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AbStRACt

The reproductive potential and health hazards of several environmental chemicals are a question of 

debate among scientiic community and also general public. Steroidogenesis, meiotic maturation 
and intrafolicular process take part in the background of successful fertilization. The female repro-

ductive health can be affected by endogenous and also exogenous factors. This review intends to 

present the available evidence about environmental chemicals and ovarian function.

Chemicals can affect ovarian function through direct effects on ovarian hormone production or 

by interference with hypothalamus/pituitary hormone action. Ovarian toxicants can provoke ovarian 

failure by extensive follicular destruction. This process leads to loss of ovarian steroid hormones and 

ovarian failure with increased levels of FSh and Lh, suggesting premature menopause. To predict 

the reproductive impact of environmental agents, it is important to evaluate physiological conse-

quences of a variety of mechanisms by which toxicants can disrupt ovarian function.

The exposures to agents from speciic lifestyle habits (e.g. smoking) and environmental pol-
lutants on the ovarian function have been studied either in vitro but mainly on animal models. 

Published data refer that exposure to some environmental agents may harbor risks considering re-

productive behavior, infertility and ovarian failure. The harmful effects of cigarette smoke on repro-

duction were evaluated on various ways of the follicular processes. The inluence of cigarette smoke 
on steroidogenesis and ovocite maturation are systematically described. Occupational chemicals, 

phthalates, hidrocarbonates halogenated and heavy metals inluence ovarian processes and interfere 
with various mechanisms.

however, as most of the data available derive from laboratory species or in vitro models, the 

extrapolation to humans is still a question of debate.
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iNtRodução

O sistema reprodutivo feminino pode ser afectado 

por diversos factores endógenos e também exóge-

nos, como exposição a agentes especíicos do estilo 
de vida, poluentes ambientais e com propriedades de 

distorção endócrina ou mesmo metais pesados. Os es-

tudos têm referido que a exposição a químicos pode 

causar alterações na funcionalidade reprodutiva e 

contribuir para infertilidade e falência ovárica.

O efeito dos componentes do tabaco (cádmio, ni-

cotina e cotinina) no microambiente folicular pode ter 

impacto negativo sobre a fertilidade feminina1. Exis-

tem poluentes ambientais capazes de alterar o normal 

funcionamento endócrino em várias espécies. Exem-

plos deste mecanismo são os disruptores endócrinos 
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como fenalatos e bifenol A2. Estes agentes afectam o 

processo da esteroidogénese, expansão do complexo 

ovocitário e maturação meiótica1. Cerca de 60 quími-

cos foram identiicados como disruptores endócrinos, 
particularmente organofosforados e poluentes orgâni-

cos ambientais3. O impacto da exposição crónica a 

disruptores endócrinos através da ingestão de alimen-

tos e água são alvos importantes de estudos de infer-

tilidade em diversas espécies. A persistência destes 

agentes na matriz estromal ovárica e a capacidade de 

armazenamento no tecido adiposo permite a manu-

tenção dos efeitos tóxicos4.

O conhecimento acerca dos mecanismos pelos 

quais os agentes químicos do ambiente provocam na 

foliculogénese está ainda por estabelecer, sendo um 

campo promissor de pesquisa. Os estudos disponíveis 

derivam de experiências in vivo com espécies labora-

toriais ou modelos in vitro.

O ovário desempenha duas funções importantes, 

libertação de gâmetas femininas e produção de hormo-

nas esteróides sexuais femininas. O tecido ovárico é 

dos mais dinâmicos e plásticos do organismo humano, 

desde a maturação folicular cíclica, ovulação e na au-

sência de gravidez a reabsorção do corpo amarelo5.

O ovário contém duas glândulas endócrinas: o 

folículo e o corpo amarelo. O folículo é responsável 

pela gametogénese (oogénese) e produção da hormo-

na 17β-estradiol (esteroidogénese). O corpo amarelo 
deriva do tecido folicular após a ovulação e produz 

progesterona, essencial para evolução da gravidez6.

Maturação ovocitária

Os ovócitos permanecem em profase da primeira 

meiose e apenas terminam a divisão meiótica em res-

posta a estímulos gonadotróicos pré-ovulatórios. A 
maturação ovocitária envolve a retoma da meiose, 

progredindo para metafase II e as alterações citoplas-

máticas que preparam o ovócito para a fecundação7. 

Alguns mecanismos de regulação da maturação ovo-

citária ainda estão por estabelecer. Com o crescimen-

to ovocitário no folículo préovulatório, os componen-

tes envolvidos no ciclo celular acumulam-se de modo 

a permitir a meiose. A retoma da meiose ovocitária é 

prevenida por vias inibitórias derivadas de células so-

máticas adjacentes. Após o efeito das gonadotroinas 

pré-ovulatórias, o núcleo torna-se proeminente, desa-

parece após condensação cromossómica e dissolução 

da membrana nuclear. A meiose continua com a sepa-

ração cromossómica, divisão assimétrica e extorsão 

do corpo polar. A segunda divisão ica suspensa em 
metafase II até à fertilização8. Altas concentrações de 

estradiol no luído folicular são essenciais a este me-

canismo de maturação ovocitária.

A maior causa de abortamento e defeitos congéni-

tos são anomalias cromossómicas9. As aneuploidias 

derivam de erros meióticos, sendo importante identi-

icar factores que aumentem a não-disjunção meióti-
ca. Dos factores de risco associados pode incluir-se: 

irradiação, tabaco, contraceptivos orais e poluentes 

ambientais1.

Esteroidogénese

O ovário sintetiza um número signiicativo de hormo-

nas esteróides, sobretudo estrogénios e progesterona, 

que, como sobejamente conhecido, desempenham 

funções relevantes no desenvolvimento sexual femi-

nino, gravidez e comportamento, assim como efeitos 

no próprio ovário.

No ovário, a Lh estimula a captação de colesterol 

LDL (low-density lipoprotein) através do cAMP, que é 

transportado até à membrana interna da mitocôndria por 

proteínas reguladoras da esteroidogénese (10). As en-

zimas mitocondriais do complexo CYP11A1 catalizam 

a primeira etapa da via metabólica, o colesterol é cliva-

do e convertido a pregnanolona1. O RNAm CYP11A1 

expresso primariamente pelas células da teca interna e 

a sua expressão aumenta no corpo amarelo11. Os pre-

cursores 3β-hidroxiesteróide são oxidados e isomeriza-

dos em 3-cetoesteróides pela 3β-hidroxiesteróides de-

sidrogenase12. A próxima enzima na síntese esteróide 

é a CYP 17 (esteróide-17αhidroxilase) que catalisa a 
17-pregnenolona e progesterona e apresenta actividade 

17, 20-liase para produzir androstenediona e dihidroe-

piandosterona12. Esta última enzima é apenas detectada 

na teca interna e especula-se a sua ausência nas células 

da granulosa1. Em resposta à Lh, a androstenediona 

sintetizada pelas células da teca difunde-se para células 

da granulosa onde, após estimulação pela FSH, verii-

ca-se aromatização (CYP19) de androgénios em estro-

na e posteriormente estradiol. Este mecanismo paten-
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teia a teoria de “duas células, duas gonadotroinas”13. 

A expressão do RNAm do gene CYP19 nos folículos 

maduros é consistente com o aumento da síntese de 

estrogénio antes da ovulação14.

Efeito dos tóxicos sobre o ovário

A função do aparelho reprodutivo feminino pode ser 

comprometida pela exposição a químicos tóxicos em 

diversos locais, incluindo glândula pituitária, ovário 

e tracto genital feminino. A forma como os diversos 

agentes afectam a função ovárica não está claramente 

estabelecida, mas podem estar implicados um ou vá-

rios mecanismos.

O efeito sobre o ovário pode causar falência ová-

rica, com elevação dos níveis de FSh por perda do 

retrocontrolo negativo dos estrogénios ováricos.

O efeito indirecto na função ovárica pode resultar 

de alterações na libertação hipoisária de gonadotro-

inas (FSH e LH), acarretando interrupção do retro-

controlo sobre estrogénios e progesterona. Por outro 

lado, os agentes tóxicos reprodutivos podem inluen-

ciar directamente a produção de hormonas esteróides, 

maturação ovocitária e manutenção da gravidez15.

O efeito do tabaco sobre a fertilidade feminina tem 

sido abordado em diversos estudos, sendo consensual 

o seu impacto adverso. Os processos intrafoliculares 

são afectados pelos componentes do tabaco, expli-

cando em parte este efeito negativo. Considerando o 

cádmio, alcalóides do tabaco, nicotina e seus meta-

bolitos, são os componentes mais estudados e ou seu 

impacto no aparelho genital feminino.

Recentemente diversos poluentes ambientais fo-

ram estudados no contexto da isiologia do apare-

lho reprodutivo, sendo as conclusões genericamente 

consonantes com alterações no sistema reprodutivo 

feminino16,17. Alguns destes disruptores endócrinos 

são insecticidas, herbicidas, fetalatos, bisfenol A, al-

quilfenóis, bifenóis policlorados e dioxinas. Muitos 

destes disruptores endócrinos caraterizam-se por um 

efeito estrogénio-like e estes agentes têm também sido 

conotados como responsáveis por um grande número 

de disfunção sexual em animais selvagens18,19. Alguns 

destes componentes foram já identiicados no soro e 
também no líquido folicular, podendo deste modo 

afectar adversamente os processos foliculares20,21,22.

um estudo com ratos fêmea tratadas com quími-

cos ocupacionais durante 30 dias, mostrou uma perda 

ovocitária de 90% após 30 dias de exposição. No en-

tanto os níveis de FSH só aumentaram ao inal de 240 
dias23. Assim se demonstra que as alterações ováricas 

precedem o aumento de FSh, sendo o efeito sobre o 

ovário provocado pela depleção de pequenos folícu-

los pré-antrais.

O efeito directo que os tóxicos desempenham so-

bre os folículos ováricos depende da fase de desen-

volvimento em que os folículos são destruídos, o que 

determina o impacto reprodutivo24. Os químicos que 

afectam selectivamente os folículos antrais, têm um 

impacto temporário sobre a fertilidade, uma vez que 

podem ser substituídos pelos folículos posteriormen-

te recrutados dos numerosos folículos primordiais2. 

Estes agentes provocam amenorreias cíclicas, rever-

síveis a curto prazo após a exposição. Por outro lado 

os químicos que destroem os ovócitos dos folículos 

primordiais causam infertilidade permanente e falên-

cia ovárica precoce, uma vez que os folículos primor-

diais não podem ser repostos23.

Deve também ser considerada a fase da vida da 

mulher em que ocorre a exposição aos agentes tóxi-

cos reprodutivos. Caso se veriique na infância, pode 
atrasar ou acelerar a puberdade, à custa do efeito 

mimético estrogénico. Os químicos podem alterar 

a função reprodutiva a nível neuroendócrino ou se-

lectivamente sobre os ovócitos numa fase avançada 

do seu desenvolvimento, deste modo constata-se um 

efeito reversível2. Em casos mais dramáticos pode 

ocorrer destruição de células germinativas antes da 

puberdade ou durante o desenvolvimento fetal, im-

pedindo o desenvolvimento dos sistemas envolvidos 

na fertilidade. O efeito dos tóxicos na pós-menopausa 

é um tema por estabelecer, uma vez não sendo pos-

sível afectar a capacidade reprodutiva, especulam-se 

as implicações no cancro do ovário. Por outro lado a 

explicação para o aumento de incidência de cancro 

do ovário na prémenopausa pode ser justiicado pela 
exposição a tóxicos ambientais.

Mecanismos de toxicidade ovárica

Os mecanismos intracelulares de toxicidade ová-

rica assentam sobretudo no estádio de maturação e 
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evolução da morfologia nuclear. A maturação cito-

plasmática é difícil de avaliar, sendo um parâmetro 

muito importante da maturação folicular. A matura-

ção folicular é caracterizada por rearranjos espaciais 

e ultraestruturais, assim como reacções químicas e 

moleculares25,26. Alguns estudos experimentais com 

ovócitos bovinos tentaram determinar os efeitos dele-

térios de químicos sobre a maturação nuclear, desen-

volvimento embrionário e aspectos da maturação ci-

toplasmática, como modulação do RNAm, migração 

e exocitose de grânulos corticais27,28.

Alterações do armazenamento de RNAm 

citoplasmático

A síntese de RMAm e proteínas durante o crescimen-

to ovocitário e maturação contribui para o desenvol-

vimento precoce. O RNAm é armazenado durante o 

crescimento ovocitário tendo sido identiicados pon-

tos chave da regulação transcripcional, determinação 

da sua estabilidade e processos iniciais do desenvol-

vimento embrionário precoce27. Alguns tóxicos estu-

dados da família dos organoclorados produzem ade-

nilação de alguns dos genes, relectindo a perturbação 
dos contaminantes na regulação da tradução.

Alteração da redistribuição dos grânulos 

corticais

A migração e distribuição dos grânulos são um atri-

buto da maturação citoplasmática, incluindo a orien-

tação temporal com os estádios de desenvolvimento 

nuclear. A exposição a alguns químicos ambientais 

provoca atraso na migração e dispersão dos grânulos 

corticais, indicando alteração da maturação citoplas-

mática. Uma percentagem signiicativa dos ovócitos 
fertilizados não liberta grânulos corticais após pe-

netração do espermatozóide, facto também presente 

em fertilização múltipla com técnicas in-vitro29. Os 

organoclorados bloqueiam as vias moleculares que 

estimulam a exocitose de grânulos corticais e conse-

quentemente provocam poliplóidias uma vez que não 

provocam bloqueio da poliespermia.

A produção de esteróides pelas células da gra-

nulosa é outro mecanismo implicado, reduzindo a 

secreção de estradiol e aumentando a apoptose. As 

dioxinas policloradas dos pesticidas podem alterar 

a permeabilidade da membrana celular e a secreção 

esteróide30. Estas dioxinas mostraram desregular os 

receptores de FSh nas células da granulosa de ratos 

em concentrações ambientais reduzidas31. Dados re-

centes de estudos animais com porcos, mostraram 

redução da secreção ovocitária de estradiol e proges-

terona quando expostos a dioxinas, sendo este efeito 

dose-dependente31.

Diversos estudos animais são consistentes com 

a demonstração da actividade de tóxicos, concreta-

mente da família dos organoclorados, na destruição 

ovocitária consequente da desregulação da maturação 

citoplasmática.

AGENtES dE toxiCidAdE oVáRiCA

Os químicos que destroem os folículos primordiais 

e primários podem causar infertilidade irreversível 

e consequentemente menopausa precoce. Esta lesão 

não é detectada até que o recrutamento folicular não 

pode mais ser conseguido23.

Tabaco

Esteroidogénese

O tabaco tem potencial de submeter o organismo a 

tóxicos. Os sujeitos inalam Cádmio que se acumula 

em diversos órgãos, incluindo nos ovários e é detecta-

do no líquido folicular em elevadas concentrações em 

fumadores38. Este elemento provoca genericamente 

dois tipos de efeitos na esteroidogénese. Em baixas 

doses estimula a transcrição do gene P450scc e activa 

a esteroidogénese ovárica39. Por outro lado em con-

centrações elevadas inibe o gene P450scc, a síntese 

de progesterona e induz alterações na morfologia ce-

lular e consequente morte celular39,40. As alterações 

induzidas pelo cádmio na expressão do gene P450 

das células da granulosa afectam a síntese de todas as 

hormonas esteróides do ovário41.

Os alcalóides da nicotina são rapidamente absor-

vidos do tabaco através do tracto respiratório. A coti-

nina é o metabolito principal da nicotina e dada a sua 

semi-vida longa, é um marcador de exposição recen-

te1. Este metabolito foi detectado no líquido folicu-

lar de mulheres submetidas a técnicas de reprodução 

medicamente assistida38. Os estudos sobre o efeito do 

Acta Obstet Ginecol Port 2010;4(1):36-43



40

tabaco sobre a isiologia das células da granulosa e 
luteínicas humanas são ainda contraditórios. Os es-

tudos in vitro mostraram inibição da aromatase das 

células da granulosa42. Outro estudo demonstrou que 

nem a nicotina nem a cotinina alteram a secreção de 

progesterona e estradiol pelas células da granulosa, 

de acordo com doseamentos séricos43. Parece portan-

to, que parte do efeito da nicotina e seus metabolitos 

na síntese de esteróides, não será directa. Num traba-

lho mais recente, constatou-se que a nicotina afecta 

negativamente a esteroidogénese luteal basal, mas 

não afecta a libertação de progesterona induzida pela 

hCG44. Veriicou-se um aumento da prostaglandina 
F2, com efeito luteolítico e pelo contrário, inibição da 

libertação de prostaglandina E2, com efeito luteotró-

ico. A nicotina afecta também a expressão de RNAm 
do factor de crescimento do endotélio vascular (VE-

GFvascular endotelial growth factor), que reconheci-

damente inluencia a isiologia luteal44.

Outro mecanismo indirecto descrito refere-se à 

inibição da síntese de progesterona pelos alcalóides 

do tabaco através da inibição do crescimento e morte 

celular das células sintetizadoras de esteróides45.

Maturação Ovocitária

Existem relatos claros da inluência do tabaco sobre a 
meiose ovocitária e consequentes erros cromossómicos 

que afectam a fertilidade38. Em estudos animais foi des-

crito, há 2 décadas, um aumento de anomalias cromos-

sómicas (diploidias e aploidias) em ovócitos isolados 

após exposição ao cádmio1. Em trabalhos posteriores, 

não foi descrito qualquer efeito da nicotina na matura-

ção meiótica em doses inferiores a 5mM. No entanto a 

exposição dos ovócitos a doses superiores mostrou mar-

cadas alterações na primeira e também segunda divisão 

meiótica, resultando em aberrações da coniguração da 
cromatina46. Estima-se que nos humanos expostos à ni-

cotina, a dose à qual os ovócitos estão sujeitos não ultra-

passa 1mM, portanto o efeito da nicotina sobre ovócitos 

diicilmente será causa de infertilidade46. Em doentes 

submetidas a técnicas de reprodução medicamente as-

sistida, veriicou-se uma signiicativa redução do núme-

ro de ovócitos obtidos em senhoras expostas a tabaco47. 

A maturação ovocitária é interrompida na 1ª meiose, o 

período mais sensível de dano genético46.

Como componente importante do tabaco, os hi-

drocarbonetos aromáticos policíclicos têm toxicida-

de reprodutiva bem estabelecida48,49. Muitos estudos 

com ratos demonstraram a destruição de pequenos 

folículos quando expostos a hidrocarbonetos aromáti-

cos policíclicos50. A exposição diária durante a gravi-

dez causou esterilidade completa nas fêmeas geradas 

e diminuição do tamanho e número de folículos da 

rata progenitora51.

Químicos ocupacionais

O 1,3Butadieno e químicos relacionados são liberta-

dos pela indústria da borracha, resinas e também ta-

baco e combustíveis automóveis 2. um estudo animal 

com ratos fêmea produziu uma deplecção de 98% de 

folículos primordiais, comprovando o efeito tóxico 

ovárico destes metabolitos52.

A família do 4-vinilciclohexeno, produzido pela 

dimerização do butadieno, são químicos derivados da 

indústria da borracha, plásticos e pesticidas. A exposi-

ção de ratos fêmea a estes agentes provocou destruição 

selectiva de folículos primitivos e primordiais53,54.

Estes agentes contribuem para uma depleção de 

folículos primordiais e deste modo parecem contri-

buir para uma menopausa precoce.

Fetalatos

Trata-se de um grupo de químicos amplamente uti-

lizado na produção de plásticos, embalagens de ali-

mentos e medicamentos55. um estudo com ratos 

fêmea demonstrou que a exposição oral repetida cau-

sava atraso na ovulação, redução do tamanho das cé-

lulas da granulosa no folículo antral, diminuição de 

estrogénios e progesterona, níveis de Lh e aumento 

FSh55. Estudos in vitro com metabolitos activos mos-

traram inibição da aromatase nas células da granulosa 

colhidas do antro folicular56. O mecanismo envolvido 

será a activação dos receptores dos peroxissomas57. 

Parece portanto que estes agentes apresentam uma 

acção selectiva sobre os folículos pré-ovulatórios, 

prejudicando a ovulação.

Hidrocarbonetos halogenados

São disruptores endócrinos com efeito estrogénico 

e anti-estrogénico, com capacidade de inluenciar o 
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desenvolvimento dos alvos hormonais, incluindo re-

ceptores estrogénicos uterinos2. Estão presentes nos 

compostos de fertilização e pesticidas agrícolas e na 

indústria química. O pesticida tetraclorodibenzo-p-

dioxina demonstrou capacidade de reduzir taxas de 

ovulação58. Estes agentes podem actuar quer a nível 

hipotálamo/hipóise e também ovárico. O efeito trans-

placentar desta família de tóxicos prejudica o desenvol-

vimento ovárico de crias de ratos fêmea (59). A expo-

sição em idade gestacional precoce (13 dias) provocou 

uma perda folicular de 40-50%, independentemente da 

etapa do desenvolvimento folicular. No entanto esta 

redução de folículos não provocou alterações reprodu-

tivas durante o período testado de 5 meses.

A alteração endócrino directa pode afectar a capa-

cidade reprodutiva à custa dos mecanismos descritos 

e porventura outros não estabelecidos. No entanto 

reconhece-se também o efeito ovárico directo.

Metais pesados

Apesar de pouco estudado o efeito reprodutivo, são 

uma classe de contaminantes ambientais com poten-

ciais efeitos deletérios. Os estudos animais e também 

epidemiológicos mostraram uma capacidade clara de 

alterar a função ovárica, concretamente considerando 

o cádmio, chumbo e mercúrio2.

Cádmio

Este elemento tem sido largamente reportado no con-

texto dos efeitos ováricos. A exposição ambiental 

nos humanos pode ser devida ao tabaco, alimentos, 

processamento da indústria e ecosistemas terrestres e 

aquáticos (38, 60). A acumulação de cádmio no ová-

rio induz necrose das células ováricas61. Também foi 

descrito o impacto na esteroidogénese, conirmado 
por estudos in vitro62 e já pormenorizado em secção 

anterior. Este agente induz efeitos envolvendo a fun-

ção ovárica e também regulação neuro-endócrina.

Chumbo

O chumbo é ubíquo no ambiente. As maiores fontes 

de exposição são produtos comerciais como tinta, 

gasolina, material de impressão e baterias ácidas63. 

Foram descritos efeitos directos ováricos nos ratos 

que causam disfunção da foliculogénese, incluindo 

menor número de folículos primordiasi e atrésia dos 

folículos antrais64. A exposição transplacentar resul-

ta na redução de folículos primordiais em animais de 

laboratório, no entanto parece existir um efeito aces-

sório sobre o hipotálamo/hipóise e esteroidogénese 
ovárica63.

Mercúrio

Os combustíveis fósseis, fertilizantes agrícolas e in-

dústria são fonte de poluição de mercúrio no ambien-

te. Os organomercuriais podem ser absorvidos pelo 

tracto gastro-intestinal pelo consumo de peixe conta-

minado. O cloreto de mercúcrio demonstrou alteração 

dos ciclos estros em ratos e causou anovulação em 

murganhos65. Os estudos animais não estabeleceram 

ainda mecanismos exactos acerca do compromisso 

da função ovárica e sobre o eixo hipotálamo/hipóise-
ovário.

CoNCLuSõES

A exposição a factores ambientais parece contribuir 

de forma considerável para um impacto reproduti-

vo negativo. Os tóxicos absorvidos podem ter con-

sequências nos processos foliculares, concretamente 

produção de hormonas esteróides e maturação ovo-

citária. Os mecanismos responsáveis pelo efeito de-

letério sobre a isiologia do ovário estão em grande 
parte por estabelecer. Os estudos actuais derivam de 

experiências com animais de laboratório e modelos 

in vitro, não sendo possível extrapolar directamente 

para a espécie humana. A falta de informação sobre o 

metabolismo e biodistribuição dos químicos, que de-

pendem da espécie, concentração e duração da expo-

sição, assim como interacções entre os componentes 

ambientais, podem inluenciar grandemente as con-

clusões dos estudos.

A investigação sobre os mecanismos especíi-

cos de toxicidade e o metabolismo dos tóxicos são 

campos de investigação futura. A lista dos químicos 

ambientais que podem perturbar o normal funciona-

mento reprodutivo está ainda escassamente preenchi-

da. Assim, seria importante identiicar biomarcadores 
que estimem o risco de desenvolvimento de toxicida-

de reprodutiva.
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