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1. Resumo 

O sal nitrito de sódio é usado em embutidos cárneos com a finalidade de 

conservação do produto, porém este sal tem efeito cancerígeno. Uma dieta baseada 

em embutidos cárneos tem sido associada ao aumento no risco de desenvolvimento 

de câncer de próstata. Neste trabalho avaliaram-se as alterações morfológicas da 

próstata, testículo, glândulas seminais e epidídimo de ratos da linhagem 

Wistarsubmetido a uma dieta de nitrito de sódio, onde se observou que houve 

mudança expressiva da próstata e do epidídimo dos animais submetido ao nitrito de 

sódio. 
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2. Introdução 

A ingestão contínua e desequilibrada de alimentos com alto teor de 

substâncias químicas embutidas em determinados alimentos pode vir a desencadear 

o desenvolvimento de câncer. Um dos contribuintes alimentares para o 

desenvolvimento de câncer – principalmente do trato gástrico – são os embutidos 

cárneos, que contém sais de cura usados para a conservação destes produtos. 

Estes sais são inseridos a carnes de diversas origens, a fim de conferir-lhes cor, 

sabor e durabilidade e diversidade comercial. Outros tipos de câncer também são 

associados à alimentação. Segundo o Ministério da Saúde (2012), dietas com base 

em gordura animal, carne vermelha, embutidos e cálcio estão sendo associadas ao 

aumento no risco de desenvolver câncer de próstata (FIGUEIREDO, 2003; BRITTO, 

1997;INCA, 2012;ROÇA, 2000; TOLEDOet al., 2008). 

No processo de produção de embutidos cárneos são utilizados condimentos, 

açúcares, sais como NaCl, NaNO3, KNO3, NaNO2 e KNO2.Os sais de nitrato e nitrito 

quando reagem com aminas presentes no próprio alimento originam nitrosaminas 

que são substâncias consideradas carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas. 

(OLIVEIRA et al., 2005; DUTRA, 2007). 

Os sais de nitrato e nitrito utilizados em produtos embutidos de carne tem a 

finalidade de conservar o produto e principalmente inibir o crescimento e a produção 

de toxinas das várias espécies de Clostridium, em especial Clostridium botulinum, 

entre outros microrganismos. Segundo a Portaria 1004, de 11 de dezembro de 1998, 

o limite de uso em produtos cárneos de nitrito de sódio ou potássio é de 0,015g/100g 

e de nitrato de sódio ou potássio, 0,03g/100g.O nitrito é mais tóxico que o nitrato, 



causa vasodilatação e relaxamento da musculatura lisa em geral (BRASIL, 1999; 

OLIVEIRAet al., 2005; SOUZA et al. 1990). 

3. Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar as alterações morfológicas da 

próstata, glândula seminal, epidídimo e testículos em ratos da linhagem Wistar 

submetidos a uma dieta de nitrito de sódio. 

4. Metodologia 

 Foram utilizados dois tratamentos: controle (CO) e nitrito de sódio (NI), sendo 

três animais para cada tratamento. Os animais do tratamento NI receberam uma 

solução de nitrito de sódio a 200 mg/L e os animais do tratamento CO receberam 

água filtrada. A ração que se utilizou para ambos os tratamentos foi a da marca 

Nuvital.Ao final da aplicação dos tratamentos, os animais foram sacrificados e 

coletou-se o sangue para o teste de PSA; e mensurou a massada próstata;da 

glândula seminal;do testículo direito; e do epidídimo direito. 

5. Desenvolvimento 

 Para o experimento foram disponibilizados seis ratos, com vinte e um dias de 

vida, saudáveis, e que estavam sendo tratados somente com água filtrada e ração. 

Os animais foram alojados separadamente em seis caixas próprias para este fim, 

escolhidos de forma aleatória para receber 500 ml de solução de NaNO2, para o 

tratamento NI e 500 ml de água filtrada para o tratamento CO. A aplicação dos 

tratamentos se deu durante sessenta e seis dias, com três medições e trocas da 

solução de NaNO3e água filtrada  por semana, sendo os líquidos de tratamento 

sempre descartados e reabastecidos por solução nova de NaNO2, a fim de que haja 

confiabilidade na estabilidade da solução. As mensurações de massa dos animais e 

de ração foram feitas, também, três vezes por semana. 

 Após o período de tratamento, os animais foram sacrificados. Do sangue dos 

animais foi realizado o teste de PSA (prostate-specificantigen). O teste de PSA foi 

qualitativo. Dos órgãos dos animais, separou-se próstata, glândulas seminais, 

epidídimo direito e testículo direito. Todos foram pesados e avaliados 

morfologicamente. 

6. Resultados Preliminares 

Até o presente momento, apresentamos os resultados das análises de PSA e 

a mensuração da massa da próstata, glândula seminal, testículo direito e epidídimo 

direito. Os resultados obtidos no teste de PSA foram todos negativos. Analisando a 



massa dos órgãos, a próstata do tratamento NI foi superior ao tratamento CO; o 

epidídimo direito do tratamento NI foi inferior ao tratamento CO; testículo direito e 

glândulas seminais não tiveram alterações expressivas. 

 

Figura 01: Média dos resultados obtidos pela mensuração do epidídimo direito, glândula seminal, 

próstata e testículo direito. 
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