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Resumo 

O DNA é uma molécula suscetível a danos induzidos por fontes exógenas e/ ou 

endógenas. Sendo o das células espermáticas particularmente vulnerável a danos resultantes da 

exposição a agentes ambientais e estilos de vida que podem levar à produção excessiva de 

espécies reativas de oxigénio, entre outros, levando a um aumento de infertilidade. O objetivo 

deste estudo foi avaliar, in vitro, os danos do DNA de células espermáticas expostas a vários 

agentes a que os indivíduos do sexo masculino, em idade de reprodução, estão expostos. 

Agentes esses escolhidos com base num questionário online de forma a estimar quais os 

diferentes estilos de vida e a que agentes genotóxicos este grupo populacional (n=158) está 

normalmente exposto. Através dos inquéritos, constatou-se que a maioria dos indivíduos reside 

em áreas urbanas, consome 4 a 14 porções de frutas e legumes por semana, alimentos com 

cafeína, bebidas alcoólicas apenas em momentos de convívio, não toma suplementos 

vitamínicos, não fuma, pratica desporto e são utilizadores frequentes de telemóveis.  Com base 

nestes resultados, realizou-se o ensaio do cometa in vitro, em células espermáticas sujeitas aos 

tratamentos in gel, de um indivíduo saudável com baixo nível de dano basal. Dos vários ensaios 

que existem para detetar danos no DNA, utilizou-se o ensaio do cometa, por ser uma técnica 

rápida, simples e sensível, e que permite detetar roturas de cadeia simples e dupla, sítios alcali-

lábeis, bem como outros tipos de dano.  As células foram expostas aos seguintes tratamentos: 

café (5 e 10 min); gases de escape de motor a gasolina (10 e 20 min); herbicida Roundup® (25 

mg/ L e 50 mg/ L); fumo do tabaco (10 e 20 min); telemóvel em chamada (10 e 20 min); 

suplemento de vitamina C (5 e 10 min) seguido de H2O2 (5 min), sumo de kiwi fresco (5 e 10 

min) seguido de H2O2 (5 min) e UVC (1 J/ m2), além dos respetivos controlos (células sem 

tratamento e células expostas a H2O2 (1 mM)).  O estudo realizou-se em triplicado, com células 

do mesmo indivíduo, separadas no tempo por um mês. Os resultados mostraram que os danos 

no DNA, aquando da exposição das células espermáticas ao café, aos gases de escape de motor 

a gasolina, ao Roundup®, ao tabaco, às radiações de telemóveis e UVC, foram 

significativamente maiores do que os danos detetados no controlo. Por outro lado, quando 

expostas as células ao kiwi e H2O2, observou-se uma redução estatisticamente significativa 

relativamente ao controlo positivo. Quando expostas à vitamina C (5 min) e H2O2 apresentaram 

danos semelhantes ao controlo positivo, contudo, o dano do DNA dos espermatozoides 

diminuiu significativamente (p<0,01), relativamente ao controlo positivo, no tratamento com 

duração de 10 min. Assim, concluiu-se que, enquanto, o café, os gases de escape, o Roundup®, 
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o tabaco, as radiações de telemóvel e as radiações UVC apresentaram aumento de dano

relativamente ao controlo, destacando-se sobretudo o Roundup® e as radiações do telemóvel, 

por sua vez o Kiwi e o suplemento de vitamina C indicam uma ação protetora sobre os danos 

no DNA espermático. Embora estes resultados sejam in vitro, são indicativos dos danos a que 

as células estão expostas in vivo, e como tal mimetizam efeitos de comportamentos e estilos de 

vida que contribuem para o atual aumento da infertilidade masculina. 

Palavras-chave: genotoxicidade; espermatozoides; ensaio do cometa; danos no DNA 
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Abstract 

DNA is a molecule susceptible to damage induced by exogenous and/ or endogenous 

sources. Sperm cells are particularly vulnerable to damage resulting from exposure to 

environmental agents and lifestyles that may lead to the overproduction of reactive oxygen 

species, among others, leading to an increase in infertility. The objective of this study was to 

evaluate, in vitro, DNA damage of sperm cells exposed to various agents to which males of 

reproductive age are exposed. Agents that are chosen based on an online questionnaire in order 

to estimate the different lifestyles and to which genotoxic agents this population group (n= 158) 

is normally exposed. Through surveys, it has been found that most individuals live in urban 

areas, consume 4 to 14 servings of fruits and vegetables per week, caffeinated foods, alcoholic 

drinks only during times of conviviality, do not take vitamin supplements, do not smoke, 

practice and are frequent users of mobile phones. Based on these results, the in vitro comet 

assay was carried out on sperm cells subjected to the in gel treatments of a healthy individual 

with a low level of basal damage. From the various tests to detect DNA damage, the comet 

assay was used as a fast, simple and sensitive technique, which allows detecting single and 

double-strand breaks, alkaline-labile sites, and other types of DNA. damage. Cells were 

exposed to the following treatments: coffee (5 and 10 min); gasoline exhaust gas (10 and 20 

min); Roundup® herbicide (25 mg/ L and 50 mg/ L); tobacco smoke (10 and 20 min); mobile 

phone on call (10 and 20 min); vitamin C supplement (5 and 10 min) followed by H2O2 (5 min), 

fresh kiwi juice (5 and 10 min) followed by H2O2 (5 min) and UVC (1 J/ m2), in addition to the 

respective controls without treatment and cells exposed to H2O2 (1 mM)). The study was 

performed in triplicate, with cells from the same subject, separated in time by one month. The 

results showed that DNA damage, when exposed to sperm cells in coffee, gasoline exhaust 

fumes, Roundup®, tobacco, mobile phone radiations and UVC, was significantly higher than 

the damage detected in the control. On the other hand, when the cells were exposed to kiwi and 

H2O2, a statistically significant reduction was observed relative to the positive control. When 

exposed to vitamin C (5 min) and H2O2 showed similar damage to the positive control, however, 

sperm DNA damage significantly decreased (p< 0.01), relative to the positive control, in 

treatment with duration 10 min. Thus, it was concluded that, while coffee, exhaust, Roundup®, 

tobacco, mobile phone radiations and UVC radiations showed an increase in damage compared 

to control, especially Roundup® and mobile phone, Kiwi and vitamin C supplement in turn 
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indicate a protective action on sperm DNA damage. Although these results are in vitro, they 

are indicative of the damage to which the cells are exposed in vivo, and as such they mimic 

effects of behavior and lifestyles that contribute to the current increase in male infertility. 

Keywords: genotoxicity; spermatozoa; comet assay; DNA damage 
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1. Introdução

1.1. Espermatogénese 

A espermatogénese é um processo complexo, altamente dinâmico e metabolicamente 

ativo, que origina os espermatozoides. Ocorre no lúmen dos túbulos seminíferos e estima-se 

que em humanos tenha uma duração superior a 70 dias (Amann, 2008; Hess & de Franca, 2009; 

Hess, 1999; Holstein et al., 2003; Huleihel & Lunenfeld, 2004; Sharpe, 1994). E esta 

compreende 3 fases: mitótica (replicativa), meiótica e pós-meiótica (espermiogénese) (Gan et 

al., 2013; Godde & Ura, 2009; Paul et al., 2008), sendo regulada hormonalmente, através de 

um circuito de feedback negativo, envolvendo o hipotálamo, a hipófise e o testículo, assegurada 

pela testosterona que, quando está em níveis baixos, leva à diminuição da produção de esperma 

(Aitken & West, 1990; Beal et al., 2017; Chang et al., 1988; Russell, 1990; Sharpe, 1994).  

Como a espermatogénese é um processo complexo e com uma duração relativamente 

longa, em qualquer estágio deste processo, o DNA dos espermatozoides e a cromatina podem 

ser suscetíveis de sofrer alterações (Gan et al., 2013; Godde & Ura, 2009), pelo que vários 

fatores podem levar à interrupção, parcial ou completa, da espermatogénese, pois levam à 

produção de espermatozoides defeituosos, como é o caso do stresse oxidativo, do aumento da 

temperatura escrotal, de desequilíbrios nutricionais e hormonais, e de efeitos adversos de 

radiações (por exemplos, as ionizantes) e de fármacos (Durairajanayagam et al., 2015). A 

espermatogénese, sobretudo a diferenciação e maturação dos espermatócitos e espermatídeos, 

é sensível à temperatura (Chowdhury & Steinberger, 1970; Thonneau et al., 1998) ocorrendo 

em humanos, idealmente, 2 a 4 ºC abaixo da temperatura corporal (Mieusset & Bujan, 1995). 

1.2. Líquido Espermático 

Os espermatozoides são células haploides móveis, terminalmente diferenciadas 

(Babcock et al., 1983; Kwitny et al., 2010), e altamente especializadas e polarizadas (Carrell, 

2008),  carecem de sistemas de defesa antioxidante e mecanismos de reparação do DNA, o que 

os torna sensíveis e vulneráveis, podendo facilmente ser perturbados pela exposição a 

xenobióticos (Aitken et al., 2004; Lacaze et al., 2010; Lee & Steinert, 2003; Lewis & Ford, 
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2012; Lewis & Galloway, 2009; Raphael et al., 2014), pois têm o espaço citosólico limitado, 

com uma quantidade mínima de antioxidantes após a espermiogénese (Smith et al., 2013). Por 

sua vez, o plasma seminal é provido de antioxidantes enzimáticos (como, superóxido 

dismutase, catalase e glutationa peroxidase), antioxidantes não enzimáticos (como, alfa-

tocoferol, beta-caroteno, ascorbato e urato) e micronutrientes (como zinco, selénio, cobre e 

ferro) (Balercia et al., 2003; Lewis et al., 1995; Maneesh & Jayalekshmi, 2006).  

1.2.1. Fisiologia e morfologia dos espermatozoides 

Figura 1: Constituição do espermatozoide (adaptado de  Lishko et al., 2012) 

Os espermatozoides são constituídos por 3 componentes principais (Fig. 1): cabeça, 

peça intermédia e flagelo (Coetzee et al., 1998). 

A cabeça, afunilada em ambos os lados (Johnson et al., 1991b), contém o DNA, 

altamente condensado e um acrossoma com enzimas hidrolíticas, que é essencial para ocorrer 

a penetração na zona pelúcida do oócito (Johnson et al., 1991a; Johnson et al., 1991b). A peça 

intermédia inclui as mitocôndrias, dispostas em espiral à volta do axonema (Kwitny et al., 

2010). O flagelo, por sua vez, é móvel, tem um axonema central, circundado por componentes 
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estruturais especializados (microtúbulos) e tem como principal função a motilidade do 

espermatozoide (Kwitny et al., 2010).  

Os espermatozoides têm uma membrana plasmática agregada com persistência às 

estruturas celulares subjacentes, de forma a promover rigidez (Eddy et al., 2003).  

1.3. Infertilidade 

A infertilidade carateriza-se, segundo o Glossário Internacional sobre Infertilidade e 

Fertilidade, da OMS, como uma doença do sistema reprodutivo, que consiste numa 

incapacidade de engravidar, após 1 ano de relações sexuais regulares sem a utilização de 

métodos contracetivos (Zegers-hochschild et al., 2009).  

A infertilidade afeta cerca de 15 - 20% da população (National Institute for Health and 

Care Excellence), na generalidade, aproximadamente 30% a 50% dos problemas de fertilidade 

aparentam ser influenciados por fatores masculinos, apesar de os problemas de reprodução 

afetarem ambos os parceiros, qualquer que seja a origem do problema (Homan et al., 2007; 

Lipshultz & Howards, 1997; Andersen et al., 2008; Shah et al., 2003). 

1.3.1. Infertilidade masculina 

A infertilidade masculina é comummente diagnosticada em andrologia clínica, com 

recurso à análise convencional do esperma (Lewis, 2007), sendo este um indicador da 

fertilidade masculina (Carlsen et al., 1992; Skakkebaek et al., 2016; Swan & Elkin, 1999). E 

estudos recentes dão conta que a concentração de espermatozoides em homens europeus, nos 

últimos 50 anos, sofreu um decréscimo de 32,5% (Sengupta et al., 2017). Esta afeta cerca de 1 

em cada 20 homens em idade reprodutiva, agravada por fatores como um estilo de vida não 

saudável e parentalidade em idade tardia. Pensa-se que os problemas de infertilidade tenderão 

a aumentar no futuro (Sharlip et al., 2002; Stouffs et al., 2014). 

O dano do DNA espermático ou alguma forma anormal da cromatina espermática 

podem conduzir a infertilidade masculina, pois a integridade do DNA é fundamental para a 

transmissão precisa de informação genética (Agarwal & Said, 2003).  

Existem várias causas de infertilidade masculina, apesar de em quase metade dos casos 
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esta ser idiopática, ou seja, não existe uma explicação aparente para a espermatogénese 

prejudicada, por isso, a maioria dos casos idiopáticos podem ter uma origem genética 

(Gabrielsen & Tanrikut, 2016; Inhorn & Patrizio, 2015; Stouffs et al., 2014). Bungum et al. 

(2011) estimaram que nos casos de infertilidade idiopática, 40% dos casos podem estar 

associados ao aumento da quantidade de dano do DNA espermático. Em, aproximadamente, 

20% dos indivíduos com infertilidade idiopática e níveis elevados de espermatozoides, a causa 

da falha na reprodução é devida à fragmentação do DNA (Aktan et al., 2013; Bungum et al., 

2011).  

Uma das principais patologias associadas à infertilidade masculina é o varicocelo, que 

é uma patologia associada ao aquecimento testicular e ao stresse oxidativo (Ivell, 2007; 

Setchell, 1998). A temperatura escrotal cerca de 2,5 °C acima da normal conduz à fragmentação 

e apoptose do DNA espermático, comprometendo a espermatogénese (Ali et al., 1990; 

Goldstein & Eid, 1989; Ku et al., 2005; Lerchl et al., 1993; Schoor et al., 2001; Shiraishi et al., 

2010; Turner, 2001). O varicocelo apresenta uma incidência de 40% entre homens inférteis e 

de 15% em toda a população masculina, porém, existe tratamento (Male Infertility Best Practice 

Policy Committee of the American Urological Association & Practice Committee of the 

American Society for Reproductive Medicine, 2004), sendo que em indivíduos com esta 

patologia, um dos principais fatores responsável pela infertilidade é o dano do DNA do esperma 

(Lin et al., 2001; Moustafa et al., 2004). 

Quando há um desequilíbrio entre formação de espécies reativas de oxigénio (ROS) e  

capacidade anti-oxidante, origina-se o stresse oxidativo que é uma causa importante de 

infertilidade masculina (Balercia et al., 2003; Koca et al., 2003; Rahman et al., 2012), pois os 

espermatozoides desde serem produzidos até serem ejaculados no trato reprodutivo feminino 

encontram-se expostos a ambientes oxidantes (Lanzafame et al., 2009).  

Desta forma, é essencial que ocorra a apoptose, de modo  a manter-se apenas as células 

germinativas que não apresentam danos, necessárias para uma espermatogénese normal e 

manutenção da homeostasia celular (Ilić et al., 2018). 

Há relatos de algumas evidências que sugerem vários fatores de risco para a infertilidade 

masculina, como a exposição a fatores ambientais, ocupacionais e comportamentais (Lo et al., 

2005; Mukhopadhyay et al., 2010). Como exemplos resíduos de compostos farmacêuticos em 

água potável, ftalatos encontrados em produtos de cuidados pessoais, poluentes organoclorados 

persistentes e éteres de glicol  e outros fatores como o tabagismo, o consumo de álcool e o uso 

de drogas também podem influenciar a qualidade do esperma (Ricci et al., 2018). A 
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infertilidade masculina engloba fatores genéticos (como distúrbios num único gene, alterações 

cromossómicas estruturais, como é o caso das microdeleções do cromossoma y, e numéricas) 

e epigenéticos (Griffin & Finch, 2005; Katz et al., 2017; Singh & Jaiswal, 2011). 

 1.3.1.1. Diagnóstico de infertilidade 

O diagnóstico de infertilidade baseia-se na análise convencional do esperma (pH, 

volume, concentração, motilidade, vitalidade, morfologia, cor, cheiro e viscosidade) segundo 

as diretrizes da OMS. O estudo citomorfobioquímico convencional do esperma é um método 

simples e barato, contudo não avalia todos os aspetos da função da qualidade dos testículos e 

dos espermatozoides (Akashi et al., 2010; Shamsi et al., 2011; van der Steeg et al., 2011; van 

Weert et al., 2008, 2004; WHO, 2010).  

Analisando o esperma, pode-se observar oligozoospermia (número de espermatozoides 

inferior a 15x106 spz/ mL e/ ou inferior a 39x106 spz/ ejaculado), astenozoospermia 

(percentagem de espermatozoides móveis inferior a 40% e/ ou percentagem de espermatozoides 

progressivos inferior a 32%),  teratozoospermia (percentagem de espermatozoides com 

morfologia normal inferior a 4%), aspermia (ausência de ejaculado), normozoospermia 

(concentração total de spz no ejaculado), azoospermia (inexistência de spz no ejaculado), 

criptozoospermia (spz não são visíveis na amostra a fresco, porém após criopreservação 

observam-se no pellet) (Jungwirth et al., 2012; WHO, 2010). 

A fragmentação do DNA das células espermáticas não faz parte das análises de rotina 

de esperma, segundo os parâmetros definidos pela OMS (WHO, 2010), mas vários estudos 

mostram que a análise do dano no DNA espermático pode servir como diagnóstico da 

infertilidade masculina (Simon et al., 2011), pelo que já tendo sido proposta a introdução da 

análise do DNA como um novo método para avaliação da capacidade de reprodução masculina 

(Cissen et al., 2016; Erenpreiss et al., 2008). 

A qualidade espermática tem grande variabilidade entre indivíduos e até mesmo no 

próprio indivíduo, dependendo do estilo de vida, entre outros (Li et al., 2016).  
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1.4. Danos no DNA dos espermatozoides 

 

 O DNA é uma molécula que tende a sofrer danos causados por fontes exógenas e 

endógenas (na maioria como consequência de hidrólise e oxidação inevitáveis), tendo 

consequências importantes nos processos mutagénicos (Azqueta et al., 2014; Barnes & Lindahl, 

2004). 

Os vários tipos de danos que o DNA pode sofrer são pequenas alterações químicas nas 

bases de DNA, quebras de cadeia simples e quebras de cadeia dupla, aductos ligados a bases e 

ligações cruzadas intra e inter-cadeias, interconversão entre bases devido à desaminação, perda 

de bases devido à depurinação e modificação de bases por alquilação (Azqueta et al., 2011; 

Lindahl & Barnes, 2000).  

 O DNA do espermatozoide é altamente condensado, uma vez que é complexado com 

proteínas básicas, que permitem a sua compactação elevada dentro da cabeça, o que permite 

que os espermatozoides apresentem uma cabeça de reduzido volume, minimizar os danos 

causados por agentes exógenos e manter o genoma transcricionalmente inativo (Pogany et al., 

1981), os antioxidantes do plasma seminal também fornecem uma proteção extra ao DNA do 

esperma (Singh et al., 2003).  

 Apesar dessas defesas, não existe uma proteção total do DNA dos espermatozoides, o 

que faz com que o DNA seja vulnerável aos danos, que podem ser originados por vários fatores, 

como o stresse oxidativo e deficiências em processos naturais (condensação de cromatina e 

apoptose abortiva) (Irvine et al., 2000; O’Brien & Zini, 2005; Saleh & Agarwal, 2002; Sharma 

et al., 2004).  

 Durante a maturação e armazenamento no epidídimo o esperma pode acumular danos e 

fragmentação do DNA (Ramos et al., 2004; Ramos et al., 2002; Steele et al., 1999).   

Os danos no DNA espermático podem ocorrer nos testículos, nos ductos genitais 

masculinos e após a ejaculação (Esteves & Agarwal, 2011; Gharagozloo & Aitken, 2011). 

 Existem possíveis causas que levam ao dano do DNA do esperma: exposição a 

poluentes organoclorados persistentes (como bifenilos policlorados e metabolitos de 

diclorodifeniltricloroetano), produção excessiva de espécies reativas de oxigénio (ROS) e 

stresse oxidativo, deficiência de protamina (Zini & Sigman, 2009), efeitos tóxicos de fármacos, 

tabagismo, poluição do ar e fatores como xenobióticos, temperatura testicular elevada e idade 

avançada (Colagar et al., 2007; Enciso et al., 2006; Garrido et al., 2004; Lewis et al., 1995; 
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Rignell-Hydbom et al., 2005; Rubes et al., 2005; Soares & Melo, 2008; Spanò et al., 2005; 

Stronati et al., 2006; Weber et al., 2005),  infeção do trato genital (Zini & Sigman, 2009), 

apoptose durante a espermatogénese (através da ativação de caspases e endonucleases de 

esperma), quimioterapia e radioterapia, defeitos na remodelação da cromatina durante a 

espermiogénese (Sakkas & Alvarez, 2010), os métodos de colheita de esperma, a temperatura 

de armazenamento, o varicocelo, infeções bacterianas, e reação a fármacos (González-Marín et 

al., 2012). 

O DNA deve, por isso, ser preservado dos danos induzidos por agentes ambientais ou 

produzidos de forma espontânea no decurso do metabolismo do DNA, de forma a garantir a 

integridade genómica que é essencial para a viabilidade e o normal funcionamento da célula 

(Lindahl & Barnes, 2000).  

A integridade do DNA do espermatozoide é substancial para a proteção da qualidade do 

esperma, para a manutenção da saúde genética, sendo que vários estudos correlacionam-no com 

a fertilidade (Agarwal & Said, 2003; Hughes et al., 1998; Pogany et al., 1981; Sun et al., 1997). 

Tem um papel importante no desenvolvimento embrionário, pois vai influenciar a informação 

genética que é transmitida à geração seguinte, assegurando a transmissão precisa da informação 

genética (Agarwal & Said, 2003; Esteves et al., 2015; Gosálvez et al., 2015; Hughes et al., 

1998; Lewis et al., 2013) e encontra-se associado ao acréscimo de abortos espontâneos (Zini et 

al., 2008), quando a integridade cromossómica está comprometida no embrião (Aitken & 

Krausz, 2001) ou quando há anomalias no desenvolvimento embrionário (Seli et al., 2004). Os 

danos no DNA do esperma humano também se relacionam com deficiência em protaminas 

(Barnes & Lindahl, 2004), pois as moléculas de protamina estabelecem ligações dissulfeto inter 

e intramoleculares que são fundamentais para que exista compactação e estabilização nuclear 

do esperma (Salas-Huetos et al., 2017).  

Tanto os homens com parâmetros espermáticos normais como anormais podem ter dano 

do DNA (Erenpreiss et al., 2008; Oleszczuk et al., 2013), porém o dano do DNA dos 

espermatozoides em indivíduos inférteis é mais frequente (Practice Committee of the American 

Society for Reproductive Medicine, 2013). Indivíduos com DNA espermático fragmentado 

tendem a ter dificuldades em conceber, quer naturalmente, quer recorrendo a procedimentos de 

procriação medicamente assistida (Radwan et al., 2016). 

Assim, os danos no DNA podem ser um fator importante a analisar em casos de 

infertilidade inexplicada (Erenpreiss et al., 2008; Evenson et al., 1999; Giwercman et al., 2010; 

Nicopoullos et al., 2008; Oleszczuk et al., 2013).  



Capítulo 1 - Introdução 

 

10 

 

1.5.Espécies reativas de oxigénio (ROS) e stresse oxidativo 

 

O stresse oxidativo é a principal causa dos danos no DNA dos espermatozoides (Aitken 

& De Iuliis, 2010).  

O stresse oxidativo é um estado em que há uma perturbação do equilíbrio, quer seja 

através da produção excessiva de radicais livres, quer por um défice na defesa  antioxidante das 

células (Esterbauer et al., 1993). Por norma, é um processo envolvido em muitas doenças, 

incluindo a infertilidade e/ ou subfertilidade masculina (Agarwal et al., 2006). O stresse 

oxidativo parece estar relacionado com doenças crónicas degenerativas, como envelhecimento 

acelerado, cancro, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, distúrbios neurológicos, 

doenças pulmonares, artrite reumatoide, doenças oculares, entre outras (Dröge, 2002; 

Humphreys et al., 2007; Pacher et al., 2007; Valko et al., 2007).  

Os ROS, são moléculas altamente reativas, por terem apenas um único eletrão não 

emparelhado na sua camada externa de eletrões e são formados como subprodutos do 

metabolismo celular, sendo as principais, peróxido de hidrogénio (H2O2), radicais hidroxilo 

(OH•), aniões superóxido (O2
-) e oxigénio singleto (1O2) (Bisht & Dada, 2017; Doshi et al., 

2012).  

Os ROS são produzidos na espermatogénese e estão implicados na regulação da 

apoptose testicular, que tem como função regular o número de células germinativas no testículo 

(Erkkila et al., 1999; Rodrigez et al., 1997). Nos espermatozoides, os ROS induzem a adenosina 

monofosfato cíclico (cAMP), impedem a tirosina fosfatase e encaminham à fosforilação de 

tirosina essencial   (Leclerc et al., 1996, 1997; O’Flaherty, de Lamirande, & Gagnon, 2006).  

Em condições normais, os ROS são indispensáveis para várias funções específicas e 

essenciais para o normal funcionamento dos espermatozoides (como a capacitação, a reação do 

acrossoma e a maturação do esperma). Quando presentes no esperma em altas concentrações, 

os ROS afetam negativamente o DNA espermático, inferem perda de motilidade, pois limitam 

a produção de ATP e a provisão de energia, conduzem a disfunções de esperma e condicionam 

a integridade do esperma (Aitken, 2016; Aitken et al., 2016; Duru et al., 2000; Ford, 2004; 

Saleh et al., 2003; Tremellen, 2008; Wright et al., 2014). A infertilidade idiopática está 

relacionada com a geração em excesso de ROS, simultaneamente com inflamação do aparelho 

geniturinário (Sikka, 2001). Nestes casos, é produzido sobretudo O2
-, que forma 
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espontaneamente H2O2 (Aitken & Clarkson, 1987; Aitken & Baker, 2002; Alvarez et al., 1987; 

Bisht & Dada, 2017; Duru et al., 2000; Sharma & Agarwal, 1996; Wright et al., 2014). 

Recentemente estudos têm mostrado que os ROS podem alterar a integridade do DNA dos 

espermatozoides humanos (Duru et al., 2000) e comparando com outras células, os 

espermatozoides apresentam um dano de DNA oxidativo muito superior (Kodama et al., 1997), 

e os ROS também suspendem a função das proteínas de reparação do DNA (Shimura-Miura et 

al., 1999). Como a membrana plasmática do espermatozoide tem uma grande quantidade de 

ácidos gordos polinsaturados (PUFAs) está mais predisposta a sofrer lesões induzidas pelo 

stresse oxidativo (Agarwal et al., 2003), como é o caso da peroxidação lipídica, iniciada 

principalmente por H2O2, da deteorização da sua fluidez, integridade nuclear do 

espermatozoide e o genoma mitocondrial danificados, o que conduz a infertilidade masculina 

e a um aumento do risco de patologias na descendência influenciadas pelo DNA paterno (Bisht 

& Dada, 2017; Duru et al., 2000). Por norma, a atividade antioxidante endógena é regulada, 

pela quantidade de ROS produzida, porém esse equilíbrio pode ser perturbado, devido à 

existência de pequenas quantidades de antioxidantes, uma distribuição restrita do espaço 

citoplasmático, e um sistema ineficaz de detetar e reparar danos no DNA, faz com que os 

espermatozoides humanos sejam especialmente suscetíveis a danos no DNA promovidos por 

stresse oxidativo (Agarwal et al., 2003; Robinson, 2012).  

Entre os vários tipos de danos originados pela exposição do DNA ao stresse oxidativo, 

a 8-oxoguanina é a lesão no DNA mais comum entre as purinas e a formação de timina glicol 

a alteração mais prevalente entre as pirimidinas (Ciereszko et al., 2005; Slupphaug et al., 2003). 

O DNA tem na sua constituição a desoxiguanosina (dG) e, quando o DNA sofre 

oxidação por ROS, que danificam o DNA através da geração de aductos de DNA oxidados, é 

produzida a 8-OHdG (8-hidroxi-2-desoxiguanosina) (Badouard et al., 2008; Youn et al., 2007). 

A 8-OHdG quando em concentrações elevadas está relacionada significativamente com a 

fragmentação do DNA e quebras de cadeia, sendo um aducto de guanina que se forma quando 

o DNA é danificado pelo radical OH•. Assim, a sua medição pode ser um indicador do dano

oxidativo do DNA (Aitken et al., 2010; De Iuliis et al., 2009). 
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1.6. Mecanismos de reparação dos danos no DNA espermático 

De forma a assegurar a duplicação completa e precisa do genoma, é essencial que ocorra 

resposta ao dano no DNA (Sirbu & Cortez, 2013). Em humanos, já foram identificados mais 

de 130 genes intervenientes na proteção da integridade do genoma (Wood et al., 2001).  

Como já foi referido os mecanismos de reparação do esperma são escassos, apenas uma 

restrita quantidade de danos no DNA espermático pode ser reparada pelos oócitos (Ahmadi & 

Ng, 1999; Aitken & Baker, 2006; Derijck et al., 2008; Wright et al., 2014). A reparação do 

DNA é realizada através de atividades enzimáticas (nucleases, helicases, polimerases, 

topoisomerases, recombinases, ligases, glicosilases, demetilases, quinases e fosfatases) que 

reparam as alterações químicas no DNA, originadas pelos danos (Ciccia & Elledge, 2010). 

Foram então desenvolvidas estratégias pelas células eucarióticas para recrutarem e ativarem os 

respetivos fatores no local e tempo certo (Burlinson et al., 2007). 

Um dos mecanismos de reparação do DNA, é a reparação por excisão de bases (BER), 

em que pequenas alterações químicas nas bases de DNA (alquilação ou oxidação) são reparadas 

através da excisão da base danificada (Friedberg et al., 2006; Jiricny, 2006; Lindahl & Barnes, 

2000). Este mecanismo de reparação é eficaz e evoluiu para lidar com danos endógenos à base 

de DNA e manter a estabilidade do genoma necessária para a sobrevivência do indivíduo e da 

espécie (Barnes & Lindahl, 2004).  

Outro mecanismo de reparação do DNA é a reparação por excisão de nucleótidos (NER) 

(Hoeijmakers, 2009; Moldovan & D’Andrea, 2009). É sobretudo associado à reparação de 

lesões no DNA  induzidas por UV, mas igualmente ativado contra algumas lesões de DNA 

volumosas e de origem oxidativa (Jaroudi & SenGupta, 2007). Neste mecanismo de reparação 

são reparadas lesões mais complexas (como dímeros de pirimidina e reticulados intra-cadeias), 

ocorrendo a remoção de um oligonucleótido de aproximadamente 30 pb que contém as bases 

danificadas (Hoeijmakers, 2009; Moldovan & D’Andrea, 2009). 

Outros mecanismos de reparação do DNA incluem a reparação de incompatibilidade, 

que repara pequenas incompatibilidades ou loops, ou seja, repara bases que foram emparelhadas 

de forma errada. Na reparação de cadeia simples, é inserida uma ou mais bases seguidas de 

ligações com ligação com quebras de cadeia simples (SSBs) no esqueleto de açúcar-fosfato. Na 

reparação de cadeia dupla (DSBs), ocorre recombinação homóloga e Non-Homologous End 

Joining (NHEJ) (Friedberg et al., 2006; Jaroudi & SenGupta, 2007). 
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O DNA espermático com danos pode ser incluído no genoma embrionário, o que conduz 

a erros de replicação, transcrição e tradução do DNA durante a embriogénese que podem 

resultar em danos na linha germinativa durante várias gerações (Aitken et al., 2009; Cooke et 

al., 2003). São, por isso, os mecanismos de reparação do DNA importantes, para que haja a 

recombinação meiótica e a correção do dano do DNA no desenvolvimento de células 

germinativas (Baarends et al., 2001; Wright et al., 2014). Se não existir reparação do dano no 

DNA dos espermatozoides, os danos vão persistir (Attia et al., 2014).  

1.7. Técnicas de avaliação dos danos no DNA espermático 

Existem vários testes utilizados na investigação da fragmentação do DNA, sendo que 

alguns testes medem o dano do DNA diretamente, como o método de adição de nucleótidos 

marcados com fluoresceína mediada pela enzima deoxinucleotidil transferase terminal 

(TUNEL) e o ensaio do cometa. Outros testes são indiretos, como o ensaio de estrutura de 

cromatina espermática (SCSA), teste de laranja de acridina, o teste de dispersão de cromatina 

espermática (SCD), estes testes utilizam numa solução a maior suscetibilidade do DNA 

danificado a desnaturar e/ ou fragmentar (Cissen, 2016; Lewis et al., 2013; Robinson et al., 

2012). Estes testes podem levar a melhores perceções de diagnóstico e prognóstico, pelo facto 

de estes métodos serem independentes da qualidade de esperma, servindo estes testes como um 

complemento aos parâmetros da análise convencional de esperma (Agarwal & Said, 2003; Rex, 

2017). 

1.7.1. Ensaio do Cometa 

O ensaio do cometa, também designado de eletroforese de célula isolada (SCG ou 

SCGE), é um método padrão para avaliar o dano do DNA, mede ruturas da cadeia de DNA em 

células eucarióticas e/ ou sítios alcali-lábeis, tendo uma abordagem de célula única (Amiri et 

al., 2012; Collins, 2004; Morris et al., 2002; Sharma et al., 2004; Tice et al., 2000). Consiste 

numa técnica eletroforética, simples, rápida, visual, altamente sensível e reprodutível, útil, 

versátil, que permite avaliar o dano e/ ou a reparação do DNA, detetando baixos níveis de dano 

no DNA e é aplicável em vários tecidos e/ ou tipos celulares, incluindo as células espermáticas 
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(Ambrosini et al., 2006; Collins, 2004; Fairbairn et al., 1995; Faust et al., 2004; Hughes et al., 

1997; McKelvey-Martin et al., 1993; Moreno et al., 2013; Ostling & Johanson, 1984; Shamsi 

et al., 2008; Singh et al., 1988; Speit & Hartmann, 2006; Tice et al., 2000; Tice et al., 1991).  

O DNA fragmentado  irá migrar mais depressa em direção ao ânodo (cauda do cometa) 

comparativamente ao DNA intacto (cabeça do cometa), originando um padrão de dispersão do 

DNA com um formato semelhante a um cometa (Palermo et al., 2014; Shamsi et al., 2008).  

Este ensaio, com recurso a enzimas, reconhece danos inferidos por agentes alquilantes, 

intercalantes e oxidantes no DNA  (Dhawan et al., 2009), na versão alcalina deteta também 

danos em cadeia simples e locais apurínicos/ apirimidílicos, durante a reparação do aducto por 

migração eletroforética diferencial do DNA de células isoladas (Collins, 2004; Doetsch et al., 

1987). Assim, a versão alcalina do ensaio do cometa, a pH>13, deteta um espetro de lesões de 

DNA primárias com um espetro maior, com uma grande sensibilidade sendo considerada mais 

adequada em comparação com a versão do teste a pH neutro (Brendler-Schwaab et al., 2005; 

Burlinson et al., 2007;  Hartmann et al., 2003; Hartmann et al., 2004; Sasaki et al., 2000; Tice 

et al., 2000). 

Esta técnica aplica-se tanto in vivo como in vitro, na biomonitorização humana e 

epidemiologia molecular, e na ecogenotoxicologia (Collins, 2004; Speit et al., 2009; Villani et 

al., 2010). Quando aplicada em esperma humano, segundo estudos publicados, é usada 

maioritariamente em estudos de infertilidade masculina e de procriação medicamente assistida, 

mas também em estudos que avaliam efeitos genotóxicos (Speit et al., 2009).  

A estrutura da cromatina de esperma, que tem uma natureza condensada e insolúvel, 

não está organizada em nucleossomas e perdeu a maioria da capacidade de reparação, vai 

permitir a proteção da integridade genética durante o transporte do genoma paterno, através dos 

tratos reprodutivos masculinos e femininos (Aitken et al., 2004; Baumgartner et al., 2009; Speit 

et al., 2009). Devido ao esperma ter uma estrutura de cromatina altamente organizada e 

compacta, são necessárias etapas extras em relação às outras células, para ocorrer a lise celular, 

quando aplicado o ensaio do cometa em esperma (Speit et al., 2009).  

 O ensaio do cometa também tem limitações, como é o caso da avaliação da 

fragmentação do DNA ser estimada em apenas 200-300 células (Rex et al., 2017) e outra 

limitação é o facto de a migração do DNA depender de vários fatores (duração da eletroforese,  

tensão e  amperagem), os quais variam entre protocolos que usam valores diferentes de pH, 

dificultando então a comparação direta de resultados entre estudos, havendo no entanto, um 

esforço dos vários laboratórios para uniformizar os protocolos (Speit et al., 2009). 
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1.8. Estilos de vida que influenciam as células espermáticas 

Diversos fatores associados ao estilo de vida dos indivíduos já tem sido correlacionados 

com a qualidade espermática e problemas de infertilidade (Kumar et al., 2014). 

Esses fatores podem ser químicos (ex.: fumo de cigarro, excesso de consumo de álcool, 

consumo de café, uso de esteroides anabolizantes), biológicos (ex.: idade, obesidade, desportos) 

ou agentes físicos (ex.: radiação de telemóveis, temperatura escrotal (através de roupas 

térmicas, sauna, banheira de hidromassagem ou exposição ocupacional a fontes de calor)) 

(Desai et al., 2009; Dupont et al., 2013; Fariello et al., 2012, Fejes et al., 2005; Jensen et al., 

2010; La Vignera et al., 2012; Li et al., 2009; Magnusdottir et al., 2005; Practice Committee 

of the American Society for Reproductive Medicine in collaboration with the Society for 

Reproductive Endocrinology and Infertility, 2013; RamLau-Hansen et al., 2007; Taha et al., 

2012; Vagnini et al., 2007).  

Têm sido realizados estudos para avaliar o efeito desses fatores na integridade do DNA 

espermático (Radwan et al., 2016). 

1.8.1. Mecanismos de ação dos agentes genotóxicos 

Apesar de a produção de esperma continuar, à medida que os homens vão envelhecendo, 

com o avançar da idade, as células germinativas podem ser mais afetadas, negativamente, pela 

exposição a agentes genotóxicos (Beal et al., 2017).  

Após a exposição a agentes genotóxicos, ocorrem modificações físicas e químicas no 

material genético que poderão ser analisadas através da genotoxicidade (Doak et al., 2017). A 

genotoxidade é possível determinar através de eventos como: absorção, distribuição, 

metabolismo genotóxico, distribuição de metabólitos e a sua interação com ácidos nucleicos, 

reparação de danos e excreção (Hodgson, 2012).  

Evidências sugerem que a exposição paterna a agentes genotóxicos tem como riscos: 

perda de gravidez, defeitos morfológicos e de desenvolvimento, mortalidade infantil, doenças 

genéticas e infertilidade na descendência (Aitken, 2004). 
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1.8.1.1. Peróxido de hidrogénio 

  

 

 O peróxido de hidrogénio é um agente genotóxico com um mecanismo de ação 

conhecido que se considera que cause, através da reação de Fenton (H2O2 + Fe2+  •OH + OH- 

+ Fe3+), a quebra da cadeia de DNA, através da formação do radical hidroxilo (OH•) junto a 

uma molécula de DNA (Slupphaug et al., 2003). Como tal, a maioria dos estudos de forma a 

ver se o método está nas condições ideais do teste a aplicar-se em espermatozóides, utilizam o 

peróxido de hidrogénio, como controlo positivo (Anderson et al., 1997; Anderson et al., 2003; 

Arabi, 2005; Baumgartner et al., 2009; Bennetts et al., 2008; Speit et al., 2009). 

 

 

1.8.1.2. Fumo do cigarro 

 

 

O tabagismo é muito comum em todo o mundo, sendo considerado um problema de 

saúde pública. É, provavelmente, a exposição química mais comum a que os indivíduos adultos 

estão sujeitos (Hecht, 2003, 2012; IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic 

Risks to Humans, 2012; Mukhopadhyay et al., 2010; US Department of Health and Human 

Services, 2010). 

Estima-se que 35% dos homens em idade reprodutiva fumem, o que se torna alarmante, 

uma vez que os hábitos tabágicos estão relacionados com várias complicações de saúde.  O 

tabagismo pode causar doenças cardiovasculares, redução da atividade mitocondrial, 

leucocitospermia (leucócitos seminais > 1x106 leucócitos/ mL), inflamação testicular,  

pequenos decréscimos na concentração e morfologia típica espermática, e aumentos da taxa de 

aneuploidias nos espermatozoides e de lesões no DNA, o que está associado a uma maior 

incidência de mutações nos descendentes e menores probabilidades de sucesso de reprodução 

(Kumar et al., 2015; Pluth et al., 2000; Practice Committee of American Society for 

Reproductive Medicine, 2008; Robbins et al., 2005; Sepaniak et al., 2006). Segundo dados da 

OMS, de 2015, o tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas por ano (WHO, 2015) e mais de 

600.000 pessoas morrem a cada ano por exposição ao fumo passivo (Low & Binns, 2013). 

O fumo do cigarro contém mais de 4000 compostos, fazendo parte destes vários agentes 

mutagénicos e cancerígenos. Há, então, uma necessidade de saber quais os efeitos adversos na 

reprodução masculina  (Hecht, 2003, 2012; IARC Working Group on the Evaluation of 

Carcinogenic Risks to Humans, 2012; Pacey, 2010; US Department of Health and Human 
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Services, 2010). Os principais constituintes do fumo do cigarro são a nicotina, o alcatrão, o 

monóxido de carbono, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, as substâncias radioativas e 

os metais pesados (Dai et al., 2015). As substâncias nocivas presentes no tabaco e nos cigarros 

(alcaloides, nitrosaminas, nicotina e moléculas inorgânicas) produzem espécies reativas de 

oxigénio/ azoto (Control, 2010; Eftekhar et al., 2016). 

A nicotina, que é o principal constituinte dos cigarros, tem efeitos prejudiciais nos 

parâmetros espermáticos (Hassan et al., 2009), é um oxidante e pode induzir ruturas de cadeia 

dupla no DNA do esperma in vitro (Arabi, 2004). A morte de células espermáticas, devido a 

danos no DNA, já foi associada à exposição crónica de espermatozoides a componentes tóxicos, 

como a nicotina ou a cotinina, que é o seu metabólito (Calogero et al., 2009). 

O cádmio e o chumbo, que derivam do fumo do cigarro, causam quebras de cadeia de 

DNA, estando presentes no líquido seminal associados aos níveis de stresse oxidativo 

(Hengstler et al., 2003; Kiziler et al., 2007).  

O tabagismo ativo associa-se de uma forma significativa à qualidade seminal reduzida, 

a alterações na integridade do DNA dos espermatozoides e no processo de maturação nuclear, 

ao aumento da fragmentação do DNA espermático e a transformações da membrana plasmática 

do esperma (Arabi & Moshtaghi, 2005). O tabagismo parece aumentar os níveis de 

benzo(a)pireno espermatotóxico e causar lesões oxidativas no DNA espermático (Zenzes et al., 

1999). 

Na atualidade, há sugestões, de que os cigarros eletrónicos (ECIGs) podem acabar com 

o tabagismo em todo o mundo, pois representam um método de reduzir ou eliminar o consumo

de tabaco (Abramas, 2011; Etter, 2013; Hajek, 2014). Os ECIGs produzem um aerossol de um 

líquido com nicotina, que é derivada da planta, para a sua inalação (Breland, 2017; Sottera, 

2010). Contudo, ainda se está a tentar perceber quais são os efeitos potenciais na saúde do 

aerossol emitido pelos ECIGs (Breland, 2017). 

1.8.1.3. Bebidas alcoólicas 

No mundo ocidental o consumo de bebidas alcoólicas é generalizado, sendo que os 

homens consomem mais bebidas alcoólicas do que as mulheres  (Polsky & Akturk, 2017; Ricci 

et al., 2016). Um consumo moderado de bebidas alcoólicas, segundo o Instituto Italiano de 

Pesquisa Nacional de Alimentos e Nutrição (INRAN), pode ser considerado como 2-3 unidades 
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de bebidas alcoólicas por dia para homens, em que uma unidade de álcool (12 g de etanol) 

corresponde a 125 mL de vinho ou a uma lata de cerveja (330 mL), ambos de grau médio, ou a 

40 mL de bebidas espirituosas (Condorelli, 2014). 

O excesso de consumo de bebidas alcoólicas representa uma causa considerável de 

mortalidade, morbidade e problemas sociais (WHO, 2014), estando também associado a 

distúrbios na reprodução, com estudos que já associaram o consumo de álcool à diminuição da 

qualidade dos parâmetros espermáticos, nomeadamente, a nível do volume do ejaculado, da 

concentração, da motilidade e da morfologia espermática (Emanuele & Emanuele, 1998; Gaur 

et al., 2010; Maneesh & Jayalekshmi, 2006; Martini et al., 2004; Muthusami & Chinnaswamy, 

2005; Pajarinen & Karhunen, 1994; Stutz et al., 2004).  

 O consumo de bebidas alcoólicas tem sido também relacionado a vários efeitos 

colaterais negativos, como é o caso da atrofia testicular e diminuição da libido (Donnelly et al., 

1999; Muthusami & Chinnaswamy, 2005; Olsen et al., 1997), podendo também ser responsável 

pelo dano nuclear e mitocondrial do DNA do espermatozoide (Aitken et al., 2010). Estudos 

experimentais e clínicos mostraram ainda que o consumo de bebidas alcoólicas altera a secreção 

da testosterona, o padrão de espermatogénese e o volume de células de Leydig, além da 

epigenética anormal na descendência (Salonen & Eriksson, 1989; Van Thiel et al., 1983).  

 1.8.1.4. Cafeína 

A cafeína (1,3,7-trimetilxantina) é um alcaloide purínico, sendo uma das substâncias 

farmacologicamente ativas que mais é consumida em todo o mundo, podendo ser encontrada 

no café, chá, refrigerantes e chocolate, e atravessa facilmente as barreiras biológicas, o que 

permite uma distribuição rápida por todo o corpo  (Monteiro et al., 2016; Ricci et al., 2017; 

Sharma et al., 2013; Türközü & Tek, 2015; Zulli et al., 2016). 

A molécula de cafeína quando tomada por via oral, nos seres humanos, é facilmente 

absorvida, tendo aproximadamente 100% de biodisponibilidade (Sepkowitz, 2013). É 

considerada uma droga psicotrópica, tendo vários efeitos biológicos. O seu consumo também 

está associado ao decréscimo da capacidade de fertilização (Braga et al., 2012; Eskenazi, 1993; 

Ricci et al., 2017). 

O café é uma bebida com mais de 1000 compostos, para além da cafeína, que contêm 

inúmeras substâncias bioativas que podem ter efeitos positivos (como, ácido clorogénico, 
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compostos fenólicos e antioxidantes derivados) ou efeitos negativos na saúde (como, álcoois 

diterpenos, acrilamida), contudo a existência dessas substâncias está relacionada com o 

processamento industrial (café natural, mistura, torrado, solúvel) e com a preparação do café 

(fervido, filtrado, prensado) (Ferruzzi, 2010; Zulli et al., 2016). 

O consumo de café/ cafeína pelos homens tem sido relacionado a elevados níveis de 

testosterona e globulina de ligação a hormonas sexuais (SHBG) (Svartberg et al., 2003), 

existindo a hipótese de os níveis elevados de testosterona perturbarem o sistema endócrino e 

prejudicarem a produção de espermatozoides (Diamanti-Kandarakis et al., 2009).  O consumo 

de cafeína pode prejudicar a função reprodutiva masculina, devido a danos no DNA dos 

espermatozoides (Bach & Schlegel, 2016; Zini et al., 2017).  

 Os estudos que relacionam a ingestão de cafeína com a qualidade de esperma são 

contraditórios, pois alguns não mostram associações, enquanto que outros mostram redução da 

concentração e da motilidade dos espermatozoides (Jensen et al., 2010; Oldereid et al., 1992; 

RamLau-Hansen et al., 2008; Sobreiro et al., 2005), não existindo uma relação clara entre os 

índices de cafeína e a fertilidade (Ilacqua et al., 2018).  

 

1.8.1.5. Radiações emitidas por telemóveis 

 

 

Em todo o mundo, nas duas últimas décadas, a utilização de telemóveis tem vindo a 

aumentar de uma forma exponencial, representando nos dias de hoje não só um meio de 

comunicação, mas um dispositivo móvel essencial para a realização de diversas atividades 

diárias (Zilberlicht et al., 2015).  

Apesar da grande preocupação das pesquisas científicas ser associar as radiações dos 

telemóveis ao risco de tumores cerebrais, há também estudos que mostram uma possível 

influência negativa na qualidade espermática (La Vignera et al., 2012). A utilização em excesso 

dos telemóveis (>4 horas por dia) e o seu armazenamento nos bolsos das calças são apontados 

como fonte de radiação que danifica o sistema reprodutor masculino (Rago et al., 2013). 

Estudos têm mostrado os efeitos negativos das ondas eletromagnéticas de 

radiofrequência (RF-EMR) utilizadas pelos telemóveis, nomeadamente levarem à 

fragmentação do DNA espermático, ao decréscimo da motilidade espermática, a desequilíbrios 

hormonais, à redução da atividade de enzimas antioxidantes, à diminuição da viabilidade e da 

concentração espermática, ao aumento da morfologia anormal e defeitos na reação acrossómica.  

Estas radiações podem ainda causar  o aumento da produção de ROS a nível das mitocôndrias 
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(Adams et al., 2014; Agarwal et al., 2009; Falzone et al., 2011; Mailankot et al., 2009; Rago et 

al., 2013; Sharma et al., 2013; Sivani & Sudarsanam, 2012).  

 

 

1.8.1.6. Radiações emitidas por UV 

 

 A luz ultravioleta (UV) é uma fonte física de agentes genotóxicos que pode induzir 

danos no DNA diretamente (Hoeijmakers, 2009), conduzindo a modificações de bases 

(Griffiths et al., 1998; Mitchell et al., 1990; Sancar, 2000), sendo a irradiação UV um 

procedimento que se usa usualmente para a inativação do genoma do esperma (Lin & 

Dabrowsky, 1996).  

 A radiação UV danifica diretamente as moléculas de DNA, sendo que a luz ultravioleta 

de curto comprimento de onda (UVC) induz sobretudo dímeros de ciclobutano-pirimidina e 

fotoprodutos de pirimidina 6-4 (Gaivão et al., 2009; Griffiths et al., 1998; Mitchell et al., 1990).  

 As atividades humanas promoveram aumentos consideráveis dos níveis de radiação UV 

na Terra, que se deverão manter, pelo menos, durante os próximos 50 anos (Austin & Wilson, 

2006; United Nations Environment Programme, E.E.A.P., 2006).  

 

 

1.8.1.7.  Poluentes atmosféricos 

 

 

A poluição atmosférica é a libertação de poluentes para a atmosfera que incluem o 

dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, o dióxido de azoto, o material particulado e o 

ozono originários de diversas fontes (por exemplo, exaustão de veículos automotores, emissões 

industriais e queima de carvão e madeira) (Chalupka & Chalupka, 2010; Jurewicz et al., 2009).  

Na Europa por ano a exposição à poluição atmosférica é responsável por cerca de meio 

milhão de mortes prematuras (WHO, 2014), os poluentes que são mais prejudiciais para a saúde 

humana são as partículas inaláveis (PM), que são partículas em suspensão, e o ozono ao nível 

do solo (O3), seguindo-se o benzo(a)pireno (BaP) e o dióxido de enxofre (NO2) (“Air quality 

in Europe — 2014 report — European Environment Agency”). Os meios de transporte, a 

produção de energia elétrica e a indústria são a principal fonte destes poluentes atmosféricos 

(Cosselman et al., 2015).   
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A poluição atmosférica está associada a várias doenças, como é o caso de doenças 

cardiovasculares, acidente vascular cerebral, doenças respiratórias e dermatite atópica (Ahn, 

2014; Atkinson et al., 2014; Cosselman et al., 2015; Karakis et al., 2009; Shah et al., 2015).  

Nas últimas décadas, com o aumento da industrialização, do desenvolvimento 

económico e da urbanização, os estilos de vida e o ambiente alteraram drasticamente e a 

exposição a substâncias tóxicas no meio ambiente aumentou, tendo-se verificado também um 

decréscimo na saúde reprodutiva masculina em países industrializados (Auger et al., 1995; De 

Rosa et al., 2003; Deng et al., 2016; Jurewicz et al., 2009; Mathur & Cruz, 2011; Rolland et 

al., 2013). Está descrito que os homens expostos a níveis elevados de poluição atmosférica têm 

uma maior probabilidade de exibirem espermatozoides com morfologia anormal, motilidade 

reduzida e maior fragmentação do DNA (Sokol et al., 2006).  

Um dos fatores que contribui para o aumento das concentrações de partículas inaláveis 

(PM) ambientais é a intensidade do tráfego automóvel (Palmgren, et al., 2003). Nos países 

ocidentais, os carros são sobretudo movidos a gasolina, sendo que a OMS considera existirem 

efeitos adversos para a saúde (IARC, 2014).  

Os veículos motorizados que operam com combustão de combustíveis fósseis emitem 

PM, contudo os motores a diesel emitem de forma notável mais partículas do que os motores a 

gasolina (Kok et al., 2006), sendo que a intensidade de tráfego rodoviário também é conhecida 

por influenciar as caraterísticas físico-químicas do meio ambiente, particularmente no que diz 

respeito às concentrações de metais e capacidade de geração de radicais (Bocca et al., 2003; 

Donaldson et al., 1997; Han et al., 2001; Hartwig, 2002; Kawanishi et al., 2002; Parsons & 

Salter, 2003; Rauch et al., 2001; Castellano et al., 2003; Wu et al., 2002). 

Existem iniciativas que pretendem reduzir as emissões de poluentes atmosféricos 

nocivos e a dependência dos combustíveis fósseis, através do uso de misturas de etanol-gasolina 

(Guarieiro & Nani, 2013), uso de biodiesel ou de mobilidade elétrica. 

1.8.1.7.1. Pesticidas 

Compostos xenobióticos (como plásticos, pesticidas, bifenilos policlorados, 

hidrocarbonetos poliaromáticos naturais) e metais (como ferro e cobre) elevam os níveis de 

ROS seminais e por sua vez a fragmentação do DNA (Rignell-Hydbom et al., 2005; Whitacre, 

2012). Estes compostos tóxicos danificam ainda os tecidos testiculares, o que pode levar a uma 
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redução da concentração espermática e da produção de androgénios, e a um aumento de 

espermatozoides com defeitos (Oliva et al., 2001). Assim, apesar de, no geral, haver a 

necessidade da sua utilização, os pesticidas quando usados em excesso tornam-se prejudiciais 

para os humanos e animais, devido à sua componente tóxica (Zalata et al., 2014).  

Os pesticidas entram nos sistemas aquáticos, devido às descargas urbanas e industriais, 

mas também de atividades domésticas e agrícolas (Akcha et al., 2012). Em todo o mundo, 40% 

do total dos pesticidas utilizados são herbicidas (US EPA, 2011), que quando usados 

extensivamente conduzem à poluição ambiental, à sua acumulação nos tecidos dos animais e 

passagem na cadeia alimentar, expondo os humanos e ameaçando a sua saúde (Abarikwu et al., 

2012; Powell et al., 2011).  

Para controlar as pragas e elevar, assim, a produtividade das culturas, nas economias 

agrícolas utilizam-se agroquímicos, sendo o Roundup® um dos agroquímicos mais aplicados 

atualmente (Guilherme et al., 2010; Schaumburg et al., 2015). 

O Roundup® é um herbicida de amplo espetro, sistémico, não seletivo e tóxico. É uma 

mistura de alquilaminas de cadeia longa polietoxiladas sintetizadas a partir de ácidos gordos 

derivados de animais e contém como ingrediente ativo o glifosato [N-(fosfonometil) glicina] e 

como surfactante não iónico a polietoxileno-amina (POEA), este propaga a penetração de 

glifosato na planta, potenciando assim a sua ação e toxicidade   (Benachour & Séralini, 2009; 

Guilherme, 2014 b; Peruzzo et al., 2008; Richard et al., 2005; Romano et al., 2010; Simenstad 

et al., 1996; Tsui & Chu, 2003; Williams et al., 2000).  

O Roundup® é utilizado tanto na agricultura, como em jardins ornamentais e no 

controlo de plantas daninhas aquáticas, para matar gramíneas de folhas largas e espécies de 

junça (Giesy et al., 2000; Williams et al., 2000). O Roundup®, por sua vez, é tóxico para células 

germinativas masculinas, pois interrompe a espermatogénese, causando problemas de 

fertilidade (Cavalli et al., 2013). 

Os herbicidas mais usados em todo o mundo são à base de glifosato, devido à sua 

eficiência em controlar plantas invasoras. Possui várias fórmulas comerciais e é um xenobiótico  

polar (o que torna esta substância praticamente insolúvel em solventes orgânicos e altamente 

solúvel em água), que se liga firmemente às partículas do solo, tem uma meia-vida que pode ir 

de 45 a 60 dias no solo e uma persistência de 222 a 835 dias (Al-Rajab et al., 2008; Borggaard 

& Gimsing, 2008; Duke & Powles, 2008; Extoxnet, 1996; Giesy et al., 2000; Nadler-Hassar et 

al., 2004; Solomon & Thompson, 2003; Stephenson et al., 2004; Williams et al., 2000). 
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O glifosato interfere diretamente no crescimento das plantas, tendo como modo de ação 

a inibição da enzima 5-enolpiruvil-3-shikimato-fosfato-sintase (EPSPS) que está envolvida na 

síntese de aminoácidos, responsável pelas funções essenciais da planta (Stephenson et al., 

2006). 

A OMS classifica a toxicidade do glifosato como sendo baixa (WHO, 1994), porém as 

formulações comerciais à base de glifosato são mais tóxicas quando comparadas com o 

glifosato puro  (Giesy et al., 2000; Peixoto, 2005; Rank et al., 1993). 

Estudos mostram que trabalhadores agrícolas quando expostos ocupacionalmente a 

pesticidas apresentam uma elevada prevalência de disfunções reprodutivas (Cavalli et al., 

2013).   

O glifosato pode afetar o sistema reprodutor masculino, atuando como um disruptor 

endócrino, pois pode conduzir a modificações na atividade e expressão da aromatase, genes 

regulados por estrogénio e níveis de testosterona (Clair et al., 2012; Hokanson et al., 2007; 

Richard et al., 2005; Romano et al., 2010). A preocupação da comunidade científica com este 

herbicida, reflete-se no número de estudos publicados em várias espécies desde, ratos, 

Drosophila, bovinos, jacarés, peixes dourados, enguias até humanos, nos quais se verificaram 

danos no DNA quando expostos ao glifosato em concentrações elevadas (Bolognesi et al., 

2009; Cavaş & Könen, 2007; Guilherme et al., 2014 a; Poletta et al., 2009).  

1.8.1.8.  Alimentação 

Uma dieta saudável e variada é essencial para a manutenção da saúde em geral, no caso 

particular do sexo masculino, em que a dieta de um homem pode influenciar a sua fertilidade. 

Dietas ricas em gorduras, segundo estudos realizados em animais e humanos, conduzem a uma 

reprodução prejudicada, afetando a estrutura física e molecular dos espermatozoides, a saúde 

do feto em desenvolvimento e da prole subsequente (Mitchell et al., 2011; Rato et al., 2014).  

A melhoria da qualidade do esperma relaciona-se com o consumo de hidratos de 

carbono, fibras, folato e licopeno, e frutas e vegetais (Mendiola et al., 2010; Wong et al., 2003). 

Vários estudos correlacionaram também a obesidade à infertilidade masculina, com possíveis 

influências negativas a nível da espermatogénese e qualidade dos parâmetros espermáticos (Du 

Plessis et al., 2010; Hammoud et al., 2008; Jurewicz et al., 2014).  

As frutas e vegetais para além de conterem antioxidantes conhecidos, em alto teor, que 
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induzem um efeito protetor, têm muitos outros fitoquímicos, alguns com efeitos conhecidos no 

metabolismo humano e a grande maioria com efeitos ainda desconhecidos (Brevik et al., 2011; 

Gordon, 1997; Rock et al., 1996). 

1.8.1.8. 1. Suplementos vitamínicos 

As células têm um sistema antioxidante natural que permite regular o impacto negativo 

dos ROS potencialmente prejudiciais (Birben et al., 2012).  A função dos antioxidantes é 

reduzir os níveis de ROS, fazendo com que o impacto do stresse oxidativo na célula seja 

anulado e evitando-se danos no DNA induzidos pelo stresse oxidativo (Sen & Chakraborty, 

2011). As enzimas antioxidantes têm como função catalisar a redução de H2O2 e hiperóxidos 

formados a partir de ácidos gordos (Mannervik, 1985; Ursini et al., 1995). A produção de ROS 

nos espermatozoides e o status antioxidante estão diretamente interligados (Ross et al., 2010). 

Parece que os homens subférteis em comparação com os homens férteis tem níveis menores de 

atividade antioxidante (Fraga et al., 1996; Lewis et al., 1997; Tremellen et al., 2007).  

Os antioxidantes classificam-se em enzimáticos, que incluem o superóxido dismutase 

(SOD), a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx), e não enzimáticos, que incluem a 

vitamina E (-tocoferol), a vitamina C (ácido ascórbico), a glutationa, o piruvato, a taurina, a 

hipotaurina, a L-carnitina, o urato, a albumina, o -caroteno, o ubiquinol (coenzima Q10) e 

alguns iões, como o zinco, podendo também ser classificados em endógenos (NADPH, NADH, 

coenzima Q10, glutationa, SOD, CAT, GPx) e exógenos ou dietéticos (vitamina C e E, -

caroteno, licopeno, luteína, polifenóis) (Sen & Chakraborty, 2011; Sies, 1985; Sies et al., 1992; 

Tavilani et al., 2008). 

Têm sido realizados vários estudos para descobrir a eficácia da suplementação 

antioxidante no que diz respeito ao tratamento da infertilidade masculina, com vista a melhorar 

as taxas de fertilidade e a taxa de gravidez com sucesso (Agarwal & Sekhon, 2010; Lombardo 

et al., 2011; Lü et al., 2010; Sen & Chakraborty, 2011; Walczak–Jedrzejowska et al., 2013).   

O consumo de álcool, o tabagismo e uma dieta desequilibrada podem levar a uma 

deficiência em vitaminas e antioxidantes e, consequentemente, originar danos oxidativos (Sen 

& Chakraborty, 2011). 
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 1.8.1.8.1.1. Vitamina C 

A vitamina C (ácido ascórbico) é uma vitamina hidrossolúvel que se encontra no citosol 

e que funciona como um forte agente redutor de ROS. Contudo, em elevadas concentrações, 

pode exercer efeitos pró-oxidantes na presença de metais de transição, formando ROS (Rietjens 

et al., 2002).  

A vitamina C é um poderoso antioxidante hidrófilo no plasma seminal (Wright et al., 

2014b). O ácido ascórbico pode ser responsável por reduzir a fragmentação do DNA induzida 

por ROS, reciclar a vitamina E e diminuir a peroxidação lipídica (Keshtgar et al., 2012). A 

incidência de fragmentação no DNA tende a ser superior em homens com baixa ingestão 

dietética de vitamina C e baixas concentrações de ácido ascórbico seminal (Schmid et al., 2012; 

Song et al., 2006).  

O Kiwi, é uma fruta muito rica em vitamina C, tendo a Actinidia deliciosa (Kiwi verde), 

em aproximadamente 100 mg de peso fresco, 85 µg de vitamina C, e uma atividade antioxidante 

muito forte in vitro (Ferguson & Fillion, 2003). O consumo regular de kiwi, em humanos, 

promove a inibição da agregação plaquetária, diminui a oxidação endógena do DNA linfocitário 

e protege-o da oxidação in vitro e aumenta a capacidade de reparação de danos oxidativos do 

DNA dos linfócitos (Brevik et al., 2011; Collins et al., 2001; Dutta-Roy, 2002; Ferguson & 

Fillion, 2003; Fillion et al., 1998; Guarnieri et al., 2008; Spormann et al., 2008; Stoner et al., 

2008). Uma outra espécie de kiwi, é a Actinidia chinessis (kiwi dourado), que contém um teor 

de vitamina C 20% superior ao kiwi verde (Ferguson & Fillion, 2003). 
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2. Objetivos

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar, in vitro, os danos no DNA de células 

espermáticas, a que os indivíduos em idade de reprodução estão expostos, através do Ensaio do 

Cometa. Para tal, expuseram-se as células espermáticas in gel a 8 agentes potencialmente 

genotóxicos/ anti-genotóxicos: 

 Exposição ao café;

 Exposição a gases de escape de motor a gasolina;

 Exposição ao Roundup®;

 Exposição ao fumo do tabaco;

 Exposição a radiações emitidas por telemóveis;

 Exposição a radiações UVC;

 Exposição à cápsula de Vitamina C;

 Exposição ao sumo de Kiwi fresco.
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3. Materiais e Métodos

3.1. Inquéritos 

Foi realizado um inquérito online (anexo I), anónimo, a indivíduos do sexo masculino 

da população portuguesa, com uma faixa etária compreendida entre os 20 e os 40 anos de idade, 

projetado para saber quais os diferentes estilos de vida adotados em indivíduos em idade de 

reprodução.  

 3.2. Amostra biológica 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas amostras de esperma de um indivíduo 

voluntário, com 26 anos (não-fumador, não consumidor de bebidas alcoólicas e praticante 

regular de exercício físico), que foi selecionado entre 4 possíveis por ter o menor dano basal e 

ter um estilo de vida saudável.  

Para a seleção do indivíduo dador de amostra, foi realizado um questionário sobre os 

diferentes estilos de vida (hábitos alimentares, hábitos tabágicos, hábitos alcoólicos, atividade 

física) a diversos indivíduos na faixa etária dos 20 anos de idade, que aceitaram e se 

comprometeram, a posteriormente, caso fossem selecionados a fornecer amostra. A cada 

questionário foi atribuído um código, de forma a garantir o anonimato do indivíduo. A 4 

indivíduos que mostraram através do questionário ter estilos de vida mais saudáveis, foi pedida 

uma amostra, que foi analisada recorrendo ao ensaio do cometa, de forma a avaliar qual o 

melhor dador para o estudo. 

As amostras foram obtidas através de masturbação, após um período de 3 a 5 dias de 

abstinência, para um recipiente esterilizado. 

Foram realizadas três repetições do ensaio, com amostras do mesmo indivíduo, com 

um intervalo de um mês entre as repetições.  

Os restos da amostra biológica foram colocados num frasco com NaOH 10 M, sendo 

depois descartado no local apropriado. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da UTAD (Nº: 96/ 2018). 
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 3.3. Avaliação da concentração espermática 

Foi determinada a concentração espermática, com recurso a uma câmara de Neubauer, 

com vista a fazer o ensaio do cometa uniformizado para cada gel (concentração de 2x104 spz/ 

gel). 

Para tal, colocou-se uma gota de esperma em cada uma das extremidades da câmara de 

Neubauer, contaram-se os espermatozoides observados em 5 quadrados do compartimento 

central (representados a vermelho na figura 2) dos 9 compartimentos, e multiplicou-se por 5, 

fazendo-se depois a média dos dois valores.  

Exemplo de cálculos num dos ensaios: 

485x104(média dos 2 valores da contagem) – 1 mL 

204x104(total de spz pretendido para todos os géis) - x 

x=0,42 mL (para 17 lâminas) 

0,42/17=0,025 mL=25 µL amostra a usar para 3 lâminas 

3.4. Ensaio do cometa 

O ensaio do cometa in vitro foi realizado segundo o protocolo descrito por Sipinen et 

al. (2010), com algumas modificações. 

3.4.1. Precoated das lâminas 

Previamente à realização do ensaio, as lâminas utilizadas foram revestidas com agarose 

de ponto de fusão normal (NMP) a 1 %, preparada com água destilada, a uma temperatura de 

59 °C, designando-se este procedimento de precoated. As lâminas foram deixadas a secar à 

temperatura ambiente e, depois, foram deviamente identificadas. 

Figura 2. Representação da câmara de Neubauer 
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3.4.2. Suspensão das células em agarose 

No dia da realização do ensaio do cometa, a amostra foi colocada em microtubos de 1,5 

mL com 500 µL de PBS 1 x de modo a se obterem 2x104 spz/ gel, tendo em conta que cada 

lâmina teria dois géis. Realizaram-se 3 lâminas por condição, com 2 géis em cada lâmina, em 

cada uma das repetições dos ensaios. 

Realizou-se uma centrifugação da amostra a 2000 x g durante 5 min. 

Descartou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se o pellet com 140 µL de agarose de baixo 

ponto de fusão (LMP) preparada com PBS, derretida a 37 °C. Após homogeneização, pipetou-

se 70 µL da solução em duplicado para cada uma das lâminas. Cada gel foi coberto com uma 

lamela de 18x18 mm e as lâminas foram colocadas durante 5 min, a 4 °C. 

3.4.3. Tratamentos 

Após os 5 min, a 4 °C, retiraram-se as lamelas, de forma a que as células no gel ficassem 

expostas ao tratamento, isto designa-se de tratamento in gel, em que as células ainda estão 

viáveis. Foram analisados 6 géis por tratamento, em cada uma das 3 repetições dos ensaios. 

3.4.3.1. Controlo positivo (CP) 

As lâminas foram imersas numa solução de peróxido de hidrogénio (1 mM) em tinas 

coplin, durante 5 min; 

3.4.3.2. Exposição ao café (CAF) 

As lâminas foram imersas numa solução de café (infusão de 14 g de café torrado moído 

e 65 mL de água) em tinas coplin, durante 5 (CAF5) e 10 min (CAF10); 

3.4.3.3. Exposição a gases de escape de motor a gasolina (CAR) 

As lâminas foram colocadas à saída do tubo de escape de um carro ligeiro (com uma 

cilindrada de 999 cm3, de motor a gasolina sem chumbo 95, emissões de CO2: 150 g/ km), 

estando este a trabalhar, com o motor ao ralenti, durante 10 (CAR10) e 20 min (CAR20); 
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 3.4.3.4. Exposição ao Roundup® (R) 

 

 As lâminas foram imersas numa solução de Roundup® (360 g de glifosato/ L) de 25 

mg/ L (R25) e 50 mg/ L (R50), em tinas de coplin, durante 15 min; 

 

3.4.3.5. Exposição ao fumo do tabaco (TAB) 

 

 As lâminas foram colocadas num recipiente (como se pode observar na figura 3) com 

1 L de PBS 1 x e colocou-se um cigarro da marca L&M Red Label, num dos orifícios do 

recipiente. O cigarro foi mantido a arder através da saída do PBS do recipiente por um orifício 

no fundo do recipiente. Quando o cigarro se apagou, ambos os orifícios do recipiente foram 

selados e as lâminas foram mantidas em contacto com o fumo do tabaco durante 10 (TAB10) e 

20 min (TAB20), sendo cada um dos tempos realizado em recipientes diferentes; 

 

 

Figura 3: Recipiente utilizado para a exposição das células espermáticas ao fumo do tabaco. 

 

3.4.3.6. Exposição a radiações emitidas por telemóveis (TEL) 

 

 As lâminas foram colocadas junto a um telemóvel Android 4G, em chamada, com uma 

duração de 10 (TEL10) e 20 min (TEL20), sem utilização de campânula; 

 

3.4.3.7. Exposição a radiações UVC (UV) 

 

As lâminas foram irradiadas com uma lâmpada de UVC (1 J/m2); 
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3.4.3.8. Exposição a vitaminas 

 O tratamento de vitaminas foi feito com um challenger de H2O2, com o intuito de 

verificar se as vitaminas têm um efeito reparador no dano no DNA. Três lâminas foram imersas 

numa solução contendo uma cápsula de vitamina C (180 mg) dissolvida em 200 mL de água, 

durante 5 (VC5) e 10 min (VC10), e outras 3 lâminas foram imersas num sumo de 3 kiwis, a 

fresco (volume de 200 mL), durante 5 (K5) e 10 min. (K10). Posteriormente as lâminas foram 

imersas em tinas de coplin na solução de peróxido de hidrogénio (1 mM), durante 5 min. 

3.4.4. Lise 

Posteriormente à exposição das lâminas aos diversos agentes, as lâminas foram 

colocadas em duas soluções de lise durante uma hora em cada uma delas, a 4 °C. A primeira 

solução de lise era composta por solução de lise base (2,5 M NaCl, 0,1 M EDTA, 60 mM Tris 

base, pH 10) à qual se adicionou 1% de Triton X-100 e 1 mL de DTT (0,01 g/ mL) por cada 40 

mL de solução de lise base; a segunda solução de lise era constituída por solução de lise base, 

1% de Triton X-100 e 100 µL de Proteinase K (20 mg/ mL) por cada 40 mL de solução de lise 

base. 

3.4.5. Tratamento alcalino e eletroforese 

No final da segunda lise, as lâminas foram colocadas numa tina de eletroforese 

horizontal (Cleaver, Scientific Ltd., CS-250 V) e incubadas durante 30 min, a 4 °C, em tampão 

de eletroforese, para que ocorresse a alcalinização dos géis e, consequente, a desnaturação do 

DNA. O tampão de eletroforese, era constituído por 300 mM NaOH, 1 mM EDTA e água 

bidestilada, pH 13,2. 

Após a incubação, procedeu-se à eletroforese a uma voltagem constante de 17 V e 300 

mA, o que corresponde a uma voltagem de 0,8 V/ cm, durante 20 min. 

3.4.6. Neutralização 

No final da corrida eletroforética, retiraram-se as lâminas da tina de eletroforese e estas 

foram colocadas em tinas de coloração, onde se executou a neutralização das lâminas com PBS 

1 x, a 4 °C, durante 10 min, e, de seguida, uma lavagem com água destilada a 4 ºC, durante 10 
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min. Deixaram-se as lâminas secar à temperatura ambiente e guardaram-se até à sua 

visualização. 

3.4.7. Visualização 

Posteriormente, para coloração dos géis, colocaram-se 20 µL de DAPI (1 µg/ mL) por 

gel e cobriu-se com uma lamela de 22x22 mm, antes da visualização ao microscópio. 

As lâminas foram visualizadas no microscópio de epifluorescência BX41 Olympus, 

com o filtro para o DAPI (364-454 nm), e utilizando a objetiva de 40 x. 

Segundo o padrão visual, analisaram-se 100 cometas, aleatoriamente, por gel, que foram 

classificados de acordo com a classificação de Andrew R. Collins (2004). Este classifica os 

cometas em 5 classes, sendo o dano quantificado numa escala que varia de 0 (DNA 

encontrando-se todo na cabeça do cometa) a 4 (DNA muito fragmentado, encontrando-se 

praticamente todo na cauda do cometa), consoante a quantidade de DNA presente na cauda 

(Fig. 4). Esta classificação foi realizada com o auxílio do software Comet Assay, o que permitiu 

avaliar o dano do DNA de 0 a 400 UA, pois são analisados 100 cometas por gel. Em que se 

obtém 0 UA no caso de todos os cometas serem de classe 0, e 400 UA no caso de todos os 

cometas serem de classe 4. 

Figura 4. Classificação do ensaio do cometa, segundo Andrew R. Collins (2004) 
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3.5. Análise Estatística 

Os dados obtidos através do ensaio do cometa foram analisados com recurso ao 

programa GraphPad Prism7 para a construção dos gráficos, e com o programa IBM® SPSS® 

Statistics, versão 25.0 para realização do tratamento estatístico.  

Para verificar a normalidade das variáveis numéricas (dano do DNA em UA) foi 

utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Utilizou-se o teste de Homogeneidade de Variâncias de forma 

a se verificar se as variáveis eram homogéneas. 

A diferença entre as médias, nas variáveis que cumpriram o requisito de normalidade e 

homogeneidade, foi verificada através da ANOVA e do teste de Tukey. 

Para as variáveis numéricas que não cumpriram o requisito de normalidade e/ ou 

homogeneidade, foram utilizados os testes não paramétricos de Kruskal-Wallis de amostras 

independentes, de forma a saber qual a diferença entre as médias. 

Os testes estatísticos foram realizados para um nível de significância de p < 0,05. 
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4. Resultados e Análise de Resultados

4.1. Inquéritos 

4.1.1. Faixa etária 

Foram obtidas 158 respostas ao inquérito online (Anexo I), referentes aos estilos de vida 

dos indivíduos. 

A amostra de indivíduos inquiridos foi constituída por indivíduos de idades 

compreendidas entre os 20 e os 40 anos, com uma maior prevalência na faixa etária dos 20 

anos, como se pode observar na figura 14 (anexo 2). 

4.1.2. Local de residência 

Mais de metade dos inquiridos da amostra (63%) reside em áreas urbanas (Fig. 15, 

presente no anexo 2). 

4.1.3. Hábitos alimentares 

Da amostra total de inquiridos, a maioria consome fruta e legumes de 4 a 14 porções 

por semana, sendo que apenas 9% consome mais de 15 porções por semana, como se pode 

verificar na figura 16 (anexo 2). 

Dos inquiridos, 58% diz consumir com regularidade alimentos que contenham cafeína, 

e apenas 1% diz nunca ter consumido (Fig. 17, anexo 2). 

A grande maioria dos inquiridos (87%) não toma nenhum suplemento vitamínico, como 

se pode observar na figura 18 (anexo 2). 

4.1.4. Hábitos tabágicos 

Da amostra total de inquiridos, 24% diz ser fumador. Desses, a grande maioria (79%) 

fuma há 3 anos ou mais, e a regularidade com que fumam incide, na sua maioria, entre 1 a 10 

cigarros por dia (Fig. 19, anexo 2). 
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4.1.5. Hábitos alcoólicos 

 

Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, 80% da amostra de inquiridos consome 

bebidas alcoólicas, sendo que desses a grande maioria (74%) apenas consome bebidas 

alcoólicas em momentos de convívio (Fig. 20, anexo 2). 

 

4.1.6. Atividade Física 

 

Dos inquiridos, 65% pratica desporto, e dos 35% que não praticam nenhum desporto, a 

grande maioria (43%) diz andar a pé mais de 30 min por dia (Fig. 21, anexo 2).  

 Da amostra total de inquiridos, apenas 27% consideram ser pessoas sedentárias, como 

se pode verificar na figura 21 (anexo 2). 

 

4.1.7. Utilização dos telemóveis 

 

Do total de inquiridos 100% utiliza telemóveis, dos quais 94% diz que costuma colocar 

o telemóvel nos bolsos das calças, o que poderá contribuir para afetar as células espermáticas 

(Fig. 22, anexo 2). 

4.2. Análise do Dano - Ensaio do cometa 

 Com base nos inquéritos, o ensaio do cometa in vitro permitiu avaliar os efeitos de 

diversos agentes potencialmente genotóxicos/ anti-genotóxicos a que os homens em idade de 

reprodução estão expostos, nos danos basais do DNA dos espermatozoides. Na figura 5, podem-

se observar imagens representativas de cometas com diferentes danos no DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagens representativas de cometas com diferentes danos no DNA obtidas através do ensaio do 

cometa, realizado em espermatozoides humanos. a) Dano basal reduzido, obtido na lâmina do controlo; b) 

dano basal elevado. 

 

 

a) a) 
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4.2.1. Exposição ao café 

Na figura 6 encontra-se representado graficamente o dano médio no DNA dos 

espermatozoides quando expostos ao café. O gráfico foi construído com base nos valores 

médios de dano no DNA obtidos no controlo (C-59,3 UA), no controlo positivo (CP-298,7 UA) 

e nos tratamentos com café 5 min (CAF5- 189,9 UA) e de 10 min (CAF10- 144,9 UA), com 

uma amostragem de n=31 (em que n representa o nº de géis utilizados na análise). Observou-

se que as células expostas aos tratamentos com café durante 5 (p=0,001) e 10 (p<0,05) min 

apresentaram significativamente mais danos no DNA do que o controlo, mas os dois 

tratamentos não diferiram significativamente entre si (p>0,05).  

Figura 6. Dano no DNA em unidades arbitrárias para o tratamento com café. C- Controlo; CP- Controlo Positivo; 

CAF5- Tratamento com Café 5 min; CAF10- Tratamento com Café 10 min. (a)- é significativamente diferente em 

relação aos restantes grupos (CP, CAF5 e CAF10); (b)- são significativamente diferentes em relação ao C, mas 

não diferem entre si. Valor mínimo usado nas significâncias de p<0,05. 

4.2.2. Exposição aos gases de escape de motor a gasolina 

Na figura 7 encontra-se representado graficamente o dano médio no DNA dos 

espermatozoides quando expostos a gases de escape de motor a gasolina.  O gráfico foi 

construído com base nos valores médios de dano no DNA no controlo (C-59,3 UA), no controlo 

positivo (CP-298,7 UA) e nos tratamentos com gases de escape de motor a gasolina 10 min 

(CAR10- 186,3 UA) e 20 min (CAR20- 147 UA), com uma amostragem de n=32 (em que n 

representa o nº de géis utilizados na análise). Observou-se que as células expostas aos 

tratamentos com gases de escape de motor a gasolina durante 10 (p=0,001) e 20 (p<0,05) min 

apresentaram significativamente mais danos no DNA do que com o controlo, mas os dois 

tratamentos não diferiram significativamente entre si (p>0,05). 
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Figura 7. Dano no DNA em unidades arbitrárias para o tratamento com gases de escape motor a gasolina. C- 

Controlo; CP- Controlo Positivo; CAR10- Tratamento com gases de escape de motor a gasolina 10 min; CAR20- 

Tratamento com gases de escape de motor a gasolina 20 min. (a)- é significativamente diferente em relação aos 

restantes grupos (CP, CAR10 e CAR20); (b)- são significativamente diferentes em relação ao C, mas não diferem 

entre si. Valor mínimo usado nas significâncias de p<0,05. 

 

4.2.3. Exposição ao Roundup® 

 

 Na figura 8 encontra-se representado graficamente o dano médio no DNA dos 

espermatozoides quando expostos ao Roundup®. O gráfico foi construído com base nos valores 

médios de dano no DNA obtidos no controlo (C-59,3 UA), no controlo positivo (CP-298,7 UA) 

e nos tratamentos com Roundup® com concentrações de 25 mg/L (R25- 274,6 UA) e de 50 

mg/L (R50- 325,8 UA), com uma amostragem de n=29 (em que n representa o nº de géis 

utilizados na análise). Observou-se que as células expostas aos tratamentos com Roundup® 25 

(p<0,01) e 50 (p<0,001) mg/L apresentaram significativamente mais danos no DNA 

comparativamente ao controlo, mas os dois tratamentos não diferiram significativamente entre 

si (p>0,05). 
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Figura 8. Dano no DNA em unidades arbitrárias para o tratamento com Roundup®. C- Controlo; CP- Controlo 

Positivo; R25- Tratamento com Roundup® 25mg/L; R50- Tratamento com Roundup® 50mg/L. (a)- é 

significativamente diferente em relação aos restantes grupos (CP, R25 e R50); (b)- são significativamente diferente 

em relação ao C, mas não diferem entre si. Valor mínimo usado nas significâncias de p<0,05. 

 

4.2.4. Exposição ao fumo do tabaco  

 

 Na figura 9 encontra-se representado graficamente o dano médio no DNA dos 

espermatozoides quando expostos ao fumo do tabaco. O gráfico foi construído com base nos 

valores médios de dano no DNA obtidos no controlo (C-59,3 UA), no controlo positivo (CP-

298,7 UA) e nos tratamentos com fumo do tabaco de 10 min (TAB10-187 UA) e de 20 min 

(TAB20-279,9 UA), com uma amostragem de n=34 (em que n representa o nº de géis utilizados 

na análise). Observou-se que as células expostas ao tratamento com fumo do tabaco durante 10 

(p<0,005) e 20 (p<0,001) min apresentaram significativamente mais danos no DNA do que o 

controlo, mas os dois tratamentos não diferiram significativamente entre si (p>0,05). 

 

Figura 9. Dano no DNA em unidades arbitrárias para o tratamento com fumo do tabaco. C- Controlo; CP- Controlo 

Positivo; TAB10- Tratamento com fumo do tabaco 10 min; TAB20- Tratamento com fumo do tabaco 20 min. (a)- 

C CP R25 R50
0

100

200

300

400

D
a
n

o
 n

o
 D

N
A

 e
m

 U
A

a

b
b

C CP TAB10 TAB20
0

100

200

300

400

D
a
n

o
 n

o
 D

N
A

 e
m

 U
A

a

b
b



Capítulo 4 – Resultados e Análise de Resultados 

48 

é significativamente diferente em relação aos restantes grupos (CP, TAB10 e TAB20); (b)- são significativamente 

diferentes em relação ao C, mas não diferem entre si. Valor mínimo usado nas significâncias de p<0,05. 

4.2.5. Exposição a radiações emitidas por telemóveis 

Na figura 10 encontra-se representado graficamente o dano médio no DNA dos 

espermatozoides quando expostos a radiações emitidas por telemóveis. O gráfico foi construído 

com base nos valores médios de dano no DNA obtidos no controlo (C-59,3 UA), no controlo 

positivo (CP-298,7 UA) e nos tratamentos com radiação de telemóveis de 10 min (TEL10-

286,1 UA) e de 20 min (TEL20-280,3 UA), com uma amostragem de n=31 (em que n representa 

o nº de géis utilizados na análise). Observou-se que as células expostas aos tratamentos com

radiação de telemóveis durante 10 (p<0,001) e 20 (p<0,01) min apresentaram 

significativamente mais danos no DNA do que o controlo, mas os dois tratamentos não 

diferiram significativamente entre si (p>0,05). 

Figura 10. Dano no DNA em unidades arbitrárias para o tratamento com telemóvel. C- Controlo; CP- Controlo 

Positivo; TEL10- Tratamento com telemóvel 10 min; TEL20- Tratamento com telemóvel 20 min. (a)- é 

significativamente diferente em relação aos restantes grupos (CP, TEL10 e TEL20); (b)- são significativamente 

diferentes em relação ao C, mas não diferem entre si. Valor mínimo usado nas significâncias de p<0,05. 

4.2.6. Exposição a radiações UVC 

Na figura 11 encontra-se representado graficamente o dano médio no DNA dos 

espermatozoides quando expostos a radiações UVC. O gráfico foi construído com base nos 

valores médios de dano no DNA obtidos no controlo (C-59,3 UA), no controlo positivo (CP-

298,7 UA) e no tratamento com radiação UVC (UV-184,7 UA), com uma amostragem de n=23 
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(em que n representa o nº de géis utilizados na análise). Observou-se que as células expostas ao 

tratamento com radiação UVC (p<0,001) apresentaram significativamente mais danos no DNA 

do que o controlo.  

Figura 11. Dano no DNA em unidades arbitrárias para o tratamento com UVC. C- Controlo; CP- Controlo 

Positivo; UV- Tratamento com UVC. (a)-  é significativamente diferente em relação aos restantes grupos (CP e 

UV); (b)- é significativamente diferente em relação ao C. Valor mínimo usado nas significâncias de p<0,05. 

4.2.7. Exposição a vitamina C (através de cápsula de vitamina C) 

Na figura 12 encontra-se representado graficamente o dano médio no DNA dos 

espermatozoides quando expostos a vitamina C (mergulhados numa solução de vitamina C e 

posteriormente na solução de peróxido de hidrogénio (1 mM)). O gráfico foi construído com 

base nos valores médios de dano no DNA obtidos no controlo (C-59,3 UA), no controlo positivo 

(CP-298,7 UA) e nos tratamentos com solução de vitamina C mais solução de peróxido de 

hidrogénio de 5 min (VC5-139,8 UA) e de 10 min (VC10-73 UA), com uma amostragem de 

n=24 (em que n representa o nº de géis utilizados na análise). Observou-se que as células 

expostas aos tratamentos com solução de vitamina C mais solução de peróxido de hidrogénio 

durante 10 min (p<0,01) apresentaram significativamente menos danos no DNA do que o 

controlo positivo. Mas as células quando expostas aos tratamentos com solução de vitamina C 

mais solução de peróxido de hidrogénio durante 5 (p>0,05) e 10 (p>0,05) min não apresentaram 

significativamente mais danos no DNA do que o controlo, os dois tratamentos também não 

diferiram significativamente entre si (p>0,05). Observou-se também que as células expostas 

aos tratamentos com solução de vitamina C mais solução de peróxido de hidrogénio durante 5 
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min (p>0,05) não apresentaram significativamente menos danos no DNA do que o controlo 

positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Dano no DNA em unidades arbitrárias para o tratamento com Vitamina C. C- Controlo; CP- Controlo 

Positivo; VC5- Tratamento com vitamina C 5 min + exposição na solução de peróxido de hidrogénio (1 mM) 15 

min ; VC10- Tratamento com vitamina C 10 min + exposição na solução de peróxido de hidrogénio (1 mM) 15 

min. (a)- são significativamente diferentes em relação ao CP, mas não diferem entre si; (b)- é significativamente 

diferente em relação aos restantes grupos (C, VC5 e VC10). Valor mínimo usado nas significâncias de p<0,05. 

 

4.2.8. Exposição ao sumo de kiwi a fresco 

 

 Na figura 13 encontra-se representado graficamente o dano médio no DNA dos 

espermatozoides quando expostos ao sumo de kiwi a fresco (mergulhados numa solução de 

sumo de kiwi a fresco e posteriormente na solução de peróxido de hidrogénio (1 mM)). O 

gráfico foi construído com base nos valores médios de dano no DNA obtidos no controlo (C-

59,3 UA), no controlo positivo (CP-298,7 UA) e nos tratamentos com solução de sumo de kiwi 

mais solução de peróxido de hidrogénio de 5 min (K5- 168 UA) e de 10 min (K10- 234 UA), 

com uma amostragem de n=29 (em que n representa o nº de géis utilizados na análise). 

Observou-se que as células expostas aos tratamentos com solução de sumo de kiwi mais solução 

de peróxido de hidrogénio durante 5 (p<0,001) e 10 (p<0,001) min apresentaram 

significativamente mais danos no DNA do que o controlo, os dois tratamentos diferiram 

significativamente entre si (p<0,05). Verificou-se também que as células expostas aos 

tratamentos com solução de sumo de kiwi mais solução de peróxido de hidrogénio durante 5 

(p<0,001) e 10 (p<0,05) min apresentaram significativamente menos danos no DNA do que o 

controlo positivo. 
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Figura 13. Dano no DNA em unidades arbitrárias para o tratamento com sumo de Kiwi, a fresco. C- Controlo; 

CP- Controlo Positivo; K5- Tratamento com kiwi 5 min + exposição na solução de peróxido de hidrogénio (1 mM) 

15 min; K10- Tratamento com kiwi 10 min + exposição na solução de peróxido de hidrogénio (1 mM) 15 min. 

(a)- é significativamente diferente em relação aos restantes grupos (CP, K5 e K10); (b)- são significativamente 

diferentes em relação ao C; (c)- é  significativamente diferente em relação ao CP e ao K10; (d)- é 

significativamente diferente em relação ao CP e ao K5. Valor mínimo usado nas significâncias de p<0,05. 
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5. Discussão

A qualidade do esperma, que é considerado um preditor da fertilidade masculina 

encontra-se em declínio a nível mundial (Carlsen et al., 1992; Skakkebaek et al., 2016; Swan 

& Elkin, 1999), esse rápido declínio pode ser resultado de vários fatores de estilo de vida 

associados à exposição a poluentes ambientais, desreguladores endócrinos, maus hábitos de 

estilo de vida, exposição ao fumo de cigarros, consumo de álcool e uma vida com muito stresse 

(Kumar et al., 2015). Os efeitos adversos dos estilos de vida na integridade do DNA 

espermático têm sido confirmados em vários estudos  (Fejes et al., 2005; Jensen et al., 2010; 

Jurewicz et al., 2014; Li et al., 2009; Magnusdottir et al., 2005). 

A fragmentação do DNA pode ser resultado de várias condições patológicas como: 

criptorquidismo, cancro, varicocelo, febre, idade, infeções, leucocitospermia, entre outros 

(Evenson & Wixon, 2006). 

O DNA do espermatozoide pode ser danificado por defeitos na remodelação da 

cromatina durante a espermiogénese, mecanismos apoptóticos desencadeados pela ativação de 

caspases e danos causados por radicais de oxigénio (Sakkas & Alvarez, 2010). Porém a 

principal causa do dano do DNA nos espermatozoides é o stresse oxidativo (Aitken & De Iuliis, 

2010), como se pode verificar no estudo de  Kumar et al. (2015), em que foi verificado através 

dos níveis elevados de ROS e 8-OHdG, que pode ser resultado de vários fatores de estilo de 

vida (como, idade, obesidade, radiação de telemóveis, poluição do ar, tabagismo, pesticidas, 

produtos químicos)  (Evenson & Wixon, 2006; Wright et al., 2014). 

A integridade do DNA relaciona-se com os parâmetros convencionais de esperma, 

sendo que está comprovado que um dano do DNA elevado está associado ao aumento da 

anormalidade do esperma (Trisini et al., 2004; Varghese et al., 2009). Vários estudos recentes 

focaram-se na relação entre o dano do DNA do espermatozoide e a infertilidade masculina 

(Evenson et al., 2002; Seli et al., 2004; Tomsu et al., 2002; Virant-Klun et al., 2002). Foi 

demonstrado que os espermatozoides dos homens inférteis têm uma menor integridade do DNA 

quando comparando com os homens férteis (Ahmad et al., 2012; Brahem et al., 2011;  Zini et 

al., 2001). Isso é importante, porque a informação genética transmitida para a geração seguinte 

depende da integridade do DNA do esperma  (Lewis, 2015). 

O dano do DNA das células espermáticas aumenta com a idade, o que tem sido provado 

em diversos estudos (Brahem et al., 2011; Cocuzza et al., 2008; Winkle et al., 2009). 
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 A maioria dos estudos com o ensaio do cometa em esperma humano foram realizados 

no contexto da infertilidade masculina (Speit et al., 2009), e em comparação com o teste do 

cometa aplicado em células sanguíneas, várias alterações são necessárias realizar, não estando 

até ao momento estipulada qual a abordagem mais indicada a utilizar (Speit et al., 2009). 

Estudos com o ensaio do cometa, quando aplicados na toxicologia reprodutiva in vitro, após 

exposição de esperma de mamíferos a agentes químicos e físicos, detetaram lesões de DNA 

mediadas por radicais livres (Anderson et al., 1997; Anderson et al., 2003; Arabi, 2005; 

Dobrzynska et al., 2004; Hughes et al., 1999; Singh & Stephens, 1998), pretendeu-se então 

neste estudo avaliar os efeitos do estilo de vida na qualidade das células espermáticas com 

recurso ao ensaio cometa. O ensaio do cometa foi realizado in vitro, e permitiu avaliar o efeito 

da exposição das células espermáticas a diversos agentes potencialmente genotóxicos/ anti-

genotóxicos a que os homens em idade de reprodução estão expostos. Foram também realizados 

inquéritos online que permitiram saber qual a incidência desses agentes tóxicos na população 

portuguesa em idade de reprodução, tendo sido realizado a indivíduos com idades 

compreendidas entre os 20 e os 40 anos (Figura 14, Anexo 2). A partir dos 40 anos é considerada 

a idade a partir do qual se considera o envelhecimento paterno avançado, e a partir dessa idade, 

os homens podem ter significativamente mais danos no DNA dos espermatozoides, declínio na 

motilidade (40%) e na viabilidade (<50%) (Varshini et al., 2012). 

 Em numerosos estudos, em homens com elevados danos do DNA, verificou-se uma 

diminuição dos níveis de capacidade antioxidante e altas concentrações de ROS seminal (Aktan 

et al., 2013; Atig et al., 2012; Khosravi et al., 2014).  

 Neste estudo utilizou-se o peróxido de hidrogénio como controlo positivo para 

comprovar o efeito protetor dos antioxidantes, pois o peróxido de hidrogénio tem a capacidade 

de reduzir a capacidade de fertilização espermática dependente da dose (Dietrich et al., 2005) 

e costuma-se usar nos testes de rotina, para análise do ensaio do cometa, como controlo positivo 

(Olive et al., 2001). Num estudo com amostras de esperma de 11 homens inférteis, induziu-se 

oxidação através de 100 µM de H2O2 a 37ºC durante 20h, demonstrou-se através do ensaio do 

cometa, que o H2O2 nesta concentração, produz fragmentação do DNA (Duru et al., 2000), o 

que vai de acordo com o que se observou neste estudo, pois obteve-se valores muito elevados 

de dano no DNA no controlo positivo. 

 As frutas e vegetais têm como propriedades serem ricos em água, vitaminas 

antioxidantes (de destacar a vitamina C), alguns minerais com propriedades antioxidantes, 

folato e fibras (Ross et al., 2010), sendo que, com base nos resultados obtidos da realização do 
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inquérito, verificou-se que a maioria dos inquiridos consome entre 4 a 14 porções de fruta e 

legumes por semana (Figura 16, Anexo 2). O folato em baixas concentrações no plasma seminal 

está associado ao dano do DNA do esperma, pois este está envolvido na síntese de DNA e nos 

processos de metilação do DNA e proteína (Boxmeer et al., 2009).  

A vitamina C (ácido ascórbico) tem como, uma das suas funções garantir proteção aos 

espermatozoides contra o dano oxidativo do DNA (Fraga et al., 1991), promovendo a redução 

do dano oxidativo e do potencial de peroxidação lipídica  (Agarwal & Sekhon, 2010; Fraga et 

al., 1991; Mostafa et al., 2009), daí se ter exposto as células espermáticas ao sumo de kiwi e a 

uma cápsula de vitamina C, posteriormente foram mergulhadas na solução de peróxido de 

hidrogénio (1 mM), de forma a verificar, se os antioxidantes têm um efeito protetor sobre o 

DNA.  

Com base nos resultados obtidos, após a realização do ensaio do cometa, é possível 

verificar na Figura 12, que após a exposição das células à vitamina C seguida de exposição na 

solução de peróxido de hidrogénio, em ambos os tempos (5 e 10 min) verificou-se uma 

diminuição do dano no DNA dos spz quando comparados com os valores de dano obtidos no 

controlo positivo, apesar de no tempo 5 min não ter apresentado uma diferença significativa 

(p>0,05). O que vai de encontro com o estudo de Vujkovic et al. (2009), numa clínica de 

fertilidade (n=161) em indivíduos com uma dieta com uma maior ingestão de frutas e vegetais 

(excelentes fontes de antioxidantes), verificou-se uma associação significativa a uma menor 

probabilidade de fragmentação do DNA.  

No que diz respeito, à exposição das células ao kiwi, seguida da exposição a uma 

solução de peróxido de hidrogénio (1 mM), como é possível verificar na Figura 13, em ambos 

os tempos (5 e 10 min), houve uma redução estatisticamente significativa do dano no DNA dos 

spz em comparação aos valores obtidos de dano com o controlo positivo. Esses resultados vão 

ao encontro de os obtidos em numerosos estudos realizados em homens com elevados danos 

do DNA espermático, em que se verificou a diminuição dos níveis de capacidade antioxidante 

individual e total e também se verificou elevadas concentrações de ROS seminal (Aktan et al., 

2013; Atig et al., 2012; Khosravi et al., 2014; Mahfouz et al., 2010; Shamsi et al., 2012).   

Um estudo realizado com homens com idade superior a 44 anos, com uma maior 

ingestão de vitamina C, vitamina E e zinco, apresentaram níveis de fragmentação do DNA 

menores, idênticos aos níveis observados em homens mais jovens (Schmid et al., 2012). Por 

sua vez, Vani et al. (2012) num estudo na Índia em trabalhadores expostos a chumbo, 

preveniram a fragmentação do DNA (com recurso ao ensaio do cometa) através da 
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administração de 1000 mg de vitamina C, durante 5 dias por semana, durante 3 meses, o que 

está de acordo com os resultados obtidos neste estudo em que se verificou através da exposição 

à vitamina C seguida de peróxido de hidrogénio diminuição do dano no DNA do 

espermatozoide.  

Em vários estudos foi demonstrado que os antioxidantes podem ter um efeito positivo 

em alguns dos parâmetros seminais primários (Abad et al., 2013; Agarwal et al., 2014; Zini et 

al., 2009), pois as vitaminas antioxidantes protegem as biomembranas do dano peroxidativo 

(Mostafa et al., 2013; Mostafa et al., 2006; Sulak et al., 2005) o que vai de acordo com o que 

se verificou neste estudo. O DNA do esperma pode ser protegido através da administração de 

antioxidantes pela via oral. Como foi demonstrado, a administração de ácido ascórbico pode 

ser utilizada de uma forma eficaz no tratamento de danos no DNA do esperma (Fraga et al., 

1991; Greco et al., 2005; Hughes et al., 1998; Lopes et al., 1998).  

Alguns estudos, com a adição de antioxidantes ao esperma in vitro, propuseram uma 

melhoria na motilidade espermática e diminuição da produção de ROS (Oeda et al., 1997; 

Okada et al., 1997; Pang et al., 1993). Lutsenko et al. (2002) apoiou a hipótese de que a 

vitamina C protege o dano oxidativo do DNA em células humanas sob a forma de stresse 

oxidativo e Ménézo et al. (2007) verificaram uma diminuição da fragmentação do DNA em 

homens que tomavam suplementos orais de antioxidantes, comparativamente ao grupo 

controlo. Mendiola et al. demonstraram que a vitamina C, teve efeitos significativos na 

qualidade do esperma (Mendiola et al., 2010). Uma alta quantidade de antioxidantes 

demonstrou aumentar a qualidade do esperma, em comparação com quantidades baixas ou 

moderadas (Silver et al., 2005). Outros estudos, como é o caso do Greco et al. (2005), 

mostraram que os espermatozoides são supostamente “protegidos” por uma terapia antioxidante 

oral, ou seja, há uma diminuição do dano do DNA em indivíduos que tomam doses orais de 

vitamina C e E. A suplementação antioxidante oral é então utilizada como uma prática padrão 

no tratamento da infertilidade masculina reduzindo os níveis de ROS (Showell et al., 2011). 

Um artigo de revisão sobre antioxidantes concluiu que quase todos os estudos 

conduzidos quanto a danos no DNA e stresse oxidativo, revelaram que os antioxidantes 

causaram uma melhora significativa (Gharagozloo & Aitken, 2011), verificando-se no nosso 

estudo também uma melhora no dano da DNA. 

Contudo a administração em excesso de antioxidantes pode restringir a capacidade 

normal de fertilização espermática e induzir outras doenças sob a forma de “stresse redutor” 

(Bjelakovic et al., 2008; Ménézo et al., 2007; Verma & Kanwar, 1998), deverá então existir 
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precaução na utilização de antioxidantes, pois num estudo observou-se um aumento de 20% na 

descondensação de esperma (Ménézo et al., 2007). Um uso prolongado de antioxidantes 

(vitamina C, vitamina E, B-caroteno, zinco e selénio) administrado a pacientes com 

infertilidade masculina, com DFI (índice de fragmentação de DNA) >15% mostrou diminuição 

do DFI, porém aumento na condensação da cromatina espermática (Agarwal et al., 2004; 

Ménézo et al., 2007).  

Os benefícios dos antioxidantes não foram adequadamente comprovados (Zini et al., 

2009), segundo o Comité de Prática da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (2008) 

nenhum tratamento atual para a integridade anormal do DNA demonstrou ter um valor clínico, 

o que também se verificou nas revisões de  Agarwal & Sekhon, (2010) e Rittenberg & El-

Toukhy, (2010).  

Os estudos atuais são muito contraditórios, Silver e os seus colaboradores num estudo 

não verificaram nenhuma ligação entre o tratamento com a vitamina C, vitamina E, ß-caroteno 

e o dano no DNA dos espermatozoides (Silver et al., 2005). Enquanto que, inúmeros ensaios 

testaram a terapia antioxidante na fragmentação do DNA. No geral, verificou-se que a terapia 

antioxidante pode ter um papel importante, apesar de alguns resultados serem inconsistentes e 

controversos, e existir então a necessidade de grandes ensaios bem controlados e padronizados 

para provar a sua eficácia (Allam & Haidl, 2013; Gharagozloo & Aitken, 2011; Lombardo et 

al., 2011; Zini et al., 2009). A vitamina C quando administrada em doses elevadas pode estar 

relacionada ao surgimento de efeitos negativos, pois o ascorbato pode reduzir as pontes de 

dissulfureto de resíduos de cisteína (Giustarini et al., 2008), potencialmente danificando a 

estrutura da cromatina (Wright et al., 2014). Através dos inquéritos online, como se pode 

observar na Figura 18 (Anexo 2), verificou-se que a grande maioria dos inquiridos (87%) não 

toma nenhum suplemento vitamínico. 

Os humanos estão expostos a poluentes ambientais e industriais (Mathur & Cruz, 2011), 

sendo que os efeitos sobre a saúde dos agentes químicos na reprodução masculina são motivo 

de preocupação na epidemiologia ambiental, ocupacional e reprodutiva (Aitken et al., 2004). 

Verificou-se que os inquiridos na sua maioria (63%) residem em áreas urbanas (Figura 15, 

Anexo 2). 

 Muitos estudos demonstraram que a poluição ambiental está implicada na má qualidade 

dos espermatozoides (Boggia et al., 2009; De Rosa et al., 2003). Neste estudo foi testado o 

efeito da exposição das células espermáticas a gases de escape de motor a gasolina durante 10 

min (p=0,001) e durante 20 min (p<0,05), com os resultados obtidos que se podem observar na 
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Figura 7, verificou-se um aumento estatisticamente significativo do dano do DNA dos spz em 

comparação com o controlo, em ambos os tempos de exposição, o que vai acordo com estudos 

(Evenson & Wixon, 2005; Somers et al., 2002) que sugerem que a poluição atmosférica pode 

alterar o DNA do esperma, verificando-se na maioria dos estudos alterações nos parâmetros 

espermáticos após exposição à poluição atmosférica, e uma diminuição na qualidade do 

esperma (Carré et al., 2017). Também Rubes et al., 2005 examinaram amostras de esperma de 

21 homens jovens saudáveis em períodos de poluição atmosférica episódica pela queima de 

carvão, na República Tcheca, no distrito de Teplice, que é uma região produtora de carvão com 

níveis elevados de poluição do ar e numa região menos poluída, verificaram danos no DNA do 

esperma muito mais elevados em homens que seguiram períodos de alta poluição do ar, sem 

alteração óbvia noutros parâmetros do esperma, está de acordo com o obtido neste estudo, 

apesar de este estudo ser in vitro. 

 Os herbicidas, por sua vez, desempenham um papel importante na agricultura 

contemporânea (Pollegioni et al., 2011), quando usados de forma extensiva em diversos países 

por todo o mundo, podem conduzir a poluição ambiental, à sua acumulação em tecidos animais, 

à passagem pela cadeia alimentar, provocando com que os seres humanos estejam expostos e 

representando assim uma ameaça para a saúde humana (Abarikwu et al., 2012; Powell et al., 

2011). Os pesticidas mais utilizados por todo o mundo, são herbicidas de amplo espetro à base 

de glifosato (Gasnier et al., 2009).  

Com base nos resultados obtidos, através da exposição das células espermáticas a 

Roundup® 25 mg/ L (p<0,01) e 50 mg/ L (p<0,001) obteve-se um aumento significativo do 

dano do DNA dos spz em relação ao controlo, o que é possível verificar na Figura 8. Esses 

resultados vão de acordo com estudos de  Lopes et al. (2014) que relataram no zebra fish (Danio 

rerio) quais os impactos adversos do glifosato sobre os parâmetros reprodutivos que incluíam 

danos no DNA do esperma. Avdatek et al. (2018), no seu estudo verificaram que o glifosato 

provocou danos com significância no DNA de espermatozoides, em comparação com o 

controlo e outros grupos, apesar do facto de esses estudos não serem em humanos. 

A exposição ao fenvalerato de pesticidas (FE) foi associada com o aumento no dano do 

DNA do esperma (Bian et al., 2004). Num estudo realizado em indivíduos que estavam 

continuamente expostos a uma mistura de pesticidas organofosforados, para avaliar a 

fragmentação do DNA do esperma, verificou-se  que quase 3/ 4 dos indivíduos tinham valores 

de DFI > 30% (Sánchez-Peña et al., 2004).  
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Porém pouca informação está disponível sobre a toxicidade aguda de doses baixas de 

Roundup® para tecidos de mamíferos, especialmente para o sistema reprodutor masculino 

humano, o que faz com que se torne difícil de fazer comparações dos resultados obtidos (Cavalli 

et al., 2013), sendo então difícil comparar os nossos resultados com os existentes nas 

bibliografias. 

Na natureza uma das principais fontes de danos no DNA é o menor comprimento de 

onda da luz solar, ou seja, a radiação UV (Ciccia & Elledge, 2010), pois a radiação UV pode 

produzir fotoprodutos que causam diferentes mutações através de diferentes tipos de 

mecanismos, como é o caso de geração de espécies reativas de oxigénio, que reagem 

diretamente com o DNA (Ciulla et al., 1986; Gocke, 1996; Oppenlӓnder, 1988; Jose, 1979; 

Watanabe-Akanuma et al., 2003). Neste estudo, quando expostas as células espermáticas à 

radiação UV o que se verificou, como se pode observar através da Figura 11, foi um aumento 

significativo do dano do DNA dos spz comparando com o controlo (p<0,001), porém torna-se 

difícil de comparar com os estudos existentes, pois a maioria dos estudos realizados são em 

peixes. No estudo de Dietrich et al. (2005), em que amostras de esperma de trutas arco-íris, 

diluídas 40 x, irradias com UV utilizando uma lâmpada TUW 30W (Philips) de onda curta (254 

nm), através do ensaio do cometa verificaram um aumento significativo de fragmentação de 

DNA após 5 min de irradiação e uma diminuição gradual passados longos períodos de 

irradiação. Por sua vez, Ciereszko et al., 2005 através do ensaio do cometa, demonstraram que 

a exposição à radiação UV, em lampreias do mar, causou um aumento elevado no dano do DNA 

do esperma, resultados esses que confirmaram a utilidade da radiação UV para a inativação do 

genoma do espermatozoide e que a radiação UV nas lampreias do mar tem um efeito 

genotóxico. 

A cafeína, por sua vez, pode ter um papel como inibidor da reparação do DNA, sendo 

então um agente que leva ao dano do DNA do esperma (Sarkaria et al., 1999), através dos 

inquéritos verificou-se que a maioria dos inquiridos (58%) consomem com regularidade 

alimentos com cafeína, e apenas 1% nunca consumiu (Figura 17, Anexo 2). Tem surgido a 

hipótese de o consumo de café influenciar não só apenas os parâmetros do esperma como a 

integridade do DNA do espermatozoide (Zini et al., 2014).  

Com base nos resultados obtidos, após a realização do ensaio do cometa, é possível 

verificar na Figura 6, que após a exposição das células espermáticas a cafeína durante 5 min 

(p=0,001) e durante 10 min (p<0,05) obteve-se um aumento estatisticamente significativo do 

dano no DNA dos spz em comparação com o controlo. Tal facto está de acordo com estudos, 
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como é o caso do de Schmid et al. (2007), em que avaliaram o consumo de café e os danos no 

DNA em 80 homens saudáveis, com recurso ao ensaio do cometa, e mostraram que homens 

que bebem 3 chávenas ou mais de cafeína por dia têm valores significativos maiores de danos 

no DNA do espermatozoide, independentemente da idade. Porém num estudo de Radwan et al. 

(2016) em que se avaliou o consumo de café em 286 homens saudáveis e a fragmentação do 

DNA, com recurso ao ensaio da estrutura da cromatina espermática, não se encontraram 

relações entre o consumo de café e os danos do DNA espermático. 

Como existe um grande número de fumadores do sexo masculino na população em 

geral, e tendo em conta que o cigarro é um agente perigoso que afeta células espermáticas 

(Zenzes, 2000), e diversos fatores referem que o tabaco é um importante fator tóxico que 

executa sobre a função testicular e na qualidade do esperma efeitos prejudiciais (Chia et al., 

1994; Colagar et al., 2007; Gaur et al., 2007; Kalyani et al., 2007; Kumosani et al., 2008; 

Künzle et al., 2003; Künzle et al., 2004; Martini et al., 2004), houve a necessidade neste estudo 

de verificar os efeitos da exposição das células espermáticas ao fumo do tabaco, pois o fumo 

do tabaco participa nas reações de Fenton de forma a produzir H2O2, pois contém elevadas 

concentrações de ROS (que incluem O2
- e OH•) (Valavanidis et al., 2009),  originando danos 

irreversíveis no DNA do spz (Paasch et al., 2004).  

Vários estudos comprovaram que o fumo do tabaco induz alterações no esperma, que 

incluem o aumento de ROS e o declínio de moléculas antioxidantes (Frey et al., 2008; Soares 

& Melo, 2008b). Foi relatado que fumar afeta negativamente os parâmetros espermáticos 

(volume e concentração espermática, motilidade e fragmentação do DNA) (El-Melegy & Ali, 

2011; Taha et al., 2012b; Tawadrous et al., 2011), porém outros estudos não encontram nenhum 

impacto do tabagismo nos parâmetros espermáticos (de Jong et al., 2014; Ozgur et al., 2005).  

Foi notado que o dano do DNA aumenta com o hábito de fumar regularmente, sendo 

que estudos destacaram a inferência de dano ao DNA e a inibição de mecanismos de reparação 

de DNA por metais pesados, sendo que estes também podem provocar danos ao DNA no 

decorrer da espermatogénese (Hengstler et al., 2003b; Meizel, 2004).  

Os fumadores têm no esperma níveis mais elevados de stresse oxidativo (Fariello et al., 

2012; Gautam et al., 2015; Ghaffari & Rostami, 2012; Hamad et al., 2014; Hammadeh et al., 

2010; Kiziler et al., 2007; Opuwari & Henkel, 2016) e espécies reativas de oxigénio (Gautam 

et al., 2015; Hammadeh et al., 2010; Kiziler et al., 2007; Kumar et al., 2015; Saleh et al., 2002; 

Taha et al., 2014; Taha et al., 2012).  
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A nicotina pode inferir quebras de DNA de cadeia dupla no DNA do esperma in vitro 

(Arabi, 2004). Tendo sido demonstrado existir uma associação do fumo do tabaco a ruturas de 

cadeia de DNA, através dos métodos que avaliam a fragmentação do DNA do esperma 

(Andrabi, 2007).  

Os resultados obtidos neste estudo, após realização do ensaio do cometa, quando 

expostas as células espermáticas ao fumo do tabaco, tanto no tempo 10 min (p<0,005) como 20 

min (p<0,01) obteve-se aumento do dano no DNA dos spz em comparação com os valores do 

controlo, o que é possível verificar na Figura 9. Os nossos resultados vão de acordo com 75% 

dos estudos, tanto em humanos como em roedores (Antoniassi et al., 2016; La Maestra et al., 

2015; Ostling & Johanson, 1984; Polyzos et al., 2009), em que se recorreu ao ensaio do cometa, 

e verificou-se que o tabagismo provoca um acréscimo de 1,3-5,0 vezes o dano do DNA do 

esperma em humanos (Fariello et al., 2012; Linschooten et al., 2011).  

Com base nos resultados obtidos nos inquéritos, verificou-se (Figura 19, Anexo 2) que 

apenas 24% dos inquiridos são fumadores, e desses 79% fuma há mais de 3 anos, sendo que a 

grande maioria fuma entre 1 a 10 cigarros por dia.  

Vários estudos demonstraram existir uma correlação entre os índices de dano do DNA 

e o tabagismo, em homens férteis (Linschooten et al., 2011; Taha et al., 2012), homens com 

varicocelo (Fariello et al., 2012) e homens com infertilidade idiopática (Elsha et al., 2009). 

Estudos demonstraram, recorrendo ao teste de dispersão de cromatina espermática, danos 

significativos na fragmentação do DNA espermático (Viloria et al., 2007), o que vai de acordo 

com os nossos resultados, apesar de no nosso estudo se ter recorrido ao ensaio do cometa. 

Contudo Radwan et al. (2016) não encontraram nenhuma associação entre o tabagismo 

e o dano do DNA do esperma, resultados esses que foram concordantes com estudos realizados 

anteriormente (Li et al., 2009; Trummer et al., 2002). Bojar et al. (2013) no seu estudo também 

não verificaram nenhuma relação entre o tabagismo e a fragmentação do DNA espermático, 

Bantel et al. (2014) e  Sergerie et al. (2000) verificaram ausência de relação entre o tabagismo 

e a fragmentação de DNA nos espermatozoides de homens normais. Viloria & Meseguer, 

(2010) não verificaram uma relação imediata que relaciona o consumo de tabaco ao aumento 

do dano oxidativo no DNA do esperma.  

Em contrapartida, Sepaniak et al. (2006) avaliaram a qualidade do esperma de 

indivíduos fumadores e não fumadores, verificaram relativamente aos parâmetros 

convencionais de esperma não existir diferenças significativas entre os dois grupos, porém 

existiram níveis de fragmentação do DNA de esperma, medidos com recurso ao ensaio do 
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TUNEL, significativamente maiores no esperma de fumadores em relação ao esperma de não 

fumadores (32% vs 25,9%). Potts et al. (1999) também investigaram os danos no DNA do 

esperma em 35 fumadores férteis e 35 não fumadores férteis, recorrendo à técnica SCSA, 

verificaram nos fumadores maior dano do DNA dos espermatozoides relativamente aos não 

fumadores. Num estudo comparando os efeitos no DNA de fumadores em relação aos não 

fumadores, através do ensaio do cometa, verificou-se que o dano no DNA dos espermatozoides 

dos fumadores aumentou, porém em relação ao dano no DNA dos espermatozoides dos não 

fumadores, não existiu uma diferença estatisticamente significativa (Belcheva et al., 2004).  

O álcool pode afetar os parâmetros do esperma (Vignera et al., 2013), sendo que o seu 

consumo pode originar alterações morfológicas significativas nos espermatozoides (Hadi et al., 

1987), porém essas alterações são reversíveis após interrupção do consumo de álcool (Kuller et 

al., 1978). Apesar de neste estudo não se ter testado o efeito da exposição das células 

espermáticas ao álcool através da realização do ensaio do cometa, foi possível constatar através 

do inquérito online que 80% dos inquiridos consome bebidas alcoólicas, porém desses, 74% 

apenas consomem em momentos de convívio (Figura 20, Anexo 2). Vários estudos associam o 

consumo moderado de álcool e os parâmetros da qualidade do esperma (Gaur et al., 2010b; Li 

et al., 2011), enquanto dois estudos sugeriram que o consumo moderado de álcool não afeta os 

parâmetros de esperma (Curtis et al., 1997; Jensen et al., 2014), outros estudos mostram que o 

consumo de álcool, dependente da dose, associa-se à deteorização dos parâmetros espermáticos 

(Gaur et al., 2010; Kucheria et al., 1985; Muthusami & Chinnaswamy, 2005;  Pajarinen et al., 

1996). 

Após o consumo crónico de álcool, há a produção de níveis aumentados de -endorfina, 

o que têm sido propostos alterar o ciclo celular, originando um aumento da apoptose

espermática (Yin et al., 1999), seguidamente a produção de espermatozoides com DNA 

fragmentado ou degenerado. Porém poucas evidências são conclusivas sobre os efeitos do 

álcool no esperma, que ligam o álcool ao stresse oxidativo e à infertilidade (Cederbaum et al., 

2009; Koch et al., 2004).  

Os telemóveis emitem ondas RF-EMR que podem originar radicais que vão conduzir 

ao stresse oxidativo no esperma humano (Agarwal et al., 2009; Erogul et al., 2006), o que 

provoca a fragmentação do DNA em células somáticas (Sun et al., 1997). Os efeitos do RF-

EMR nos parâmetros do esperma não são conclusivos na literatura atual, o que pode ser 

resultado de as metodologias aplicadas não serem iguais, pois alguns estudos avaliaram os 

resultados da exposição in vitro do esperma à radiação, enquanto outros apenas foram 
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observacionais (Agarwal et al.,  2008; Erogul et al., 2006). Diferentes dispositivos podem 

emitir diferentes RF-EMR, podendo resultar em diferentes taxas de absorção específicas 

(Zilberlicht et al., 2015). Alguns autores sugerem os telemóveis como sendo uma ameaça 

significativa para a saúde reprodutiva masculina (Makker et al., 2009) porém outros autores 

discordam (Wiwanitkit, 2010).  

Verificámos através do inquérito realizado online a indivíduos da população portuguesa, 

como se pode observar na Figura 22 (Anexo 2), que 94 % dos inquiridos têm o hábito de 

armazenar o telemóvel no bolso das calças. Rago et al. (2013) realizaram um estudo num grupo 

de indivíduos com elevada utilização de telemóveis (>4 h por dia) e que armazenaram o 

telemóvel no bolso das calças, verificaram a fragmentação do DNA como o único parâmetro 

alterado. 

Através do ensaio do cometa adaptado a este estudo, observou-se que após exposição à 

radiação de um telemóvel em chamada durante 10 min (p<0,001) e durante 20 min (p<0,01) 

observaram-se diferenças significativas com o controlo, no que diz respeito ao dano do DNA 

dos espermatozoides, o que se pode verificar na figura 10, pois a radiação dos telemóveis pode 

promover o aumento da produção de ROS e diminuir a atividade de CAT, SOD e GPX (Desai 

et al., 2009), o que pode resultar em dano do DNA, como foi provado in vitro (De Iuliis et al., 

2009). 

Por sua vez, num estudo de Agarwal et al. (2009) não se verificou nenhum efeito na 

estrutura do DNA do esperma, apesar de se terem verificado diminuições significativas na 

motilidade e viabilidade espermática.  

Os telemóveis ao emitirem RF-EMR podem induzir dano do DNA nos espermatozoides, 

podendo alterar a motilidade do esperma e podendo correlacionar-se com o dano da cromatina 

espermática (Davoudi et al., 2002; Giwercman et al., 2003), estando de acordo com o observado 

neste estudo, que foram resultados surpreendentes, pois não esperávamos obter tanto dano no 

DNA. 

Os fatores que conduzem à fragmentação do DNA do esperma induzida pelo stresse 

oxidativo, na sua maioria, são alteráveis através de modificações nos hábitos de estilo de vida 

(Dada et al., 2015), esses fatores podem melhorar a integridade do DNA do esperma regulando 

o stresse oxidativo.  

Os fatores de estilo de vida que se podem alterar são: evitar exposição excessiva a 

pesticidas, herbicidas ou inseticidas, reduzir o consumo de álcool, evitar praticar ciclismo com 

calças apertadas, evitar o uso excessivo de computador especialmente em cima das pernas 
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fechadas, evitar a exposição a tóxicos ambientais, aumentar a prática de atividade física, 

aumentar a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes alimentares, como a vitamina C 

(presente no mamão, morangos, kiwis), vitamina E, selénio e zinco (Dupont et al., 2013; 

Lanzafame et al., 2009; Sánchez-Peña et al., 2004). 

Observou-se em estudos, que intervenções no estilo de vida, a prática de meditação e 

ioga causaram um declínio significativo em ambos os níveis de radicais livres, para a redução 

dos níveis de dano do DNA do esperma (%DFI) demorou 6 meses, sendo que essa adoção no 

estilo de vida pode ter um impacto positivo na integridade do DNA do espermatozoide (Kumar 

et al., 2015). Como este estudo foi realizado in vitro, não se pôde testar o efeito da atividade 

física nas células espermáticas, contudo com base nos resultados obtidos, através do inquérito 

foi possível verificar (Figura 21, Anexo 2) que 27% dos inquiridos consideram ser sedentários, 

e 65% dos inquiridos praticam desporto, dos restantes, 43% refere andar a pé mais de 30 min 

por dia. 

Atualmente não existe um método in vitro que seja válido para avaliação da toxicidade 

reprodutiva masculina (Bremer et al., 2005). O facto de os métodos usados para avaliar os danos 

no DNA dos espermatozoides, constituírem um obstáculo para que este parâmetro ainda não 

seja utilizado em clínicas de infertilidade (Rex et al., 2017). Atualmente, nos estudos nem 

sempre é possível de realizar comparações entre eles, pois não utilizam os mesmos poluentes, 

os métodos utilizados podem ser diferentes e os próprios resultados por vezes são discrepantes 

(Carré et al., 2017),  nem todos os homens respondem de igual maneira ao mesmo nível de 

exposição e as respostas individuais podem ser alteradas por fatores genéticos (Povey & Stocks, 

2010). Talvez o maior problema seja que a cromatina espermática com dano no DNA é 

encontrada não apenas em homens com parâmetros seminais anormais (Cabler et al., 2010), 

mas também naqueles que exibem análise de esperma dentro dos limites normais (Sallmén et 

al.,  2006). 

Como os estudos de biomonitorização com esperma humano expostos a mutagénicos 

ambientais, dispõem de dados limitados (Speit et al., 2009), a existência das questões 

económicas e éticas associadas ao uso de animais de laboratório para avaliação da toxicidade 

química proporcionam fortes motivações para o desenvolvimento de testes alternativos (Bremer 

et al., 2005). 
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6. Conclusões

No presente estudo, os efeitos que os diferentes agentes a que os homens estão sujeitos 

no dia-a-dia têm na qualidade das células espermáticas em humanos foram avaliados através da 

realização do ensaio do cometa, que foi previamente adaptado ao estudo, com observação do 

dano do DNA dos espermatozoides. 

 As metodologias utilizadas revelaram ser adequadas, o que possibilitou atingir

os objetivos do estudo.

 A exposição ao café, ao fumo do tabaco, ao Roundup®, à radiação UVC, às

radiações emitidas por telemóveis e aos gases de escape de motor a gasolina

tiveram efeitos estatisticamente significativos no aumento do dano do DNA dos

espermatozoides, por sua vez na exposição das células espermáticas aos

suplementos vitamínicos verificou-se terem uma diminuição do dano do DNA

dos espermatozoides, induzido pelo peróxido de hidrogénio, apesar desses

valores não serem todos significativamente estatísticos. Com base nos resultados

obtidos, pode-se colocar a hipótese que os suplementos vitamínicos (neste caso

em particular a vitamina C), reduzem o dano do DNA, podendo ter uma

capacidade protetora do dano do DNA dos espermatozoides, havendo, contudo,

a necessidade de realizar mais estudos.

 Os resultados deste estudo mostraram a genotoxicidade em cafeína, gases de

escape de motor a gasolina, Roundup®, fumo de cigarro, radiação dos

telemóveis e radiação UVC, com um destaque maior para o Roundup® e para

as radiações dos telemóveis, que foram onde se observaram diferenças

significativas maiores, comparativamente ao controlo. Os resultados mostraram

também que a vitamina C pode ser útil na reparação do dano do DNA dos

espermatozoides.

 Apesar de estes resultados serem in vitro, são indicativos dos danos a que as

células estão expostas in vivo, de tal forma, que mimetizam os comportamentos

e estilos de vida que são fatores de risco para o atual aumento da infertilidade

masculina.

 Estes resultados reiteram que não é só no clima que os agentes genotóxicos têm

efeitos, numa época em que a infertilidade masculina é muito elevada.
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 Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos seria importante realizar

o estudo in vivo, com indivíduos de diferentes faixas etárias, realizar mais

repetições do estudo, e testar outros ensaios para além do ensaio do cometa para 

se verificar se os resultados são concordantes entre os diferentes ensaios. 
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Anexo 1: Inquérito realizado online 

 



 

126 

 

 

 

 

 



127 



 

128 

Anexo 2: Resultados do Inquérito realizado online 
 

 

                        Figura 14. Idade dos inquiridos 

 

 

 

Figura 15. Local de residência dos inquiridos 

 

 

 

 

Figura 16: Frequência do consumo de fruta e legumes dos inquiridos  
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Figura 17: Consumo de alimentos que contenham cafeína dos inquiridos 

Figura 18: Consumo de suplementos vitamínicos dos inquiridos 
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Figura 19: Hábitos tabágicos dos inquiridos 
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Figura 20: Hábitos alcoólicos dos inquiridos 

Figura 21: Atividades desportivas dos inquiridos 
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Figura 22: Uso do telemóvel nos bolsos das calças dos inquiridos 
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