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Introdução

A exposição da população a Campos 
Eletromagnéticos (CEM) de baixa freqüência (50 a 60 
Hz) vem crescendo gradativamente. Diariamente 
grande segmento da sociedade entra em contato com 
linhas de distribuição de energia elétrica e aparelhos 
eletro-eletrônicos e embora exista um crescente 
interesse científico sobre a interação dos CEM’s com 
os sistemas biológicos, a extensão e os mecanismos de 
ação ainda não foram esclarecidos adequadamente[1].

As interações com CEM são verificadas em níveis 
molecular e celular, como alterações na síntese de 
biomoléculas, proliferação celular, fluxo de cálcio e 
influências sobre as propriedades da superfície celular. 
A membrana celular é sempre apontada como sendo o 
principal sítio de interação da célula com o CEM, 
tendo como conseqüência alterações no metabolismo 
celular e, por conseguinte alterações no crescimento, 
proliferação e outras respostas intracelulares[2].

Trabalhos científicos estão sendo desenvolvidos 
visando analisar os diversos efeitos causados por CEM 
em sistemas biológicos, porém algumas áreas ainda 
encontram-se com referências restritas, como a 
proliferação celular, alterações morfofisiológicas e o 
risco de efeitos adversos na reprodução humana[3,4,5]. 
Uma grande dificuldade encontrada para um maior 
aprofundamento e esclarecimento desses efeitos em 
sistemas biológicos é o efeito “janela”, que consiste em 
diferentes respostas do organismo em função da 
variação da freqüência e intensidade do CEM utilizado, 
agravada também pela variação do tempo de exposição, 
que muitas vezes causam efeitos até contraditórios.

Neste trabalho serão avaliadas alterações 
histológicas dos túbulos seminíferos, quando 
submetidos a CEM, usando-se  descritores de formas, 
tais como perímetro, área, circularidade e 
retangularidade, e que têm sido utilizados na literatura 
especializada para descrever quantitativamente formas 
de estruturas biológicas.

O objetivo desse trabalho foi investigar a ação dos 
CEM de baixa freqüência (60 Hz) e de intensidade de 1 

mT, sobre o desenvolvimento corporal e testicular de 
ratos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus, var. 
albinus) e avaliar morfológica e morfometricamente os 
túbulos seminíferos, analisando-se parâmetros de 
circularidade, retangularidade, área e perímetro.

Material e métodos

Buscando-se avaliar os efeitos de CEM de baixa 
frequência (60 Hz), do tipo senoidal e com intensidade 
de fluxo em torno de 1 mT (PHYWE-GERMANY) 
sobre o desenvolvimento corporal e testicular, foram 
utilizados 24 ratos, machos, da linhagem Wistar (Rattus 
norvegicus, var. albinus), divididos em três grupos 
experimentais, sendo: I) ratos neonatos (n = 06), 
expostos ao CEM durante os períodos gestacional e 
pré-púbere (21 dias), eutanasiados aos 90 dias; II) ratos 
neonatos (n = 06), eutanasiados ao final da exposição 
ao CEM aos 90 dias; III) ratos neonatos (n = 12), 
eutanasiados aos 90 dias (controle). Os grupos 
experimentais foram expostos ao CEM durante 30 
minutos, três vezes ao dia.

Os animais de cada grupo experimental foram 
anestesiados e em seguida, perfundidos com solução 
fixadora. Os testículos foram pesados e seccionados em 
fragmentos de até 2mm de espessura para os estudos ao 
microscópio de luz. Após a confecção das lâminas de 
fragmentos do tecido testicular (H/E), foi realizada a 
captura das imagens, processadas através de um 
microscópio óptico acoplado a uma câmera filmadora 
digital, conectada a um microcomputador. De cada 
lâmina, foram capturadas e segmentadas imagens de 
quinze túbulos seminíferos (Fig. 1), em diversos 
estágios do ciclo do epitélio seminífero, escolhidos 
aleatoriamente, com perfis redondos ou arredondados 
para análise computacional dos parâmetros de 
circularidade, retangularidade, área e perimetro. 

Um breve resumo dos descritores de formas.

Os descritores de formas, tais como perímetro, 
área, circularidade e retangularidade têm sido usados 



na literatura especializada para descrever 
quantitativamente formas de estruturas biológicas e 
aqui serão usados para determinação dos perímetros 
interno e externo, a circularidade e a retangularidade 
dos túbulos seminíferos.

O perímetro é o somatório de todos os pixels que 
compõem o contorno dos túbulos e que pode ser 
representada pela expressão matemática que se segue: 


ij

jixxP )( , com PxsexePxsex jiji  01 , onde 

)(xP  é o perímetro, 
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que compõem a borda ou contorno.
A área é definida como o somatório de todos os 

pixels que compõem a o interior do túbulo seminífero e 
que pode ser representada pela expressão a 
seguir: 
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é a área  e jix  são os elementos da matriz que 

compõem toda parte interna mais a borda ou contorno.
A circularidade tem como objetivo medir a 

similaridade de uma estrutura a um círculo e pode ser 
representada pela seguinte expressão: 
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 , onde CI 

é a circularidade, P é o perímetro e A é a área total da 
Imagem, vale ressaltar que a circularidade perfeita 
ocorre quando seu valor é 4π .

A retangularidade consiste em estabelecer a razão 
entre a área total da imagem e a área do menor 
retângulo que pode encaixar perfeitamente a imagem. 
Formalmente, pode-se representar a retangularidade 
pela expressão
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, onde, RE é a 

retangularidade, A é a área de toda parte em branco, 
Cmin é o comprimento mínimo e Hmin é a altura 
mínima do retângulo que circunscreve a imagem.

As análises estatísticas foram realizadas no 
software STATISTICA 5.5 (Copyright© StarSoft, Inc. 
2002). 

Resultados

Após a análise de variância (ANOVA) observou-se que 
não houve diferença significativa para os parâmetros 
peso corporal e peso dos testículos entre os grupos 
Exposto 90 dias, grupo Exposto 21 dos 90 dias e grupo 
Controle. Os valores encontrados para os parâmetros F 
e p da ANOVA foram os seguintes: F=2,13317; 
p=0,15299 para o peso corporal médio; F=2,06829; 
p=0,16095 para o peso médio do testículo direito; 
F=0,27616; p=0,76247 para o peso médio do testículo 
esquerdo.           

A segmentação manual (Fig. 2) dos túbulos 
seminíferos permitiu a obtenção de imagens bem 
definidas que possibilitaram a sua parametrização 
através de análise morfométrica.

Para os parâmetros morfométricos avaliados para 
os túbulos seminíferos, diferentes valores médios foram 
observados entre os grupos. A ANOVA e o teste Post-

Hoc de Tukey (α=5%) mostraram diferença 
significativa para a retangularidade dos túbulos 
seminíferos entre os grupos controle, expostos 21 dos 
90 dias de idade e expostos até 90 dias de idade 
(F=610,32; p= 0,00). Para a área (μm2) dos túbulos 
seminíferos, houve diferença significativa entre o grupo 
controle e o grupo exposto 90 dias (F=3,84; p=0,01). 
Não houve diferença significativa entre os grupos para 
os parâmetros de perímetro (μm) (F=0,049539; 
p=0,985357) e circularidade (F=1,05; p=0,37) dos 
túbulos seminíferos.

Discussão

Pode-se observar então, que os CEM causam 
alterações nos parâmetros de área e retangularidade dos 
túbulos seminíferos, mas não influenciam os 
parâmetros perímetro e circularidade desses túbulos 
para o período de exposição a que os grupos 
experimentais foram submetidos.

     Nossos experimentos indicam que a exposição 
de animais a Campos Eletromagnéticos de baixa 
freqüência (60Hz) pode alterar alguns parâmetros 
morfométricos dos componentes testiculares, como os 
túbulos seminíferos e desta forma, podem acarretar 
alterações na produção espermática desses animais. 
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Figura 1. Imagem de túbulo seminífero. H/E Objetiva 10x                  Figura 2. Imagem da segmentação do túbulo seminífero.


