboradores., (2006) estudaram os efeitos do etanol 

na hidrólise dos parabenos usando células intestinais humanas (Caco-2), e concluíram que a 

hidrólise dos parabenos a ácido p-hidroxibenzóico é marcadamente reduzida por 

concentrações de etanol que podem ocorrer no intestino humano. 

O metabolismo dos parabenos foi estudado em ratos tratados com 100 mg de metil- ou 

propilparabeno. Após a administração oral, os parabenos são absorvidos a partir do trato 

gastrointestinal e rapidamente hidrolisados por esterases em diferentes metabolitos (Derache e 

Gourdon, 1963).  

Os parabenos podem ser rapidamente absorvidos pela pele intacta (Akomeah et al., 

2004) e hidrolisados a ácido p-hidroxibenzóico e respetivas cadeias laterais (Lobemeier et al., 

1996). No entanto, estudos sobre a absorção percutânea de parabenos realizados em animais e 

em estudos in vitro demonstraram que o butilparabeno apresenta baixa penetração, retenção 

na epiderme e/ou hidrólise na pele (Soni et al., 2005). Num estudo realizado em pele humana, 

foi estimado que o butilparabeno pode ser absorvido em quantidades superiores a 576 mg, 

após a aplicação na superfície da pele de todo o corpo (cerca de 1,8 m
2
), com uma solução 

saturada de butilparabeno (Hagedorn-Leweke e Lippold, 1995). 

Fluxos máximos e constantes de permeabilidade de parabenos foram medidos utilizando 

veículos diferentes, representando as fases hidrofílica e lipofílica, e a partir de diferentes tipos 

de emulsões cosméticas comerciais comuns, cada um contendo uma quantidade conhecida de 

um único membro da série dos parabenos. Os fluxos mostraram não serem significativamente 

dependentes das características das emulsões, uma vez que os valores mais elevados foram 

sempre obtidos para o metilparabeno, e este fluxo diminuiu com o aumento do carácter 
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lipofílico do conservante (Kitagawa et al., 1997). No caso de produtos farmacêuticos, as 

ciclodextrinas funcionam como transportadores de drogas, melhorando a dissolução e 

absorção de drogas. Chan e colaboradores (2000) estudaram a interação de parabenos com a 

ciclodextrina e os resultados mostraram que o metilparabeno era o que tinha o maior grau de 

interação, concluindo que a extensão da interação foi influenciada pela hidrofobicidade e a 

energia estérea dos parabenos. 

Numa série de estudos realizados com parabenos, foi sugerido que os parabenos podem 

induzir hemólise das células e alterações bioquímicas em fígado e rim de ratos por induzir 

stresse oxidativo e peroxidação lipídica (Verma e Asnani, 2007). A dermatite de contacto 

alérgica provocada pelo parabeno é baixa, variando de 0 a 4,2% (Elder, 1984), no entanto, 

esta percentagem pode ser significativamente aumentada em pacientes com úlceras (Davis e 

Wexler, 1992). Estudos realizados em animais mostraram que a exposição ao butilparabeno é 

prejudicial à reprodução masculina (Kang et al., 2002; Oishi, 2002a, b), assunto que será 

discutido na próximas secções 4.6. e 4.7.  

 

 

4.6. INFERTILIDADE HUMANA CAUSADA POR XENOBIÓTICOS 

Aproximadamente 15% dos casais têm problemas de infertilidade (Oehninger, 2001). 

No entanto, e apesar do aumento do conhecimento sobre as bases fisiológicas da infertilidade, 

as razões para este problema permanecem, ainda, não diagnosticadas numa série de casos, 

uma condição conhecida como infertilidade idiopática. Devido à atividade humana sem 

restrições, os poluentes ambientais, de um modo geral, podem ser, pelo menos, parcialmente 

responsáveis por alguns destes casos. De facto, a evidência epidemiológica suporta uma 

associação entre a exposição a tóxicos ambientais e os dados reprodutivos, incluindo os 

relativos a humanos. Alguns xenobióticos, tais como poluentes orgânicos persistentes (POPs), 

DES (dietilestilbestrol) ou parabenos agem como desreguladores endócrinos. Produtos 

químicos exógenos que muitas vezes interferem com o eixo normal gonadal-hipotálamo-

hipófise mimetizam hormonas, bloqueando a ação hormonal ou desencadeando atividade 

hormonal inadequada. Uma vez que eles tendem a mimetizar as hormonas femininas, estes 

compostos podem afetar, especialmente, a função reprodutora masculina (Dhooge et al., 

2006). 
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Os POPs, como os PCBs (bifenilos policlorados), DDT [1,1,1-tricloro-2,2-di-(4-

clorofenil) etano], PCDD (dibenzo-p-dioxinas) e PCDF (policlorodibenzofuranos) podem não 

só prejudicar a mobilidade dos espermatozoides, mas também afetar negativamente a 

concentração de espermatozoides, o volume de sémen e a morfologia espermática (Guo et al., 

2000; Dallinga et al., 2002; Richthoff et al., 2003a; Richthoff et al., 2003b; Rignell-Hydbom 

et al., 2005; Tiido et al., 2006), existem no entanto alguns resultados contraditórios (Dalvie et 

al., 2004; Weiss et al., 2006). As dioxinas podem também reduzir os níveis de testosterona 

nos testículos e no soro (Mebus et al., 1987) e aumentar as concentrações de gonadotropina 

(Egeland et al., 1994) reduzindo a motilidade dos espermatozoides (Comhaire et al., 2007). 

Os produtos químicos industriais comumente usados, tais como ftalatos, estão também 

associados à toxicidade reprodutora masculina em humanos (WHO, 1999; Duty et al., 2003a). 

Foram já detetadas relações de dose-resposta entre o monobutilftalato (MBP) e a motilidade 

espermática, e concentração de espermatozoides e também entre o monobenzilftalato (MBzP) 

e a concentração de espermatozoides. A evidência de uma ligação do monometilftalato 

(MMP) com uma deficiência na morfologia espermática também foi descrita (Duty et al., 

2003a). Mais preocupante é a recente descoberta segundo a qual o consumo de carne por 

mulheres durante a gravidez pode alterar o desenvolvimento testicular da descendência 

durante a gestação (Swan et al., 2007), e afetar a capacidade reprodutora, devido à possível 

presença de xenobióticos nesse alimento, e isto, possivelmente, resulta de alterações nos 

procedimentos relativos à criação de animais. Em conformidade, os homens cujas mães 

tinham sido tratados com dietilestilbestrol (DES) para prevenir abortos, mostraram um 

aumento da incidência de criptorquidia e hipospadia, bem como uma diminuição na qualidade 

dos espermatozoides (Sharpe e Skakkebaek, 1993). Além disso, os metais pesados tais como 

o chumbo e o cádmio podem, também, causar um efeito adverso sobre as funções 

reprodutoras masculinas (Braunstein et al., 1978; Lerda, 1992; Xuezhi et al., 1992; Robins et 

al., 1997; Xu et al., 1993; Oliveira et al., 2006). A presença de metais pesados no sémen 

também foi associada com a má compactação da cromatina (Hernandez-Ochoa et al., 2005), a 

menores taxas de gravidez e malformações (Sallmen et al., 1992). Por outro lado, também foi 

descrita uma redução na síntese de testosterona e um aumento da LH e da FSH sem uma 

indicação clara de perturbação do eixo hipotálamo-hipófise-testículo (Gennart et al., 1992). 

Embora haja uma preocupação crescente em relação aos efeitos dos parabenos e o 

possível papel no aumento da incidência de cancro da mama (Darbre et al., 2003), tal como 

mencionado anteriormente, existem poucos dados sobre os seus efeitos sobre o 
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espermatozoide humano, apesar de terem sido realizados alguns estudos com modelos 

animais. A exposição de roedores ao butilparabeno (Oishi, 2001, 2002a) e ao propilparabeno 

afetaram adversamente a síntese de testosterona e a função reprodutora masculina. Por outro 

lado, um estudo, realizado pelo mesmo autor, apresentou resultados contrários para o metil- e 

o etilparabeno (Oishi, 2004). 

Apesar de os parabenos terem atividade estrogénica fraca, confirmada por ensaios 

uterotróficos positivos (Routledge et al., 1998; Blair et al., 2000; Okubo et al., 2001; Darbre 

et al., 2002; Koda et al., 2005) estes resultados estão em concordância com os estudos que 

indicam que os ésteres de metilo e etilo têm menor potencial estrogénico in vitro e in vivo do 

que o propilparabeno ou a forma mais potente, o butilparabeno (Routledge et al., 1998; Blair 

et al., 2000). Na verdade, outros estudos realizados em peixes demonstraram que etilparabeno 

é aproximadamente 60 vezes mais fraco do que o propil- e o butilparabeno (Pedersen et al., 

2000). 

Finalmente, um estudo, em ratos, sobre os efeitos da exposição materna a butilparabeno, 

durante a gestação e lactação, demonstrou que esta exposição pode afetar negativamente o 

desenvolvimento dos órgãos reprodutores da geração F1 masculina (Dhooge et al., 2006). De 

facto, a proporção de filhos nascidos vivos e a percentagem de filhos sobreviventes ao 

desmame diminuíram significativamente após a exposição. Além disso, e mais importante, o 

peso dos órgãos reprodutores (testículos, vesículas seminais e glândulas da próstata) do sexo 

masculino, a motilidade e o número de espermatozoides foi negativamente afetada, assim 

como o número de espermatídios redondos e alongados no estádio VII do túbulo seminífero. 

A abertura vaginal também ocorreu mais cedo na prole do sexo feminino por comparação 

com o grupo controlo (Dhooge et al., 2006). 

Uma questão de grande preocupação são os efeitos transgeracionais de agentes de 

desregulação endócrina, possivelmente mediada por “imprinting”. O DNA em células 

germinativas é desmetilado e remetilado de uma maneira específica durante a determinação 

do sexo gonadal (Reik et al., 2001), e a metilação do DNA controla a expressão de genes 

(Razin e Kantor, 2005). O metoxicloro, um substituto do DDT, e a vinclozolina, um fungicida 

utilizado na indústria do vinho, apresentaram capacidade para modificar células germinativas 

masculinas, assim como interferir na viabilidade do espermatozoide por meio de metilação do 

DNA. Assim, a redução da fertilidade e do desenvolvimento de espermatozoides nos 

testículos da descendência de ratos expostos durante a gravidez foi já demonstrada. Mais 
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importante ainda, este fenótipo foi transmitido, sem exposição adicional, por meio da linha 

germinal masculina, pelo menos, até à geração F4 (Anway et al., 2005). 

 

 

4.7. DADOS DE ANIMAIS E HUMANOS SOBRE OS EFEITOS DOS PARABENOS 

NA REPRODUÇÃO  

Um estudo realizado por Fisher e colaboradores., (1999) demonstrou que ratos machos 

neonatais injetados com butilparabeno (2 mg/kg) nos dias pós-natais 2-18 não demonstraram 

quaisquer efeitos detetáveis sobre qualquer parâmetro reprodutor.No entanto, Oishi (2002b) 

não observou quaisquer efeitos no peso dos órgãos reprodutores relacionados com o 

tratamento com propilparabeno, mas registou diminuição nos pesos dos epidídimos e das 

vesículas seminais após a ingestão dietética de butilparabeno (Oishi, 2001). Além disso, uma 

diminuição significativa na reserva de espermatozoides na cauda do epidídimo foi descrita, 

quando se administrou aos animais metil ou butilparabeno (Oishi, 2001, 2002b). Além disso, 

a concentração de espermatozóides diminuiu de maneira dependente da dose e o mesmo 

ocorreu com a produção espermática diária (DSP) e eficiência de produção de 

espermatozóides nos testículos (DSP/g testículos). Surpreendentemente, foi observado uma 

diminuição na concentração de testosterona no soro em roedores alimentados com metil ou 

butilparabeno, a qual era dependente da dose (Oishi, 2001, 2002b). Uma relação inversa foi 

encontrada entre a concentração de butilparabeno e a contagem de espermatídios redondos e 

alongados nos estádios VII-VIII do ciclo espermatogénico, nos túbulos seminíferos de ratos. 

Além disso, a contagem de espermatídios alongados foi significativamente mais baixa em 

todos os grupos tratados (Oishi, 2002a). No entanto, o mesmo autor verificou que nem a 

função reprodutora masculina nem as concentrações hormonais de testosterona, LH e FSH no 

soro, foram afetados por metil- ou etilparabeno, mesmo com uma dose de cerca de 1000 

mg/kg de massa corporal/dia (Oishi, 2004). Estes resultados estão de acordo com dados 

registados em trabalhos anteriores, segundos os quais não se observaram efeitos 

histopatológicos adversos em órgãos reprodutores masculinos de roedores alimentados com 

0,6-10%, 2% e 0,15-0,6% de butilparabeno em 6, 8 e 102 semanas, respetivamente (Matthews 

et al., 1956; Inai et al., 1985), não se sabendo, contudo, se terão ocorrido danos nos 

espermatozoides ou nos níveis de hormonas reprodutoras uma vez que nesses estudos estes 

parâmetros não foram determinados. Num estudo realizado posteriormente, Hoberman e 
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colaboradores (2008) tentaram reproduzir as mesmas condições relatadas por Oishi (2001; 

2004). No entanto, os ratos Wistar machos expostos por via oral a 0, 100, 1.000 ou 10.000 

ppm de metil- ou butilparabeno por 8 semanas, não apresentaram alterações significativas no 

peso dos órgãos reprodutores, motilidade dos espermatozóides nem na DSP. Além disso, não 

houve modificações nos níveis hormonais nos animais tratados com butilparabeno. Por 

conseguinte, o estudo sugere que o rápido metabolismo dos parabenos por esterases pode ser 

a razão por que estes componentes não induzem efeitos in vivo quando administrados por via 

oral. A avaliação toxicológica da administração oral de butilparabeno a ratos Sprague-Dawley 

não mostrou diferenças relativamente ao grupo controlo em qualquer um dos parâmetros de 

desenvolvimento, incluindo viabilidade embrionária/fetal, peso fetal ou malformações. O 

NOAEL (nível de efeito adverso não observável) materno para butilparabeno foi estabelecido 

em 100 mg/kg de peso corporal/dia. Concluiu-se ainda que butilparabeno não tem potencial 

para produzir efeitos tóxicos no desenvolvimento do rato Sprague-Dawley com doses orais 

até 1000 mg/kg de massa corporal/dia (Daston, 2004). Os parabenos são estruturalmente 

similares a alguns desreguladores estrogénicos ambientais e funcionam como inibidores de 

sulfotransferases (Kester et al., 2002), pelo que é possível que os parabenos interajam com 

outros processos no ciclo do estrogénio na pele. De facto, um estudo realizado por 

Prusakiewicz e colaboradores (2007a). mostrou que os parabenos inibiram a sulfatação do 

estrogénio e do estradiol por inibição da atividade de sulfatação de sulfotransferases na pele, 

sugerindo que a aplicação tópica crónica de parabenos pode levar a efeitos estrogénicos 

prolongados na pele. Nalguns estudos in vitro, os parabenos ligaram-se ao recetor de 

estrogénio, ativando genes controlados por estes recetores, e estimulando o crescimento 

celular e o aumento do nível de proteína do recetor de estrogénio reativo (Byford et al., 

2002a; ; Pugazhendhi et al., 2005;  Prusakiewicz et al., 2007a). 

Testes realizados in vivo demonstraram que a administração subcutânea de 

butilparabeno também provocou o aumento do peso uterino de ratinhos, ratos imaturos e ratos 

adultos ovariectomizados, confirmando, portanto, a sua atividade estrogénica (Routledge et 

al., 1998; Soni et al., 2005). A questão dos efeitos dos parabenos sobre a toxicidade 

reprodutiva humana foi abordado por Glander e colaboradores (1984) que estudaram a 

contaminação microbiológica primária em ejaculados humanos, e também a contaminação 

secundária após a criopreservação utilizando metilparabeno. Estes autores verificaram que, 

não só o metilparabeno reduziu a contaminação microbiológica do meio crioprotetor, mas 

também diminuiu a mobilidade dos espermatozóides humanos. Além disso, outro estudo in 
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vitro comprovou a atividade espermicida do metil-, etil-, propil- e butilparabeno em seres 

humanos (Song et al., 1989b). Mais tarde, mostrou-se que o butilparabeno exerce um efeito 

inibidor sobre a enzima acrossomal (acrosina) prejudicando a função da membrana 

plasmática, indicando que este possa ser potencialmente utilizado como um contracetivo 

(Song et al., 1991b) e sugerindo que o espermatozoide é um outro alvo para a ação dos 

parabenos (Fig. 4.2). 

 

 

Figura 4.2: Possíveis alvos da ação dos parabenos em espermatozóides humanos. Os parabenos podem interferir 

com as mitocôndrias dos espermatozóides (durante a espermatogénese e a maturação de espermatozóides), 

localizadas na peça intermédia do espermatozóide (seta), e também com o acrossoma, uma vesícula secretora, 

localizada na cabeça do espermatozóide, que contém enzimas hidrolíticas essenciais para a interacção 

espermatozoides-oócitos (ponta de seta). Como ocorre com os outros xenobióticos, o DNA do esperma nuclear 

(asteriscos) pode também ser afetado pela exposição a parabenos. Para obter estas imagens, as mitocôndrias 

foram marcadas com o corante específico do organelo Mito Tracker Green, o acrossoma com a lectina PSA-
FITC fluorescente, o DNA com corante de DNA DAPI e o espermatozóide foi observado sob fluorescência. 

 

A ocorrência de uma reação alérgica grave num homem que usou um preservativo, com 

creme de retardamento, contendo uma mistura de benzocaína e parabenos, é também um 

indicador do potencial efeito destes compostos (Foti et al., 2004). Embora os parabenos 

pareçam afetar a reprodução masculina, mais estudos são necessários para melhor entender a 

toxicidade e também para estabelecer limiares de confiança que possam indicar com precisão 

quando a reprodução pode ser seriamente comprometida. Até agora, não há dados publicados 

sobre os efeitos de parabenos em gâmetas femininos. 
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4.8. TOXICOLOGIA MITOCONDRIAL DOS PARABENOS 

Devido ao papel fundamental das mitocôndrias na energética celular é sensato 

considerar que a interação negativa de várias moléculas com as mitocôndrias possa afetar as 

funções celulares. As mitocôndrias são conhecidas como as centrais produtoras de energia na 

célula, principalmente devido ao facto de serem responsáveis pela produção da maioria do 

ATP usado por processos celulares. Embora esta função de produção de energia seja por si só 

suficiente para justificar a importância de se estudar as interações fármaco-mitocôndrias, 

existem outras funções mitocondriais muito importantes que devem ser consideradas no 

contexto da disfunção induzida por fármacos em mitocondrias e em tecidos.  

A mitocôndria tem um papel relevante em várias vias que conduzem à morte celular 

(Antignani e Youle, 2006; Orrenius et al., 2007). A transição de permeabilidade mitocondrial 

(TPM) é provocada por vários agentes que causam morte celular, sendo um exemplo o agente 

pro-oxidante anti-neoplásico a doxorrubicina (Oliveira et al., 2004; Kroemer et al., 2007). As 

mitocôndrias também participam na regulação da homeostase do cálcio citoplasmático 

(Alonso et al., 2006). Vários agentes tóxicos podem interferir com o controlo mitocondrial de 

cálcio citoplasmático, que pode ser fundamental para os tecidos, onde picos constantes de 

cálcio sinalizam as respostas das células (Hajnoczky et al., 2006). Além disso, muitos dos 

agentes tóxicos mitocondriais interagem com o centro dos processos de produção de ATP, a 

cadeia respiratória mitocondrial e o sistema fosforilativo (Irwin et al., 2002; Peixoto, 2005; 

Scatena et al., 2007), bem como com a regulação de ADN ou de proteínas (Saitoh et al., 

2007; Tavintharan et al., 2007).  

Apesar de os tecidos com maiores necessidades de produção de ATP mitocondrial 

serem os mais afetados por drogas que induzem disfunção mitocondrial, tecidos com 

necessidades de energia aparentemente baixas também podem ser afetados. Um dos casos é a 

toxicidade induzida por vários agentes nas mitocôndrias dos testículos. Agentes tais como a 

doxorrubicina (Yeh et al., 2007), o cádmio, (Haffor e Abou-Tarboush, 2004) ou alguns 

farmacêuticos anti-HIV (Rylova et al., 2007) são reconhecidos desreguladores das 

mitocôndrias de testículos, embora o mecanismo preciso da disfunção mitocondrial induzida 

por estas drogas, não esteja extensivamente abordada na literatura. A Fig. 4.3 exemplifica 

possíveis locais de ação de drogas indutoras de disfunção mitocondrial, incluindo a cadeia 

respiratória e o poro de permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM) 
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Figura 4.3: Alguns alvos intra-mitocondriais de reconhecida importância. São representados os quatro principais 

alvos dentro da mitocôndria, a cadeia respiratória mitocondrial (CRM), o DNA mitocondrial (mtDNA), o poro de 

permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM) e as membranas. O esquema é extremamente simplificado uma vez 

que muitos compostos podem afetar indiretamente a mitocôndria através de efeitos mediados no núcleo ou no 

citoplasma. Um aspeto particular é a alteração da via de comunicação entre o núcleo e e DNA mitocondrial 

(mtDNA). Além disso, a interação com as propriedades físicas das membranas mitocondriais pode afetar 

indiretamente a atividade das proteínas e, assim, a bioenergética mitocondrial. Um exemplo particular é a 

peroxidação lipídica, a qual pode ser causada por vários agentes pró-oxidantes, tais como a doxorrubicina. A 
indução do PPTM tem sido considerada um fator importante no desencadeamento da morte celular mediada pelas 

mitocôndrias. 

 

A toxicidade mitocondrial dos parabenos não é um assunto muito desenvolvido na 

literatura. Foi anteriormente descrito que os parabenos causam a morte celular de hepatócitos 

em cultura, de forma dependente do tempo e da concentração (Nakagawa e Moldeus, 1998b) 

e que esta toxicidade está correlacionada com deficiências na função mitocondrial. O mesmo 

trabalho não só estabeleceu uma correlação entre a estrutura e a atividade dos parabenos, mas 

também identificou a cadeia respiratória mitocondrial e o sistema de fosforilação como um 

alvo para os diferentes parabenos usados. Foi demonstrado que o butil- e o isobutilparabeno 

eram mais tóxicos do que o propil- e o isopropilparabeno, e foi também demonstrado que o 

etil-, o metilparabeno e o ácido p-hidroxibenzóico foram menos tóxicos do que o 

propilparabeno, quando se consideraram as mitocôndrias como o local para o efeito tóxico 

(Nakagawa e Moldeus, 1998b). Mais tarde, foi referido que o poro de permeabilidade 
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transitória mitocondrial (PPTM) estava envolvido na toxicidade dos diferentes parabenos em 

hepatócitos e mitocôndrias isoladas de fígado (Nakagawa e Moore, 1999). Os resultados são 

extremamente importantes, pois são os primeiros a demonstrar que o desacoplamento e a 

diminuição da síntese de ATP induzidos por parabenos estão associados à indução da abertura 

do PPTM. 

Devido ao importante papel da mitocôndria no metabolismo, no testículo, é lógico supor 

que os parabenos podem também interferir com a energética mitocondrial e, assim, perturbar 

a função do espermatozoide. Embora, até ao momento, não existam dados sobre os efeitos 

diretos dos parabenos nas mitocôndrias dos testículos, parece ser possível que a acumulação 

destes compostos nos tecidos conduza a concentrações toxicológicas relevantes que poderão 

perturbar a bioenergética mitocondrial. De facto, os resultados preliminares do nosso 

laboratório indicam que vários parabenos em baixas concentrações apresentam toxicidade 

direta em mitocôndrias isoladas de testículo de rato. Apesar de algumas diferenças que 

possam existir nos organelos dos testículos e fígado (onde já se testou a toxicidade dos 

parabenos), a estrutura, função e mecanismo de produção de energia são semelhantes e as 

mitocôndrias são muito suscetíveis de serem afetadas no mesmo intervalo de concentrações 

de parabenos, levantando uma importante questão: qual é a relevância da interação parabenos-

mitocôndrias em problemas de reprodução masculina associados à exposição prolongada a 

esses compostos? 

Na verdade, vários compostos implicados na diminuição do potencial reprodutivo em 

homens também são conhecidos por interferir com a função mitocondrial do testículo. A lista 

de compostos inclui dioxinas (Latchoumycandane et al., 2002) e ésteres de ácido ftálico 

(Oishi, 1990). A função respiratória das mitocôndrias testiculares apresenta-se, 

particularmente, suscetível à ação de xenobióticos que podem contribuir para uma diminuição 

do ATP produzido pelas mitocôndrias e, mesmo, para predispor as células a sofrer morte 

celular mediada por estes organelos. 

É muito provável que nos próximos anos apareçam vários trabalhos explorando o efeito 

dos diferentes parabenos na função mitocondrial dos testículos, e, possivelmente, também, 

sobre o que pode acontecer em gâmetas masculinos maduros. A relação entre a inibição da 

função mitocondrial e problemas reprodutivos masculinos induzidos por parabenos, será 

muito importante no contexto da avaliação da toxicidade dos parabenos comumente usados.
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CAPÍTULO 5: OTIMIZAÇÃO DE UM MÉTODO DE 

EXTRAÇÃO DE PARABENOS PREVIAMENTE 

INOCULADOS EM TECIDO ANIMAL 
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5.1. RESUMO 

A identificação de formas não hidrolisadas de parabenos, ésteres de ácido p-

hidroxibenzóico, em várias matrizes biológicas humanas e, principalmente, em amostras de 

tecidos extraídas de cancro da mama, bem como a atribuição de potencial tóxico e estrogénico 

a estes compostos, levou a um crescente interesse no desenvolvimento de métodos para a sua 

identificação e quantificação.  

O presente trabalho pretende optimizar um método de extração de parabenos, 

nomeadamente, metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), propilparabeno (PP) e butilparabeno 

(BP), em tecido animal usando a cromatografia gasosa com deteção por espetrometria de 

massa (GC/MS). 

Antes da extração propriamente dita, procedeu-se à calibração do método por GC/MS 

usando uma série de padrões de medida. Prepararam-se quatro amostras com o padrão interno 

benzilparabeno (BzP) e cada um dos compostos separadamente, e, após a derivatização, 

foram injetados no aparelho para identificação dos tempos de retenção dos vários parabenos 

em estudo. Posteriormente, prepararam-se quatro amostras, em triplicado, dos compostos 

metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), propilparabeno (PP) e butilparabeno (BP) nas 

concentrações de 0, 0,025, 0,05 e 0,1 ppm, às quais se adicionou padrão interno 0,1 ppm. 

Estas amostras foram transmetiladas e analisadas. Determinou-se a razão entre as áreas dos 

picos das soluções padrão e a área do pico de padrão interno e traçou-se uma reta de 

calibração para cada parabeno, recorrendo a uma regressão linear.   

O método para a identificação e quantificação dos parabenos no tecido animal 

contemplou essencialmente quatro fases, incorporação dos parabenos na carne, extração, 

derivatização e análise. Iniciou-se o processo com a pesagem de 0,5 g de quatro amostras de 

carne, contendo cerca de 50% de gordura, nas quais se incorporou 0, 50, 100 e 200 ng de cada 

um dos 4 parabenos em estudo. As amostras foram armazenadas, a 4 
o
C, durante 48 horas. 

Seguidamente, procedeu-se à extração através da qual se obteve um sobrenadante que foi 

levado à secura. Posteriormente adicionou-se metanol e padrão interno submetendo-se à 

derivatização, concentração e injeção no GC-MS. Utilizando as retas de calibração calculou-

se, finalmente, a quantidade de composto extraída. 

O método desenvolvido apresenta vantagens em virtude de se utilizar uma pequena 

quantidade de tecido animal e obter-se uma elevada recuperação de analitos, cuja 
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percentagem variou entre 82 e 97%. Os coeficientes de correlação, superiores a 0,995, 

conferem fiabilidade ao método e aos resultados.  

Segundo os parâmetros de validação analítica avaliados, concluímos que o método 

desenvolvido é adequado para a extração de parabenos a partir de tecido animal. 
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5.2. INTRODUÇÃO 

5.2.1. Métodos de análise 

As técnicas para a extração dos parabenos variam de acordo com o meio que os contêm, 

sólido, líquido e gasoso, e a sua concentração.  

A determinação de parabenos em líquidos é usualmente obtida por cromatografia em 

fase gasosa (GC) ou cromatografia líquida (LC), que exige uma etapa de pré-concentração em 

amostras reais devido à baixa concentração dos analitos (Canosa et al., 2006a; Gonzalez-

Mariño et al., 2009; Pedrouzo et al., 2009).  

De um modo geral, os métodos utilizados para a determinação de parabenos em 

cosméticos, alimentos e fármacos são baseados, principalmente, em Cromatografia Gasosa de 

Alta Resolução (HRGC), Eletroforese Capilar (EC) e Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC).  

A extração em fase sólida (SPE), é uma alternativa comummente usada  (Lee et al., 

2005; Gonzalez-Mariño et al., 2009; Pedrouzo et al., 2009) uma vez que permite o 

processamento de volumes elevados de amostras. No entanto, a micro-extração em fase sólida 

(SPME) tem sido utilizada como uma alternativa valiosa aos métodos SPE (Canosa et al., 

2005; Canosa et al., 2006a; Canosa et al., 2006b) uma vez que utiliza pequenas quantidades 

de amostra e requer menor quantidade de solventes orgânicos.  

Na globalidade, as técnicas utilizadas atualmente têm-se revelado bastante eficazes na 

determinação de parabenos, por exemplo a cromatografia líquida associada a espetrometria de 

massa (HPLC-MS/MS) revelou-se uma técnica muito eficaz na determinação de parabenos 

em meio sólido (Cesar Benitez-Villalba et al., 2013), assim como se revelou eficaz a 

cromatografia líquida de alta performance acoplada a espetrometria de massa tandem 

(UHPLC-MS/MS) na quantificação de parabenos em alimentos (Jakimska et al., 2013).  

Para obtenção de resultados cada vez mais precisos e reprodutíveis, inventam-se novas 

estratégias para pré-concentração e separação de parabenos por eletroforese capilar (Maijo et 

al., 2013) e utilizam-se, cada vez mais, metodologias que consistem na associação de 

diferentes técnicas (Hasanzadeh e Shadjou, 2013).  

De um modo geral, do ponto de vista analítico, as técnicas de análise mais utilizadas na 

extração e identificação dos parabenos continuam a ser as que estão associadas a métodos de 

separação sensíveis e específicos como a cromatografia líquida ou gasosa, usando vários tipos 

de detetores.  
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Neste trabalho utilizou-se a cromatografia gasosa acoplada a um espetrómetro de massa 

com um analisador “trapa de iões” (GC-MS). Esta técnica teve como objetivo avaliar a 

eficiência de extração de parabenos previamente inoculados em tecido animal (carne:gordura 

(1:1). 

 

 

5.2.2. Derivatização 

Os compostos como os parabenos necessitam de ser submetidos a um tratamento prévio 

a fim de aumentar a sua volatilidade, para que seja possível a sua análise por cromatografia 

gasosa.  

No nosso trabalho, os padrões dos parabenos e as amostras extraídas da carne foram 

acetilados a 60
o 
C (Susic et al., 1997). 

 

 

Figura 5.1: Reação de acetilação 

 

 

5.2.3. Cromatografia 

A cromatografia, técnica que foi inicialmente usada em 1903 por Tswet para separar 

substâncias coradas, consiste num método físico de separação, no qual os componentes a 

serem separados numa mistura são distribuídos entre duas fases, uma estacionária e outra 

móvel, através das quais se vão distribuindo os vários componentes da mistura (Gonçalves, 

1996). Quando se injeta a amostra a analisar, esta é arrastada pela fase móvel através da 

coluna e ao atingir a fase estacionária uma parte é retida, estabelecendo-se um equilíbrio entre 

esta e a que permanece na fase móvel. Esta quantidade de analito não retido move-se com a 

fase móvel. A separação está dependente da diferença de afinidades que as substâncias a 
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separar têm com a fase estacionária e a fase móvel (eluente), resultando daí diferentes 

velocidades de migração dos componentes da amostra a analisar (Chang, 1994; Gonçalves, 

1996). 

Na cromatografia gasosa ocorre partição do soluto entre duas fases, líquida e gasosa, 

sendo utilizado um gás de arraste (eluente), que flui através de uma coluna. 

A amostra a analisar é introduzida na coluna e fluirá no gás ou eluente utilizado. Se a 

amostra contiver compostos que não são retidos, estes sairão da coluna após um intervalo de 

tempo igual ao tempo médio de permanência nos vazios na coluna e equipamento associado. 

Os compostos da amostra são retidos pela fase estacionária à entrada da coluna e, após 

este contacto, estabelece-se um equilíbrio entre uma parte do soluto que se mantém na fase 

sólida e outra parte que permanece no estado de vapor, sendo este equilíbrio característico do 

solvente e do soluto. Assim, a amostra é arrastada pelo eluente através da coluna, deslocando-

se os vários componentes a velocidades características, mediante etapas sucessivas de 

retenção e libertação. Logo que os compostos abandonam a coluna são detetados, saindo por 

ordem crescente da sua solubilidade na fase estacionária, obtendo-se um cromatograma que 

permitirá a identificação dos componentes da amostra através dos seus tempos de retenção 

(Coulson et al., 1979). 

 

 

5.2.4. Espetrometria de massa 

A espetrometria de massa é uma técnica analítica utilizada inicialmente na determinação 

de massas atómicas e informação estrutural de compostos orgânicos, na análise de misturas 

complexas e na determinação da composição isotópica dos elementos, que envolve a 

utilização de um espetrómetro de massa constituído por três partes essenciais: uma fonte de 

ionização, onde ocorre a ionização das moléculas da amostra, que em seguida são conduzidas 

até ao analisador onde são separadas segundo a razão massa/carga (m/z) e um detetor, onde 

são detetados os iões separados. (Williams e Fleming, 1966; Pecsok et al, 1979; Leite, 2006). 

A técnica de cromatografia gasosa acoplada à espetrometria de massa está bem 

adaptada à identificação de muitos compostos devido à sua elevada capacidade de resolução 

cromatográfica e eficiência de ionização reprodutível. Os parabenos devido à sua polaridade 

precisam de ser derivatizados antes da análise por GC para reduzir a sua adsorção à coluna 

cromatográfica e para aumentar a sensibilidade e a separação de picos (Shanmugam et al., 

2010). 
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5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.3.1. Otimização do GC-MS  

A optimização das condições cromatográficas foi realizada utilizando soluções de todos 

os compostos (MP, EP, PP, BP) separadamente e de padrão interno (BzP) numa concentração 

final de 10 ppm.  

A fim de permitir a utilização de técnicas cromatográficas nos parabenos, procedeu-se à 

sua derivatização por acetilação antes da sua análise por cromatografia gasosa (CG). 

Para a identificação dos parabenos, áreas e tempos de retenção, optou-se pelo 

benzilparabeno como padrão interno, pois em ensaios preliminares, e como se pode verificar 

pela análise da tabela 5.1, este não apresenta nenhum pico de interferência com o mesmo 

tempo de retenção dos compostos das amostras. Os tempos de retenção e os picos 

característicos de cada ião, obtidos separadamente, permitiram a identificação de cada um dos 

compostos na mistura de parabenos utilizada para traçar a reta de calibração. 

 

Tabela 5.1: resultados dos tempos de retenção e picos característicos obtidos quando os parabenos são injetados 

separadamente no aparelho 

         *pico base 

 

 

5.3.2. Curvas de calibração  

O desempenho em termos de linearidade  foi verificado através de uma gama de 

soluções de misturas de padrões acetilados, em concentrações crescentes de 0; 0,025; 0,05 e 

0,1 ppm às quais se adicionou padrão interno 0,1 ppm. Cada valor de concentração foi feito 

em triplicado. A partir dos cromatogramas obtidos determinou-se a relação entre as áreas dos 

Parabeno Tempo de retenção (min) m/z característicos 

Metilparabeno (MP) 26,11 – 26,16 93; 121*; 152 

Etilparabeno (EP) 28 – 28,45 93; 121*; 138; 166 

Propilparabeno (PP) 28,6 – 28,98 93; 121; 138*; 166 

Butilparabeno (BP) 29,5 – 29,77 93; 121;138* 

Benzilparabeno (BPb) 41 – 41,97 91; 121; 210; 228* 
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picos das soluções padrão e a área do pico do padrão interno. Traçou-se uma curva de 

calibração para cada composto (MP, EP, PP, BP) relacionando a razão entre as áreas destes 

compostos e o padrão interno com a razão entre as concentrações destes e o padrão interno 

presentes nas soluções padrão, recorrendo à equação de regressão linear, figuras 5.2A, 5.2B, 

5.2C e 5.2D. O coeficiente de correlação mínimo (R
2
) exigido foi de pelo menos 0,990 e 

todos os compostos mostraram uma boa correlação com valores de R
2
 que variaram entre 

0,995 e 0,998. Estes dados indicam uma boa linearidade, revelando-se os modelos de 

regressão linear adequados para os dados experimentais obtidos.  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Reta de calibração do metilparabeno (A), etilparabeno (B), propilparabeno (C) e butilparabeno (D), 

relacionando a razão entre as áreas destes compostos e o padrão interno com a razão entre as concentrações 

destes e o padrão interno presentes nas soluções padrão. 
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5.3.3. Rendimento de extração 

Obtidas as curvas analíticas e as equações que as descrevem, foram calculados os 

valores das percentagens de recuperação obtidas para cada um dos parabenos nas diferentes 

amostras (Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.2: Resultados dos rendimentos da extração, obtidos para cada um dos parabenos, para cada 

concentração.  

 

As recuperações foram determinadas analisando as amostras adicionadas, e a 

concentração de cada composto foi determinada por interpolação na curva padrão de 

calibração e comparada com a quantidade de parabenos previamente adicionados às amostras. 

Os resultados da Tabela 5.2 permitem verificar que foi obtida uma boa recuperação dos 

parabenos para a maioria das amostras, entre 80 e 97%, valores relativamente próximos dos 

obtidos por Shanmugam e colaboradores (2010) que conseguiram uma recuperação de 

parabenos a partir de tecido da mama humana, pelo método GC-MS, entre 95 e 98,9%. Os 

valores por nós obtidos para os parabenos mais lipossolúveis também se aproximam dos 

obtidos por Ali (1985), pelo método de cromatografia líquida de fase reversa, a partir de 

amostras de carne.  

As amostras incorporadas com 0,025 ppm apresentaram uma recuperação média de 

cerca de 86 % enquanto as incorporadas com 0,05 e 0,1 ppm a recuperação média foi entre 

91,9 e 95, 1, respetivamente, pelo que a extração foi mais eficiente nas amostras em que a 

concentração de parabenos adicionada era superior.  

Estes resultados indicam alguma perda dos parabenos ao longo do processo que pode 

estar relacionada com o manuseamento do material assim como com fenómenos químicos, 

Rendimento de extração % 

0,025 ppm 

(50 ng) 

0,05 ppm 

(100 ng) 

0,1 ppm 

(200 ng) 

Metilparabeno 82,6 91,7 94,0 

Etilparabeno 86,4 90,2 94,3 

Propilparabeno 86,4 92,6 95,3 

Butilparabeno 89,2 93,0 96,7 

Média de recuperação % 86,1 91,9 95,1 
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pois apesar de serem moléculas bastante estáveis podem sofrer reações de oxidação (Ferreira 

et al. 2006) ou hidrólise, por exemplo, durante o período de concentração da amostra.  

Durante o processo de preparação da amostra existem etapas críticas como a reação de 

derivatização que envolve muitas variáveis como sejam; o composto de derivatização, o 

solvente de derivatização, a temperatura de reação e o seu tempo de duração (Pietrogrande et 

al, 2007) que podem interferir com a análise final dos compostos. 

O carater lipofílico dos parabenos pode, também, ter dificultado a extração total, 

especialmente na concentração mais baixa, uma vez que 50% do tecido animal continha 

gordura, e que, neste caso, a composição da matriz poderá afetar mais significativamente o 

rendimento da extração. 

Apesar disso, a análise geral dos dados, considerando-se a linearidade obtida e a 

percentagem de recuperação dos compostos adicionados, sugere que os resultados são 

bastante satisfatórios para esta análise específica, pelo que se pode considerar um bom 

método para extrair parabenos das amostras biológicas, uma vez que obtivemos rendimentos 

de extração superiores a 80%. 

 

 

5.4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, foi desenvolvido/optimizado um delineamento experimental para a 

otimização das condições de extração e quantificação de parabenos por análise de GC-MS. A 

utilização de curvas de calibração é imprescindível para assegurar a fiabilidade dos resultados 

analíticos. Assim, os coeficientes de correlação linear obtidos sugerem índices de elevada 

precisão dos resultados. 

O método revelou-se menos eficiente quando a extração foi efetuada em concentrações 

na ordem dos 50 ng, no entanto, globalmente, a metodologia mostrou-se bastante eficaz e a 

análise adequada. 

A metodologia proposta apresentou-se bastante laboriosa, principalmente na preparação 

das amostras em que se utilizaram técnicas de extração, derivatização e de concentração que 

exigem bastante cuidado na manipulação e processamento por forma a minimizar os desvios. 

Relativamente à derivatização, com anidrido acético e piridina, esta foi bem conseguida nas 

condições otimizadas. 
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Na literatura existem diversas estratégias analíticas para determinação de parabenos em 

matrizes ambientais, principalmente aquosas (Canosa et al., 2005; Canosa et al., 2006a; 

Gonzalez-Mariño et al., 2009; Gonzalez-Mariño et al., 2011b; Yamamoto et al., 2011) e em 

fluidos humanos (Alshana et al., 2015; Brkljaca e Urban, 2015; Carrasco-Correa et al., 2015) 

mas poucas segundo as quais os parabenos tenham sido determinados em matriz biológica de 

tecido animal, pelo que as comparações a estabelecer são muito reduzidas. 

Com os resultados obtidos neste trabalho pretende-se contribuir para o desenvolvimento 

da técnica para a identificação, determinação e quantificação de parabenos em matrizes 

teciduais humanas e animais. 
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6.1. RESUMO 

Os parabenos, ésteres alquílicos derivados do ácido p-hidroxibenzóico (PABA), são 

largamente utilizados em várias indústrias pelo que a população humana está continuamente 

exposta a estes compostos, pelas mais diversas vias. São considerados poluentes emergentes, 

e porque são libertados continuamente no ambiente são também considerados persistentes, 

ainda que a sua transformação ocorra em intervalos de tempo relativamente curtos. Além 

disso, são também considerados desreguladores endócrinos e com potencial para afetar a 

fertilidade masculina. 

 O principal objetivo deste estudo foi analisar, in vitro, os efeitos dos quatro parabenos 

mais utilizados (metil- etil-, propil- e butilparabeno) em parâmetros de respiração 

mitocondrial e na abertura do poro de permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM) 

dependente de cálcio, pois a disfunção mitocondrial e a abertura do PPTM é de grande 

importância para a capacidade de fertilização dos espermatozoides, pelo que disfunções nas 

mitocondriais testiculares estão intimamente ligados à infertilidade masculina. 

Os parabenos inibiram a respiração desacoplada, diminuíram a ICR (razão estado 

3/estado 4) ou (índice de control respiratório), assim como a atividade dos complexos (II, III 

ou IV) da cadeia respiratória mitocondrial. Esta diminuição foi ligeira no caso do 

metilparabeno (MP) e do etilparabeno (EP) e mais evidente para o PP na máxima 

concentração utilizada. Todas as concentrações de butilparabeno testados inibiram 

significativamente a succinato citocromo c redutase. Observou-se uma ligeira diminuição na 

atividade da Fo-ATPase, e na presença de parabenos; propilparabeno (PP) e butilparabeno 

(BP) (250 µM) o potencial transmembranar (ΔΨ) diminuiu significativamente. Além disso os 

parabenos aumentaram a suscetibilidade  abertura do poro de permeabilidade transitória 

mitocondrial (PPTM) dependente de cálcio. Todos estes efeitos aumentaram de acordo com o 

comprimento da cadeia alquílica dos parabenos. 
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6.2. INTRODUÇÃO  

Os Parabenos são amplamente utilizados como conservantes antimicrobianos por causa de 

seu baixo custo, ampla inércia e são considerados como tendo uma baixa toxicidade (Soni et 

al., 2005). Os parabenos são rapidamente absorvidos, sendo metabolizados em ácido p-

hidroxibenzóico o qual é menos tóxico do que os seus compostos precursores, sendo então 

excretados. Em indivíduos com pele normal, os parabenos são considerados não-irritantes e 

não-sensibilizantes (Elder, 1984; Soni et al., 2005). Alguns estudos realizados in vitro e in 

vivo, não comprovaram a genotoxicidade destes compostos (Uter et al., 2002; Soni et al., 

2002; Soni et al., 2005), e o seu potencial cancerígeno também não foi confirmado. No 

entanto, apesar de todos os dados que garantiam a segurança dos parabenos, a sua deteção em 

amostras de tecidos tumorais de mama humana e alguns efeitos adversos observados no 

sistema reprodutor animal têm provocado alguma controvérsia quanto ao uso continuado 

dessas substâncias (Harvey e Darbre, 2004; Darbre et al., 2004a; Harvey, 2004). 

Nos países desenvolvidos, cerca de 15-20% dos casais são afetados por infertilidade e em 

cerca de metade dos casos, as causas são atribuídas aos homens, devido à baixa mobilidade 

(astenozoospermia) e/ou pequena quantidade de espermatozoides (oligospermia) (Nakada et 

al., 2006). Nos últimos anos, os técnicos de medicina reprodutiva têm mostrado alguma 

preocupação quanto à possibilidade de ocorrerem efeitos adversos resultantes do uso de 

produtos químicos, presentes nos alimentos e cosméticos, similares ao estrogénio, (Orth, 

1980; Weber, 1993).  

Alguns estudos têm demonstrado que os parabenos possuem uma fraca atividade 

estrogénica ou não apresentam qualquer atividade (Hossaini et al., 2000; Oishi, 2004). 

Contudo outros estudos têm indicado algum perigo associado ao uso de parabenos, pois 

apesar de o seu poder estrogénico ser, geralmente, considerado fraco, o propilparabeno (PP) e 

o butilparabeno (BP) têm demonstrado de forma inequívoca efeitos prejudiciais sobre o 

sistema reprodutor masculino, uma vez que na presença destes compostos, a produção de 

espermatozóides e a concentração de testosterona no soro diminuiu (Oishi, 2001, 2002a, 

2002b; Kang et al., 2002). Por outro lado, tratamentos com metilparabeno (MP) e 

etilparabeno (EP) não mostraram qualquer efeito relevante sobre o peso dos testículos, 

epidídimos, próstata, vesículas seminais e glândulas prepuciais. Além disso, a produção de 

espermatozóides e os níveis de testosterona no soro não foram alterados significativamente 
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(Oishi, 2004). Há a considerar, no entanto, que o MP e o EP são considerados menos 

estrogénicos do que o BP e o PP por estes últimos terem uma cadeia alquílica mais longa. 

Alguns trabalhos publicados sugerem a importância da funcionalidade mitocondrial na 

capacidade dos espermatozoides humanos na fertilidade (Gallon et al., 2006) além disso, 

disfunções testiculares mitocondriais estão estritamente relacionadas com a infert ilidade 

masculina (Folgero et al., 1993; Donnelly et al., 2000; Piasecka e Kawiak, 2003; Liu et al., 

2004; Barroso et al., 2006). 

Com efeito, a infertilidade animal foi já associada a disfunções mitocondriais (Palmeira 

e Ramalho-Santos, 2011; Luo et al., 2013), o que justifica a utilização, neste estudo, de 

mitocôndrias de testículos como modelo para avaliar os efeitos de parabenos em doses 

relevantes para estudos toxicológicos. Concluiu-se que os parabenos estimulam a abertura do 

poro de permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM) e têm efeitos muito perniciosos 

sobre alguns parâmetros respiratórios mitocondriais. Assim, os nossos resultados podem ser 

relevantes para uma melhor compreensão dos efeitos de parabenos sobre a infertilidade 

masculina, levando em consideração que estes compostos são massivamente utilizados, 

sendo, recentemente, considerados como poluentes ambientais (Bledzka et al., 2014). 
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6.3. RESULTADOS 

Foi estudado o efeito dos principais parabenos no potencial de membrana de 

mitocôndrias isoladas de testículos, através da avaliação do potencial de membrana (ΔΨ) 

desenvolvido pela mitocôndria mediante a oxidação de substratos ligados a flavina-adenina 

dinucleótido (FAD) (Figura 6.1 e 6.2). Após a adição de succinato as mitocôndrias 

desenvolveram um potencial transmembranar de cerca de -208 mV. A adição de MP, EP e de 

ácido p-hidroxibenzoico PABA (até 250 µM) não afetou significativamente o potencial 

transmembranar das mitocôndrias testiculares isoladas de fresco. No entanto, a adição de PP e 

BP (250 µM) diminuiu significativamente o ΔΨ após 5 min de incubação (Figura 6.1 e Figura 

6.2A). Além disso, a adição de BP colapsou completamente o ΔΨ mitocondrial em 15 

minutos (resultados não apresentados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Registos típicos obtidos no eléctrodo de TPP+ com mitocôndrias de testículo energizadas com 

succinato e com parabenos ou ácido p-hidroxibenzóico (PABA) (a- controlo, b-PABA, c-MP, d-EP, e-PP, f-BP) 

adicionados após a despolarização. A fosforilação foi iniciada pela adição de ADP (100 M), tendo sido omitido 
do registo para simplificação. A valinomicina (Val) foi adicionada no final de cada ensaio, para provocar o 

colapso completo do potencial de membrana. Os traços representam registos típicos de vários ensaios com pelo 

menos 4 preparações mitocondriais diferentes. 
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Figura 6.2: Efeito de parabenos e do ácido p-hidroxibenzóico (PABA) sobre o potencial de membrana 

mitocondrial (ΔΨ) suportado por succinato. As mitocôndrias (1 mg/mL) foram adicionados ao meio respiratório 

suplementado com 3 µM de TPP+. A) Potencial elétrico transmembranar máximo atingido pela oxidação de 

succinato após 5 min de incubação com metil, etil, propil, butilparabeno e PABA. B) Repolarização obtida após 

fosforilação de ADP (100 M). C) tempo requerido para total repolarização da membrana após fosforilação do 
ADP adicionado. Os valores são as médias ± SD de 4 experiências independentes realizadas em duplicado. * 

Valores estatisticamente diferentes do controlo (P <0,05). 

 

O efeito dos parabenos e do ácido p-hidroxibenzóico (PABA) no estado 4, estado 3, 

respiração desacoplada e ICR, nas mitocôndrias de testículo, estão presentes na tabela 6.1. A 
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respiração mitocondrial no estado 4 aumentou na presença de parabenos (até 250 µM), 

enquanto o estado 3 foi inibido e ambos os efeitos foram dependentes da concentração. Como 

consequência destes resultados, o ICR diminuiu na presença destes compostos. Estes efeitos 

também foram relacionados com o comprimento do grupo alquilo. Além disso, a respiração 

desacoplada foi também inibida no intervalo de concentrações testadas, apontando assim, para 

uma diminuição da atividade dos complexos (II, III ou IV) da cadeia respiratória 

mitocondrial. 

 
Tabela 6.1: Parâmetros da respiração mitocondrial, na presença de um substrato ligado a FAD.  

As mitocôndrias (0,8 mg de proteína/mL) foram pré-incubados durante 5 min em 1 ml de tampão respiratório, 

contendo diferentes concentrações de parabenos ou ácido p-hidroxibenzóico, a 30 oC. O estado 4, estado 3 e 

respiração desacoplada (FCCP) foram medidos como descrito na secção de materiais e métodos. Os valores são 

a média ± SD de 5 experiências independentes realizadas em duplicado. Valores estatisticamente diferentes do 

grupo controlo: * P<0,05; ** P<0,01. 

 

  Respiração mitocondrial 

(nmol oxigénio/mg proteína/min) 

Condição Concentração 

(µM) 
Estado 4 Estado 3 Desacoplada ICR 

Controlo 0 30,6±6,8 64,5±4,6 93,3±5,3 2,11±0,34 

Metilparabeno 50 30,4±4,5 63,9±1,6 93,3±9,6 2,10±0,23 

 100 32,2±2,0 60,0±1,2 92,4±9,0 1,86±0,36 

 250 35,6±1,2 56,9±0,1 93,3±6,9 1,60±0,25 

Etilparabeno 50 31,4±2,4 62,4±4,5 93,9±9,2 1,99±0,33 

 100 33,6±1,4 60,0±3,1 88,5±12,2 1,78±0,15 

 250 35,4±2,5 55,5±4,8 89,0±17,4 1,57±0,13* 

Propilparabeno 50 35,8±0,9 63,0±3,7 93,6±8,8 1,76±0,32 

 100 36,8±1,3 57,6±4,1 94,4±5,9 1,57±0,41* 

 250 36,0±2,0 53,7±13,0 92,4±17,1 1,49±0,48* 

Butilparabeno 50 37,1±0,9 62,7±4,3 91,6±0,9 1,69±0,14* 

 100 42,0±2,0* 53,1±3,2* 87,3±5,4 1,26±0,79* 

 250 48,8±1,4* 41,4±2,5* 78,9±4,8* 0,85±0,37** 

Ácido p-Hydroxybenzóico 50 30,2±2,1 63,9±1,8 93,1±0,2 2,12±0,27 

 100 29,9±2,9 62,7±0,6 92,1±12,4 2,10±0,49 

 250 29,6±0,6 58,6±0,8 90,9±10,4 1,98±0,26 
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O estudo do efeito dos parabenos nas atividades enzimáticas mitocondriais dos 

complexos II, III, IV ligadas a FAD e Fo-ATPase, também foi realizado (figura 6.3). As 

atividades da succinato desidrogenase, succinato citocromo c redutase e citocromo c oxidase 

diminuíram na presença de parabenos, sendo esta diminuição mais evidente na atividade da 

succinato citocromo c redutase; na verdade, 250 µM de propilparabeno e todas as 

concentrações de butilparabeno testados inibiram a citocromo c redutase (Figura 6.3 B). Além 

disso, observou-se uma ligeira diminuição na atividade da Fo-ATPase, na presença de 

parabenos, tendo este efeito inibitório aumentado de acordo com o comprimento da cadeia 

alquílica dos parabenos testados (Figura 6.3 D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Atividade dos complexos respiratórios mitocondriais na presença de diferentes concentrações de 

parabenos (metil, etil, propil e butil) ou do principal metabolito (ácido p-hidroxibenzóico). Succinato 

desidrogenase (A), de succinato de citocromo c redutase (B), citocromo c oxidase (C) e Fo-ATPase (D). As 

mitocôndrias (0,5 mg) foram incubadas em 2 mL de meio de reação (tal como descrito na secção de Materiais e 

Métodos) a 30 C. Os valores são médias ± SD de, pelo menos, quatro experiências independentes. Resultados 
da análise factorial do one-way ANOVA. (P <0,05; a: diferente de PABA, b: diferente de metil, c: diferente de 

etil)  
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Na figura 6.4, podemos ver o efeito de parabenos e do PABA, no intumescimento 

osmótico após a adição de cálcio (na presença de fosfato).  

A adição de cálcio (200 nmol) às mitocôndrias energizadas com sucinato na ausência de 

parabenos ou na presença destes e de ciclosporina A não induziu qualquer absorvância 

aparente a 520 nm. No entanto a adição desta mesma concentração de cálcio na presença de 

parabenos, principalmente de PP e BP (250 µM), sem ciclosporina A causou um aumento 

significativo na extensão da permeabilização. O facto de a adição prévia de ciclosporina A, na 

presença destes parabenos (250 µM), ter inibido completamente o intumescimento 

mitocondrial é um indicador de que os parabenos aumentam a suscetibilidade à abertura do 

poro de permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM) induzida pelo cálcio, uma vez que a 

ciclosporina A é considerado um inibidor específico do poro (Broekemeier et al., 1989b) 

(Figura 6.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4: Efeito dos parabenos no intumescimento mitocondria após indução de MPTP. A absorvância da 

suspensão mitocondrial foi seguida a 520 nm. As mitocôndrias (0,5 mg/mL) foram incubadas nos meios de 

reação padrão, tal como descrito. Um pulso de cálcio de 200 nmol foi adicionado para atingir o intumescimento 

sensível a CsA. 250 µM de MP, EP, PP, BP ou PABA foram pré-incubados com mitocôndrias por 3 min. antes 

da adição de cálcio, tal como indicado na figura. O registo é representativo de ensaios independentes realizados 

com cinco preparações mitocondriais. 
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6.4. DISCUSSÃO 

Os parabenos são largamente utilizados como conservantes antimicrobianos em 

alimentos processados, bebidas, produtos farmacêuticos e produtos cosméticos. Devido à sua 

ampla utilização, a toxicidade potencial dos parabenos tem sido investigada in vivo e in vitro 

para avaliar os possíveis efeitos toxicológicas (Derache e Gourdon, 1963; Oishi, 2002a, 2001, 

2002b ; Kang et al., 2002; Harvey, 2003; McGrath, 2003; Darbre et al., 2004a). Também foi 

relatado que os parabenos têm um efeito negativo sobre o sistema reprodutor masculino e 

feminino em ratos (Song et al., 1989a ; Fisher et al., 1999; Kang et al., 2002; Oishi, 2002a, 

2001, 2002b, 2004). 

A nível celular, os parabenos têm mostrado capacidade de desregular a função celular 

através da inibição da secreção de enzimas lisossomais (Bairati et al., 1994) causando 

disfunção mitocondrial (Nakagawa e Moldeus, 1998b). Os nossos resultados mostraram que 

os parabenos com cadeia alquílica curta (MP e EP) e PABA afetaram pouco os índices 

respiratórios e o potencial de membrana das mitocôndrias testiculares. De facto, a falta de 

efeito na respiração mitocondrial é também corroborada pela ausência de efeito no potencial 

elétrico da membrana mitocondrial. Além disso, as atividades dos complexos respiratórios 

também sofreram uma ligeira diminuição. Estes resultados parecem estar de acordo com 

estudos realizados com mitocôndrias do fígado (Nakagawa e Moldeus, 1998b). No entanto, 

estes compostos promoveram o intumescimento mitocondrial induzido pelo cálcio, através da 

abertura do PPTM, o qual foi inibido por concentrações sub-micramolares de ciclosporina A 

(CsA), um inibidor específico do PPTM (Fournier et al., 1987; Crompton et al., 1988;  

Broekemeier et al., 1989b; Davidson e Halestrap, 1990). 

A abertura do PPTM deveria promover a lesão celular, conduzindo à livre difusão de 

solutos entre o espaço da matriz mitocondrial e o meio de suspensão, desacoplando a 

mitocôndria, faltando assim força protomotriz para a fosforilação do ADP e 

consequentemente levando a um decréscimo no conteúdo em ATP celular (Crompton, 1999), 

porém estes resultados não parecem ser coerentes ou o intumescimento observado não será 

suficiente para promover alterações no potencial e na respiração mitocondrial. 

O aumento da susceptibilidade à abertura do PPTM pode ser causado pela interação 

destes compostos com as membranas mitocondriais, induzindo a abertura do poro. Na 

verdade,  
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a estrutura química destes compostos parece favorecer a sua interação com a fração lipídica 

(Lee e Kim, 1994). À medida que a hidrofobicidade dos parabenos aumenta, com o aumento 

do número de carbonos da cadeia lateral (Dallinga et al., 2002) maior é a interação com a 

membrana. Desta forma, os parabenos com cadeia alquílica longa podem, mais facilmente, 

perturbar a fluidez da membrana, interferindo assim com a associação específica lípido-

proteína (Ricchelli et al., 1999; Colell et al., 2003). Desta forma, não é surpreendente 

verificar que a susceptibilidade ao PPTM aumentou com o tamanho do comprimento da 

cadeia lateral. Na verdade, a suscetibilidade à abertura do PPTM, induzida pelo Ca
2+

, foi 

significativamente aumentada na presença de propil e butilparabeno, como mostrado na figura 

6.4. Este aumento da susceptibilidade à abertura do PPTM pode ser a causa para o aumento da 

infertilidade masculina induzida pelos parabenos (Tavares et al., 2009). Um estudo recente 

mostrou também que, em ratos pré-púberes, uma única administração de butilparabeno 

induziu a apoptose em células espermatogénicas (Alam et al., 2014b), o que apoia os nossos 

resultados. A interação do propil e butilparabeno com a fração lipídica pode também ser 

responsável pela diminuição da atividade dos complexos respiratórios mitocondriais 

observada no nosso estudo, assim como a diminuição do potencial de membrana e do ICR, na 

presença de parabenos. Além disso, o colapso observado no potencial de membrana, 15 

minutos após a adição destes compostos, pode resultar da abertura de PPTM. 

Alguns dados apontam para o facto de os parabenos poderem estar relacionados com o 

aumento das taxas de infertilidade masculina observada em humanos, podendo a disfunção 

mitocondrial ser o elo de ligação entre os parabenos e a infertilidade (Oishi, 1990; Tavares et 

al., 2009). 

Este trabalho enfoca o efeito nocivo, sobre a bioenergética mitocondrial de testículo, 

dos principais parabenos usados, utilizando uma abordagem in vitro. Até agora, estes 

compostos foram essencialmente testados em mitocôndrias do fígado (Nakagawa e Moore, 

1999).  

Vários estudos mostraram que os parabenos são rapidamente absorvidos, 

principalmente sob a forma de sal de sódio (Lakeram et al., 2008), sendo metabolizados e 

excretados (Matthews et al., 1956; Akomeah et al., 2004). A sua estrutura química permite 

que sejam absorvidos ao longo do trato gastrointestinal ou através da pele intacta (Lobemeier 

et al., 1996) apesar de o butilparabeno ser descrito como exibindo baixa penetração, retenção 

na epiderme e/ou a hidrólise na pele (Soni et al., 2005).  
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6.5. CONCLUSÃO 

A relação entre a disfunção mitocondrial nos testículos e os problemas reprodutivos 

masculinos é muito importante no contexto da avaliação de toxicidade dos parabenos 

vulgarmente utilizados.  

Este estudo mostra que o aumento da suscetibilidade à indução de PPTM, juntamente 

com o decréscimo nas atividades dos complexos da cadeia respiratória mitocondrial 

provocada pelos parabenos pode ser uma das principais causas para a infertilidade masculina, 

uma vez que a funcionalidade mitocondrial é de grande importância para a capacidade de 

fertilização dos espermatozoides (Gallon et al., 2006 ), estando, por essa razão, a disfunção 

mitocondrial intimamente associada à infertilidade masculina (Folgero et al., 1993; Donnelly 

et al., 2000; Piasecka e Kawiak, 2003; Liu et al., 2004; Barroso et al., 2006). Desta forma, as 

mitocôndrias dos testículos também podem servir como ferramenta para monitorizar os 

possíveis efeitos toxicológicos de parabenos sobre a fisiologia reprodutiva (Palmeira e 

Ramalho-Santos, 2011). 
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CAPÍTULO 7: AVALIAÇÃO DO EFEITO DO METIL E BUTIL 

PARABENOS, DURANTE A GESTAÇÃO, NA 

BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL DO TESTÍCULO E NA 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE NOS ÓRGÃOS DA GERAÇÃO 

F1
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Capítulo 7: Avaliação do efeito do metil e butil parabenos, durante a gestação, na bioenergética 
mitocondrial do testículo e na atividade antioxidante nos órgãos da geração F1 
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7.1. RESUMO 

Os parabenos, ésteres do ácido p-hidroxibenzóico, são largamente usados na indústria 

como conservantes, há várias décadas, por serem globalmente considerados como fracamente 

estrogénicos e/ou tóxicos. No entanto, um número crescente de estudos tem levantado 

preocupações sobre a sua segurança para a saúde em geral e para a fertilidade, especialmente 

se a exposição ocorrer em períodos críticos de desenvolvimento, como o período intra-

uterino. O presente trabalho foi delineado para testar os efeitos do metilparabeno (MP) e 

butilparabeno (BP) na indução do stresse oxidativo em vários órgãos e na bioenergética 

mitocondrial nas células dos testículos na geração F1 exposta a estes compostos durante o 

período de gestação. Cinco grupos de fêmeas adultas foram submetidas à injeção subcutânea, 

utilizando como veículo óleo de girassol, de 0, 100 e 200 mg/Kg peso corporal/dia de MP BP 

desde o início até ao final da gestação. 

Os parabenos afetaram o peso de alguns órgãos, provocando um aumento na massa dos 

rins, estatisticamente significativo em todos os grupos tratados com parabenos, quando 

comparados com o grupo controlo; uma diminuição, estatisticamente significativa, na massa 

dos testículos, para todas as doses de BP e na dose mais elevada de MP, e na massa das 

vesículas seminais, nas doses mais elevadas de MP e BP. Relativamente à avaliação de alguns 

parâmetros básicos da função respiratória mitocondrial, verificou-se, respetivamente, uma 

diminuição e um aumento, estatisticamente significativo, na atividade da citrato sintase e na 

velocidade da respiração no estado 4 para os grupos tratados com Butil_100 (100 mg/Kg peso 

corporal/dia) e Butil_200 (200 mg/Kg peso corporal/dia) quando comparada com o grupo 

controlo. No que se refere à avaliação de espécies reativas de oxigénio, as mitocôndrias 

isoladas dos testículos dos ratos tratados com BP apresentram um aumento, estatisticamente 

significativo, na produção de H2O2, quando comparado com os dos grupos controlo e MP. No 

que concerne à atividade antioxidante enzimática, verificou-se que esta foi significativamente 

afetada em todos os órgãos em que foi avaliada. A diminuição ou o aumento da atividade 

dependeu do órgão e da enzima avaliada. Relativamente à razão GSH/GSSG apenas se 

registou uma diminuição significativa no fígado, nos grupos tratados com Butil_100 e 200 e 

Metil_200 (200 mg/Kg peso corporal/dia). Foi, ainda, observado um aumento na peroxidação 

lipídica em todos os órgãos, mas apenas significativo para os grupos tratados com Butil_100 e 

200, e no rim só para os grupos tratados com Butil_200. 
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Este estudo evidencia que os parabenos, MP e, principalmente, o BP afetam o 

desenvolvimento dos órgãos e aumentam a suscetibilidade à indução de ROS, peroxidação 

lipídica e stresse oxidativo, podendo interferir com a fisiologia dos órgãos. Além disso, o 

facto de interferirem com parâmetros da bioenergética, poderá implicar uma eventual 

diminuição da biogénese mitocondrial do testículo podendo afetar a fertilidade. Assim, este 

estudo constitui mais um sinal de alerta para os efeitos nocivos dos parabenos, durante o 

período intra-uterino, sobre a fisiologia dos órgãos em geral e a função reprodutora masculina 

de indivíduos expostos a parabenos durante a gestação. 
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7.2. INTRODUÇÃO 

Os parabenos são largamente utilizados nos mais variados ramos da indústrias e, por 

esse motivo, a maioria da população está exposta diariamente a estes compostos químicos. 

Eles são considerados, atualmente, como contaminantes tóxicos emergentes, e o seu uso 

constante tem sido assunto de discussão devido ao possível impacto na saúde humana, 

nomeadamente a sua implicação na indução de stresse oxidativo e na saúde reprodutiva das 

gerações atuais e futuras. 

Estes compostos são estruturalmente semelhantes aos alquilfenóis e mimetizam o 

estrogénio natural 17-β estradiol ligando-se ao recetor de estrogénio e influenciando a 

expressão de genes estrogeno-dependentes (Routledge e Sumpter, 1997; Routledge et al., 

1998; Park et al., 2000; Wrobel e Gregoraszczuk, 2014). Os parabenos mais amplamente 

utilizados são o metilparabeno (Mp), etilparabeno (EP), propilparabeno (PP) e butilparabeno 

(BP), sendo o MP e o BP os que têm menor e maior potencial tóxico e estrogénico, 

respetivamente (Routledge et al., 1998). 

Poucos dados existem sobre os efeitos destes compostos sobre a saúde humana, para 

além do facto de serem encontrados frequentemente intactos em fluidos (principalmente na 

urina) e tecidos corporais. No entanto, encontra-se na literatura um número considerável de 

dados obtidos em trabalhos realizados em modelos animais, referentes aos seus efeitos no 

stresse oxidativo e na infertilidade. Muitos desses trabalhos são relativos à infertilidade 

masculina de roedores e testemunham efeitos bastante adversos quer no peso dos órgãos do 

sistema reprodutor, quer na produção e mobilidade de espermatozoides e níveis de 

testosterona. 

A exposição materna ao butilparabeno, administrado subcutaneamente, em doses de 100 

e 200 mg/kg reduziu significativamente o peso das fêmeas, e o peso dos testículos, vesículas 

seminais e próstata dos machos da geração F1. Também a contagem de espermatozoides e a 

mobilidade no epidídimo, assim como o desenvolvimento espermatogénico nos túbulos 

seminíferos foi significativamente afetado. O efeito estrogénico foi evidenciado pelo aumento 

da expressão do RNAm dos recetores de estrogénio α e β, no tecido testicular (Kang et al., 

2002). 

A toxicidade potencial dos parabenos tem sido extensivamente investigada in vitro e in 

vivo, sendo associada à indução de stresse oxidativo por eles provocado. A administração oral 

de doses relativamente baixas (40, 20 e 13,33 mg/0,2 mL de óleo/kg peso corporal/dia) de 
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butilparabeno, durante 30 dias, resultou num aumento acentuado da peroxidação lipídica, 

numa redução de antioxidantes não-enzimáticos, tais como o glutatião (GSH) e do conteúdo 

em ácido ascórbico. A redução em antioxidantes enzimáticos tais como superóxido dismutase 

(SOD), catálase (CAT), glutationa-peroxidase (GTx) e a glutationa-transferase (GST), foi 

também observada (Shah e Verma, 2011). A indução de stresse oxidativo  revelou-se 

inequívoca na presença e envolvimento do MP (o menos tóxico dos parabenos), tendo-se 

verificado a produção de conjugados de glutationa-hidroquinona e glutationa-benzoquinona 

por reação com oxigénio singleto (
1
O2) e glutatião reduzido (GSH), e, também, produção de 

peróxido de hidrogénio (Nishizawa et al., 2006). Estes dados são concordantes com os 

obtidos por Handa e colaboradores (2006) segundo os quais o MP na presença de UVB 

aumentou significativamente a morte celular, o stresse oxidativo, a produção de óxido nítrico 

(NO), e gerou peroxidação lipídica em queratinócitos HaCaT.  

Tem sido demonstrado que a exposição a parabenos durante o período pré-natal pode 

provocar distúrbios a vários níveis que afetarão a saúde reprodutiva (Zhang et al., 2014;Vo et 

al., 2015b), e, até, desordens no neurodesenvolvimento (Ali e Elgoly, 2013; Hegazy et al., 

2015). O facto de serem detetados parabenos na urina de mães e seus filhos recém-nascidos, 

também comprova a exposição nesta fase do desenvolvimento (Kang et al., 2013). Além 

disso os parabenos detetados foram associados a stresse oxidativo, que, como se sabe está 

implicado em desordens na saúde humana. Embora os parabenos sejam metabolizados, 

principalmente no fígado e, em menor quantidade, noutros órgãos (Lakeram et al., 2007), 

alguns poderão escapar a essas transformações sendo, posteriormente, excretados na urina, 

juntamente com os seus metabolitos, ou acumularem-se nos tecidos.  

Alguns dos efeitos adversos, mais relevantes, dos parabenos ocorrem nas mitocôndrias 

(Nakagawa e Moldeus, 1998b) afetando as células tanto na fase germinativa quanto 

vegetativa (Routledge et al., 1998; Soni et al., 2001). Dada a importância das mitocôndrias em 

todas as células e, em especial, nos espermatozoides, distúrbios nestes organelos terão 

consequências nefastas na fertilidade masculina. 

         A relevância dos dados anteriormente referidos e o facto de as mulheres serem o grupo 

mais exposto a parabenos, devido ao extenso uso de cosméticos, mesmo durante a gravidez, 

motivaram a realização deste trabalho, através do qual se pretende avaliar o efeito da 

administração dos parabenos metil- e butil-, durante a gestação, na atividade dos compostos 

enzimáticos e não enzimáticos do stresse oxidativo em vários órgãos, e na bioenergética 

mitocondrial de testículos, na geração F1 masculina. 
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7.3. RESULTADOS 

7.3.1. Caracterização do modelo animal 

As fêmeas, após acoplarem e ser confirmada a gravidez, começaram a ser tratadas com 

os parabenos (metil e butil), de acordo com o descrito no capítulo de material e métodos, não 

se tendo verificado alterações assinaláveis no consumo de alimento e de água. Neste estudo 

não se verificou mortalidade em qualquer um dos grupos em estudo durante a gestação, assim 

como também não ocorreu qualquer morte na população descendente (geração F1). O ganho 

de peso entre os diferentes grupos, até à data do sacrifício (8 semanas), não foi 

significativamente diferente pelo que não se apresentam os resultados.  

Quanto à massa relativa dos órgãos, não se verificou qualquer alteração estatisticamente 

significativa no coração e fígado (Tabela 7.1). No entanto, os rins apresentaram um aumento 

significativo para todos os grupos tratados com parabenos, quando comparados com o grupo 

controlo. Relativamente aos testículos verificou-se uma diminuição da massa relativa para 

todos os grupos tratados quando comparados com o grupo controlo, tendo sido 

estatisticamente significativa em ambas as concentrações de butil_, porém somente para as 

concentrações mais elevadas de Metil_ é que essa diferença foi estatisticamente significativa 

(Tabela 7.1). As vesículas seminais também apresentaram uma diminuição na massa, porém 

somente os grupos sujeitos a tratamento com as concentrações mais elevadas é que essas 

diferenças foram estatisticamente significativas quando comparados com o grupo controlo 

(Tabela 7.1).  
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Tabela 7. 1: Massa relativa (g) dos diferentes órgãos dos animais (médiadesvio padrão) dos diferentes grupos. 
Os pesos relativos dos órgãos (peso do órgão/peso do animal) estão multiplicados por 100 para facilidade de apresentação na tabela.  

Os resultados com letras diferentes significam resultados estatisticamente diferentes entre si (P<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Coração Fígado 
Rim 

Direito 

Rim 

Esquerdo 

Testículo 

Direito 

Testículo 

Esquerdo 

Vesículas 

Seminais 

Controlo 0,340,04
 a
 3,560,33

 a
 0,340,08

 a
 0,300,09

 a
 0,740,01

 a
 0,750,09

 a
 0,330,11

 a
 

Metil 100 0,400,08
 a
 3,790,49

 a
 0,410,05

 b
 0,420,06

 b
 0,630,06

 a
 0,670,08

 a
 0,290,10

 a
 

Metil 200 0,430,11
 a
 3,890,34

 a
 0,420,08

 b
 0,410,09

 b
 0,60 0,01

 b
 0,590,14

 b
 0,220,07

 b
 

Butil 100 0,430,11
 a
 3,690,33

 a
 0,430,06

 b
 0,420,06

 b
 0,580,15

 b
 0,560,1

 b
 0,200,07

 b
 

Butil 200 0,390,07
 a
 3,650,46

 a
 0,430,04

 b
 0,430,05

 b
 0,520,12

 b
 0,540,09

 b
 0,200,06

 b
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7.3.2. Efeito da exposição, durante a gestação, ao metil e butil parabenos em 

parâmetros básicos da respiração mitocondrial e atividade enzimática em mitocôndrias 

isoladas de testículos de ratos da geração F1 

Realizámos a avaliação de alguns parâmetros básicos da função respiratória 

mitocondrial em mitocôndrias isoladas de testículo dos ratos da geração F1 exposta a 

parabenos (metil e butil) durante a gestação. As mitocôndrias foram isoladas de acordo com o 

descrito em material e métodos, sendo a avaliação de alguns parâmetros realizada em 

mitocôndrias isoladas de fresco. A análise da respiração em estado 3 (respiração na presença 

de 10 mM de succinato e 100 nmol de ADP) não mostrou qualquer alteração significativa na 

velocidade de respiração (Figura 7.1A). No entanto, foi evidente uma maior dispersão nos 

resultados obtidos com os animais pertencentes aos grupos tratados com butilparabeno. De 

facto, estes dois grupos foram os que apresentaram maior dispersão nos parâmetros 

bioenergéticos avaliados.  

Relativamente ao estado 4 (figura 7.1B) verificou-se um aumento da velocidade de 

respiração para os grupos Buti_100 e Butil_200, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa quando comparada com os grupos controlo, Metil_100 e Metil_200. Na 

respiração estimulada com FCCP (respiração maximamente desacoplada) verificou-se uma 

diminuição para os grupos do MP e um aumento nos grupos do BP, porém estas diferenças 

não foram estatisticamente significativas quando comparadas entre si e com o grupo controlo 

(Figura7.1C).  

O índice de controlo respiratório (ICR) dá-nos informação relativa ao grau de 

acoplamento (integridade membranar). Este índice sofreu uma diminuição para todos os 

grupos em comparação com o grupo controlo (Figura 7.1D), tendo maior evidência nos 

grupos Butil_100 (24%) e Butil_200 (23%). No entanto, mesmo para estes dois últimos essa 

diferença não foi significativa, até porque, em especial, nestes dois grupos a dispersão dos 

resultados obtidos foi praticamente o dobro do valor da dispersão obtida em qualquer um dos 

outros grupos. 
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Figura 7.1: Velocidade de respiração de mitocôndrias isoladas de testículos de ratos da geração F1. Respiração 

em estado 3 (A), estado 4 (B), respiração estimulada por FCCP (C) e índice de controlo respiratório (ICR) (D). 

As mitocôndrias (0,8 mg/ml) foram incubadas em 1 mL de meio de respiração normal suplementado com 

rotenona (1,5 g/ml) e à temperatura de 30C. O estado 3 é obtido pela adição de 100 nmol de ADP em 
mitocôndrias a oxidarem succinato (10 mM), o estado 4 é alcançado após total fosforilação do ADP e a 

respiração estimulada por FCCP obteve-se pela adição de FCCP (1,5 nmol)  após as mitocôndrias atingirem o 

estado 4. O ICR é obtido pela razão entre o valor da velocidade de respiração em estado 3 e o valor da 

velocidade de respiração em estado 4. Os resultados estão expressos em nmol de oxigénio consumido/min/mg de 

proteína mitocondrial e são a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a 
mesma letra não são estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

A atividade dos complexos enzimáticos I e IV da cadeia transportadora de eletrões 

mitocondrial foi também avaliada (Figura 7.2), tendo-se verificado uma diminuição da 

atividade destes dois complexos para todos os grupos, no entanto, essa diminuição foi 

superior para os grupos tratados com butilparabeno. Porém, quando normalizadas pela 

atividade da Citrato Sintase, verificamos que na maioria dos grupos a atividade mantem-se 

inferior ao grupo controlo, ainda que estas diferenças não sejam estatisticamente 

significativas. 
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Figura 7.2: Atividades dos complexos I e IV da cadeia transportadora de eletrões mitocondrial de testículos de 
ratos da geração F1, normalizadas pela atividade da enzima matricial (citrato sintase). As atividades enzimáticas 

foram determinadas como descrito no capítulo de Materiais e Métodos e expressas em A: (nmol NADH 

oxidado/nmol TNB formado) e B: (nmol citocromo c oxidado/ nmol TNB formado). Os resultados são a média  
SD de 7-10 experiências independentes e frações mitocondriais diferentes. Os valores marcados com a mesma 

letra não são estatisticamente significativos entre grupos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

Pela análise da atividade da citrato sintase (uma enzima localizada na matriz 

mitocondrial e responsável pela catálise da primeira reação do ciclo de Krebs, sendo por isso 

utilizada como marcador mitocondrial) verificamos que todos os grupos apresentaram uma 

atividade inferior à determinada no grupo controlo (Figura 7.3). No entanto, somente o grupo 

Butil_200 foi estatisticamente inferior ao grupo controlo e ao grupo Metil_100. Estes 

resultados podem indicar uma eventual diminuição da biogénese mitocondrial nas gerações 

provenientes de mães tratadas com parabenos durante o período de gestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3: Atividade da Citrato Sintase em mitocôndrias isoladas de testículos de ratos da geração F1. A 

atividade enzimática foi determinada como descrito no capítulo de Materiais e Métodos. Os resultados são a 

média  SD de 7-10 experiências independentes e expressos em nmol TNB/min/mg proteína. Os valores 
marcados com a mesma letra não são estatisticamente significativos entre grupos, como determinado pelo teste 

de Tukey (P< 0,05). 
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O potencial elétrico transmembranar mitocondrial nos grupos Metil_200, Butil_100 e 

Butil_200 é inferior aos grupos controlo e Metil_100, ainda que esta diferença não seja 

estatisticamente significativa (Figura 7.4). Os resultados obtidos para os grupos Metil_100 e 

Butil_200 ainda que não sejam tão expressivos como era expectável tendo por base os 

resultados obtidos para a respiração em estado 4 (Figura 7.1 B), permitem no entanto 

corroborar de alguma forma um eventual aumento da desorganização membranar que 

resultará numa maior permeabilidade aos protões. 

Entre os vários grupos não se verificaram diferenças significativas relativamente ao 

grau de despolarização produzida pela adição de ADP, ainda que o grupo controlo fosse o que 

apresentasse mais despolarização. Na realidade as amplitudes de despolarização promovida 

pela adição de 100 nmol de ADP foram de alguma forma proporcionais à própria polarização 

máxima alcançada pela adição de succinato. Não se verificou qualquer diferença assinalável 

no tempo de repolarização (tempo necessário para realizar a fosforilação completa do ADP 

adicionado) entre os vários grupos (resultados não apresentados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4: Potencial transmembranar mitocondrial () obtido em mitocôndrias isoladas de testículos de ratos 
da geração F1. As mitocôndrias (1 mg/mL) foram incubadas num meio de respiração normal suplementado com 

rotenona (1,5 g/mL) e à temperatura de 30C. Após energização com succinato (8 mM) o ciclo fosforilativo foi 

iniciado por adição de ADP (100 nmol). Os resultados são a média  SD de 5-7 experiências independentes e são 
expressos em mV. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

C
on

tr

M
et

_1
00

M
et

_2
00

But
_1

00

But
_2

00

0

100

200

300

P
o

te
n

ci
a

l t
ra

n
sm

e
m

b
ra

n
a

r 
(m

v)

P
o
te

n
ci

al
 t

ra
n

sm
em

br
an

ar
 (

m
v
) 

200 

100 

   00 

300 



Capítulo 7: Avaliação do efeito do metil e butil parabenos, durante a gestação, na 
bioenergéticamitocondrial do testículo e na atividade antioxidante nos órgãos da geração F1 
   

  

147 

 

  

7.3.3. Avaliação de produção de ROS pela mitocôndria isolada de testículos de ratos 

da geração F1  

Avaliámos a produção de ROS mitocondrial, nos diferentes grupos, através da formação de 

um dímero de ácido homovanílico cuja conjugação foi catalisada por uma peroxidase na 

presença de H2O2, como descrito no capítulo de material e métodos. A produção de H2O2 pela 

mitocôndria dá-nos uma ideia da maior ou menor propensão para a ocorrência de stresse 

oxidativo promovido pela mitocôndria. Os resultados obtidos (Figura 7.5) mostram que as 

mitocôndrias isoladas dos testículos dos ratos expostos aos parabenos apresentam uma maior 

produção de H2O2 do que os ratos do grupo controlo. Verifica-se também que as mitocôndrias 

dos testículos dos animais expostos ao butilparabeno produzem uma quantidade de H2O2 

significativamente superior à produzida pelos animais expostos ao metilparabeno (Figura 

7.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5: Produção de peróxido de hidrogénio por mitocôndrias funcionais isoladas de testículos de ratos da 

geração F1. A produção de peróxido de hidrogénio foi determinada como descrito no capítulo de Materiais e 
Métodos. Os resultados são expressos em nmol H2O2 /mg de proteína/ 15 min e estão representados como a 

média  SD de 7-10 experiências independentes realizadas com frações mitocondriais diferentes. Os valores 
marcados com a mesma letra não são estatisticamente significativos entre grupos como determinado pelo teste 

de Tukey (P< 0,05). 
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7.3.4. Atividades antioxidantes e suscetibilidade ao stresse oxidativo em diferentes 

órgãos de ratos da geração F1 

Foi avaliada a atividade antioxidante enzimática, a peroxidação lipídica e a razão 

relativa ao conteúdo de glutatião oxidado e glutatião reduzido em alguns dos principais 

órgãos recolhidos de ratos machos, da geração F1, provenientes de progenitoras expostas, 

durante a gestação, a diferentes doses (100 e 200 mg/Kg de peso corporal) dos dois parabenos 

(MP e BP). 

No coração a atividade da SOD (Figura 7.6A) não apresentou qualquer alteração 

significativa quando comparada com o grupo controlo ou entre grupos. Na atividade da 

catalase (CAT) (Figura 7.6B) verificou-se que todos os grupos provenientes de progenitoras 

expostas a parabenos apresentaram uma atividade superior ao grupo controlo. Como se pode 

verificar, a diferença entre os dois grupos MP não foi significativa, assim como entre os dois 

grupos BP.  

No entanto, o grupo Butil_100 apresentou um aumento estatisticamente significativo quando 

comparado com o grupo Metil_100, sendo também estatisticamente significativa a diferença 

entre o Butil_200 e o Metil_200. 

A atividade da glutatião-S-transferase (Figura 7.6C) apresentou uma diminuição para 

todos os grupos, no entanto, só para os grupos Butil_100 e Butil_200 é que essa diferença foi 

estatisticamente significativa relativamente ao grupo controlo. Entre as duas concentrações de 

BP não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. Entre os grupos Metil_200 e 

Butil_100 também não se verificou diferença estatisticamente significativa ainda que a 

atividade do grupo Butil_100 tenha sido inferior. 

A atividade de glutatião redutase (Figura 7.6D) sofreu um aumento significativo em 

todos os grupos provenientes de progenitoras expostas a parabenos quando comparada com a 

atividade do grupo controlo. No entanto, se analisarmos as diferenças entre os grupos 

expostos aos parabenos durante a gestação verificamos que só o aumento observado no grupo 

Butil_200 é estatisticamente significativo.  
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Figura 7.6: Atividade das enzimas do stresse oxidativo em coração de ratos da geração F1. Superóxido 

dismutase (SOD; A), Catalase (CAT; B), Glutatião S-transferase (GST; C) e Glutatião redutase (GR; D). Os 

resultados são a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a mesma letra não 
são estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

A peroxidação lipídica foi avaliada pela análise da concentração de hidroperóxidos 

(Figura 7.7A). Todos os grupos expostos aos parabenos apresentaram um aumento 

estatisticamente significativo quando comparados com grupoo controlo. No entanto, a 

comparação entre os grupos expostos aos parabenos mostra que só no grupo Butil_200 a 

diferença é estatisticamente significativa. Relativamente à razão glutatião reduzido/glutatião 

oxidado não se verificaram diferenças significativas entre os grupos, nem mesmo qualquer 

tendência assinalável (Figura 7.7B). 
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7.7: Concentração de hidroperóxidos lipídicos (A) e a razão GSH/GSSG (B) em coração de ratos da geração F1. 

Os resultados são a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a mesma letra 
não são estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

A atividade de SOD no fígado (Figura 7.8A) não sofreu qualquer alteração significativa 

nos grupos analisados, tal como tinha sido observado para o coração. No fígado, 

contrariamente ao coração, a atividade da catalase (Figura 7.8B) sofreu uma diminuição em 

todos os grupos provenientes de progenitoras expostas aos parabenos. No entanto, somente 

para as concentrações mais elevadas é que as diferenças foram estatisticamente significativas 

quando comparadas com o grupo controlo, não se verificando, no entanto, qualquer diferença 

entre os grupos de MP e de BP para as mesmas concentrações. 

Na atividade da GST do fígado (Figura 7.8C), contrariamente ao observado no coração, 

em que se observou uma diminuição da atividade pelos parabenos, não se verificou qualquer 

diferença entre os grupos estudados. 

A atividade da Glutatião redutase (Figura 7.8D) apresentou uma diminuição em todos 

os grupos expostos aos parabenos, porém somente os tratados com doses de 200 mg/Kg de 

peso corporal/dia é que apresentaram diferenças estatisticamente significativas relativamente 

ao grupo controlo. Entre as duas concentrações dos diferentes parabenos não foi observada 

qualquer diferença. 
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Figura 7.8: Atividade de enzimas do stresse oxidativo em fígado de ratos da geração F1. Superóxido dismutase 

(SOD; A), Catalase (CAT; B), Glutatião S-transferase (GST; C) e Glutatião redutase (GR; D). Os resultados são 

a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a mesma letra não são 
estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

A avaliação do grau de peroxidação lipídica através da análise do conteúdo em 

hidroperóxidos (Figura 7.9A) demonstrou que, somente a geração exposta à concentração 

mais elevada de butilparabeno apresentava um aumento estatisticamente significativo, na 

peroxidação lipídica, quando comparado com todos os outros grupos. Relativamente ao efeito 

do consumo de metilparabeno e butilparabeno, durante a gestação, na razão GSH/GSSG no 

fígado da geração F1 (Figura 7.9B), verificamos que os grupos Metil_200, Butil_100 e 

Butil_200 apresentavam, todos eles, diferenças significativas relativamente ao controlo mas 

não entre si. Já relativamente ao grupo Metil_100, os grupos Metil_200 e o Butil_200 

apresentavam diferenças estatisticamente significativas. 
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Figura 7.9: Concentração de hidroperóxidos lipídicos (A) e a razão GSH/GSSG (B) em fígado de ratos da 

geração F1. Os resultados são a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a 
mesma letra não são estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

Foram também avaliados os efeitos a nível renal da exposição aos parabenos durante a 

gestação na geração F1. Verificamos que a atividade de superóxido dismutase no rim (Figura 

7.10A) sofreu uma diminuição em todos os grupos expostos aos parabenos (metil e butil), no 

entanto, as diferenças não são estatisticamente significativas entre si. Relativamente à 

atividade de catalase (Figura 7.10B), as diferenças também não são estatisticamente 

significativas entre todos os grupos, mas o perfil é diferente do observado para a superóxido 

dismutase. Relativamente ao grupo controlo, os grupos expostos ao metilparabeno apresentam 

um aumento na atividade e os grupos expostos ao butilparabeno apresentaram uma 

diminuição. 

A atividade da GST no rim (Figura 7.10C) apresentou os valores aumentados para todos 

os grupos, ainda que somente os grupos expostos às concentrações mais altas sejam 

estatisticamente significativos relativamente ao grupo controlo. Relativamente aos grupos 

expostos verificamos ainda que o grupo butil_200 é diferente relativamente aos grupos 

metil_100 e butil_100. A atividade de glutatião redutase (Figura 7.10D) apresentou um 

comportamento semelhante ao observado no coração. Tendo a exposição aos parabenos 

provocado um aumento desta atividade, ainda que, no caso do butil_100 este aumento não 

 tenha sido significativo quando comparado com o grupo controlo. Entre os grupos expostos 

verificamos uma diferença significativa entre o grupo metil_200 e o grupo butil_100. 
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Figura 7. 10: Atividade de enzimas do stresse oxidativo em rim de ratos da geração F1. Superóxido dismutase 

(SOD; A), Catalase (CAT; B), Glutatião S-transferase (GST; C) e Glutatião redutase (GR; D). Os resultados são 

a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a mesma letra não são 
estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

Relativamente ao grau de peroxidação lipídica observada nos rins de ratos da geração 

F1 (Figura 7.11A) verificamos um aumento em todos os grupos expostos e à exceção do 

grupo butil_100 todos os outros são significativamente diferentes quando comparados com o 

grupo controlo. Na razão GSH/GSSG no rim (Figura 7.11B), não verificamos diferenças entre 

os grupos, nem qualquer tendência. 
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Figura 7.11: Concentração de hidroperóxidos lipídicos (A) e a razão GSH/GSSG (B) em rim de ratos da geração 

F1. Os resultados são a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a mesma 

letra não são estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

Nos testículos dos ratos da geração F1, provenientes de ratas expostas aos parabenos 

durante a gestação, verificamos um aumento estatisticamente significativo na atividade da 

superóxido dismutase (Figura 7.12A) quando comparada com a atividade do grupo controlo. 

A atividade desta enzima também foi diferente entre os grupos expostos ao MP e ao BP. A 

atividade da catalase (Figura 7.12B) apresentou valores superiores nos grupos expostos aos 

parabenos quando comparados com o grupo controlo, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa. No entanto, entre os grupos expostos aos parabenos não se verificou qualquer 

diferença estatisticamente significativa, ainda que se tenha verificado uma maior atividade 

para o butil quando comparado com o metil e também um aumento dependente da 

concentração. 

Na atividade de GST (Figura 7.12C) verificou-se uma diminuição nos grupos expostos 

aos parabenos, tendo esta diminuição sido dependente da concentração e superior no 

butilparabeno. No entanto, estas diferenças não foram estatisticamente significativas. 

Relativamente à atividade da glutatião redutase (Figura 7.12 D) verificou-se uma diminuição 

na atividade nos grupos expostos aos parabenos, tendo essa diminuição sido superior no BP,  

dependente da concentração dos compostos. Ainda que nos animais expostos ao BP a GR 

apresentasse uma menor atividade, essa não foi estatisticamente significativa quando 

comparada com o grupo exposto ao MP. 
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Figura 7.12: Atividade de enzimas do stresse oxidativo em testículos de ratos da geração F1. Superóxido 

dismutase (SOD; A), Catalase (CAT; B), Glutatião S-transferase (GST; C) e Glutatião redutase (GR; D). Os 

resultados são a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a mesma letra não 
são estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

A peroxidação lipídica (Figura 7.13A) nos testículos dos animais da geração F1 exposta 

aos parabenos apresentou valores superiores, porém só os animais expostos ao butilparabeno 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando comparadas com o grupo 

controlo. Pela comparação entre os grupos expostos verificamos que somente o Butil_200 

apresentou uma diferença significativa. A razão GSH/GSSG (Figura 7.13B) verificada nos 

testículos dos animais da geração F1 exposta aos parabenos não apresentou diferenças 

significativas, ainda que se tenha verificado uma pequena diminuição para todos os grupos 

expostos aos parabenos quando comparado com o grupo controlo. 
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Figura 7.13: Concentração de hidroperóxidos lipídicos (A) e a razão GSH/GSSG (B) em testículos de ratos da 

geração F1. Os resultados são a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a 
mesma letra não são estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

A atividade da SOD determinada nas vesículas seminais (Figura 7.14A) apresentou uma 

ligeira diminuição nos grupos expostos ao metilparabeno quando comparado com o grupo 

controlo, porém essa diferença não foi significativa. Já os grupos expostos ao butilparabeno 

apresentaram um aumento na atividade, ainda que somente o grupo Butil_200 seja 

significativamente diferente do grupo controlo. Quanto à atividade da CAT (Figura 7.14B) 

todos os grupos expostos apresentaram uma diminuição na atividade quando comparada com 

a do grupo controlo, ainda que essa diferença só seja estatisticamente significativa para os 

grupos expostos ao butilparabeno. 

A atividade da GST (Figura 7.14C) apresentou também uma diminuição para todos os 

grupos expostos aos parabenos, porém somente os grupos expostos ao BP apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas quando comparados com o grupo controlo. O grupo 

exposto à concentração mais elevada de BP (Butil_200) apresentou uma diferença que foi 

estatisticamente significativa relativamente aos grupos expostos ao MP. Na atividade da GR 

(Figura 7.14D), à exceção do grupo Metil_100 todos os outros apresentaram uma diminuição 

relativa ao grupo controlo, ainda que somente os grupos expostos ao BP tenham apresentado 

diferenças estatisticamente significativas quando comparadas com o grupo controlo e com o 

grupo Metil_100. 
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Figura 7.14: Atividade de enzimas do stresse oxidativo em vesículas seminais de ratos da geração F1. 

Superóxido dismutase (SOD; A), Catalase (CAT; B), Glutatião S-transferase (GST; C) e Glutatião redutase (GR; 

D). Os resultados são a média  SD de 7-10 experiências independentes. Os valores marcados com a mesma 
letra não são estatisticamente significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

Não foi avaliado o grau de peroxidação lipídica nas vesículas seminais pela 

quantificação dos hidroperóxidos pois a quantidade de material disponível não permitiu a 

realização deste ensaio. Porém, verificamos que a razão GSH/GSSG obtida nas vesículas 

seminais apresentou uma diminuição em todos os grupos expostos aos parabenos (Figura 

7.15) ainda que essa diminuição não seja estatisticamente significativa relativamente ao grupo 

controlo ou até entre grupos. 
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Figura 7.15: Razão GSH/GSSG em vesículas seminais de ratos da geração F1. Os resultados são a média  SD 
de 7-10 experiências independentes. 

 

 

7.4. DISCUSSÃO 

Os parabenos são um grupo de ésteres alquílicos do ácido p-hidroxibenzóico (PABA) 

que nesta forma ou na forma de um sal são amplamente utilizados como conservantes de 

produtos cosméticos, artigos de higiene pessoal, alimentos e produtos farmacêuticos (Soni et 

al., 2005). Desta forma os humanos estão largamente expostos a estas moléculas, o que pode 

levantar algumas preocupações quanto ao efeito que estes possam ter na saúde. Neste sentido 

tem sido realizados numerosos estudos, in vitro e in vivo, com o objetivo de avaliar a sua 

eventual toxicidade (Daston, 2004; Handa et al., 2006; Taxvig et al., 2008b; Shah e Verma, 

2011;  Alam e Kurohmaru, 2014; Hu et al., 2013;). Alguns estudos têm apontado para uma 

fraca atividade estrogénica (Routledge et al., 1998; Golden et al., 2005; Witorsch e Thomas, 

2010; Scialli, 2011) que, ainda assim, tem de alguma forma preocupado a comunidade, visto 

poderem desta forma estar envolvidos em alguns processos oncogénicos (Pugazhendhi et al., 

2005; Russo e Russo, 2006; Yang et al., 2012; Charles e Darbre, 2013; Khanna et al., 2014) e 

à desregulação hormonal quando testados isoladamente (Koeppe et al., 2013; Zhang et al., 

2013a) ou combinados com outras substâncias (Isling et al., 2014). 

Alguns estudos demonstraram que, em ratos, alguns dos parabenos provocavam uma 

redução dos níveis de testosterona assim como na produção de espermatozoides (Oishi, 2001, 

2002a; Golden et al., 2005; Zhang et al., 2014) no entanto estes resultados são controversos 
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pois estudos realizados por outros autores não conseguiram demonstrar estes efeitos 

(Hoberman et al., 2008; Shaw e Decatanzaro, 2009). 

Apesar de, em alguns trabalhos, o BP ter manifestado uma fraca atividade 

desreguladora do sistema endócrino, noutros esta atividade foi considerável em ratos (Zhang 

et al., 2013b) e em peixes (Alslev et al., 2005b), sendo que, nestes animais, este efeito é aceite 

de forma quase unânime devido à baixa ou falta de atividade de algumas esterases (Li e Fan, 

1997). 

Em mamíferos, a baixa ou mesmo falta de atividade estrogénica dos parabenos, tem 

sido justificada pela metabolização destes pelas esterases (Fujino et al., 2014). Após a 

exposição oral, os parabenos são absorvidos pelo trato gastrintestinal e hidrolisados a PABA 

no fígado, pela ação de esterases (Golden et al., 2005). Da mesma forma, as esterases 

presentes na pele também convertem, pelo menos parcialmente, os parabenos em PABA 

aquando da aplicação tópica (Bando et al., 1997). Ainda assim, foram já detetados os ésteres 

percursores em diversos tecidos humanos e de animais (cães), sendo também possível 

encontrá-los em fluidos humanos (Ye et al., 2008; Schlumpf et al., 2010; Kang et al., 2013; 

Mulla et al., 2015; Wang et al., 2015) em formas simples (composto original) e em formas 

conjugadas (Ye et al., 2006; Calafat et al., 2010). 

Num estudo realizado em humanos foi demonstrado que a concentração de parabenos 

em mulheres era superior durante a gravidez, e mais variável no sexo feminino do que no 

masculino (Smith et al., 2012). Os autores do estudo sugerem, ainda, que uma única amostra 

de urina pode, razoavelmente, representar a exposição de um indivíduo ao longo de vários 

meses, e que uma única amostra recolhida durante a gravidez pode também dar uma ideia 

clara da exposição durante a gestação tanto para a mãe como para o embrião/feto (Smith et 

al., 2012), dado que a exposição é constante e associada a produtos usados quotidianamente. 

Atualmente, sugere-se a  associação dos parabenos, durante a gavidez, ao stresse oxidativo 

gerado e à inflamação sistémica ocorrida na mulher durante esta fase (Watkins et al., 2015). 

Sabe-se que a exposição a químicos ambientais, considerados desreguladores 

endócrinos, durante o desenvolvimento inicial do sistema reprodutor masculino pode ter, na 

vida adulta, repercussões extremamente negativas na reprodução masculina (Sharpe e 

Skakkebaek, 2008), e se a exposição engloba várias substâncias, podem ocorrer efeitos 

sinérgicos entre eles, como é o caso dos parabenos e do bisfenol A. Quando ratos swiss-

albinos foram expostos a BP e bisfenol A, durante a gestação, registou-se uma redução 

estatisticamente significativa no peso corporal dos descendentes femininos com doses a partir 
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de 5mg/kg peso corporal/dia e nos descendentes masculinos a partir de 50 mg/kg de peso 

corporal/dia. Detetaram-se anormalidades histopatológicas nos ovários tais como aumento de 

corpo lúteo, folículos císticos e alterações morfométricas no útero incluindo hipertrofia 

endometrial (Vo et al., 2015b). Desta forma, e, dado que foram identificados parabenos em 

placentas humanas (Jimenez-Diaz et al., 2011) a exposição dos fetos deve ser um aspeto que 

deve ser analisado, pois estes são particularmente suscetíveis a agentes de desregulação 

endócrina (Kucinska e Murias, 2013; Faniband et al., 2014).  

A administração subcutânea de butilparabeno, em três dias consecutivos, em duas 

linhagens de ratinhos ovário-histerectomizadas não produziu qualquer alteração na massa 

uterina. Desta forma, demonstrou-se que mesmo com administração subcutânea. que permitiu 

ultrapassar a barreira responsável pela conversão química na derme, a estrogenecidade dos  

parabenos não se revelou (Shaw e Decatanzaro, 2009). Estes resultados poderão estar 

relacionados com a hipótese de o útero adulto estar protegido contra a ação de 

xenoestrogéneos. (Matsumoto et al., 2007) podendo, ainda, considerar-se outras variáveis 

como a fase de desenvolvimento, o período de tempo de administração e a dose. No entanto, 

seja qual for a situação, na avaliação do potencial estrogénico destes compostos, é importante 

ter presente que o útero, durante o desenvolvimento pré-natal, poderá apresentar uma maior 

suscetibilidade à exposição a este tipo de agentes (Rubin et al., 2006) e que os parabenos 

podem passar a barreira sangue-placenta e acumularem-se nos tecidos dos fetos em níveis 

semelhantes aos que se encontram no plasma materno (Frederiksen et al., 2008). Outro aspeto 

importante é o facto de no plasma fetal, os parabenos e os seus conjugados apresentarem 

meias vidas vinte vezes mais longa do que no plasma materno, indicando que a excreção de 

metabolitos a partir do líquido amniótico foi muito lenta, e que uma exposição contínua pode 

levar à acumulação destes no fluido amniótico. Estes factos indicam que o feto pode ter duas 

fontes de exposição contínua aos parabenos: parcialmente através da placenta e, em parte, 

através do fluido amniótico no qual se acumulam os parabenos excretados pelo feto 

(Frederiksen et al., 2008). 

Um estudo realizado por Kang e colaboradores (2000), mostrou que ratas gestantes 

expostas (injeção subcutânea) ao BP a 100 ou a 200 mg/Kg/dia não afetou o número de crias 

nem a razão entre os sexos, porém, o número de nados vivos foi significativamente diminuído 

nas duas concentrações de butilparabeno. No presente estudo também não se verificou 

qualquer diferença relativa ao número de descendentes ou efeito no sexo, nas duas doses de 

MP ou BP utilizadas (100 ou a 200 mg/Kg/dia), o que está de acordo com o estudo 
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anteriormente descrito. No entanto, relativamente ao número de nados vivos os nosso 

resultados foram diferentes pois não registamos qualquer alteração no número médio das 

ninhadas. Relativamente à massa relativa dos órgãos, os rins apresentaram um aumento 

estatisticamente significativo quando comparada com o grupo controlo, no entanto as massas 

do coração e do fígado não apresentaram alteração estatisticamente significativa. Este facto 

poderá estar relacionado com o diferente metabolismo sofrido pelos parabenos nos órgãos 

envolvidos. Sabe-se que os produtos resultantes do stresse oxidativo, provocado por 

parabenos, são transformados no fígado em metabolitos nefrotóxicos (Lau et al., 1988; Bolton 

et al., 2000). Quanto aos órgãos reprodutores verificamos uma diminuição nos testículos e nas 

vesículas seminais o que confirma os resultados obtidos noutros trabalhos (Zhang et al., 

2014). Estes resultados apontam para um efeito negativo nos órgãos reprodutores dos nados 

expostos ao metilparabeno ou butilparabeno. Este resultado associado ao facto de a exposição 

ao butilparabeno durante a gestação e lactação reduzirem o número de espermatozoides no 

epidídimo, a motilidade dos espermatozoides e a quantidade de esperma produzida pelos 

descendentes (Kang et al., 2002; Zhang et al., 2014) é um sério motivo de preocupação pois 

significa que a exposição aos parabenos durante a gestação poderá levar a uma diminuição 

significativa na capacidade reprodutora dos descendentes. 

Tem sido demonstrado que muitas substâncias químicas (xenobióticos) têm efeitos 

deletérios sobre a função mitocondrial, e que as mitocôndrias são um dos alvos importantes 

para a sua ação, levando a disfunções, devido ao desequilíbrio na produção de energia, à 

produção excessiva de ROS e/ou à apoptose (Rosser e Gores, 1995; Zoratti e Szabò, 1995). 

Foi recentemente demonstrado que o BP promove um aumento significativo da apoptose em 

células espermatogénicas atingindo o máximo aumento ao fim de 6 horas de exposição (Alam 

et al., 2014b). Estudos realizados in vivo e in vitro também demonstraram que o tratamento 

com o BP induziu a rotura de filamentos de vimentina nas células Sertoli (Alam e 

Kurohmaru, 2014). Estes autores admitem, por isso, que o BP, tal como outros estrogénios, 

também poderá induzir apoptose das células espermatogénicas por falta de sustentação. De 

facto, foi já reportado o efeito indutor de apoptose, via libertação do citocromo c 

mitocondrial, em células espermatogénicas isoladas (Mishra e Shaha, 2005). 

No protocolo por nós utilizado para isolamento de mitocôndrias dos testículos, é 

utilizada uma mistura de células somáticas e germinativas. No entanto, dada a 

espermatogénese ativa em curso, a percentagem de mitocôndrias será predominantemente 
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obtida a partir das células germinativas, especialmente a partir de espermatócitos e 

espermatídeos. 

Neste estudo verificámos que a respiração mitocondrial em estado 3 não apresenta 

alterações significativas relativamente ao controlo, já a respiração em estado 4, em especial 

para o BP, apresenta um aumento significativo do qual resulta uma diminuição do ICR para 

os animais tratados com as duas concentrações do BP, que, no entanto, não é significativa. 

Porém este aumento na respiração em estado 4 conjuntamente com a diminuição do potencial 

de membrana mitocondrial () são claros indicadores de uma maior permeabilidade a 

protões (Nicholls e Ferguson, 2002), sugerindo, estes efeitos, que os parabenos interferem na 

permealibidade da membrana mitocondrial interna, aumentando a sua condutância a protões, 

pois é característico de agentes desacopladores (Tzagoloff, 1982). Ainda que a avaliação da 

atividade enzimática dos complexos respiratórios I e IV não tenha apresentado qualquer 

alteração significativa, verificámos que a atividade da citrato sintase sofreu uma diminuição 

para todos os grupos expostos aos parabenos, ainda que esta diminuição só tenha sido 

significativa para o grupo tratado com 200 mg/kg/dia de BP. Estes resultados podem indicar 

uma diminuição na mitogénese nestas células (Park et al., 2012), o que terá implicações 

importantes na capacidade reprodutora destes animais, ou então que a atividade desta enzima 

é inibida o que também terá consequências ao nível da energia disponível para a célula pois 

significa uma inibição do ciclo de Krebs. Esta dúvida poderia ser esclarecida através da 

determinação da concentração mitocondrial através de técnicas de imagiologia (Figueiredo et 

al., 2009) ou por quantificação do DNA mitocondrial (Andreu et al., 2009). Para além deste 

aspeto relevante, verificamos também que apesar dos grupos expostos aos parabenos 

apresentarem um decréscimo no , produzem maiores quantidades de ROS como se 

verificou pela quantificação do H2O2 produzido. Sendo que pela diminuição do  seria 

expectável uma menor produção de ROS mitocondrial (Korshunov et al., 1997), o que poderá 

significar que a exposição a estes parabenos, à semelhança do que ocorre com outros 

compostos, afetará a mitocôndria por outras vias capazes de aumentar a produção de ROS e 

que não são dependentes do  (Cardoso et al., 2013). 

Os resultados relativos ao efeito da exposição a parabenos na reprodução em humanos é 

limitada. Um estudo realizado em mulheres grávidas, na Coreia, mostrou que à exceção do 

etilparabeno, que foi encontrado em concentrações 4-9 vezes superior ao descrito noutras 

regiões, todos os outros parabenos estavam na mesma gama de concentrações que é habitual 

encontrar noutros locais (Kang et al., 2013). Este estudo demonstrou também uma relação 
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entre os níveis de metilparabeno e propilparabeno e o conteúdo em alguns marcadores de 

stresse oxidativo, tais como o 8-hidroxi-2-desoxiguanosina e o malondialdeído. Para além 

disso, identificaram também a presença de parabenos na urina dos recém-nascidos (Kang et 

al., 2013). Estes resultados são uma demonstração inequívoca de que os fetos recebem os 

parabenos via placenta o quais induzirão stresse oxidativo. 

Estes resultados corroboram de alguma forma alguns dos nossos resultados relativos ao 

stresse oxidativo, pois à exceção das vesículas seminais em que não analisámos o conteúdo 

em hidropéroxidos por falta de material, todos os órgãos analisados apresentaram um 

aumento no seu conteúdo em hidroperóxidos em especial no grupo tratado com Butil_200, o 

que está de acordo com resultados obtidos por Shah e Verma (2011) relativamente à 

hepatoxicidade resultante da exposição oral a BP.  

A alteração das atividades das enzimas envolvidas nos mecanismos de proteção ao 

stresse oxidativo não apresentaram a mesma tendência nos órgãos analisados, pelo que se 

poderá concluir que a exposição aos parabenos poderá afetar de forma diferente os diferentes 

órgãos. Ainda assim, é de referir que contrariamente ao coração, fígado e rim os testículos e 

as vesículas seminais (órgãos reprodutores) foram os únicos em que todas as atividades 

enzimáticas sofreram alterações relativamente ao grupo controlo, parecendo, por isso, indicar 

que estes órgãos serão os mais suscetíveis à exposição aos parabenos utilizados. Também 

nestes parâmetros, relativamente ao fígado, os nossos resultados corroboram os obtidos por 

Shah e Verma (2011) no que concerne à CAT e à GR sendo, no entanto, contraditórios 

relativamente à glutatião-S-transferase (GST) e à superóxido dismutase (SOD). O facto de, 

por um lado, ter ocorrido peroxidação lipídica e um incremento na atividade de algumas 

enzimas corrobora também, em parte, os resultados obtidos por Popa e colaboradores (2011) 

segundo os quais a administração oral de 250 mg/kg de peso corporal/dia de MP resultou num 

aumento da peroxidação lipídica e, ao mesmo tempo, diminuiu a concentração do ácido 2,3-

di-hidroxibenzóico um marcador, in vivo, de produção de radicais hidroxilo.  

A explicação para estes factos pode ser encontrada na dependência de umas enzimas 

relativamente a outras, para o equilíbrio do sistema oxidante-antioxidante. A SOD elimina o 

radical anião superóxido da matriz mitocondrial e produz peróxido de hidrogénio que é 

convertido pela glutatião peroxidase (GPx) e pela CAT em água e oxigénio (Lanzafame et al., 

2009). Por sua vez estas duas enzimas requerem o bom funcionamento da GR e a presença de 

cofatores (GSH, NADPH, e glucose 6-fosfato), para garantir proteção contra a peroxidação 

lipídica (Aitken e Roman, 2008b). Além disso a GR catalisa a conversão de glutatião oxidado 
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(GSSG) em glutatião reduzido (GSH) (Aitken e Roman, 2008a) e a CAT ativa a capacitação 

induzida por óxido nítrico que é um mecanismo complexo que envolve peróxido de 

hidrogénio (H2O2) (de Lamirande et al., 1997). A GST é uma enzima essencial à 

desintoxicação celular de substâncias como carcinogénicos químicos, poluentes ambientais e 

agentes quimioterápicos, e à inativação de aldeídos insaturados α e β , quinonas, epóxidos e 

hidroperóxidos formados como metabolitos secundários do stresse oxidativo (Hayes e 

Strange, 2000), catalisando a conjugação de GSH com várias substâncias, protegendo assim 

componentes celulares como DNA, proteínas e lípidos (Andonian e Hermo, 2003). Deste 

modo, conclui-se que só o funcionamento de todas as enzimas levam a uma proteção eficiente 

das células contra o stresse oxidativo. 

Os nossos resultados mostram que nos testículos houve um incremento da SOD que 

pode dever-se ao facto de, por exemplo, coexistirem várias formas desta enzima, as 

convencionais citoplasmáticas (Cu/ZnSOD) e mitocondriais (Fe/MnSOD) e outras formas 

extracelulares pouco convencionais, SOD-Ex que são produzidas nas células de Sertoli 

(Aitken e Roman, 2008a). Pelo que não sabemos, ao certo, se houve inibição de algumas das 

formas e incremento de outras. Houve, também, um incremento da CAT o que seria um bom 

sinal de proteção contra ROS caso as atividades da GR e da GST também tivesse aumentado, 

mas o facto é que diminuíram, e, pela análise dos resultados, verifica-se que ocorreu 

peroxidação lipídica, pois embora ocorresse um aumento nas atividades enzimáticas da SOD 

e da CAT, ocorreu uma diminuição da atividade da GR, essencial ao equilíbrio contra a 

peroxidação lipídica. 

O que ocorreu nas vesículas seminais parece ser ainda mais prejudicial, pois a um 

aumento da atividade da SOD contrapôs-se uma diminuição da CAT, GR e GST, o que pode 

resultar numa acumulação de aniões radicais superóxido. 

No Fígado a atividade da CAT e da GR diminuíram o que indicia, também, um 

desequilíbrio nas defesas antioxidantes da célula, o que se comprova pelo aumento na 

peroxidação lipídica e na diminuição da razão GSH/GSSG. Já, no coração, nos grupos 

tratados com BP, ocorreu uma diminuição da atividade da GST, estatisticamente significativa, 

relativamente ao controlo. Sendo a GST uma enzima essencial à desintoxicação celular prevê-

se que a longo prazo, possa acarretar danos sérios neste órgão.  

A análise global aos resultados obtidos nos parâmetros do stresse oxidativo sugere que 

os parabenos impõem algum tipo de dano nos órgãos da geração F1 exposta durante a 

gestação, que poderia ser mais graves caso se prolongasse essa exposição durante a lactação, 
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pois não existe consonância nas atividades das enzimas, uma vez que, se por um lado umas 

apresentam um aumento outras apresentam uma diminuição e, isto não se traduz numa 

proteção para a célula relativamente às ROS. 

Altos níveis de expressão de SOD sem que haja um aumento concomitante da atividade 

da glutationa peroxidase resultaria na acumulação de H2O2 que poderia acabar por inibir a 

CAT, e, pela sua participação na reação de Fenton, conduziria à formação de radicais de 

hidroxilo. Esta espécie é altamente reativa, oxidando o DNA, as proteínas e os lípidos, 

afetando diretamente a sobrevivência da célula (Amstad et al., 1991; Teixeira e Meneghini, 

1996). Da mesma forma a atividade da CAT deverá ser elevada para compensar o aumento da 

Cu/Zn-SOD e a produção de H2O2 (Amstad et al., 1991). Desta forma, os nossos resultados 

indicam que uma relação equilibrada das atividades da SOD e da CAT é mais importante para 

a sensibilidade global oxidante do que, apenas, só o nível aumentado de SOD. 

 

 

7.5. CONCLUSÃO 

Os níveis de parabenos e seus conjugados detetados em fluidos de mulheres grávidas e 

de recém nascidos têm sido associados à ocorrência de stresse oxidativo, um dos principais  

mecanismos pelos quais estes compostos podem influenciar o desfecho de nascimentos e 

outros efeitos adversos para a saúde (Watkins et al., 2015) Os nossos resultados também 

confirmam que a exposição a parabenos durante a gestação tem claramente efeitos negativos 

na geração seguinte. Estes efeitos negativos, manifestaram-se pela ocorrência de stresse 

oxidativo nos órgãos analisados, tendo sido os testículos e as vesículas seminais, 

aparentemente, os mais afetados. Para além disso, neste estudo, ficou também evidente, pela 

avaliação de algumas funções mitocondriais, que as mitocôndrias do testículo são afetadas 

pela exposição aos parabenos durante a gestação. Estes dados podem, no entanto, ser mais 

relevantes se admitirmos que alguns destes efeitos observados nestes ratos jovens podem, 

certamente, ser exacerbados com a idade. Assim este estudo aponta para o possível perigo da 

utilização de produtos contendo parabenos, em especial de cadeia longa, durante a gestação.
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PARÂMETROS DO STRESSE OXIDATIVO DO TESTÍCULO 

E NO DNA DE CÉLULAS GERMINATIVAS – IMPLICAÇÕES 
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8.1. RESUMO 

A exposição humana generalizada aos parabenos está vastamente documentada, e a sua 

segurança é, há vários anos, questionada. Tem sido demonstrado, em alguns estudos com 

animais, que os parabenos afetam parâmetros do stresse oxidativo, provocam danos no DNA 

e têm efeitos adversos sobre a reprodução masculina. 

Para o desenvolvimento da presente investigação utilizaram-se machos Wistar (Harlan, 

Wistar outbread rat, França) sexualmente maduros, com massa corporal inicial de, 

aproximadamente, 200 g, aos quais se administraram subcutaneamente, durante 10 dias 

consecutivos, 100 ou 200 mg/Kg de peso corporal/dia de metil- ou butilparabeno e um 

volume equivalente de veículo no caso dos animais do grupo controlo. No final do tratamento 

removeram-se e pesaram-se os vários órgãos. O testículo foi pesado íntegro, e a partir da 

cauda do epidídimo coletaram-se os espermatozoides, para análise da integridade do DNA 

espermático pelo ensaio do cometa alcalino e versão modificada. Os testículos foram 

armazenados a -70 
o
C para avaliação da atividade das principais enzimas antioxidantes, que 

atuam na defesa contra o stresse oxidativo, determinação da razão GSH/GSSG e 

quantificação da peroxidação lipídica.  

O objetivo principal deste estudo foi o de contribuir para uma visão mais aprofundada 

do perfil toxicológico dos parabenos, nomeadamente do butil e metilparabeno, através da 

avaliação do seu efeito em parâmetros do stresse oxidativo e da sua relação com a alteração 

da integridade do DNA de espermatozoides, a fim de estabelecer uma possível relação entre 

estes parâmetros e a infertilidade masculina. Pretendeu-se, ainda, estabelecer comparações 

entre os resultados obtidos pelas diferentes metodologias e técnicas utilizadas, de modo a 

concluir sobre a intensidade dos efeitos produzidos, pelos parabenos, nos organismos a eles 

submetidos através de diferentes vias de exposição. 

Este estudo confirmou a hipótes da indução de stresse oxidativo pelos parabenos e que a 

exposição direta produz efeitos mais intensos. Demonstra que, tanto o BP como o MP, nas 

doses utilizadas, estão associados ao aumento de danos no DNA de espermatozoides. Os 

nossos resultados fornecem dados adicionais sobre os efeitos tóxicos induzidos por 

parabenos, em células germinativas de mamíferos, o que pode ser considerado futuramente 

em estudos in vivo. 
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8.2. INTRODUÇÃO 

A população em geral é exposta aos desreguladores endócrinos ambientais, com 

atividade semelhante à do estrógenio endógeno, pelas mais diversas vias. A contaminação 

com estes estrogénios ambientais influencia a saúde em geral de organismos, incluindo a 

reprodutiva, através de eventos mediados por recetores de hormonas. Alguns dos efeitos 

adversos podem manifestar-se ao longo da vida sobre a expressão génica e alterações no 

DNA, como a metilação, levando à aceleração da senescência reprodutiva (Gore et al., 2011). 

Além disso, os desreguladores endócrinos induzem stresse oxidativo, o qual está associado ao 

dano de macromoléculas celulares como é o caso do DNA (Duty et al., 2003b; Ito et al., 

2007; Ferguson et al., 2011) e à toxicidade reprodutiva masculina (Wellejus et al., 2002; 

Wellejus e Loft, 2002; Zhou et al., 2010). Estudos epidemiológicos apontam o stresse 

oxidativo como o elo etiológico entre o aparecimento, na urina, de metabolitos desreguladores 

e o aumento de danos no DNA de espermatozóides humanos (Hauser et al., 2007). 

 Está inequivocamente demonstrado em vários estudos in vivo e in vitro que os 

parabenos, contaminantes emergentes, têm atividade desreguladora endócrina e, como tal, 

podem representar um risco para a saúde humana (Darbre e Harvey, 2008). Em mamíferos 

induzem toxicidade testicular (Tavares et al., 2009; Alam e Kurohmaru, 2014) que pode 

manifestar-se por uma redução, dependente da dose, na contagem de células 

espermatogénicas e níveis séricos de testosterona (Oishi, 2002a), apoptose das células 

germinativas (Alam et al., 2014b) entre outros danos. Estes efeitos adversos causados, até 

mesmo, por parabenos de cadeia lateral mais curta, como o Metilparabeno, (MP) (Okamoto et 

al., 2008) indiciam toxicidade nos ácidos nucleicos, e inclui modificação epigenética, 

hipermetilação no DNA das células germinativas que pode ocorrer em fase mitótica e pós-

meiótica, perturbando o ciclo celular, culminando, por vezes, na apoptose (Park et al., 2012). 

A toxicidade manifestada pela interrupção do ciclo celular originada por genotóxicos e, 

também, por parabenos está geralmente associada à indução de quebras da cadeia dupla de 

DNA (Perez Martin et al., 2010). 

Em microrganismos também se tem observado toxicidade em ambos os ácidos 

nucleicos, RNA e DNA, provocada por parabenos a qual se manifesta, por exemplo, na 

inibição da síntese destas macromoléculas (Nes e Eklund, 1983).  
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Todos os efeitos adversos observados no DNA, provocados pelos parabenos, que 

podem incluir quebras na dupla cadeia e outros como a condensação da cromatina têm 

contribuido para postular que os parabenos, nomeadamente o butilparabeno (BP), têm 

atividade semelhante à de outros compostos estrogénicos (Alam et al., 2014b), a qual 

dependerá da dose, do tempo de exposição e do estádio de desenvolvimento do ser vivo. 

À semelhança do que ocorre com outros desreguladores endócrinos, o stresse oxidativo, 

induzido por parabenos, desempenha um papel central na toxicidade (Shah e Verma, 2011) 

que se traduz, diretamente, em altos níveis de peroxidação lipídica, na redução em 

antioxidantes não-enzimáticos e enzimáticos, tais como a superóxido dismutase, a catalase, a 

glutationa-peroxidase e a glutationa-transferase. Estes efeitos foram ja observados em 

hepatócitos, sob a ação de BP (Shah e Verma, 2012a) e em queratinócitos quando expostos a 

luz solar e à ação de MP (Handa et al., 2006). Estes e outros estudos, que apontam para a 

toxicidade dos parabenos, a qual é dependente do comprimento da cadeia lateral de alquilo 

BP> PP> EP> MP (Darbre e Harvey, 2008), fundamentaram a realização do presente trabalho 

no qual se testou a toxicidade do BP e MP, parabenos com maior e menor potencial de 

toxicidade, respetivamente, em parâmetros do stresse oxidativo nos testículos, assim como no 

DNA de espermatozóides de ratos expostos à injeção subcutânea diária, durante 10 dias 

através do ensaio do cometa.  

Dada a discrepância de resultados existentes na literatura, que poderá estar relacionada 

com os diferentes métodos utilizados, pretende-se analisar e comparar os resultados obtidos 

neste trabalho, no que se refere aos parâmetros de stresse oxidativo, analisados nos testículos, 

com os obtidos no estudo realizado na geração F1 exposta aos mesmos compostos durante a 

gestação. Pretende-se, também, estabelecer uma possível relação entre a indução de stresse 

oxidativo e danos no DNA de espermatozóides e as possíveis implicações na fertilidade 

masculina. A utilização do teste alcalino do cometa e da sua versão modificada permite-nos 

detetar danos no DNA induzidos pelo stresse oxidativo, como quebras nas cadeias, e o dano 

promovido pelas espécies reativas de oxigénio, respetivamente. 
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8.3. RESULTADOS 

8.3.1 Caracterização do modelo animal 

Os animais (ratos macho Wistar), após uma semana de quarentena, começaram a ser 

tratados com os parabenos (metil e butil), de acordo com o descrito no capítulo de material e 

métodos, não se tendo verificado alterações assinaláveis no consumo de alimento e de água. 

Neste estudo não se verificou mortalidade em qualquer um dos grupos em estudo, durante o 

tratamento. O ganho de peso corporal entre os diferentes grupos tratados e o grupo controlo, 

até à data do sacrifício (11 dias após o início do tratamento), não foi significativamente 

diferente pelo que não se apresentam os resultados.  

Quanto à massa relativa dos órgãos, não se verificou qualquer alteração significativa no 

coração, porém nos rins ocorreu um aumento estatisticamente significativo, quando 

comparado com o grupo controlo, para todos os grupos tratados com MP e BP. No fígado 

também se registou aumento, mas este só foi estatisticamente significativo, quando 

comparado com o grupo controlo, para o grupo tratado com a dose mais elevada de BP 

(Tabela 8.1). Relativamente aos testículos verificou-se uma diminuição da massa relativa para 

todos os grupos quando comparados com o grupo controlo, tendo sido estatisticamente 

significativa em ambas as concentrações de BP, porém, nos grupos tratados com 

metilparabeno, somente para as doses mais elevadas é que essa diferença foi estatisticamente 

significativa (Tabela 8.1). As vesículas seminais apresentaram, em todos os grupos tratados 

com metil e butilparabeno diminuição na massa, porém somente os grupos relativos às 

concentrações mais elevadas foram estatisticamente diferentes quando comparados com o 

grupo controlo (Tabela 8.1). 
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Tabela 8.1: Massa relativa (g) dos diferentes órgãos dos animais (médiadesvio padrão) dos diferentes grupos. 
Os pesos relativos dos órgãos (peso do órgão/peso do animal) estão multiplicados por 100 para facilidade de apresentação na tabela.  

Os resultados com letras diferentes significam que são estatisticamente diferentes entre si (P<0,05) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Coração Fígado 
Rim 

Direito 

Rim 

Esquerdo 

Testículo 

Direito 

Testículo 

Esquerdo 

Vesículas 

Seminais 

Controlo 0,40,0006
 a
 4,100,50

a
 0,340,00

 a
 0,330,00

 a
 0,740,00

 a
 0,690,00

 a
 0,250,03

 a
 

Metil 100 0,40,0006
 a
 4,000,00

a
    0,400,00

 b
 0,390,01

b
   0,650,00

a
 0,660,00

 a
 0,210,00

 a
 

Metil 200 0,30,0008
 a
 4,300,01

 a
 0,430,00

 b
 0,43 0,00

b
  0,60 0,01

bc
 0,610,00

b
 0,180,01

 bc
 

Butil 100 0,30,0004
 a
 4,440,03

 a
 0,450,00

 b
 0,460,01

 b
 0,580,00

bc
   0,580,00

 bc
 0,160,00

 c
 

Butil 200 0,30,0004
 a
 5,080,01

 b
   0,47 0,00

 b
 0,480,01

 b
 0,550,00

c
 0,550,00

c
 0,1300,00

d
 



Capítulo 8: Efeito da administração subcutânea dos parabenos (butil e metil) em ratos nos 
parâmetros do stresse oxidativo do testículo e no DNA de células germinativas – Implicações na 

infertilidade masculina? 

 

  

174 

 

  

  
  
  
  

H
id

ro
p

er
ó
x

id
o
s 

  
  
  

(µ
M

/m
g

 p
ro

te
ín

a)
 

 

80 

60 

40 

20 

0 

R
az

ão
 G

S
H

/G
S

S
G

 

 

8 

6 

4 

2 

0 

8.3.2. Quantificação de Hidroperóxidos Lipídicos e da razão GSH/GSSG 

A avaliação da peroxidação lipídica foi feita pela quantificação dos hidroperóxidos 

lipídicos (LOOH) através do método de Fox II. Este método baseia-se na oxidação do ião 

ferroso (Fe
2+

) ao ião férrico (Fe
3+

), em meio ácido, utilizando um corante laranja de xilenol 

que vai ser oxidado a um complexo azul-púrpura com um máximo de absorção entre 550-600 

nm. 

O tratamento com metilparabeno (MP) e butilparabeno (BP) induz um aumento da 

concentração de hidroperóxidos que apresenta diferenças estatisticamente significativas 

relativamente ao controlo, embora esse aumento não seja dependente da dose administrada 

em cada tipo de parabeno (Figura 8.1A). O aumento da concentração foi de 21,5%, 25,5%, 

75,4% e 72,4% para o Metil_100 (metilparabeno 100 mg/Kg de peso corporal/dia), Metil_200 

(metilparabeno 200 mg/Kg de peso corporal/dia), Butil_100 (butilparabeno 100 mg/Kg de 

peso corporal/dia e Butil_200 (butilparabeno 200 mg/Kg de peso corporal/dia), 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.1: Concentração de hidroperóxidos lipídicos (A) e da razão GSH/GSSG (B) em testículo nos grupos 

controlo, metilparabeno (100 e 200 mg/Kg de peso corporal/dia) e butilparabeno (100 e 200 mg/Kg de peso 

corporal/dia). Os valores marcados com a mesma letra não são estatisticamente significativos como determinado 

pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

Relativamente à razão glutatião reduzido/glutatião oxidado verifica-se que há uma 

diminuição em todos os grupos tratados, sendo mais acentuada nos grupos com maior dose 

mas que apenas os grupos do butilparabeno apresentam diferenças significativas 

relativamente ao grupo controlo.  

 



Capítulo 8: Efeito da administração subcutânea dos parabenos (butil e metil) em ratos nos 
parâmetros do stresse oxidativo do testículo e no DNA de células germinativas – Implicações na 

infertilidade masculina? 

 

  

175 

 

  

8.3.3 Avaliação das enzimas de stresse oxidativo 

A atividade das enzimas de stresse oxidativo (SOD, CAT, GST e GR) foi avaliada no 

testículo de ratos expostos a duas doses de metilparabeno e de butilparabeno e os resultados 

estão apresentados na Figura 8.2. 

Na atividade da SOD verificou-se um aumento em todos os grupos tratados com os 

parabenos, mas apenas se verificaram diferenças estatisticamente significativas para o 

butilparabeno em ambas as concentrações, relativamente ao grupo controlo. O aumento de 

atividade foi de 22 e 26%, respetivamente. O grupo Butil_200 apresenta ainda diferenças 

estatisticamente significativas relativamente aos grupos tratados com o metilparabeno (Figura 

8.2A). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2: Atividade de enzimas de stresse oxidativo em testículo de ratos. Superóxido dismutase (SOD; A), 

Catalase (CAT; B), Glutatião S-transferase (GST; C) e Glutatião redutase (GR; D). Os resultados são a média  
SD de três experiências independentes. Os valores marcados com a mesma letra não são estatisticamente 

significativos como determinado pelo teste de Tukey (P< 0,05 

 

Relativamente à atividade da catalase (Figura 8.2B) verificou-se um aumento 

estatisticamente significativo em todos os grupos tratados com parabenos e que é mais 
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acentuado não só nas doses mais elevadas de cada um dos parabenos como também o 

butilparabeno tem maior efeito na atividade desta enzima. 

A atividade da glutatião transferase (GST) não é afetada pela dose mais baixa de 

Metil_100 e no caso do Metil_200, embora a diferença não seja estatisticamente significativa 

relativamente ao controlo há uma diminuição da atividade de cerca de 18%. (Figura 8.2 C). 

Relativamente ao butilparabeno ambas as concentrações diminuem a atividade da GST em 

cerca de 33% (Butil_100) e 31% (Butil_200) relativamente ao controlo e ao Metil_100, sendo 

essa diferença estatisticamente significativa e de apenas 18 e 16% relativamente ao 

Metil_200, respetivamente. 

Pela análise da Figura 8.2D podemos verificar que todos os grupos tratados com o metil 

e o butilparabeno apresentam uma diminuição acentuada da atividade da glutatião redutase 

(GR). Essa diminuição é estatisticamente significativa não só relativamente ao grupo controlo 

(35, 54, 70 e 76% para o Metil_100, Metil_200, Butil_100 e Butil_200, respetivamente) como 

entre os grupos tratados com o metil e o butilparabeno. 

 

 

8. 3.4. Avaliação do dano no DNA – Teste Cometa 

Na avaliação dos danos causados no DNA, pelo ensaio do Cometa, as células foram 

quantificadas e classificadas segundo os padrões/classes de danos previamente descritos em 

materiais e métodos, segundo o padrão visual (método de análise visual).  

Para cada grupo estudado foi calculada uma pontuação de acordo com o número de 

cometas visualizados em cada classe/padrão e a contagem média (valor CM) ou índice de 

dano (ID) para cada dose de parabeno administrado foi obtida através da razão:  

 

Total de pontos/Número total de células observadas; (Tayama et al., 2008), 

  

segundo a equação: 

 Índice de dano no DNA = [(Nº de cometas padrão  0 x 0) + (Nº de cometas padrão1 x 

1) + (Nº de cometas padrão 2 x 2) + (Nº de cometas padrão 3 x 3) + (Nº de cometas padrão 4 

x 4)]/ Nº total de células observadas. 

Foram observadas 4 lâminas, por animal, cada uma contendo dois géis, sendo 

contabilizadas 100 células por cada um dos geis. Duas das lâminas foram submetidas a um 
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tratamento na presença de Formamidopirimidina-DNA Glicosilase (C/FPG) e duas na 

ausência da referida enzima (S/FPG). 

Obteve-se, consequentemente, uma única pontuação para cada gel (100 células 

observadas) que podia variar de 0 pontos (ausência de dano) a 400 pontos (presença de dano 

máximo). Uma vez que foram observadas um total de 2000 células por grupo estudado, então, 

o índice de dano de cada grupo poderia variar entre 0 e 4, ou seja padrão 0 X 2000 = 0 e 

padrão 4 X 2000/2000 = 4. 

Para além do índice de dano, foi calculada a frequência de dano em percentagem (FD) 

para cada amostra com base no número de células com/sem cauda, o que nos permitiu ter uma 

ideia global do número de espermatozoides que sofreram algum tipo de lesão no DNA (Eria 

et al., 2014). A lesão sofrida foi classificada nos seguintes termos: A → 0 = sem danos (< 

5%); B →1= nível baixo de danos ( 5% a 20%); C→2= nível médio de danos (20% a 40%); 

D→ 3= nível alto de danos (40% a 95%); E→4 = totalmente danificados (> 95%) (Speit, 

1995). 

Neste trabalho as células da classe E não foram contabilizadas para efeito do cálculo do 

índice de dano nem da frequência de dano, porque essas formas de cometa têm sido 

reconhecidas como característica de um tipo de morte celular, na qual o dano no DNA é um 

evento secundário resultante de morte celular programada (apoptose) ou de necrose 

(Hartmann e Speit, 1997). 

O número de nucleoides em forma de cometa, a taxa de células que apresentam danos 

no DNA (tabela 8.2), bem como o índice de dano (figura 8.3) aumentaram em todos os grupos 

sujeitos ao tratamento com parabenos, MP e BP, mostrando diferenças em relação ao grupo 

controlo. No entanto, essa diferença foi significativamente superior para os grupos tratados 

com butilparabeno (Figura 8.3). 
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Figura 8.3: Variação do Índice de Dano (ID) dos grupos expostos a parabenos. Metil_100 e 200 (metilparabeno 

100 e 200 mg/Kg de peso corporal/dia) e Butil_100 e 200 (butilparabeno 100 e 200 mg/Kg de peso corporal/dia). 

As barras pretas (sem FPG) são relativas ao ensaio na ausência de Formamidopirimidina-DNA Glicosilase, as 

barras cinzentas (com FPG) correspondem ao tratamento realizado na presença de Formamidopirimidina-DNA 
Glicosilase. O ID foi calculado como indicado na secção de Material e Métodos. Colunas com letras diferentes 

são estatisticamente diferentes de acordo com o teste Tukey’s (P<0,05). 

 

Os nossos resultados mostram que os parabenos MP e BP em todas as doses utilizadas 

(100 e 200 mg/Kg de peso corporal/dia) induzem quebras no DNA as quais foram bem 

expressas pelo índice de dano (ID), figura 8.3. 

Observam-se diferenças entre os grupos tratados com parabenos, tendo o índice de dano 

(ID) aumentado segundo a ordem: Metil_100 < Metil_200 < Butil_100 < Butil_200, 

verificando-se, assim, que esses danos são dependentes do parabeno e da concentração 

administrada, sendo que o butilparabeno na dose de 200 mg/Kg de peso corporal/dia 

(Butil_200) causou maior índice de dano. 

O ID dá-nos informação sobre a incidência na fragmentação do DNA, assim, verifica-se 

que esta ocorre entre, aproximadamente, 0,4 e 1,25 nos ensaios realizados para os grupos 

tratados com parabenos, podendo considerar-se o valor 1,25 significativo, tendo em conta que 

o índice máximo 4 representa danos na célula idênticos aos que ocorrem em estado de 

apoptose (Tayama et al., 2008). 

Um aumento no ID, em células tratadas com a enzima Formamidopirimidina-DNA 

Glicosilase (FPG), indica-nos que a presença de danos no DNA resulta do dano oxidativo 

que, neste trabalho, foi imposto pelos parabenos. 

 Quando se trataram as células com FPG, verificou-se um aumento no ID, em todos os 

grupos, embora não seja estatisticamente significativo (figura 8.3). 
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Tabela 8.2: Percentagem de distribuição do padrão observado na totalidade das células analisadas e frequência 

de dano (FD) em percentagem, relativas ao grupo controlo e aos grupos expostos a parabenos. Metil_ 100 e 200 

(metilparabeno 100 e 200 mg/Kg de peso corporal/dia) e Butil_ 100 e 200 (butilparabeno 100 e 200 mg/Kg de 

peso corporal/dia). As siglas C/FPG e S/FPG correspondem ao tratamento realizado na presença e na ausência de 

Formamidopirimidina-DNA Glicosilase, respetivamente. 
 

 Padrão A - 

0 

Padrão B -

1 

Padrão C- 

2 

Padrão D - 

3 

Frequência 

de dano 

(FD) 

Controlo 

Sem FPG 
99 % 1 % 0 % 0 %     1 % 

Controlo 

Com FPG 
99,3 % 0,8 %      0 % 0 % 0,8 % 

Metil_ 100  

S/FPG 
71,9 % 22,6 %      5,5 % 0 %  28,1 % 

Metil_ 100 

C/FPG 
64,3 % 29,1 % 6,6 % 0 % 35,7 % 

Metil_ 200 

S/FPG 
61 % 28,5 %  10,5 % 0 %     39 % 

Metil _200 

C/FPG 
55,7 % 31,6 %  12,8 % 0 % 44,4 % 

Butil_ 100 

S/FPG 
54,6 % 20,2 %  17,1 %  8,2 % 45,4 % 

Butil_ 100 

C/FPG 
36,3 % 32,1 %  20,1 % 11,6 %   63,74 % 

Butil_ 200 

S/FPG 
41,1 %     22 %  18,4 % 18,5 % 58,9 % 

Butil_ 200 

C/FPG 
 28,34 % 26,4 %      22 % 23,3 % 71,7 % 

 

Pela análise da tabela 8.2 verifica-se que ocorreu dano no DNA em todos os grupos 

tratados com parabenos MP ou BP, em maior ou menor grau, sendo o padrão B o mais 

abundante, seguindo-se o de classe C e por último o de classe D. No grupo controlo registou-

se, apenas, um número mínimo de células com dano leve no DNA (padrão B).  

Nos grupos tratados com Metil_100 e Metil_ 200 observaram-se cometas classificados 

como padrões B-1 e C-2, não existindo cometas classificados como padrão D-3, grau de dano 

severo no DNA. Verifica-se, ainda, pela análise da tabela 8.2, que no grupo tratado com 

Metil_200 os cometas classificados como padrão C-2 representam o dobro dos classificados 

com o mesmo padrão no grupo tratado com Metil_100. Relativamente ao número de células 

que sofreram grau de dano B-1, a diferença entre estes dois grupos não é tão significativa. 

Relativamente aos grupos tratados com butilparabeno, observaram-se todos os padrões 

de dano estabelecidos, sendo que, no grupo tratado com Butil_200 se verificou uma maior 

quantidade de cometas classificados como padrão D-3, cerca de duas vezes superior quando 
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comparado com o grupo tratado com Butil_100. Relativamente à quantidade de cometas 

classificados como padrões B-1 (grau de dano leve) e C-2 (grau de dano médio) registou-se, 

apenas, uma pequena variação quando comparados os dois grupos tratados com Butil_100 e 

200. É de referir que no grupo tratado com Butil_200 quase 60% das células observadas 

apresentam algum grau de dano no DNA e que 18,5 % destas apresentam um grau de dano 

severo (padrão D). 

A frequência de dano é a proporção de células que apresentam dano no DNA/cometa 

com cauda após a eletroforese, a qual foi, também, considerada/determinada nas nossas 

análises. Relativamente a este parâmetro (tabela 8.2), o número de células que apresentam 

dano é dependente da dose e do parabeno administrado. Nos grupos tratados com 

metilparabeno observa-se uma frequência de dano de 28,1 % e 39 % para o Metil_100 e 200, 

respetivamente, aumentando esta frequência para 45,4 % e 58,9 % no caso dos grupos 

tratados com Butil_100 e 200 respetivamente. Verificou-se, também, neste parâmetro que o 

efeito foi dependente da dose e do parabeno administrado; 28,1 %, 39 %, 45,4 % e 58,9 % das 

células dos grupos tratados com Metil_100, Metil_200, Butil_100 e Butil_200, 

respetivamente, apresentaram algum grau de dano. 

Os dados tomados em conjunto, ID figura 8.3 e frequência de danos tabela 8.2 revelam 

que, relativamente aos grupos tratados com metilparabeno, as diferenças de ID entre o grupo 

tratado com Metil_100 e o tratado com Metil_200 resultou do maior número de cometas 

classificados como classe B, e, principalmente, dos classificados como classe C os quais 

apresentam o dobro da taxa de incidência  neste último grupo (tabela 8.2). O ID verificado no 

grupo tratado com Butil_200 foi superior ao que ocorreu no grupo tratado com Butil_100, 

devido ao aumento da incidência dos cometas classificadas como padrão D, os quais 

apresentam uma taxa superior ao dobro dos que ocorrem no grupo tratado com Butil_100 

(tabela 8.2). Em ambos os grupos tratados com butil e metilparabeno o aumento do ID foi 

estatisticamente significativo quando comparado com o grupo controlo (figura 8.3). 

Verificou-se, assim, que o aumento do número de células com dano no DNA bem como no 

grau de dano das mesmas é dependente da dose e do parabeno administrado. 

Assim, a análise conjunta dos dados, relativos ao ID, figura 8.3 e número total de células 

danificadas, tabela 8.2, revelam que o dano foi mais elevado nos grupos tratados com 

Butil_200. Além do ensaio do cometa alcalino tradicional, utilizámos o ensaio do cometa 

modificado com formamidopirimidina DNA-glicosilase (FPG) alcalino, para avaliar o dano 

oxidativo no DNA o qual, frequentemente, resulta alteração de bases por oxidação, formando-
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se a 8-oxo-7,8-dihidroguanina (8-oxoG) como produto principal (Saito et al., 1995). Assim, 

verificou-se que o dano no DNA avaliado pelo ensaio do cometa FPG modificado foi superior 

ao do teste do cometa padrão, tendo ocorrido um aumento na quantidade de células 

classificadas em todos os padrões, bem como na frequência de dano para cada dose e tipo de 

parabenos utilizados, ao contrário do que se verifica no grupo controlo, em que o número de 

células que apresenta dano no DNA diminuiu, tabela 8.2. No entanto, não se registou uma 

diferença estatisticamente significativa no ID, gráfico da figura 8.3. 

 

 

8.4. DISCUSSÃO 

Um dos objetivos deste estudo foi avaliar o efeito da administração subcutânea dos 

parabenos (butil e metil) em ratos, nos parâmetros do stress oxidativo no testículo e no DNA 

de células germinativas, por forma a estabelecer possíveis implicações na infertilidade 

masculina. O outro objetivo era o de permitir comparar e examinar os resultados obtidos na 

exposição a parabenos da geração F1 por via materna, e os obtidos em animais submetidos à 

injeção intradérmica dos mesmos parabenos e nas mesmas concentrações. 

Comparando os resultados dos dois trabalhos, capítulos 7 e 8, verificamos que quanto à 

massa relativa dos órgãos, não se verificou qualquer alteração no coração, mas no fígado 

registaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os grupos tratados com 

butil_200 e os restantes grupos. Relativamente ao rim, os resultados deste trabalho são 

semelhantes aos obtidos para a F1, pois verifica-se igualmente um aumento estatisticamente 

significativo em todos os grupos tratados com MP ou BP quando comparados com o grupo 

controlo (Tabela 7.1 e 8.1). Quanto à massa relativa dos testículos, neste trabalho, verificou-se 

uma diminuição para todos os grupos quando comparados com o grupo controlo, tendo sido 

estatisticamente significativa em todas as concentrações de butilparabeno e na concentração 

mais elevada de metilparabeno. No entanto, não ocorreram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos tratados com metil e butilparabeno. Estes resultados foram 

também verificados para as vesículas seminais (Tabela 8.1), sendo, também, idênticos aos 

resultados obtidos para a geração F1.  

No que se refere à peroxidação lipídica ocorrida nos testículos, comparando os 

resultados obtidos no capítulo 7 e 8, verificamos que os ratos expostos via injeção 

intradérmica foram mais fortemente afetados e que tanto o tratamento com metilparabeno 
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(MP) como com butilparabeno (BP) induziu um aumento na concentração de hidroperóxidos, 

com diferenças estatisticamente significativas relativamente ao gropo controlo, o que que está 

de acordo com os resultados obtidos por outros autores (Saalu, 2010). 

Os nossos resultados referentes ao estudo do efeito dos parabenos na geração F1 

(capítulo 7), relativos à avaliação de ROS, já haviam demonstrado que as mitocôndrias dos 

testículos de ratos tratados com Butil_100 e Butil_200 sofreram stresse oxidativo, tendo-se 

verificado um aumento, estatisticamente significativo, na produção de peróxido de hidrogénio 

(H2O2), e na peroxidação lipídica. Estes dados parecem indicar que os parabenos poderão 

interferir com a fertilidade masculina, uma vez que dados de outros trabalhos indicam que o 

principal meio pelo qual algumas substâncias afetam os testículos e os espermatozóides é 

através da peroxidação lipídica (Siervo et al., 2015). Outros estudos realizados por diversos 

autores comprovam que os parabenos podem, também, causar peroxidação lipídica noutros 

órgãos como o rim e o fígado de ratos albinos suíços, tanto in vitro (Asnani e Verma, 2006, 

2007; Asnani e Verma, 2009;) como in vivo (Asnani e Verma, 2009). 

 A instalação do processo de stresse oxidativo decorre da existência de um desequilíbrio 

entre compostos oxidantes e antioxidantes, em favor da geração excessiva de radicais livres 

ou em detrimento da velocidade de remoção destes. Para o restabelecimento do equilíbrio 

homeostático do organismo, atuam os sistemas antioxidantes enzimático e não enzimático que 

de alguma forma se interrelacionam. O sistema GPX/GR garante uma eficiente proteção 

contra a peroxidação lipídica da membrana. A GR catalisa a redução de GSSG em GSH, e 

desta forma esta atividade está associada à da GPX que utiliza o GSH como substrato (Aitken 

e Roman, 2008b). Assim, a inibição verificada na atividade da GR poderá ter contribuído para 

os danos oxidativos observados. A GST, uma enzima importante da fase II, desempenha um 

papel importante na eliminação de xenobióticos, pelo que a sua inibição poderá levar a uma 

diminuição da velocidade de eliminação dos parabenos ou dos seus metabolitos, vendo-se, 

assim, aumentado efeito toxicológico destes compostos. A razão GSH/GSSG verificada nos 

testículos dos animais injetados com butilparabeno (Figura 8.1) apresenta uma redução 

estatisticamente significativa, o que não se verifica na geração F1 (figura 7.13B), embora 

tenha havido uma diminuição para todos os grupos expostos aos parabenos quando 

comparados com o grupo controlo. 

 Na avaliação da atividade da SOD verificou-se um aumento em todos os grupos 

tratados com parabenos, mas apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas, 

relativamente ao grupo controlo, para o butilparabeno em ambas as concentrações. O aumento 
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nos valores da SOD e da glutationa peroxidase (enzima não testada no nosso trabalho), em 

casos patológicos representa uma tentativa de superar as espécies reativas de oxigénio.Esta 

interpretação é apoiada pelo aumento estatisticamente significativo da atividade da catalase. 

Pois um aumento na atividade desta enzima sugere produção de anião superóxido (O2
•-
)
 
que 

foi dismutado pela SOD
 e/ou uma ação oxidativa excessiva não controlada pela atividade 

antioxidante não enzimática que tenha favorecido a formação de peróxido de hidrogénio. 

Estes resultados corroboram os obtidos na exposição intra-uterina da geração F1 (capítulo 7) e 

poderão ser interpretados como uma forma de ajudar a superar a peroxidação lipídica ocorrida 

(Dandekar et al., 2002). 

Relativamente à atividade da GST e GR os resultados deste trabalho também 

corroboram os obtidos no capítulo 7, embora se observem algumas diferenças na percentagem 

de redução da atividade. À semelhança do que ocorreu com a exposição da geração F1 (em 

fase intra uterina) a atividade da GST (Figura 8.2 C) registou uma diminuição significativa 

nos grupos expostos aos parabenos, mas esta diminuição foi, apenas, estatisticamente 

significativa nos grupos tratados com butilparabeno. Estas transferases inativam aldeídos 

insaturados α e β , quinonas, epóxidos e hidroperóxidos formados como metabolitos 

secundários do stresse oxidativo (Hayes e Strange, 2000), catalisando a conjugação de GSH 

com várias substâncias, protegendo assim componentes celulares como o DNA, as proteínas e 

os lípidos (Andonian e Hermo, 2003; Lanzafame et al., 2009). Dado o seu papel na inativação 

de hidroperóxidos formados como metabolitos secundários do stresse oxidativo (Hayes e 

Strange, 2000), a diminuição mais acentuada desta enzima, verificada neste trabalho, poderá 

ter conduzido ao aumento em hidroperóxidos observado nos grupos submetidos a 

butilparabeno o que, possivelmente, expôs o organismo dos animais desses grupos a doses 

mais elevadas de ROS e, consequentemente, a danos em diversas moléculas e organelos. 

No que se refere à atividade da glutatião redutase (GR), e à semelhança do que ocorreu 

na geração F1 (capítulo 6), neste trabalho (animais expostos diretamente) verificou-se uma 

diminuição na sua atividade desta enzima, a qual foi estatisticamente significativa e 

dependente da dose em todos os grupos tratados com parabenos, (Figura 8.2D). A diminuição 

da atividade da GR surge mais pronunciada nos animais expostos à injeção intradérmica, o 

mesmo se verificando na razão GSH/GSSG o que se explica pelo papel da GR na redução de 

glutatião oxidado (GSSG) em glutatião reduzido (GSH) (Aitken e Roman, 2008a), que neste 

trabalho se viu dimunuida. Assim, uma diminuição na atividade da GR acarreta uma 

diminuição na razão GSH/GSSG, o que indica toxicidade para a célula, pois os baixos níveis 
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de glutatião reduzido são apontados como principais causas da toxicidade (Nakagawa e 

Moldeus, 1998b).  

Os dados dos dois trabalhos, capítulos 7 e 8, tanto no que se refere aos níveis de 

peróxido de hidrogénio nas mitocôndrias como à atividade das enzimas do stresse oxidativo e 

a alteração da massa nos testículos e vesículas seminais parecem apontar para a alteração nos 

níveis de ROS no sentido pró-oxidante, o que pode induzir a stresse oxidativo em 

espermatozóides (Dandekar et al., 2002). Os dados dos trabalhos relativos à respiração 

mitocondrial, capítulos 6 e 7, revelaram alterações a nível do estado 4 e do potencial de 

membrana mitocondrial (), indicadores claros de uma maior permeabilidade a protões 

(Nicholls e Ferguson, 2002), o que corrobora a hipótese dos parabenos interferirem na 

permealibidade da membrana mitocondrial interna aumentando a sua condutância a protões 

(Tzagoloff, 1982),  que pode ter sido provocada pelo aumento nos níveis de ROS. Outros 

trabalhos também têm comprovado a capacidade dos parabenos na indução de stresse 

oxidativo (Nakagawa e Moldeus, 1998b; Shah e Verma, 2011; Shah e Verma, 2012b Kang et 

al., 2013; Kus et al., 2013).  

 De um modo geral, comparando os resultados obtidos no trabalho realizado no capítulo 

7 (exposição a parabenos da F1 em fase de desenvolvimento intra-uterina) e os do presente 

capítulo, verificamos que os efeitos destes compostos foram mais pronunciados nos animais 

expostos diretamente a parabenos, via injeção intradérmica, o que poderá estar relacionado 

com a hipótese de o útero adulto poder estar protegido contra a ação de xenoestrogénios 

(Matsumoto et al., 2007). 

Todas as alterações provocadas pelos parabenos, verificadas nos nossos trabalhos, 

poderão conduzir a apoptose espermatogénica via mitocôndria, à semelhança do que se 

verificou em testes agudos em que se utilizou BP (Alam et al., 2014a), e com outros 

compostos com atividade estrogénica como o bisfenol A (Xie e Li, 2014) e o 1-dicloro-2,2-

bis (p-clorophenyl) etileno (p,p'-DDE) (Quan et al., 2014). 

O stresse oxidativo causa danos na linha germinal masculina, está associado a baixos 

índices de fertilização, danos no desenvolvimento embrionário, altos níveis de aborto e 

aumento da morbidade na prole, incluindo cancro infantil (Baker e Aitken, 2005). Pensa-se 

que uma das vias pelas quais o stresse oxidativo interfere com a fertilidade masculina é pelo 

dano causado no DNA de espermatozoides (Muratori et al., 2015).  

A fim de averiguar o possível dano induzido pelos parabenos via produção de ROS e 

stresse oxidativo no DNA das células germinativas masculinas utilizamos o ensaio do cometa. 
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O Ensaio do Cometa é uma técnica eletroforética sensível, reprodutível, simples e 

rápida para avaliar dano e reparação do DNA em células eucarióticas in vitro e in vivo, quer 

estejam em proliferação ou não, utilizando-se amostras celulares extremamente pequenas 

(Hoelzl et al., 2009; Kushwaha et al., 2010), tendo também sido utilizada com sucesso para a 

avaliação da atividade antioxidante de compostos endógenos e exógenos (Cemeli et al., 

2009).  

O aspeto de um cometa e a extensão da migração do DNA correlaciona-se diretamente 

com a quantidade do dano ocorrido (Tice et al., 2000; Collins, 2004;). Este teste permite 

avaliar a genotoxicidade, detetando danos primários no DNA induzidos por uma série de 

agentes químicos, como agentes alquilantes e oxidantes (Collins, 2004), principalmente, 

quebras simples e duplas na cadeia de DNA, eventos de reparação por excisão incompleta, 

danos oxidativos no DNA, ligações cruzadas entre moléculas de DNA, entre DNA e proteínas 

e entre DNA e xenobióticos (Tice et al., 2000). 

A versão alcalina do teste, utilizada neste trabalho, desnatura o DNA podendo, assim, 

detetar locais de reparação por excisão incompleta, ligações cruzadas e adutos, os quais sendo 

alcali-lábeis, expressam-se com quebras simples (Tice et al., 2000). 

Os nossos resultados, tanto os relativos ao índice e frequência de dano como ao grau de 

dano apresentado (classes B, C ou D) estão de acordo com os resultados obtidos, in vitro, por 

Tayama et al (2008), nos quais o ID também se mostrou dependente da dose e do parabeno 

administrado, neste caso BP ou PP, tendo o BP provocado maior ID. 

Como referido, anteriormente, o índice de dano (ID) obtido através do ensaio alcalino 

do cometa expressa as quebras simples no DNA, que podem ser induzidas por stresse 

oxidativo. A indução de danos oxidativos no DNA ocorrem a partir da sua reação com ROS. 

Esta reação pode levar à formação de bases oxidadas devido à oxidação direta dos ácidos 

nucleicos ou à formação de quebras na molécula do DNA nas células em geral (Slupphaug et 

al., 2003) e nas células germinativas, em particular, originando espermatozoides anormais e 

efeitos negativos na fertilidade (Kumar et al., 2002).  

Sabe-se que o desequilíbrio do sistema oxidante/antioxidante pode ocorrer no plasma 

seminal e causar stresse oxidativo provocando alterações nos espermatozóides, os quais são 

mais sensíveis ao stresse oxidativo do que as células somáticas, talvez pela menor quantidade 

de citoplasma (Anderson et al., 1994; Anderson et al., 1997; Agarwal et al., 2005; Agarwal e 

Sekhon, 2010;), pelas baixas concentrações de enzimas antioxidantes (de Lamirande e 

Gagnon, 1995) e, ainda, porque a sua membrana plasmática é rica em ácidos gordos 
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polinsaturados (Lanzafame et al., 2009). Todas estas características estão associadas a uma 

menor capacidade antioxidante, e embora os espermatozóides tenham sistemas de defesa 

contra o dano no DNA, como por exemplo o empacotamento da molécula, o stresse oxidativo 

tem sido associado a quebras duplas e simples nas cadeias de DNA destas células (Makker et 

al., 2009b; Saalu, 2010).  

Tem sido demonstrado que o radical hidroxilo (HO
•
)é, particularmente, prejudicial ao 

DNA e aos lípidos (Kwenang et al., 1987; Kehrer, 2000; Lloyd e Phillips, 1999; Valko et al., 

2006), mas em geral o aumento de ROS, e em particular o anião superóxido (O2
• -

), também 

podem interagir com o DNA, resultando em dano oxidativo e fragmentação destas moléculas 

(Gill and Wilcox, 2006; Zhong e Xu, 2008; Madsen-Bouterse et al., 2010). O DNA 

mitocondrial também é afetado por ROS, o que pode limitar a produção de ATP e, 

consequentemente, o fornecimento de energia para a motilidade dos espermatozóides, 

reduzindo desta forma a fertilidade (Shamsi et al., 2008).  

Os parabenos têm sido associados à produção de ROS, e nos nossos ensaios, in vitro 

(capítulo 6) verificou-se que os parabenos induziram a abertura do poro de permeabilidade 

transitória mitocondrial, muito provavelmente por geração de espécies reativas de oxigénio. 

As ROS podem, ainda, causar dano no DNA, indiretamente, pela estimulação de caspases e 

consequente ativação de endonucleases (Sakkas e Alvarez, 2010), pois ao estimular as vias 

das caspases pode promover o aumento de produção de radicais livres a partir da mitocôndria, 

conduzindo à propagação de danos subsequentes (Sakkas and Alvarez, 2010; Aitken and 

Curry, 2011). A ação genotóxica dos parabenos, nomeadamente, quebras no DNA associado 

ao stresse oxidativo nos espermatozoides também foi demonstrada em trabalhos anteriores 

(Aitken e Baker, 2006; De Iuliis et al., 2009; Meeker et al., 2010; Perez et al., 2010), à 

semelhança do que ocorre com outros compostos como, por exemplo, o dibutil ftalato (Aly et 

al., 2015). 

Os nossos resultados estão de acordo com os de Martin e colaboradores (2013) obtidos 

com o bisfenol A (BPA) e com outros compostos. Nesse estudo in vitro, também foi  

comprovada a capacidade oxidante dos parabenos, em particular do metilparabeno que 

quando submetido a irradiação solar produziu ácido protocatecuico (MP-3OH, 3,4-Di-

hidroxibenzaldeído) que causou dano no DNA, podendo este conduzir à carcinogénese 

(Okamoto et al., 2008).  

O valor do índice de dano obtido nos nossos trabalhos 0,75 e 1,25 para Butil_100 e 200, 

respetivamente, são mais baixos do que os obtidos in vitro por Tayama e colaboradores 
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(2008), uma vez que estes autores obtiveram um ID de 0,47, para tratamentos com 

butilparabeno numa concentração de, apenas, 1mM, durante um período de tempo de, apenas, 

1 hora. Esta diferença de resultados pode dever-se ao facto de nos sistemas vivos existirem 

sistemas de reparação de DNA (enzimas de reparação), e de proteção como é o caso do 

sistema antioxidante enzimático - glutatião peroxidase (GPX), catalase (CAT) e superóxido 

dismutase (SOD) - presentes tanto dentro da mitocôndria como nas secreções do trato 

reprodutivo e que neutralizam as ROS (Vernet et al., 2004; Starkov, 2008), os quais poderão 

não estar presentes nos ensaios in vitro, ou existirem em menor quantidade.  

A SOD é considerada a primeira linha de defesa contra efeitos deletérios de radicais de 

oxigénio na célula por catalisar a dismutação de radicais superóxido para peróxido de 

hidrogénio e oxigénio molecular (Li et al., 2012; Li et al., 2013). De facto, os resultados  

relativos à atividade antioxidante nas células de testículos, como referido anteriormente, 

revelaram um aumento da SOD e da CAT (fig. 8.1), sendo provável que o aumento da 

atividade da SOD tenha sido uma resposta adaptativa no sentido de neutralizar o impacto do 

aumento ROS, à semelhança do que ocorreu noutros trabalhos em que se utilizou bisfenol A 

(BPA) na concentração de 2,5 µg/L (Hulak et al., 2013). O aumento da atividade da CAT 

poderá ser consequência do aumento de radicais superóxido (O2
•-
) gerados e, entretanto, 

dismutados pela SOD. No entanto, os resultados mostram que o aumento simultâneo da 

atividade da SOD e da CAT, não foi suficiente para conferir uma total proteção das células, 

visto que observámos danos oxidativos ao nível do DNA. Além disso, a diminuição na 

atividade da GST e GR (fig. 8.1) pode ter contribuído para o ID verificado, uma vez que a 

GST é uma enzima essencial à desintoxicação celular de substâncias como carcinogéneos 

químicos, poluentes ambientais e agentes quimioterápicos. Assim, a diminuição da atividade 

das enzimas antioxidantes em geral, refletiu-se nos danos oxidativos gerados como a 

peroxidação lipídica (fig.8.1) a qual contribuiu para o dano verificado no DNA, uma vez que 

as espécies reativas (radicais alcoxilo e peroxilo) resultantes deste tipo de oxidação provocam 

danos nesta biomolécula (Burcham, 1998; Martinez-Tabche et al., 2004). Assim, será 

razoável admitir que as quebras nas cadeias do DNA (dano no DNA revelado pelo ensaio 

alcalino do cometa) observadas no presente trabalho, possam estar relacionadas com a 

peroxidação lipídica e serem consideradas uma consequência desta (Chen et al., 1997; Potts et 

al., 2000). 

As quebras na cadeia de DNA podem surgir de várias formas, no entanto as bases 

oxidadas como a 8-oxo-7,8 dihidroguanina (8-oxoG), a 7,8-dihidro-8-oxo-2'-desoxiguanosina 
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(8-oxodG), a 2,6-diamino-4-hidroxi-5-formamidopirimidina e, também, a 4,6-diamno-5 

formamidopirimidina, são as formas/indicadores específicos de danos oxidativos (Speit, 1995; 

Pflaum et al., 1998; Cooke et al., 2003; Speit et al., 2004; Collins, 2005; Speit e Hartmann, 

2006; Speit et al., 2009). 

 Entre as bases oxidadas anteriormente referidas, destacam-se a 7,8-dihidro-8-oxo-2'-

desoxiguanosina (8-oxodG) resultante da reação do radical 
•
OH com a guanina presente no 

“pool” de nucleosídeos e a 8-oxo-7,8-dihidroguanina (8-oxoG), produto da reação do HO
•
 

com guanina na sua forma nucleotídica (Cadet et al., 2003; Cadet et al., 2008) a qual tem sido 

associada ao stresse oxidativo causado por parabenos (Kang et al., 2013). A sua deteção é 

efetuada através do ensaio do cometa modificado, no qual se utiliza a enzima de reparação de 

danos oxidativos, formamidopirimidina-DNA-glicosilase (FPG) (da Costa Medina et al., 

2008), antes da eletroforese (Giovannelli et al., 2003). Assim, neste trabalho, ao utilizarmos, 

o ensaio do cometa alcalino tradicional e a versão do ensaio do cometa modificado 

formamidopirimidina-DNA-glicosilase (FPG) avaliámos simultaneamente o dano global no 

DNA e o dano resultante de processos oxidativos (Collins, 2005).  

A diferença entre o índice de dano (ID) no ensaio padrão e o ensaio com FPG dá-nos o 

índice de dano ocorrido ao nível de bases, ou seja os níveis de locais sensitivos de FPG, 

permitindo perceber a ocorrência de lesões no DNA provocadas por dano oxidativo, as quais 

podem ter sido provocadas por O2
•-
 e/ou HO

•
 (Cadet et al., 2000; Ravanat et al., 2001; Cadet 

et al., 2009). 

As lesões que ocorreram no DNA poderão corresponder a transversões do tipo GC 

(guanina-citosina) para o par TA (timina-adenina), pois a 8-oxoG gerada pode emparelhar 

tanto com a citosina como com a adenina (David et al., 2007) podendo, ainda, levar a ambas 

as transversões AT para CG e CG para AT (Tajiri et al., 1995). Considerando que a guanina é 

das 4 bases a mais suscetível à oxidação (Crespo-Hernandez e Arce, 2004) as regiões com 

maior quantidade desta base serão por isso mais sensíveis a ROS (Oikawa e Kawanishi, 

1999). Deste modo, o dano no DNA exibido nos nossos dados, no tratamento com FPG, pode 

ter ocorrido a nível dos telómeros, por serem ricos em resíduos de guanina, resultando, então, 

na produção de, principalmente, 8-oxoG (Oikawa e Kawanishi, 1999) à semelhança do que 

ocorreu nos trabalhos de von Zlginicki (2000), Oikawa, e colaboradores (2001), Liu e 

colaboradores (2002),  Rubio (2004) e Coluzzi e colaboradores (2014).  

Os valores de índice de dano no DNA obtidos no nosso trabalho in vivo, nos ensaios em 

que se utilizou FPG, não são estatisticamente significativos, ao contrário de trabalhos in vitro 
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em que se utilizaram técnicas imunoquímicas que demonstraram que o propilparabeno induz 

efeitos genotóxicos em células de mamífero, após 24 h de tratamento (Perez Martin et al., 

2010). Nestes, o cálculo do índice de dano nos ensaios com FPG indicou uma indução 

significativa de lesões oxidativas do DNA a partir da concentração mais baixa testada, 50 µM 

de propilparabeno. De qualquer modo, os resultados por nós obtidos, ainda que não 

estatisticamente significativos, poderão gerar alguma preocupação, uma vez que in vivo os 

danos oxidativos no DNA e a 8-oxoG têm sido associados à ocorrência de mutagénese 

(Tasaki et al., 2013) e carcinogénese (Boiteux e Radicella, 1999). Outras análises seriam 

necessárias para avaliar rigorosamente a extensão dos efeitos adversos a este nível. Outro 

aspeto a ter em consideração para previsão de danos em seres humanos, é o facto de estes 

estarem constantemente expostos ao longo da vida e não apenas durante um curto período de 

tempo, como o utilizado neste trabalho – 10 dias.  

Recentemente, descobriu-se que os espermatozóides humanos possuem uma capacidade 

de reparação, via ação do gene OGG1, por excisão de resíduos de guanina oxidados (Smith et 

al., 2013b). No entanto, a reparação do DNA em espermatozóides é limitada e só ocorre em 

fases específicas da espermatogénese. Mecanismos de reparação já não são ativados durante a 

condensação nuclear no epidídimo (Marcon e Boissonneault, 2004; Leduc et al., 2008), no 

qual são expostos a danos oxidativos, assim como durante o transporte no líquido seminal 

(Menezo et al., 2007; Gonzalez-Marin et al., 2012), o que pode resultar em dano nessas 

células. Assim, é importante relembrar que os espermatozoides utilizados no nosso trabalho 

foram colhidos na cauda do epidídimo onde já não ocorre reparação.  

À semelhança de Hartman e colaboradores (1997) e Tayama e colaboradores (2008), 

neste trabalho optámos por não contabilizar as células da classe E, para efeitos de cálculo do 

índice de dano (ID), uma vez que correspondem a um nível máximo de fragmentação, o qual 

pode corresponder a apoptose ou necrose celular, e embora trabalhos recentes tenham 

revelado que os parabenos também podem induzir apoptose (Alam e Kurohmaru, 2014), o 

ensaio do cometa não é particularmente bom para distinguir a apoptose da necrose 

(O'Callaghan et al., 2001; Wilkins et al., 2002). Além disso, eventos apoptóticos foram 

observados durante a espermatogénese, maturação no epidídimo ou no ejaculado (Hartmann e 

Speit, 1997; Sakkas et al., 1999). Assim, embora tenham sido observados cometas com esse 

grau de dano, eles não foram contabilizados, não se fazendo referência a eles na apresentação 

dos resultados na figura 8.3 e tabela 8.1. 
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Pela análise dos dados da figura 8.3 e tabela 8.2 verificamos a ocorrência de um 

pequeno nível no ID no grupo controlo, que pode ser explicado pelo facto de os 

espermatozóides assim como as células somáticas, produzirem pequenas quantidades de ROS 

como subproduto da cadeia de transferência de eletrões nas mitocôndrias (Aitken e Clarkson, 

1987; Koppers et al., 2008) ou estas provirem de espermatozóides imaturos, incorretamente 

amadurecidos, ou morfologicamente anormais (Agarwal e Prabakaran, 2005), os quais 

representam uma importante fonte de ROS que pode causar danos no DNA de 

espermatozoides maduros durante o trânsito no epidídimo (Gomez et al., 1996; Gil-Guzman 

et al., 2001; Ollero et al., 2001). Assim, o número de espermatozóides com dano aumenta 

durante o seu trajeto nesta estrutura, uma vez que a reparação do DNA não ocorre nesta fase 

de maturação e armazenamento (Steele et al., 1999; Lewis e Aitken, 2005). Esta constatação é 

suportada por um estudo em que subconjuntos de espermatozóides foram isolados a partir do 

ejaculado de seres saudáveis, e se verificou uma direta correlação entre o número de 

espermatozóides imaturos e os níveis de danos no DNA em espermatozóides maduros (Ollero 

et al., 2001).  

 

 

8.5. CONCLUSÃO 

Os resultados dos nossos estudos, no presente capítulo, sobre o efeito dos parabenos na 

produção de ROS, nos sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos, assim como na 

peroxidação lipídica, estão de acordo com os demais por nós realizados e apresentados nos 

capítulos 6 e 7 desta tese, embora no trabalho apresentado no presente capítulo os efeitos dos 

parabenos se tenham revelado mais intensos do que na geração F1 (capítulo 7). Assim, os 

dados referentes a esses capítulos, corroboram os do presente capítulo e parecem indiciar que 

os parabenos podem ser responsáveis por algum grau de infertilidade masculina, tendo em 

conta que outros trabalhos já haviam demonstrado que o stresse oxidativo está associado ao 

dano no DNA de espermatozoides e, consequentemente, a efeitos negativos na fertilidade 

(Kumar et al., 2002). Além disso, outros trabalhos recentes também indicam que o principal 

caminho que leva à quebra do DNA dos espermatozoides é um processo de apoptose 

provavelmente desencadeada por uma deterioração da maturação da cromatina no testículo e 

pelo stresse oxidativo durante o trânsito no trato genital masculino, o que conduz, 

inevitavelmente, à infertilidade (Muratori et al., 2015). A peroxidação lipídica, também 
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registada, é um processo que provoca danos na estrutura e função das células os quais são 

consequências do dano no DNA (Breimer, 1990).  

Os resultados do presente capítulo, demonstram que os parabenos, MP e BP, nas 

concentrações usadas de 100 e 200 mg/Kg de peso corporal/dia, induziram quebras no DNA, 

bem expresso pelo índice de dano o qual foi dependente da dose. Pode, então, concluir-se que 

os parabenos são mediadores no dano do DNA e que algum desse dano pode resultar do 

stresse oxidativo ocorrido em espermatozoides. 

Os resultados obtidos nos ensaios com a enzima de reparação FPG, embora não 

estatisticamente significativos, permitiram confirmar a existência de danos resultantes de 

stresse oxidativo, causado por ROS. 

O ID e frequência de dano são bons indicadores da extensão do dano no DNA e podem 

ser utilizados para estimativas quantitativas no ensaio do cometa, apesar do método manual 

usado (método de análise visual) para a contagem dos cometas poder conter alguma 

imprecisão devido à subjetividade do observador. Assim, seria ideal utilizar software próprio 

para calcular estes e outros parâmetros, como por exemplo o comprimento da cauda e o 

momento da cauda o qual tem mostrado correlação, em outros trabalhos, com o método de 

contagem visual utilizado neste trabalho. Além disso, em estudos futuros deveria avaliar-se a 

durabilidade dos efeitos causados e proceder-se a novos testes nos mesmos animais em idades 

mais avançadas, nas quais as defesas antioxidantes se encontram diminuídas, assim como 

obter uma geração F1 para testar os reais efeitos dos parabenos na fertilidade masculina.
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A toxicidade potencial de parabenos foi já investigada in vitro e in vivo para avaliação 

de possíveis efeitos na saúde em geral. Para Oishi (2002b), a exposição a substâncias 

endócrinas, como é o caso dos parabenos, pode ocasionar complicações na saúde humana, 

sobretudo efeitos relacionados com a saúde reprodutiva. 

Nos nossos estudos in vitro foram utilizadas mitocôndrias isoladas de testículos de rato, 

uma vez que é um organelo habitualmente utilizado em testes de toxicidade, induzida por 

xenobióticos, por ser responsável pela síntese de aproximadamente 95% do ATP celular e, 

por essa razão, um composto que interfira ao nível da fosforilação oxidativa mitocondrial 

desencadeará necessariamente alterações prejudiciais no metabolismo celular (Cadet et al., 

2000). Logo, a disfunção mitocondrial e as suas consequências são mecanismos comuns de 

citotoxicidade para uma vasta gama de produtos químicos e um certo número de condições 

patológicas (Kehrer et al., 1990).  

Assim, para um estudo dos efeitos dos parabenos na saúde reprodutiva, era essencial a 

avaliação da funcionalidade mitocondrial uma vez que esta é de grande importância para a 

capacidade de fertilização dos espermatozoides (Gallon et al., 2006 ). 

Os resultados revelaram que os parabenos, principalmente os de maior comprimento de 

cadeia alquílica, butil (BP) e propilparabeno (PP), diminuíram o potencial de membrana. Este 

facto pode ser devido à diminuição da atividade dos complexos enzimáticos mitocondriais 

pois verificou-se que as atividades da succinato desidrogenase, succinato citocromo c redutase 

e, mais pronunciadamente, a citocromo c oxidase foram efetivamente inibidas. Esta inibição 

promoveu, obrigatoriamente, um decréscimo na eficiência da mitocôndria. A diminuição do 

potencial pode também ser devida ao efeito desacoplador dos parabenos provocado pela sua 

interação com a fração lipídica (Lee e Kim, 1994) favorecida pela estrutura química destes. À 

medida que a hidrofobicidade dos parabenos aumenta, com o aumento do número de carbonos 

da cadeia lateral (Dallinga et al., 2002), maior é a interação com a membrana. Desta forma, os 

parabenos com cadeia alquílica longa podem, mais facilmente, perturbar a estrutura 

organizacional da membrana, interferindo assim com a associação específica lípido-proteína 

(Ricchelli et al., 1999; Colell et al., 2003), o que parece ter sido o caso, pois os parabenos BP 

e PP exerceram uma maior influência em todos os parâmetros estudados. 

A respiração mitocondrial no estado 4 aumentou na presença dos compostos (até 250 

µM), enquanto o estado 3 foi inibido e ambos os efeitos foram dependentes da concentração.  
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Como consequência destes resultados, o ICR (razão estado 3/estado 4) diminuiu na 

presença destes compostos. 

O estado 4 deve-se em grande parte, à permeabilidade da membrana mitocondrial 

interna a protões (“leak a protões”), que permite, apenas, um lento influxo passivo de H
+
 para 

a matriz o qual leva à diminuição do gradiente eletroquímico (Δp) e consequentemente à 

ativação da cadeia respiratória. Como se verificou, os parabenos alteram a permeabilidade da 

membrana o que levou a um aumento da respiração na ausência de ADP exógeno. 

Relativamente ao estado 3, este é devido sobretudo à ativação da cadeia respiratória, na 

presença de ADP exógeno, e à atividade da F1F0-ATPase, com a consequente formação de 

ATP. A diminuição verificada está diretamente relacionada com a diminuição da atividade 

dos complexos respiratórios. Além disso, a respiração desacoplada foi também inibida no 

intervalo de concentrações testadas, apontando assim, para uma diminuição da atividade dos 

complexos II, III ou IV da cadeia respiratória mitocondrial. Também se observou uma 

diminuição na atividade da F1F0-ATPase, na presença de parabenos, tendo este efeito 

inibitório aumentado com o comprimento da cadeia lateral dos parabenos testados. Estes 

dados estão de acordo com os obtidos em trabalhos com algumas espécies bacterianas nas 

quais os parabenos foram responsáveis pela inibição de enzimas como ATPases e 

fosfotransferases (Ma e Marquis, 1996) ou pela rotura nos processos de transporte de 

membrana (Freese et al., 1973). 

Os resultados destes trabalhos estão de acordo com os de Nakagawa e Moldeus (1998b) 

segundo os quais, os parabenos promovem alterações a nível da bioenergética mitocondrial, 

potenciando uma depleção de ATP celular e do “pool” de nucleótidos de adenina, relacionada 

com o potencial de membrana e /ou a fosforilação oxidativa. 

A principal função da mitocôndria é, de facto, a síntese de ATP. No entanto este 

organelo tem outras funções que se interligam, direta ou indiretamente, com a síntese de ATP 

como, por exemplo, a modulação da sinalização pelo cálcio e a sua participação na morte 

celular programada (apoptose) (Yang et al., 1997). 

A mitocôndria regula os níveis de cálcio citoplasmático os quais por sua vez modulam a 

síntese de ATP (Pozzan e Rizzuto, 2000), sendo esta regulação feita em estreita conexão com 

o retículo endoplasmático (RE), da seguinte forma: a mitocôndria é sensível às alterações na 

concentração de cálcio no citoplasma, desencadeadas por libertação de Ca
2+

 do RE nas suas 

proximidades (Rizzuto et al., 1998; Csordas et al., 1999), o cálcio é captado pela mitocôndria 

que, por sua vez, vai modular a síntese de ATP (Pozzan e Rizzuto, 2000). Esta captação de 
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cálcio pela mitocôndria permite-lhe modular a atividade dos canais libertadores de cálcio do 

RE, induzidos por inositol trifosfato (IP) (Jouaville et al., 1995). Ao controlar a atividade 

destes canais, a mitocôndria intervém na dinâmica das oscilações e ondas de cálcio citosólico 

(Landolfi et al., 1998), influenciando indiretamente os processos regulados por sinais de 

cálcio, como a motilidade, secreção, e expressão de genes (Hajnoczky et al., 1999).  

Assim, os resultados aqui apresentados comprovam o anteriormente descrito, pois 

revelam que os parabenos aumentaram a suscetibilidade à abertura do poro de permeabilidade 

transitória mitocondrial (PPTM) induzida pelo cálcio, o que se refletiu no efeito desacoplador 

verificado. Segundo Martins e colaboradores (2008) a despolarização da membrana da 

mitocôndria, está associada à indução da abertura do poro de permeabilidade transitória 

mitocondrial (PPTM), sendo este efeito dependente do comprimento da cadeia alquílica dos 

parabenos, o qual leva a um aumento abrupto na permeabilidade da membrana interna 

(Nakagawa e Moore, 1999) e à total depleção de ATP celular (Zoratti and Szabò, 1995; 

Rosser e Gores, 1995; Maillard, 2002; Soni et al., 2002). De um modo geral, os parabenos 

atuam aumentando a permeabilidade membranar, de acordo com o tamanho do comprimento 

da cadeia lateral (Furr e Russell, 1972). Na verdade, a suscetibilidade à abertura do PPTM, 

induzida pelo Ca
2+

, foi significativamente aumentada na presença do propil e do 

butilparabeno, à semelhança do que acontece com outros compostos classificados como 

xenobióticos.  

Os parabenos de cadeia curta (MP e EP) afetaram pouco a respiração mitocondrial e o 

potencial elétrico da membrana mitocondrial, no entanto promoveram o intumescimento 

mitocondrial induzido pelo cálcio, através da abertura do PPTM. Isto pode significar que estes 

parabenos de cadeia curta ainda que possam afetar o ΔpH não terão influenciando 

significativamente o potencial elétrico (Δψ) (Eklund, 1985). De facto, foi já demonstrado por 

outros autores que os parabenos podem aumentar a permeabilidade membranar neutralizando 

o ΔpH a valores que no entanto permitem manter o Δψ inalterado. Eklund (1980) sugeriu que 

os parabenos podem aumentar de forma seletiva a permeabilidade da membrana a protões, 

mantendo, no entanto, alguma impermeabilidade a outras moléculas com carga. Estes dados 

podem, de alguma forma, justificar os resultados por nós observados no potencial de 

membrana mitocondrial, para os parabenos de cadeia lateral mais curta. 

O estudo in vitro apresentado mostrou que o aumento da suscetibilidade à indução do 

PPTM, juntamente com o decréscimo nas atividades dos complexos da cadeia respiratória 

mitocondrial, pode ser uma das principais causas para a infertilidade masculina associada à 
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presença de parabenos, uma vez que a funcionalidade mitocondrial é de grande importância 

para a capacidade de fertilização dos espermatozoides (Gallon et al., 2006 ), estando, por esse 

motivo, a disfunção mitocondrial intimamente associada à infertilidade masculina (Folgero et 

al., 1993; Donnelly et al., 2000; Piasecka e Kawiak, 2003; Liu et al., 2004; Barroso et al., 

2006). 

Sabe-se que a exposição a químicos ambientais durante o desenvolvimento inicial do 

sistema reprodutivo masculino pode ter, na vida adulta, repercussões extremamente negativas 

na reprodução masculina (Sharpe e Skakkebaek, 2008). O útero adulto poderá estar protegido 

contra a ação de xenoestrogénios (Matsumoto et al., 2007) no entanto, durante o 

desenvolvimento pré-natal, essa proteção não se encontra desenvolvida, pelo que poderá 

haver uma maior suscetibilidade à exposição a este tipo de agentes (Rubin et al., 2006). 

Considerando que os parabenos são contaminantes ambientais, e agentes de desregulação 

endócrina, os quais podem passar a barreira sangue-placenta (Frederiksen et al., 2008).e já 

foram detetados em placentas humanas (Jimenez-Diaz et al., 2011) decidiu-se avaliar os 

efeitos da exposição de ratos a estes compostos, durante a fase intrauterina. Neste estudo in 

vivo avaliaram-se os efeitos dos parabenos na bioenergética mitocondrial dos testículos e nos 

parâmetros do stresse oxidativo nestes e noutros órgãos da geração F1 masculina. 

Os resultados destes trabalho revelaram, uma diminuição na respiração em estado 4 e do 

potencial de membrana, em especial para o butilparabeno, à semelhança do que ocorreu nos 

ensaios in vitro. Porém, ao contrário do que ocorreu noutros ensaios, não se registou alteração 

significativa no estado 3, no trabalho desenvolvido coma geração F1, mas o aumento 

observado na respiração em estado 4 conjuntamente com a diminuição do potencial de 

membrana mitocondrial () são indicadores claros de uma maior permeabilidade a protões 

(Nicholls e Ferguson, 2002). Este resultado sugere que os parabenos interferem na 

permeabilidade da membrana mitocondrial interna, aumentando a sua condutância a protões, 

como já se havia verificado nos ensaios in vitro, nos quais os parabenos aumentaram a 

suscetibilidade à abertura do poro de permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM) 

induzida por cálcio. Assim, ainda que a avaliação da atividade enzimática dos complexos 

respiratórios I e IV não tenha apresentado qualquer alteração significativa, um aumento na 

permeabilidade na membrana interna conduziu à diminuição do potencial, denunciando o 

efeito desacoplador destes compostos que pode repercutir-se na disponibilidade celular de 

ATP, como já referido anteriormente. 
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Verificámos que a atividade da citrato sintase sofreu uma diminuição para todos os 

grupos expostos aos parabenos (MP e BP) ainda que esta diminuição só seja significativa para 

o grupo tratado com 200 mg/kg de peso corporal/dia de butilparabeno. Estes resultados 

podem indicar uma diminuição na mitogénese nestas células (Park et al., 2012), o que terá 

implicações importantes na capacidade reprodutora destes animais ou então que a atividade 

desta enzima é inibida o que também terá consequências ao nível da energia disponível para a 

célula, pois significa uma inibição do ciclo de Krebs, e, consequentemente, uma diminuição 

de substratos respiratórios. 

No estudo in vivo (ratos em fase intrauterina), os parabenos induziram uma inibição na 

atividade dos complexos enzimáticos da cadeia respiratória, de uma forma menos intensa do 

que nos ensaios in vitro. Estas diferenças nos resultados podem de alguma forma ser 

interpretados como uma proteção do útero adulto contra a ação de xenoestrogénios 

(Matsumoto et al., 2007) e/ou o resultado do metabolismo dos parabenos o que levará a uma 

atenuação dos seus efeitos. Ainda assim, os dados obtidos indicam que, provavelmente, uma 

parte dos parabenos injetados escapam à ação de esterases existentes no plasma destes 

animais, acabando por atravessar a placenta exercer efeitos negativos nos embriões e fetos. 

Esta situação poderá verificar-se no caso do Homem, mas com efeitos mais pronunciados, 

uma vez que o plasma sanguíneo humano não contém algumas das esterases, como as 

carboxilesterases, que existem no plasma do rato (Li et al., 2005). 

Os resultados dos dois trabalhos, in vitro (capítulo 6) e in vivo (capítulo 7), revelam 

efeitos adversos no que diz respeito à bioenergética mitocondrial. Entre eles destaca-se o 

efeito desacoplador dos parabenos, principalmente os de cadeia de maior comprimento, ao 

nível da membrana interna mitocondrial. A alteração da permeabilidade membranar trará 

várias consequências, entre elas a diminuição do conteúdo em ATP que desencadeará 

alterações metabólicas diversas, incluindo alterações na conformação da membrana 

plasmática, uma vez que é necessário ATP na polimerização de microtúbulos e 

microfilamentos, que estão envolvidos nas interações entre o citoesqueleto e esta membrana 

(Nicotera et al., 1992), o transporte de cálcio para o retículo endoplasmático, o qual é um 

processo que requer energia (Nakagawa e Moldeus, 1998b), e, necessariamente, a motilidade 

dos espermatozóides, essencial à fertilização do óvulo. 

 As mitocôndrias também estão envolvidas na produção de estrogénio e testosterona, 

síntese de hemoglobina, e têm um papel importante no metabolismo do colesterol (Dykens e 

Will, 2007). Foi demonstrado que o butilparabeno consegue aumentar a produção de 
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progesterona, interferindo com o transporte de colesterol para a mitocôndria, e, 

consequentemente com a esteroidogénese (Taxvig et al., 2008c). Deste modo, um mau 

funcionamento da mitocôndria comprometerá a saúde reprodutiva dos animais incluindo o 

Homem. Alguns estudos demonstraram que, em ratos, alguns dos parabenos provocavam uma 

redução dos níveis de testosterona assim como da produção de espermatozoides (Oishi, , 

2001, 2002a; Golden et al., 2005; Zhang et al., 2014) os quais são regulados pelas hormonas 

anteriormente referidas. 

Relativamente à massa dos órgãos da geração F1 masculina, registou-se uma 

diminuição nas vesículas seminais, à semelhança do que ocorreu nos trabalhos desenvolvidos 

por kang e colaboradores (2002), e nos testículos o que corrobora os resultados de Zhang e 

colaboradores (2014). No entanto, os parabenos não promoveram qualquer alteração 

estatisticamente significativa na massa do fígado e do coração, porém, os rins parecem ser 

afetados pelo metil e butilparabeno. Estes resultados são semelhantes aos obtidos no nosso 

estudo em que os animais foram expostos aos parabenos através de injeção intradérmica. As 

diferenças observadas estão relacionadas com o grau de aumento ou diminuição da massa dos 

órgãos afetados, tendo-se observado maior diferença (relativamente ao controlo) nos animais 

expostos através de injeção intradérmica (capítulo 8), como é o caso do fígado, no qual se 

registou um aumento, estatisticamente significativo, quando comparado com o grupo 

controlo. Na globalidade os órgão dos animais expostos diretamente aos parabenos foram 

mais intensamente afetados o que poderá indicar algum grau de proteção materna (capítulo 7). 

Em ambos os trabalhos o rim foi mais afetado do que o fígado. Sabe-se que estes são os 

principais órgãos em que ocorre o metabolismo dos parabenos. Alguns dados revelam que os 

parabenos podem apresentar-se mais tóxicos no rim, pois os conjugados GSH-HQ, resultantes 

de processos de stresse oxidativo provocado por estes compostos, são transformados no 

fígado em metabolitos de benzeno, fenol e HQ e estes são nefrotóxicos (Lau et al., 1988; 

Bolton et al., 2000), podendo, alegadamente, aumentar a sua citotoxicidade, após clivagem do 

grupo glutationil por enzimas -glutamil-transpeptidase, presentes nas células epiteliais dos 

túbulos proximais renais (Monks e Lau, 1987; Lau et al., 1988). De facto, os nossos 

resultados comprovam que os parabenos exercem efeito no stresse oxidativo, uma vez que 

todos os órgãos analisados apresentaram um aumento no conteúdo em hidroperóxidos, em 

especial no grupo tratado com Butil_200. É sabido que os hidroperóxidos indicam dano 

precoce por radicais livres e outras espécies reativas de oxigénio (ROS) em lípidos 
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(Rahmanto et al., 2010; Grintzalis et al., 2013) desta forma, os nossos resultados revelam 

danos nas membranas que, como se sabe são constituídas fundamentalmente por fosfolípidos. 

O aumento verificado na atividade da GST, uma enzima essencial à desintoxicação 

celular promovida por poluentes ambientais e agentes quimioterápicos, e à inativação de 

aldeídos insaturados α e β, quinonas, epóxidos e hidroperóxidos formados como metabolitos 

secundários do stresse oxidativo (Hayes e Strange, 2000), poderá ter sido a resposta ao efeito 

tóxico promovido pelos parabenos neste órgão.  

Os parabenos afetaram a atividade das enzimas, envolvidas nos mecanismos de 

proteção ao stresse oxidativo, dos vários órgãos analisados da geração F1, mas com diferentes 

intensidades. Os testículos e as vesículas seminais (órgãos reprodutores) foram os únicos em 

que todas as atividades enzimáticas sofreram alterações relativamente ao grupo controlo, 

apresentando-se mais suscetíveis à exposição aos parabenos (metil e butil). Relativamente aos 

testículos, ocorreu um aumento da atividade da SOD, provavelmente como resultado do 

possível aumento de radicais superóxido produzidos pela mitocôndria, já que os parabenos 

aumentaram a velocidade da respiração em estado 4, o que pode ter conduzido a uma maior 

produção destas espécies reativas de oxigénio, à semelhança do que se verificou noutros 

trabalhos em que se utilizou N-nitrosodietilamina  (NDEA), compostos indutores de stresse 

oxidativo e cancro (Bansal et al., 2000). O aumento da atividade desta enzima conduz a um 

aumento da produção de peróxido de hidrogénio (H2O2) o que pode aumentar a atividade da 

(CAT), uma vez que esta enzima utiliza H2O2 como substrato, o que de facto se verificou. No 

entanto, a catalase requer o bom funcionamento da glutationa peroxidase (GPX) a qual 

depende do bom funcionamento da GR e, consequentemente, dos cofatores GSH e NADPH e 

também de glucose 6-fosfato, para garantir proteção contra a peroxidação lipídica (Aitken e 

Roman, 2008b). Os nossos resultados revelam que os parabenos induziram peroxidação 

lipídica, ainda que tivesse ocorrido um aumento da atividade da CAT. Isto pode dever-se ao 

facto de ter ocorrido uma diminuição na atividade da citrato sintase, responsável por uma das 

primeiras reações do ciclo de Krebs, o que pode ter condicionado a disponibilidade do cofator 

NADPH, essencial ao funcionamento da GR e GPX, e, desta forma, o aumento observado na 

atividade da CAT não terá sido suficiente para eliminar todo o H2O2 produzido em excesso. 

Além disso as atividades da GR e da GST diminuíram, e, sendo a GR essencial ao equilíbrio 

redox do meio intracelular, este resultado poderá por si justificar os danos oxidativos 

observados neste órgão reprodutor. A peroxidação lipídica ocorrida neste órgão pode ser 

também o reflexo do stresse oxidativo sofrido pelos espermatozoides, uma vez que estes são 
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especialmente sensíveis às espécies reativas de oxigénio (ROS), pois a sua membrana 

plasmática é rica em ácidos gordos polinsaturados (Lanzafame et al., 2009) e o seu citoplasma 

contém baixas concentrações de enzimas antioxidantes (de Lamirande e Gagnon, 1995). 

Aliás, não só nas células em geral dos testículos, como também nas mitocôndrias isoladas dos 

mesmos ocorreu peroxidação lipídica. Este é certamente um resultado relevante e preocupante 

quanto à utilização de parabenos, pois o aumento da peroxidação lipídica da membrana 

plasmática dos espermatozoides pode provocar a sua alteração física, em termos de fluidez, 

que poderá impor alterações no metabolismo, na reatividade da reação acrossómica, na 

capacidade do espermatozóide para fecundar o oócito, na concentração, na motilidade e na 

morfologia (Ebisch et al., 2006) em suma, na capacidade reprodutora masculina. 

Nas vesículas seminais ocorreu um aumento da atividade da SOD, mas uma diminuição 

da CAT, GR e GST, o que pode resultar numa acumulação de aniões superóxido, conduzindo 

a um efeito tóxico que se refletiu na diminuição da massa destes órgãos nos ratos expostos 

durante a gestação e nos ratos adultos expostos diretamente através de injeção intradérmica. 

No fígado a atividade da CAT e da GR diminuíram o que indicia, também, um desequilíbrio 

nas defesas antioxidantes da célula, uma menor capacidade para eliminar o H2O2, o que se 

comprova pelo aumento na peroxidação lipídica. 

De um modo geral, o sistema glutationa é responsável pela desintoxicação de 

compostos cuja solubilidade em água seja reduzida, e existe uma estreita interação entre os 

seus componentes na proteção das células. No caso dos parabenos a hidrossolubilidade é 

inversamente proporcional ao comprimento da cadeia alquílica, pelo que este sistema, na 

presença de parabenos deveria aumentar a sua atividade no sentido de eliminar esses 

compostos. Verifica-se no entanto que a atividade da GST diminuiu em quase todos os 

órgãos, embora, em alguns, de modo não estatisticamente significativo.  

A diminuição da GST registada, pode implicar uma menor proteção dos componentes 

celulares como o DNA, as proteínas e os lípidos, uma vez que esta enzima está implicada na 

conjugação de GSH com várias substâncias, protegendo, desse modo, as macromoléculas 

referidas (Andonian e Hermo, 2003). No coração ocorreu uma diminuição, bastante acentuada 

da atividade da GST nos grupos tratados com butilparabeno, a qual foi estatisticamente 

significativa, relativamente ao grupo controlo. Sendo a GST uma enzima essencial à 

desintoxicação celular prevê-se que a longo prazo, poderá acarretar danos sérios neste órgão. 

Também se verificou uma tendência na diminuição da razão GSH/GSSG nas vesículas e nos 

testículos, e de um modo estatisticamente significativo no fígado, nos grupos tratados com 
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metil_200 e butil_100 e 200. Esta diminuição da razão GSH/GSSG ocorrida nos testículos, 

pode comprometer a função e viabilidade dos espermatozoides, uma vez que usam GSH 

exógeno para manter a competência funcional ao nível da motilidade, vitalidade, capacidade 

de ligação ao oócito e de fertilização durante a exposição a H2O2 e a produtos da peroxidação 

lipídica (Hemachand e Shaha, 2003). 

No trabalho experimental apresentado no capítulo 8, avaliámos os efeitos dos parabenos 

metil e butil no que se refere ao stresse oxidativo, nos testículos de ratos sexualmente 

maduros, e sujeitos a injecção intradérmica durante 10 dias. As doses diárias de parabenos 

foram as mesmas a que a geração F1 esteve exposta durante a gestação 100 e 200 mg/Kg de 

peso corporal (capítulo 7).  

A análise dos resultados obtidos no trabalho realizado com os ratos adultos (capítulo 8) 

sugere a mesma tendência verificada para a geração F1 (capítulo 7) quer em relação à 

peroxidação lipídica quer no que se refere às atividades dos componentes das defesas 

antioxidantes. Assim, à semelhança do que ocorreu na geração F1, regista-se também nestes 

animais, submetidos a injeção subcutânea, um aumento estatisticamente significativo na 

concentração de hidroperóxidos nos grupos tratados com butilparabeno ocorrendo, assim, 

peroxidação lipídica. A este efeito, o sistema antioxidante respondeu aumentando a atividade 

da SOD no sentido de eliminar aniões radicais superóxido, com a consequente produção de 

peróxido de hidrogénio, e consequente aumento da atividade da CAT. No entanto, a atividade 

da GR diminuiu, ficando, deste modo comprometida a proteção contra a peroxidação lipídica 

(Aitken e Roman, 2008b) como se havia verificado nos ensaios para a geração F1. Registou-

se, igualmente, uma diminuição da atividade da GST o que provavelmente acarretará as 

consequências já referidas anteriormente. Também se registou uma diminuição da razão 

GSH/GSSG provavelmente devido à redução da actividade da GR a qual catalisa a redução da 

glutationa dissulfeto (GSSG) em GSH (Aitken e Roman, 2008a). 

Neste trabalho experimental (capítulo 8) avaliou-se também o efeito dos parabenos, 

metil e butil a nível do DNA dos espermatozoides pelo ensaio do cometa. Este ensaio é uma 

técnica fluorescente visual em que se avalia a rutura das cadeias de DNA em células 

individuais. Tem sido utilizado para avaliação dos danos no DNA em células somáticas 

(McKelvey-Martin et al., 1993), mas foi adaptado para a medição de ruturas no DNA do 

espermatozoide humano (Singh et al., 1989). Além do ensaio do cometa alcalino tradicional 

utilizámos a versão do ensaio do cometa modificado-formamidopirimidina DNA-glicosilase 
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(FPG) avaliando, assim, simultaneamente, o dano global no DNA e o dano resultante de 

processos oxidativos (Collins, 2005).  

Os parabenos causam ROS e estas causam danos oxidativos no DNA nuclear e 

mitocondrial. Os seus alvos são, preferencialmente, bases azotadas e açúcares, originando-se 

quebras de cadeia simples e duplas. Conjuntamente, pode ocorrer a formação de lesões, do 

tipo apurínicas/apirimidínicas e ligações cruzadas do tipo DNA-proteínas, que bloqueiam a 

replicação do DNA (Cabiscol et al., 2000). Por vezes, os sistemas de reparação do DNA não 

são capazes de regenerar de imediato estas biomoléculas e as lesões permanecem, razão pela 

qual a ação das espécies reativas é considerada mutagénica. As mutações e outros danos no 

DNA (Host et al., 1999; Brovko et al., 2009; Venkatesh et al., 2009), assim como defeitos nas 

enzimas metabólicas (Tasaki et al., 2013), o stresse oxidativo e as espécies reativas de 

oxigénio desempenham um papel fundamental na etiologia e disfunção do espermatozoide e 

infertilidade masculina (Cummins et al., 1994; Venkatesh et al., 2009; Kefer et al., 2009; 

Shah e Verma, 2012a).  

Entre as espécies reativas de oxigénio, o radical hidroxilo (HO
•
) é dos mais reativos e os 

seus principais alvos são o DNA, provocando a modificação de purinas em pirimidinas e 

quebra nas cadeias desta biomolécula (Said et al., 2005), originando, ainda, peroxidação 

lipídica nas membranas celulares (Lanzafame et al., 2009). Para além do 
•
OH também o 

peróxido de hidrogénio (H2O2) está intimamente associado aos danos ocorridos nos 

espermatozoides, os quais incluem perda de motilidade (Aitken e Baker, 2006). Acresce ainda 

o facto de os espermatozoides também produzirem ROS. A geração excessiva de ROS pode 

subjugar o sistema intracelular de defesa antioxidante do espermatozoide, que é fraco, devido 

à escassez de citoplasma, tornando-o susceptível ao stresse oxidativo. O radical produzido em 

maior quantidade pelo espermatozoide é o superóxido o qual pode gerar peróxido de 

hidrogénio por ação da (SOD) ou por reação espontânea (Lanzafame et al., 2009).  

A SOD é uma enzima importantíssima para os espermatozoides, eliminando o anião 

superóxido quer este seja intracelular quer seja extracelular ajudando assim a prevenir a 

peroxidação lipídica da membrana plasmática (Lanzafame et al., 2009). Também previne a 

capacitação e hiperativação prematuras induzida pelos radicais superóxidos antes da 

ejaculação (de Lamirande e Gagnon, 1995). Dada a importância da SOD para os 

espermatozóides os testículos têm não só as formas convencionais citoplasmáticas (Cu/Zn) e 

mitocondriais (Fe/Mn) como também uma forma extracelular pouco convencional, SOD-Ex 

produzida nas células de Sertoli (Aitken e Roman, 2008a). 
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Os nossos resultados revelam um incremento na atividade da SOD e da CAT, mas 

apesar disso ocorreu uma diminuição estatisticamente significativa nas atividades da GST, da 

GR e da razão GSH/GSSG, o que pode significar que as ROS que eventualmente foram 

geradas, possam não ser totalmente eliminadas. Na realidade, o aumento da atividade de 

algumas das enzimas não foi suficiente para impedir os danos no DNA dos espermatozóides, 

que apesar de terem sistemas de defesa contra o dano (o empacotamento do DNA e o sistema 

antioxidante) não foram suficientes para impedir danos que podem ser quebras duplas e 

simples nas cadeias de DNA, as quais têm sido associadas a distúrbios gerados por stresse 

oxidativo (Makker et al., 2009a).  

Como já foi referido, a GST é uma enzima essencial à proteção do DNA (Andonian e 

Hermo, 2003), assim, tendo a sua atividade diminuído significativamente, é natural que o 

DNA tenha perdido alguma proteção, o que de facto se comprova com os ensaios realizados 

com incubação com FPG, os quais indicam dano oxidativo no DNA. Outros trabalhos já 

haviam demonstrado que os parabenos produzem efeitos tóxicos nos ácidos nucleicos, a nível 

da síntese de RNA e de DNA das bactérias Escherichia coli e Bacillus subtilis (Nes e Eklund, 

1983). O MP, por exemplo, pode provocar efeitos adversos na pele associados a danos no 

DNA e carcinogénese através da ativação combinada de irradiação solar e de esterases 

(Okamoto et al., 2008). 

O bom funcionamento da mitocôndria é essencial para a produção de espermatozoides 

viáveis (Ruiz-Pesini et al., 2000; Jansen e Burton, 2004), de tal modo que, deficiências neste 

organelo estão normalmente associadas a uma geração excessiva de ROS no sémen, o que 

tem sido correlacionado com o reduzido potencial de fertilização e alteração do metabolismo, 

morfologia e motilidade do espermatozoide (Shiva et al., 2011).  

No tecido testicular da geração F1 exposta durante a gestação (capítulo7), ocorreu 

peroxidação lipídica ao nível da mitocôndria assim como diminuição do potencial de 

membrana. Também se verificou toxicidade ao nível das vesículas seminais como 

consequência do stresse oxidativo. No trabalho in vitro aqui apresentado, verificou-se que os 

parabenos afetaram algumas das enzimas da cadeia respiratória de células, induziram a 

abertura do poro de permeabilidade transitória mitocondrial (PPTM), desacoplaram a 

respiração e, consequentemente, afetaram a produção de ATP. Estes resultados estão em 

consonância com os obtidos por Vad e colaboradores (2008) segundo os quais o etilparabeno 

(menos tóxico do que o butilparabeno) originou formação de ROS e toxicidade mitocondrial.  
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Estes efeitos nas mitocôndrias podem ter consequências graves nos órgãos reprodutores 

e células germinativas, para além das já apontadas anteriormente, uma vez que este organelo 

tem um papel ativo no processo de morte celular programada, por intermédio da libertação de 

fatores apoptóticos e da produção do ATP necessário aos acontecimentos apoptóticos 

dependentes de energia, como, por exemplo, ativação das caspases (Green e Reed, 1998; Joza 

et al., 2001). Um inadequado fornecimento de ATP pode alterar a morte apoptótica para 

morte necrótica (Szalai et al., 1999). Os nossos resultados revelam a formação de ROS as 

quais podem ter promovido a disrupção da membrana mitocondrial com eventual libertação 

de citocromo c e consequentemente indução da cascata de caspases (Agarwal e Prabakaran, 

2005). Deste modo uma deficiência na produção de ATP e geração de ROS podem afetar não 

só a motilidade dos espermatozóides como provocar-lhe necrose, levando à diminuição na sua 

produção e concentração no líquido seminal, facto que se tem verificado em trabalhos nos 

quais se administrou butilparabeno a ratinhos (Oishi, 2002a), embora não se tenha apontado o 

mecanismo de ação dos parabenos que produziu tal efeito. 

No nosso trabalho em que os ratos foram submetidos à injeção subcutânea de parabenos 

(capítulo 8) ocorreu perturbação nas células de testículos ao nível das defesas antioxidantes, e 

danos no DNA, estes e outros dados obtidos nos restantes trabalhos apontam no seu conjunto 

para o facto de os parabenos afetarem a viabilidade dos espermatozóides, e, 

consequentemente, a fertilidade masculina.    
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Os parabenos são substâncias químicas que reúnem determinadas características químicas 

físicas e biológicas que os tornaram nos conservantes mais utilizados em quase todo o tipo de 

indústrias em todo o mundo. Por esse motivo a exposição a estes compostos é diária e pelas 

mais diversas vias. Apesar de a sua toxicidade ser considerada, geralmente, baixa, vários 

testes in vitro e in vivo em animais têm revelado efeitos adversos que se podem refletir a 

vários níveis na saúde humana. 

O dano mitocondrial causado pelos parabenos manifestou-se através da diminuição do 

ICR, diminuição do potencial de membrana tanto in vitro como in vivo, o qual pode ter sido 

uma consequência da alteração da permeabilidade seletiva da membrana, e concomitante 

efeito desacoplador da fosforilação oxidativa. A diminuição do potencial de membrana 

resultou da interferência dos parabenos na atividade dos complexos enzimáticos da cadeia 

transportadora de eletrões. Estas alterações, e, em particular a diminuição da atividade da 

enzima citrato sintase poderá traduzir-se numa menor eficiência da mitocôndria, o que poderá 

comprometer as vias metabólicas dependentes do consumo de ATP. Esta alteração no 

metabolismo teve consequências a nível da massa dos órgãos reprodutores como os testículos 

e as vesículas seminais, podendo implicar alguma interferência na sua fisiologia. 

Por outro lado, as alterações nos complexos respiratórios promovem um aumento na 

produção de espécies reativas de oxigénio que, adicionadas às que o metabolismo celular 

produz, contribuem para a ocorrência de stresse oxidativo, evidenciado por alterações nas 

atividades das enzimas superóxido dismutase, catalase, glutationa redutase, e a nível da 

peroxidação lipídica.  

Os parabenos utilizados, metilparabeno e butilparabeno, causaram dano no DNA das 

células germinativas masculinas. Este dano resultou, pelo menos em parte, do stresse 

oxidativo. Assim, tanto os danos provocados pelos parabenos na mitocôndria como no DNA 

estão associados ao aumento do stresse oxidativo, sendo estes danos dependentes da dose e do 

parebeno. O butilparabeno, mais lipofílico do que o metilparabeno, induziu uma maior 

extensão de danos. 

A mitocôndria poderá ser o principal elo de ligação entre os efeitos tóxicos dos 

parabenos e a disfunção reprodutora masculina, quer por ação direta destes compostos quer 

por intermédio do aumento da produção de espécies reativas de oxigénio. Em suma, conclui-

se que os parabenos têm potencialidade citotóxica mediada por dano nas mitocôndrias e no 

DNA. Estes danos poderão afetar o metabolismo e contribuir para a disfunção reprodutora 
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masculina. Estas funções poderão ser afetadas tanto pela exposição a parabenos durante a fase 

intra-uterina como na vida adulta. 

No entanto, devemos ter em consideração que a população não está exposta a parabenos 

por injeção intradérmica, mas, principalmente, por via oral e por aplicação dérmica o que 

poderá levar a uma atenuação dos efeitos dos parabenos pela ação de enzimas envolvidas no 

seu metabolismo. Porém, qualquer risco para a saúde associado aos parabenos estará 

relacionado com a exposição sistémica do organismo a estes compostos. Por outro lado, neste 

trabalho não foram considerados os efeitos sinérgicos e antagonistas dos parabenos. Tendo 

em conta o facto de que os seres humanos são simultaneamente expostos a um grande número 

de poluentes ambientais, os possíveis efeitos sinérgicos ou antagonistas entre os vários 

compostos químicos e os parabenos poderão resultar em consequências adversas, 

provavelmente mais graves do que as observadas neste trabalho.  

Outro fator a ter em consideração é o período de exposição. O ser humano é exposto a 

parabenos não apenas durante um curto período de tempo, mas desde a fase intra-uterina e ao 

longo da vida, o que leva a pensar que, embora as doses diárias utilizadas neste trabalho sejam 

superiores às que o organismo humano está exposto diariamente, os efeitos poderão ser 

bastante adversos se considerarmos a hipótese de ocorrer acumulação destes compostos no 

organismo quando as exposições são crónicas. Assim, estes fatores deverão ser considerados 

em futuros estudos toxicológicos.  

Além disso, para comprovar, de facto, as implicações da exposição em período intra-

uterino na reprodução, será necessário realizar ensaios nas mesmas condições, de modo a 

obter uma geração F2 e proceder nesta ao estudo do stresse oxidativo e da bioenergética 

mitocondrial, para concluir, também, sobre o potencial toxicológico destas substâncias ao 

longo das gerações. Relativamente ao estudo em que se expuseram os animais à injecção 

subcutânea, deveria obter-se uma F1 e proceder de igual modo ao estudo de parâmetros do 

stresse oxidativo e do DNA. Adicionalmente deveria proceder-se à análise genética dos 

espermatozóides a fim de detetar possíveis mutações e poder concluir-se sobre os reais efeitos 

dos parabenos a nível do DNA. 

Assim, somos de opinião que deve manter-se a necessária atenção quanto à utilização 

dos diversos produtos, incluindo alimentos, que contêm parabenos por forma a evitar-se uma 

exposição excessiva e cruzada, até que mais estudos permitam esclarecer algumas das 

questões ainda em aberto. 
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