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RESUMO 

 

 
O chumbo (Pb) é um metal pesado que pode ocasionar alterações nos 

sistemas nervoso central (SNC) e auditivo. Faltam estudos que demonstrem tais 

alterações clínicas, em conjunto com as alterações bioquímicas e morfológicas em 

cérebro de ratos expostos ao Pb. Tem sido relatado que o ferro (Fe) tem um efeito 

protetor na toxicidade cerebral causada pelo Pb. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

atividade elétrica cerebral, analisar a concentração de Pb no sangue e tecido cerebral, e 

observar o aspecto morfológico do cérebro de ratos intoxicados por Pb, submetidos à 

suplementação com Fe ou não. Foi realizado um projeto piloto utilizando 20 ratos 

machos recém-desmamados (Rattus norvegicus, variedade Wistar), que foram divididos 

em 5 grupos, sendo um controle e 4 experimentais (n=4/grupo). Nos grupos 

experimentais, os animais receberam por 6 semanas acetato de chumbo em água de 

beber nas concentrações de 100 mg/L e 400 mg/L de Pb, e em dois destes grupos 

houve administração simultânea de 20 mg/Kg de FeSO4 a cada 2 dias, por gavagem 

gástrica, e no outro não. O grupo controle recebeu, água deionizada. Após estabelecida 

a relação entre o Pb administrado e a dosagem deste no sangue (10 µgPb/dL e 30 

µgPb/dL para as dosagens 100 e 400 mg/L de Pb, respectivamente), o experimento foi 

realizado com 30 ratos recém-desmamados divididos em 6 grupos (n=5/grupo). Os 

cinco primeiros foram idênticos aos empregados no estudo piloto, incluindo um grupo 

no qual os animais receberam água deionizada e 20 mg/Kg FeSO4 por gavagem 

gástrica a cada 2 dias, por 6 semanas. Após o período experimental, foi realizado o 

Potencial Evocado Auditivo Cortical (PEAC) com a análise da latência dos componentes 

P1, N1 e P2. Após a eutanásia, o cérebro dos animais foi removido, submetido ao 

processamento histológico (hematoxilina e eosina) e analisado ao microscópio óptico. 

Os dados foram analisados por ANOVA/Tukey, Kruskal-Wallis/Dunn e regressão linear 

(p<0,05). Foi observada uma dose-resposta em relação à concentração de Pb no 

sangue e no cérebro. A administração de FeSO4 reduziu os níveis de Pb no sangue e 

no cérebro, e embora a diferença só tenha sido significativa para o sangue (grupo que 

recebeu 100 mg/L de Pb), houve correlação significativa  entre os níveis de Pb no 

sangue e cérebro (r2 = 0,94; p<0,0001). A latência média dos componentes P1, N1 e P2 

do PEAC foi maior para os animais do grupo 400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4. Não 

foram observadas alterações morfológicas significativas no tecido cerebral dos animais 

dos diferentes grupos, com exceção de alguns espaços pericelulares nos animais do 

grupo 400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4. Conclui-se que a ingestão de Pb sozinho não foi 

capaz de causar aumentou nas latências dos componentes P1, N1 e P2 do PEAC e 

alteração morfológica no tecido cerebral, com exceção da maior dose de Pb utilizada 

(400 mg/L), associada ao uso do Fe (20 mg FeSO4). Além disso, a suplementação com 

o Fe foi capaz de diminuir os níveis do metal no sangue e no cérebro. 

 
Palavras-chave: Chumbo. Ferro. Potenciais Evocados Auditivos. Morfologia. 

Cérebro.  





ABSTRACT 

 

 
Cortical Auditory Evoked Potential, biochemical and morphological analysis in 

brain of rats treated with subchronic lead: protective effect of supplementation 

with iron 

 
Lead (Pb) is a heavy metal that may cause alterations in the central nervous 

system (CNS) and auditory system. There is lack of studies demonstrating these clinical 

alterations, combined to the biochemical and morphological alterations in the brain of 

rats exposed to Pb. It has been reported that iron (Fe) has a protective effect on the 

brain toxicity caused by Pb. This study evaluated the electrical brain activity, analyzed 

the Pb concentration in blood and brain tissue, and observed the morphological aspect 

of the brain in rats intoxicated by Pb, submitted or not to Fe supplementation. A pilot 

study was conducted on 20 recently weaned male rats (Rattus norvegicus, Wistar type) 

divided in 5 groups, being one control and 4 experimental (n=4/group). In the 

experimental groups, the animals received lead acetate in drinking water for 6 weeks at 

concentrations of 100 mg/L and 400 mg/L of Pb, and in two of these groups there was 

simultaneous administration of 20 mg/Kg of FeSO4 at every 2 days, by gastric gavage. 

The control group received deionized water. After establishing the relationship between 

the administered Pb and its concentration in blood (10 µgPb/dL and 30 µgPb/dL for 

concentrations of 100 and 400 mg/L of Pb, respectively), the study was conducted on 30 

recently weaned rats divided in 6 groups (n=5/group). The five first groups were identical 

to those used in the pilot study, including one group in which the animals received 

deionized water and 20 mg/Kg FeSO4 by gastric gavage at every 2 days, for 6 weeks. 

After the study period, the Cortical Auditory Evoked Potential (CAEC) was applied for 

analysis of latency of the components P1, N1 and P2. The animals were killed, their 

brains were removed and submitted to histological processing (hematoxylin and eosin) 

for light microscopy analysis. Data were analyzed by the ANOVA/Tukey, Kruskal-

Wallis/Dunn and linear regression tests (p<0.05). A dose-response relationship was 

observed in the Pb concentration in blood and brain. The administration of FeSO4 

reduced the Pb levels in blood and brain, and even though the difference was only 

significant for blood (group receiving 100 mg/L of Pb), there was significant correlation 

between the Pb levels in blood and brain (r2 = 0.94; p<0.0001). The mean latency of 

components P1, N1 and P2 of the CAEC was higher in animals in the group 400 mg/L 

Pb + 20 mg/Kg FeSO4. No significant morphological alterations were observed in the 

brain tissue of animals in the different groups, except for some pericellular spaces in 

animals in the group 400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4. It was concluded that Pb 

ingestion individually was not able to increase the latencies of components P1, N1 and 

P2 of the CAEC and morphological alterations in the brain tissue, except for the highest 

Pb dose used (400 mg/L), associated to the use of Fe (20 mg FeSO4). Additionally, the 

Fe supplementation was able to reduce the levels of the metal in the blood and brain. 

 
Keywords: Lead. Iron. Evoked Potentials, Auditory. Morphology. Cerebrum. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O chumbo (Pb) é um metal pesado detectável em todas as fases do meio 

inerte e sistemas biológicos e não apresenta nenhuma função fisiológica para o 

organismo (MAINENTI, 2006; MOREIRA; NEVES, 2008). As principais vias de 

contaminação são o trato respiratório, trato gastrintestinal e pele. Quando absorvido 

pelo organismo, ele cai na corrente sanguínea e é distribuído para os diversos 

órgãos e sistemas, sendo que 90 a 95% do conteúdo corpóreo total encontra-se 

acumulado no tecido ósseo (SMITH; OSTERLOH; FLEGAL, 1996; SANIN et al., 

1998; AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 1999; 

SILVA, 2000). 

A intoxicação por Pb pode comprometer vários sistemas fisiológicos e se 

manifestar a nível molecular, celular ou clínico. Os sistemas mais sensíveis à 

intoxicação pelo Pb são o nervoso central, o hematopoiético, o gastrointestinal, o 

cardiovascular, o musculoesquelético e o reprodutor (CAVALIERI-COSTA et al., 

1994; SILVA, 2000; BECHARA, 2004; MOREIRA; MOREIRA, 2004; MAINENTI, 

2006). No sistema nervoso, tanto a porção central quanto a porção periférica podem 

ser acometidas pelo Pb, sendo que a sensibilidade aumenta quando se trata do 

sistema nervoso central de crianças (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995; 

TOSCANO; GUILARTE, 2005). Em relação à neurotoxicidade da exposição a níveis 

baixos de Pb, e direcionando atenção especial às crianças, parece não existir um 

limiar mínimo inócuo ao organismo, ou seja, qualquer exposição ao Pb é prejudicial 

ao sistema nervoso central, e os sintomas podem levar a uma reflexão clínica sobre 

a região do cérebro preferencialmente envolvida.  

O sistema auditivo também pode ser acometido pelos danos causados 

pelo Pb tanto em nível periférico (REPKO; CORUM, 1979; SCHWARTZ; OTTO 

1987, 1991; FORST; FREELS; PERSKY, 1997; FARAHAT et al., 1997; TRONG-

NENG et al., 2000), quanto central (HOLDESTEIN et al., 1986; LILLE et al., 1988; 

DISCALZI et al., 1992; ARAKI et al., 1992; DISCALZI et al., 1993; HIRATA; 

KOSAKA, 1993; ARAKI; MURATA; YOKOYAMA, 1994; ROTHENBERG; POBLANO; 

GARZA-MORALES, 1994; ARAKI et al., 2000; ROTHENBERG; POBLANO; 

SCHNAAS, 2000; BLEECKER et al., 2003; ZOU et al., 2003) ou ambos (OTTO et al., 



1 Introdução 20 

1985; OSMAN et al., 1999; COUNTER; BUCHANAN, 2002). Estes danos podem se 

manifestar desde a diminuição da acuidade auditiva em diferentes frequências e/ou 

alterações na função auditiva, mais precisamente déficits no processamento da 

informação sonora.  

O Fe tem sido relatado como protetor na toxicidade cerebral causada pelo 

Pb quando administrado em níveis ideais. Acredita-se que ele atue prevenindo os 

danos oxidativos causados pelo Pb (WANG et al., 2007a, 2007b). 

Outra ferramenta importante que ajudaria no entendimento das alterações 

clínicas causadas pelo Pb a nível do Sistema Nervoso Central (SNC) e, 

consequentemente, sistema auditivo, seria a análise morfológica do tecido cerebral 

após intoxicação subcrônica por este metal. Neste sentido, este tipo de análise 

poderia ser empregada para mostrar alterações que pudessem ocorrer no tecido 

cerebral após a intoxicação por Pb, na presença de suplementação com Fe ou não.  

Este estudo se justifica pelo fato de a literatura não apresentar estudos 

que correlacionem as alterações clínicas em conjunto com as análises bioquímicas e 

morfológicas em cérebro e sistema auditivo de ratos expostos ao Pb, além de 

procedimentos preventivos e/ou terapêuticos que possam diminuir os danos 

causados pelo Pb no cérebro e sistema auditivo. 

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O Pb 

 

2.1.1  Propriedades físico-químicas 

 

O Pb, peso atômico 207,2, é um metal de coloração cinzenta (azulado 

brilhante), não elástico, mole, dúctil, maleável, possui razoável condutibilidade de 

calor e elétrica, baixa corrosão e se funde com facilidade, apresentando pontos de 

fusão e ebulição de 327º C e 1717º C, respectivamente (CHUMBO, c2011). 

Este metal não é encontrado puro na natureza, mas sim na forma de 

compostos minerais, sendo o sulfeto de chumbo (PbS), também chamado de 

galena, o de maior abundância na crosta terrestre. Também pode se apresentar 

ligado a outros metais como o Cobre, Zinco, Prata e Urânio, além de outros 

minerais, como a cerusita (carbonato de chumbo, PbCO3) e anglesita (Sulfato de 

chumbo, PbSO4). Sua ocorrência na crosta terrestre é cerca de 0,002%, e não 

apresenta nenhuma função fisiológica no organismo humano (MAINENTI, 2006; 

MOREIRA; NEVES, 2008). 

 

 

2.1.2  Exposição e contaminação 

 

Por apresentar inúmeras características físico-quimicas, sua 

aplicabilidade no setor industrial é muito grande, chegando a ser o sexto metal mais 

utilizado neste ramo. Dentre as atividades industriais, podem se destacar as 

indústrias extrativa, petrolífera, de acumuladores, tintas, corantes, gráfica e bélica 

(SILVA, 2000). Sendo assim, devido às inúmeras atividades industriais que 

favorecem a sua grande distribuição, ele é considerado um dos contaminantes mais 

comuns do ambiente (NAKAMURA, 2002; MOREIRA; MOREIRA, 2004). 

A contaminação pelo Pb pode ser derivada tanto de fatores industriais 

quanto ambientais (NAKAMURA, 2002), sendo que ela pode ocorrer por inalação (ar 
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atmosférico), ingestão (água, alimentos e solo contaminados) e pele (compostos 

lipossolúveis).  

O principal meio de contaminação é a exposição ocupacional ao Pb. 

Entretanto, a exposição ambiental passou também a ser alvo de maior preocupação. 

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças Americano (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION - CDC, 1991) descreveu efeitos adversos 

na saúde devido a níveis baixos (10 g/dL) desse metal em sangue. Na época, as 

normativas referentes ao controle ambiental do Pb foram então revistas, propondo-

se a troca do nível de intervenção de 25 g/dL para 10 g/dL. Recentemente, o 

comitê internacional que fiscaliza a prevenção da intoxicação por Pb em crianças, 

(ADVISORY COMMITTEE ON CHILDHOOD LEAD POISONING PREVENTION -

ACCLPP, 2012), incluiu uma recomendação para eliminar o uso do termo "nível de 

intervenção de Pb sanguíneo" com base na evidência de efeitos adversos para a 

saúde dos níveis <10 µg/dL em crianças. Em vez disso, ACCLPP recomendou 

adotar o “valor de referência” baseado no percentil 97,5 da distribuição do nível de 

chumbo no sangue de crianças americanas com idade entre 1-5 anos, que 

atualmente é de 5 µg/dL. A ACCLPP também recomendou que a prioridade do CDC 

seja o foco na implementação de estratégias em nível de prevenção primária, além 

de programa de orientação para crianças com níveis de chumbo no sangue acima 

do valor de referência. O CDC analisou e concordou com as recomendações da 

ACCLPP (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2012). 

De fato, estudos recentes têm demonstrado igualmente que níveis de Pb 

em sangue entre 10 e 20 g/dL não são considerados seguros, visto que podem 

causar distúrbio no sistema nervoso central, especialmente em crianças, alterando 

as habilidades de raciocínio, concentração memória e aprendizagem (NEEDLEMAN; 

GATSONIS, 1990; BELLINGER et al., 1991; DIETRICH et al., 1992; WASSERMAN 

et al., 1998; EMORY et al., 1998, 2003; CANFIELD; HENDERSON; CORY-

SLECHTA, 2003; BELLINGER, 2008). Tem-se observado distúrbios de cognição, 

atenção e comportamento em crianças apresentando níveis de Pb no sangue em 

torno de 3 a 5 µg/dL (LANPHEAR et al., 2000; CHIODO; JACOBSON; JACOBSON, 

2004; CHIODO et al., 2007). 
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2.1.3  Absorção 

 

A absorção do metal pelo organismo não é dependente, exclusivamente, 

da quantidade deste no meio ambiente. Alguns fatores como propriedades físico-

químicas do composto, associados a fatores genéticos, tempo de exposição, idade, 

estado fisiológico e nutricional, como níveis de Ca, Mg, Fe, P e vitamina D 

presentes na dieta, também exercem influência (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1977, 1995; SILVA, 2000). A absorção do Pb pode ocorrer mais 

precisamente por inalação ou ingestão. Estima-se que 35% do Pb inalado é 

depositado nos pulmões e que por volta de 30 a 50% deste metal seja absorvido 

pela via pulmonar. Já por via digestiva, a média de absorção é entre 10 e 15%, 

podendo haver diferenças entre adultos (16%), crianças (50%) e mulheres grávidas 

(50%), assim como no caso de o indivíduo estar em jejum (80%). A grande 

variabilidade existente na absorção do Pb pela via digestiva deve-se ao fato desta 

ser altamente dependente da dieta do indivíduo, ou seja, deficiências de Ca, Fe, P, 

Mg e proteínas, aumentam a absorção do Pb pela via digestiva, assim como a 

acidez estomacal. Pela via cutânea, apenas as formas orgânicas do metal podem 

ser absorvidas (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 

1999; MOREIRA; MOREIRA, 2004).  

Uma vez absorvido pela corrente sanguínea, o Pb é distribuído por 

diversos órgãos e sistemas, sendo encontrado no sangue, tecidos moles e tecidos 

mineralizados (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 

1999; SILVA, 2000). Porém, ele não é homogeneamente distribuído pelo corpo. 

Ocorre um acúmulo rápido no sangue e tecidos moles, seguido por uma vagarosa 

redistribuição para o osso (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995). O principal 

sítio de armazenamento é o tecido ósseo, que contém aproximadamente de 90 a 

95% do conteúdo corpóreo total (SMITH; OSTERLOH; FLEGAL, 1996; SANIN et al., 

1998), com meia vida de 27 a 36  anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995; 

SILVA, 2000; MOREIRA; MOREIRA, 2004). De acordo com Silva (2000), após cair 

na corrente sanguínea e impregnar os tecidos, o metal volta à circulação, 

aumentando sua quantidade no sangue e aumentando a intoxicação ao longo dos 

anos. Além disso, a porcentagem de retenção do Pb para o corpo e seu 
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armazenamento, é muito maior em crianças e fetos, quando comparados aos 

adultos. 

 

 

2.1.4  Excreção 

 

As vias urinária e digestiva são as vias primárias de excreção do Pb, 

seguidas pelas vias secundárias (bile, suor, cabelo, unha, leite materno, entre 

outras) com menor importância (MOREIRA; MOREIRA, 2004). Cerca de 90% de Pb 

ingerido é eliminado pelas fezes e urina sob a forma de sulfetos insolúveis. 

 

 

2.1.5  Biomarcadores 

 

O biomarcador mais comumente utilizado para se medir a dosagem do Pb 

no corpo é o sangue (RABINOWITZ, 1995; AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES 

AND DISEASE REGISTRY, 1999; SILVA, 2000; MOREIRA; MOREIRA, 2004). 

Também são utitilizados a urina o esmalte dentário (RABINOWITZ, 1995; AGENCY 

FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 1999; SILVA, 2000; 

MOREIRA; MOREIRA, 2004; GOMES et al., 2004; ALMEIDA et al., 2007, 2008; 

OLYMPIO et al., 2009).  

Embora o sangue seja o biomarcador mais utilizado para medir a 

dosagem de Pb no organismo (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND 

DISEASE REGISTRY, 1999), esta medida se refere somente à exposição ambiental 

recente, ao contrário do osso que reflete a exposição acumulada (MOREIRA; 

MOREIRA, 2004; OLYMPIO, 2009). A dosagem do Pb no sangue é menor do que 

2% do seu total no corpo. Destes, aproximadamente 5% estão presentes no plasma, 

representando a fração lábil e biologicamente ativa do Pb (MOREIRA; MOREIRA, 

2004). A determinação do Pb no plasma promove uma medida mais exata do que no 

sangue, visto que este componente do plasma contém o Pb livre para cruzar as 

membranas celulares e causar seus efeitos tóxicos (HIRATA et al., 1995; BARBOSA 

et al., 2006). 
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2.1.6  Intoxicação e sintomatologia 

 

A intoxicação por Pb pode comprometer vários sistemas fisiológicos. 

Clinicamente, os mais sensíveis são os sistemas nervoso central, hematopoiético, 

gastrointestinal, cardiovascular, musculoesquelético e reprodutor (CAVALIERI-

COSTA et al., 1994; SILVA, 2000; BECHARA, 2004; MOREIRA; MOREIRA, 2004; 

MAINENTI, 2006). No sistema nervoso, tanto a porção central quanto a porção 

periférica podem ser acometidas pelo Pb, embora a literatura demonstre que existe 

uma sensibilidade maior para alterações do sistema nervoso central em crianças 

(TOSCANO; GUILARTE, 2005; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995). 

Como sintomatologia da intoxicação por Pb, a literatura demonstra 

quadros de déficits na atenção e vigília (WINNEKE et al., 1983; LIPPMANN, 1990; 

WHITE et al., 1993; MORGAN et al., 2001; BELLINGER, 2008), prejuízos cognitivos 

(WHITE et al., 1993; PAYTON et al., 1998; BELLINGER, 2008), na função 

psicomotora, memória de curto prazo, habilidades visoespaciais e disfunção de 

linguagem (WHITE et al., 1993; CORDEIRO et al., 1996). Bechara (2004) verificou 

que crianças com dosagem de Pb acima de 10 µg/dL podem ainda apresentar, 

desde apatia, dores de cabeça, convulsões, diminuição de QI, perda de audição, 

comportamento agressivo, retardamento mental, dores abdominais, nas 

articulações, nefropatia e anemia, até mesmo morte dependendo no nível de Pb no 

sangue.  

 

 

2.1.7  Ações do Pb a nível molecular e celular 

 

Acredita-se que uma grande parte do dano causado pelo Pb na fisiologia  

celular seja devido à sua habilidade em substituir diversos cátions polivalentes (Ca+2, 

Zn+2, Mg+2 e outros cátions divalentes) em seus sítios de ligação (GODWIN, 2001). 

Estas interações permitem que o Pb afete diferentes processos biologicamente 

significativos, como o metabolismo energético, apoptose, maturação protéica e 

regulação genética. Estes processos podem ocorrer, em parte devido a disfunções 

mitocondriais causadas pelo Pb (GILMORE; WILSON, 1999; LIDSKY; SCHNEIDER, 

2003), visto que o início dos processos degenerativos coincide com um fenômeno 
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conhecido como permeabilidade de transmissão, a qual está associada a um 

colapso do potencial da membrana mitocondrial (ZORATTI; SZABO, 1995). 

O Pb pode causar ainda efeitos tóxicos por estresse oxidativo (LIDSKY; 

SCHNEIDER, 2003), devido ao acúmulo de radicais livres. Os radicais livres estão 

envolvidos em muitos processos normais e patológicos (BECHARA, 1996), e seu 

acúmulo pode causar danos à estrutura das biomoléculas de DNA, carboidratos, 

lipídios e proteínas, além de outros componentes celulares (MONTEIRO; BECHARA; 

ABDALLA, 1991). Tais danos podem resultar em disfunções e morte celular, 

principalmente para as células neuronais que são altamente sensíveis a esses 

radicais livres (MONTEIRO; BECHARA; ABDALLA, 1991; DEMASI et al., 1996; KIM; 

WON, GWAG, 2002; ADHIKARI et al., 2006). 

 

 

2.2  FERRO 

 

O Ferro (Fe) faz parte integral do metabolismo corpóreo devido a sua 

habilidade de ganhar e perder elétrons com facilidade (MILLS et al., 2010). Ele é 

essencial nos processos celulares básicos como, gerar ATP mitocondrial e 

replicação do DNA, age como um precursor na divisão celular de células cerebrais 

como astrocistos e oligodendrócitos, além de ser utilizado em várias funções 

neuronais, como síntese do neurotransmissor dopaminérgico e mielinização dos 

axônios (ZECCA et al., 2004; KE; QIAN, 2007; MOSS et al., 2007; LI; SWIERCZ; 

ENGLANDER, 2009; TODORICH et al., 2009; MILLS et al., 2010). Em condições 

normais, a maior parte do Fe corpóreo se liga a proteínas específicas, sendo que o 

restante, que é considerado biodisponível (lábil), encontra-se ligado a ligantes de 

baixo peso molecular (LI; SWIERCZ; ENGLANDER, 2009). Assim, setenta por cento 

do Fe total corpóreo é utilizado nas hemoglobinas, 10% nas mioglobinas, e a porção 

biodisponível (lábil) em outras proteínas heme. O Fe não heme se liga para 

transportar e armazenar proteínas e enzimas (GUTTERIDGE; QUINLAN, 1992; 

LEVENSON; TASSABEHJI, 2004; LI; SWIERCZ; ENGLANDER, 2009). 

O sistema nervoso central consome cerca de 20% da energia corpórea e 

é rico em Fe (ROUAULT; ZHANG; JEONG, 2009). Seu nível em tecidos específicos 

é regulado para satisfazer as necessidades do metabolismo especializado e evitar a 
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citotoxicidade (LI; SWIERCZ; ENGLANDER, 2009; MILLS et al., 2010). A absorção 

do mesmo é bem controlada por um mecanismo conhecido por homeostase do Fe 

(MILLS et al., 2010). No cérebro, a manutenção desta homeostase é muito 

importante, mas os mecanismos que envolvem a absorção do Fe no cérebro ainda 

não são muito bem compreendidos (ROUAULT; ZHANG; JEONG, 2009). 

O sistema nervoso é separado da circulação sistêmica pela barreira 

sanguínea cerebral e pela barreira fluídica sanguínea cerebroespinhal encontrada no 

plexo coróide (ROUAULT; ZHANG; JEONG, 2009). Os capilares do plexo coróide 

são fenestrados e permitem a passagem de substâncias, como nutrientes e drogas, 

entre as células. Acredita-se que ambas funcionam como porta de entrada do Fe no 

cérebro (RICHARDSON; PONCA, 1997; FILLEBEEN et al., 1999). Porém, a barreira 

sanguínea cerebral tem papel importante na limitação da entrada do Fe no cérebro 

pela via sanguínea por um sistema altamente regulado denominado transporte 

seletivo (ROUAULT; ZHANG; JEONG, 2009). De acordo com Li, Swiercz e 

Englander (2009), existem células específicas para o transporte de Fe que 

determinam o nível de Fe absorvido, utilizado e armazenado, sendo que estas 

apresentam receptores transferrina (a maior proteína que armazena Fe), ferritina e 

transportadores de metal divalente. 

Para o sistema nervoso ele é essencial para a vida ou tóxico quando seus 

níveis não estiverem bem regulados (HOROWITZ; GREENAMYRE, 2010; MILLS et 

al., 2010). No cérebro, a perda da homeostase pode ocorrer por condições agudas, 

como disfunção neuronal causada por Acidente Vascular Cerebral (quando a 

barreira sanguínea cerebral é comprometida), ou doenças neurológicas 

progressivas, como Alzheimer, Parkinson, doença de Huntington, além de 

ferritinopatias hereditárias e acúmulo de Pb e Cádmio (Cd) no plexo coroide 

(GUTTERIDGE, 1992; ZHENG, 2001; CURTIS et al., 2001; KE; MING QIAN, 2003; 

HOROWITZ; GREENAMYRE, 2010). 

A absorção de Fe pelo cérebro é maior na criança quando comparado ao 

adulto, devido ao crescimento e desenvolvimento do mesmo. A deficiência do Fe 

tem um impacto negativo significativo para o desenvolvimento do cérebro e cognição 

(ROUAULT; ZHANG; JEONG, 2009), principalmente quando ocorre no período de 

desenvolvimento cerebral, pois pode levar a alterações neurológicas como anemia 

precoce com posterior retardo mental (MILLS et al., 2010). O efeito da deficiência 



2 Revisão de Literatura 30 

celular de Fe pode ser atribuído à diminuição da atividade da redutase de 

ribonucleotídeos (JORDAN; REICHARD, 1998), uma enzima dependente de Fe que 

converte os ribonucleotídeos em desoxiribonucleotídeos, como um pré-requisito para 

a síntese de DNA. Como resultado, ocorre uma paralisação do crescimento das 

células deficientes em Fe na fase S do ciclo celular (TOMOYASU et al., 1993). 

Por outro lado, os mecanismos envolvidos na patofisiologia do excesso de 

Fe no cérebro são complexos (LI; SWIERCZ; ENGLANDER, 2009). O Fe possui a 

propriedade de doar elétrons para o oxigênio e o aumento dos níveis de Fe pode 

permitir a formação de radicais e ânions hidroxil via reação de Fenton (Fe2+ + H2O2 

→ Fe3+ + OH + OH-), e devido à peroxidação de lipídeos ser dependente de Fe2+, 

também podem ser gerados radicais peroxil e acoolxil. Tais espécies reativas de 

oxigênio podem danificar macromolélulas celulares como proteínas, lipídeos e DNA 

(LI; SWIERCZ; ENGLANDER, 2009; MILLS et al., 2010). Assim, ocorrem 

modificações que alteram propriedades básicas de proteínas reparadoras, incluindo 

atividade catalítica, de ligação ao DNA, estabilidade e compartimentalização. O Fe 

livre também pode aumentar de forma geral o dano oxidativo por gerar radicais livres 

que comprometem a integridade do DNA genômico, levando a danos pela perda do 

processo de reparo de DNA no cérebro (LI; SWIERCZ; ENGLANDER, 2009). Mesmo 

uma sobrecarga moderada de Fe pode afetar a capacidade de reparo do DNA e, 

consequentemente, comprometer a integridade genômica, levando a sequelas 

deletérias em longo prazo, incluindo disfunção neuronal e morte (LI; SWIERCZ; 

ENGLANDER, 2009). 

 

 

2.2.1  Pb x Fe 

 

De acordo com Rondó et al. (2006) a associação entre o Fe e Pb no 

organismo tem sido amplamente estudada, porém os resultados ainda são bem 

inconsistentes. Alguns estudos apontam que o Pb inibe a síntese da hemoglobina e 

diminui o tempo de vida dos eritrócitos circulantes resultando na estimulação da 

eritropoiese (HU et al., 1994; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995; AGENCY 

FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 1999; PEROTTONI et al., 

2005). Em longo prazo, estes efeitos acabam por resultar em anemia. Tais 
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mecanismos podem estar relacionados com a inibição de diversas enzimas na 

síntese do grupo heme por ação do Pb, como ácido δ-amino levulínico sintetase, 

ácido δ-amino levulínico dehidratase (ALAD), porfirinogênio deaminase, 

uroporfirinogênio descarboxilase, coproporfirinogênio oxidase e ferroquelatase, 

sendo que os efeitos sobre a ALAD agem provocando o acúmulo de ácido  δ-amino 

levulínico (ALA), o que por sua vez proporciona danos oxidativos causando 

formação de espécies reativas (ONALAJA; CLAUDIO, 2000). Além disso, a inibição 

da ALAD também resultaria no aumento do ácido gama aminobutírico (GABA) no 

sistema nervoso central.  

Os eritrócitos têm uma alta afinidade pelo Pb e carregam a maioria do 

metal encontrado na corrente sanguínea. Este, por sua vez, induz mudanças na 

composição de proteínas e lipídeos da membrana eritrocitária, causando danos 

oxidativos, contribuindo para alterações de membrana e, consequentemente, 

diminuição da sobrevida dos eritrócitos (LEGGETT, 1993; GURER-ORHAN; SABÝR; 

ÖZGUNE, 2004). A eritropoietina, fator de crescimento que atua sobre a linhagem 

eritróide, também está diminuída por ação do Pb (PORCELLI et al., 2002). Sendo 

assim, acredita-se que quando o indivíduo apresenta a anemia, os níveis de 

eritrócitos são menores e o Pb fica mais disponível no plasma, daí a maior 

toxicidade do metal nestes indivíduos.  

O Pb também pode ser capaz de competir com o Fe, inibindo sua ligação 

com a proteína transportadora DMT1 (Divalent Metal Transporter1), já que esta pode 

transportar outros íons divalentes como o cobre, zinco e Pb, quando há deficiência 

de Fe no organismo (SOUZA; TAVARES, 2009; ALABDULLAH et al., 2005). Diante 

disto, tem sido recomendada a suplementação de Fe em crianças com risco de 

intoxicação por Pb, porém como a sobrecarga de Fe no organismo é muito 

prejudicial, mais estudos são necessários antes de adotar esta medida terapêutica 

(AHAMED; SIDDIQUI, 2007; SOUZA; TAVARES, 2009). 

Bradman et al. (2001) avaliaram 319 crianças, de 1 a 5 anos, comparando 

os níveis de Pb no sangue de crianças com e sem deficiência de Fe, residentes em 

regiões com baixos, médios e altos níveis de contaminação por Pb. A média do nível 

de Pb no sangue foi de 4,9 µg/dL, sendo que 14% das crianças apresentaram 

índices acima de 10 µg/dL; muitas crianças apresentaram deficiência de Fe (24% 

com ferritina <12 ng/dL). Foi observado níveis elevados de Pb no sangue entre 
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crianças com deficiência de Fe, sendo que este persistiu após o ajuste de possíveis 

fatores de interferência. A regressão multivariada demonstrou que a maior diferença 

nos níveis de Pb no sangue entre as crianças com deficiência de Fe e normais foi 

em torno de 3 µg/dL. Estes autores apontam como mecanismo provável para a 

maior absorção de Pb, a substituição de Fe+2 por Pb+2 no sistema hematopoiético, 

aumentando o transporte ativo para o corpo e reduzindo a sua excreção. 

Rondó et al. (2006) avaliaram a relação existente entre o Pb, 

hemoglobina, zinco protoporfirina e ferritina em crianças anêmicas e não anêmicas 

expostas ao Pb, e verificaram que este estava negativamente associado com a 

hemoglobina (p<0,017), e positivamente associado com a zinco protopofirina 

(p<0,004), além de existir uma associação inversa entre as concentrações 

sanguíneas de hemoglobina e Pb, em crianças anêmicas. Neste estudo, os autores 

detectaram que há relação entre a anemia e níveis elevados de Pb no sangue, e 

sugeriram estudos epidemiológicos investigando o impacto de intervenções 

nutricionais com Fe na tentativa de diminuição dos níveis sanguíneos de Pb em 

crianças. 

No que diz respeito aos efeitos da interação do Pb com Fe a nível celular, 

tem sido relatado que o tratamento com Pb rompe a homeostasia celular do Fe, o 

que pode contribuir com a apoptose celular induzida pelo Pb em nível do córtex 

cerebral (WANG et al., 2007a). Ele interfere no transporte normal do Fe pela 

transferrina e inibe a endocitose da transferrina e o transporte de Fe pela membrana 

celular do reticulócito (QIAN; MORGAN, 1990). Ao nível da membrana celular, o Pb 

produz danos peroxidativos a lipídeos e proteínas. Este efeito parece ser causado 

por uma combinação de mecanismos, como liberação de Fe (o que, por sua vez, 

está relacionado à formação de radicais livres), perturbação de mecanismos anti-

oxidantes e efeitos oxidativos diretos do Pb (ADONAYLO; OTEIZA, 1999; VILLEDA-

HERNANDEZ et al., 2001). Estes mecanismos poderiam justificar a neurotoxicidade 

causada pelo Pb. 

Tiffany-Castiglioni et al. (1987, 1988) trataram células da glia em cultura 

com Pb, com o intuito de verificar a relação existente entre este metal e a viabilidade 

do Fe e Cu em nível extra e intracelular. Os autores verificaram que o 

oligodendrócito foi o tipo celular mais sensível ao tratamento com Pb, sendo que 

após 4 a 11 dias de descontinuidade da exposição ao Pb, os oligodendrócitos foram 
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capazes de incorporar o Fe, porém, foi necessário uma alta concentração de Fe 

extracelular para alcançar os níveis de Fe intracelular comparáveis ao Pb, mas as 

concentração de Fe e Cu intracelular não foram afetadas. Por outro lado, o mesmo 

tratamento realizado para o tipo celular astrócito, demonstrou altos níveis de Fe e Cu 

intracelular quando do tratamento com Pb. Assim, os autores confirmam a hipótese 

de que elevados níveis intracelulares de Cu e Fe constituem-se em um mecanismo 

subcelular de neutoxicidade. 

Wang et al. (2007a) com o intuito de verificarem os efeitos da 

suplementação com Fe para prevenir a apoptose de células cerebrais induzida pelo 

Pb, avaliaram ratos machos (20-22 dias) com massa corporal de 30-50 g que 

receberam acetato de sódio em água de beber para o grupo controle e, no grupo 

experimental água de beber com acetato de Pb (400 µgPb/ml) e água de beber com 

acetato de Pb (342 µgPb/ml) + gavagem gástrica de FeSO4 dia sim, dia não (20 

mgFe/Kg para o terceiro grupo e 40 mgFe/Kg para o quarto grupo). Os autores 

verificaram que os animais expostos ao Pb apresentaram fragmentação de DNA, 

aumento na porcentagem da positividade para o TUNEL (Terminal deoxinucleotidil 

transferase Uracil Nick End Labeling) e aumento de ativação de caspase 3, além de 

diminuir a concentração de Fe no córtex cerebral, quando comparados ao grupo 

controle. Nos animais suplementados com ambas as concentrações de Fe, o menor 

nível deste (20 mgFe/kg) restabeleceu as concentrações normais no cérebro, ao 

contrário do maior nível (40 mgFe/kg). Por outro lado, ambos reduziram a 

fragmentação de DNA, mostraram pouca porcentagem da positividade para o 

TUNEL e diminuíram a degradação da procaspase 3. Os autores acreditam que a 

suplementação com FeSO4 (20 mg/Kg peso corporal) pode proteger contra a 

citotoxicidade e a apoptose induzidas pelo acetato de Pb (400 mg/L administrado na 

água de beber por 6 semanas). As vias envolvendo as MAPK (proteínas quinase 

ativadas por mitógenos) parecem desempenhar um importante papel na apoptose 

cerebral induzida pelo Pb, ativando a via da MEK/ERK (receptor extracelular de 

quinases), que suprime a sinalização por JNK (quinase c-jun NH2-terminal). 

Wang et al. (2007b) com o intuito de verificarem os efeitos da 

suplementação com Fe para prevenir os danos que o Pb causa na barreira 

sanguínea cerebral, avaliaram ratos machos (20-22 dias) com massa corporal de 30-

50 g que receberam acetato de sódio em água de beber para o grupo controle e, no 
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grupo experimental água de beber com acetato de Pb (342 µgPb/ml) e água de 

beber com acetato de Pb (342 µgPb/ml) + gavagem gástrica de FeSO4 dia sim, dia 

não (7 mgFe/Kg para o terceiro grupo e 14 mgFe/Kg para o quarto grupo). Os 

autores verificaram que os animais expostos a Pb apresentaram, comparados ao 

grupo controle, níveis significativamente maiores de Pb no sangue e tecido cerebral; 

a microscopia eletrônica mostrou imagens sugestivas de edema cerebral, enquanto 

que o Western blotting mostrou que o tratamento com Pb reduziu de 29 a 68% a 

expressão de occludin; já os animais suplementados com baixo nível de Fe (7 

mgFe/Kg) mostraram níveis mais reduzidos de Pb em sangue e cérebro, além de 

restaurarem a estrutura cerebral normal e a expressão de occludin; Por outro lado, 

os animais suplementados com 14 mgFe/Kg tiveram níveis mais altos de Pb em 

sangue e no córtex cerebral quando comparados aos demais grupos, porém a 

expressão de occludin também foi restaurada. Os autores concluíram que o Pb 

aumenta a permeabilidade da barreira sanguínea cerebral, facilitando o acúmulo 

deste metal no tecido cerebral, mas baixas doses de suplementação com Fe 

diminuem os efeitos tóxicos do Pb no cérebro. 

Recentemente, Ferreira (2012) avaliou marcadores de estresse oxidativo 

no cérebro de ratos tratados com acetato de Pb (100 ou 400 mg/L) na água de 

beber, associado ou não a suplementação com FeSO4 (20 mg/Kg de peso corporal) 

administrado por gavagem gástrica, a cada 2 dias. Os grupos controle receberam 

água deionizada e gavagem ou não com FeSO4. A atividade das enzimas glutationa 

peroxidase e superóxido dismutase e a concentração de glutationa reduzida 

diminuíram nos grupos experimentais em relação ao controle. Hidroperóxido de 

lipídio apresentou tendência de aumento nos grupos experimentais sem 

suplementação com ferro, enquanto que a catalase demonstrou tendência de 

aumento na atividade em relação ao controle. A autora concluiu que as enzimas 

superóxido dismutase e glutationa peroxidase e a glutationa reduzida no cérebro 

podem ser afetadas pelo acetato de Pb e o tratamento com FeSO4 pode afetar esta 

dinâmica. Porém, estudos adicionais são necessários para se verificar se o FeSO4 

funcionaria como protetor ao efeito do Pb. 
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2.3  O Pb NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

O Pb é capaz de danificar qualquer atividade biológica, sendo os sistemas 

enzimáticos potencialmente susceptíveis aos metais pesados. A toxicidade por Pb 

gera desde alterações em níveis clínicos a alterações bioquímicas, sendo estas 

últimas mais sutis.  Este metal é capaz de alcançar e se acumular em quase todos 

os órgãos do corpo humano, porém no sistema nervoso central os efeitos do mesmo 

são mais deletérios e ocorrem em longo prazo (VERSTRAETEN; AIMO; OTEIZA, 

2008; SHARIFI; MOUSAVI; JORJANI, 2010). 

Acredita-se que a via de entrada do Pb no cérebro é por meio do plexo 

coroide, visto que este é o responsável pela estabilidade química do cérebro 

(ZHENG et al., 2003). Metais pesados como Pb, cádmio, mercúrio e arsênio tendem 

a se acumular no plexo coroide e no tecido cerebral em concentrações muito 

maiores do que aquelas observadas no fluido cerebroespinhal, e o acúmulo destes 

metais causa danos morfológicos e funcionais nesta estrutura (ZHENG, 2001). 

Alguns mecanismos são propostos para a neurotoxicidade do Pb, como 

estresse oxidativo, alterações biofísicas de membrana, alterações na sinalização 

celular e perda de neurotransmissores. 

Estas alterações que ocorrem em nível molecular podem levar a danos no 

sistema cognitivo. De acordo com Otto e Fox (1993) os efeitos da exposição ao Pb 

na função cognitiva têm sido amplamente estudados, devido aos déficits causados 

no processamento visual e auditivo que refletem no processo de aprendizagem. 

Lidsky e Schneider (2003) em um estudo de revisão apontaram como 

efeitos neurotóxicos do Pb no desenvolvimento do sistema cognitivo: 

-  Apoptose ou morte celular programada. Esta pode ser induzida por 

uma variedade de estímulos extrínsecos ou intrínsecos. Uma disfunção 

mitocondrial promove a abertura do poro de transição permitindo a 

despolarização mitocondrial, liberação do citocromo C, a ativação de 

uma variedade de caspases, clivagem de proteínas efetoras upstream 

de morte, resultando em morte celular. Um aumento intracelular de 

Ca2+ é um dos principais gatilhos e o acúmulo de Pb é outro, pois o Pb 
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rompe a homeostase do Ca2+, causando um acúmulo deste em células 

expostas ao metal. 

-  Efeitos no mecanismo regulatório intraneuronal. O Pb substituindo 

o Ca2+ afeta a atividade dos segundos mensageiros. Em pequenas 

concentrações atua ativando a Calmodulina e, em altas 

concentrações, reduz sua atividade, influenciando na homeostase 

intracelular do Ca2+. 

O Pb também pode afetar a proteína quinase C, que participa de muitas 

funções celulares como na proliferação e diferenciação celular, e na plasticidade 

neuronal que está envolvida nas funções cognitivas de memória e aprendizagem. 

-  Neurotransmissores. Em nível pré-sináptico, o Pb afeta os canais de  

Ca2+ suprimindo sua atividade para a liberação de acetilcolina, 

dopamina e os neurotransmissores aminoácidos, além de aumentar o 

número de vesículas para a liberação do neurotransmissor. Associado 

a isto, afeta o armazenamento e liberação de neurotransmissores, 

como também altera os receptores do neurotransmissor, 

principalmente para o glutamato. Os sistemas de dopamina também 

sofrem efeitos negativos pelo Pb. 

-  Efeitos sobre as células da glia. O Pb é tóxico para a 

oligodendroglia e astroglia. Acredita-se que o acúmulo de Pb nos 

astrócítos pode servir para proteger os neurônios dos efeitos tóxicos 

desse metal, porém pode constituir um reservatório para a liberação 

contínua de Pb no cérebro, contribuindo para o dano de neurônios 

nas proximidades. 

As alterações moleculares descritas acima são capazes de interferir em 

habilidades importantes para o desenvolvimento neurológico e psiquiátrico. Os 

danos cerebrais causados pelo Pb ocorrem preferencialmente no córtex pré-frontal, 

cerebelo e hipocampo, sendo estas regiões responsáveis pelas funções cognitivas, 

de execução de padrões motores, e de memória, respectivamente. Além disso, 

estes centros anatômicos modulam as respostas emocionais, memória, 

comportamento, aprendizagem e funções neuromusculares (VERSTRAETEN; AIMO; 

OTEIZA, 2008). 
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2.3.1  Efeitos da exposição ao Pb no hipocampo 

 

O hipocampo apresenta duas propriedades básicas relacionadas à 

neuroplasticidade, sendo estas a potenciação de longa duração e a neurogênese em 

cérebros maduros (ALTMAN; DAS, 1965). Esta última caracteriza-se pelo 

nascimento de novos neurônios no giro denteado por toda a vida. Estruturalmente, a 

zona subgranular do giro denteado é abundante em células tronco que são capazes 

de se dividir e se diferenciar em neurônios. Estas células migram para a camada 

granulosa, expressam fenótipos neuronais, recebem contatos sinápticos, realizam 

conexões sinápticas funcionais e exibem atividade dependente de potenciação de 

longa duração (WANG; SCOTT; WOIJTOWICZ, 2000; GILBERT et al., 2005; XU et 

al., 2009). A presença de células tronco no cérebro maduro também serve como 

uma reserva de células neuronais para substituir células que morreram como 

resultado de várias injúrias ou doenças (GILBERT et al., 2005). 

Os mecanismos que controlam a neurogênese no hipocampo são 

desconhecidos. Porém, sabe-se que a mesma está relacionada a fatores genéticos, 

infecções virais pré natais, idade, dieta e estresse psicosocial (GILBERT et al., 

2005). O nascimento e a sobrevivência de novas células no giro denteado são 

aumentados por estimulação ambiental, redução da ingestão calórica, atividade 

física, aprendizado (hipocampo-dependente), e ativação fisiológica (atividade 

neuronal), ou insultos patológicos. A diminuição no nascimento destas células ocorre 

por estresse, idade e exposição crônica a drogas, incluindo opioides e álcool (LIU et 

al., 1998; EISCH et al., 2000; SHARMA et al., 2000; DERRICK; YORK; MARTINEZ; 

2000; KEMPERMANN; GAST; GAGE, 2002; HERRERA et al., 2003). Alterações nas 

células tronco neuronais podem justificar alterações subjacentes do déficit de 

aprendizado e memória (XU et al., 2009). 

Exposição ao Pb no desenvolvimento causa perda da função cognitiva em 

crianças e animais e reduz a plasticidade sináptica ativa-dependente no hipocampo 

de ratos (LASLEY; GILBERT, 2002; GILBERT et al., 2005; VERINA; ROHDE; 

GUILART, 2007; XU et al., 2009). 

Altos níveis de Pb podem causar encefalopatias, coma, convulsão e 

morte. Por outro lado, exposição a baixas doses, podem levar à manifestação, em 

longo prazo, de perda na função intelectual e no comportamento afetivo, ausência 
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de manifestações aparentes na morfologia do cérebro ou déficits neurológicos 

evidentes (GILBERT et al., 2005). Já é certo que crianças expostas a baixos níveis 

de Pb durante o processo de desenvolvimento apresentam redução na capacidade 

cognitiva. O Pb pode interferir em mecanismos subjacentes à plasticidade neural, 

incluindo liberação de neurotransmissores, atividade da proteína quinase C (PKC) 

(GOLDSTEIN, 1990; LASLEY; GILBERT, 2002). Além disso, podem ocorrer 

alterações nas propriedades funcionais glutamatérgica, colinérgica e dopaminérgica 

dos neurotransmissores e o sinal de transdução, perda na indução, expressão e 

manutenção da potenciação de longa duração no hipocampo, que tem um 

importante papel na regulação do desenvolvimento neuronal, plasticidade sináptica, 

aprendizagem e memória (GILBERT; MACK, LASLEY, 1996, 1999a, 1999b; 

LASLEY; GILBERT, 2000). 

N-Metil-D-Aspartato é um subtipo de aminoácido excitatório que se 

expressa abundantemente no hipocampo. Estudos mostraram que na exposição 

crônica ao Pb durante os primeiros anos de vida, a expressão do N-Metil-D-

Aspartato é alterada, e este efeito em longo prazo é associado com a perda da 

potenciação de longa duração (LASLEY; GILBERT, 2002; GILBERT et al., 2005; 

VERINA; ROHDE; GUILART, 2007; XU et al., 2009; NEAL; STANSFIELD; 

GUILARTE, 2012). 

A diminuição na neurogênese das células granulares causada pelo Pb 

pode influenciar na inervação da região CA3 do hipocampo, alterando a 

conectividade neuronal, a excitabilidade das células piramidais e a formação da 

memória (VERINA; ROHDE; GUILART, 2007). 

A expressão protéica de certas proteínas cerebrais já foi estudada. Lui et 

al. (2008) observaram os efeitos da exposição crônica ao Pb na expressão das 

proteínas quinase (PKC) e calmodulina (CaM) no hipocampo de ratos bebês. A 

espectrometria de absorção atômica foi utilizada para determinar a quantidade de Pb 

no cérebro dos ratos, que foi muito maior nos cérebros dos animais expostos ao Pb 

quando comparados aos grupo controle, e a análise por Western blotting foi utilizada 

para observar a expressão protéica da PKC e CaM, demonstrando um  decréscimo 

no nível da expressão destas no hipocampo, o que pode ser relacionado a um dos 

mecanismos moleculares da perda da aprendizagem e memória que ocorrem na 

exposição ao Pb.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stansfield%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22265330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guilarte%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22265330
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Ainda verificando a expressão de proteínas específicas, Gu et al. (2009) 

avaliaram o RNAm e os níveis de proteínas DMT1 (responsável pelo transporte de 

metais bivalentes pela membrana) no cerebelo, córtex e hipocampo, de 24 ratos que 

foram tratados intragastricamente com Pb, Cd ou não (controle). O nível de RNAm 

da DMT1 não diferiu entre os grupos, entretanto a expressão da proteína DMT1 foi 

significativamente aumentada no cerebelo, córtex e hipocampo dos animais tratados 

por Pb e Cd. Tais metais induzem a síntese da proteína DMT1 e têm implicação no 

transporte de íons tóxicos no cérebro de ratos em desenvolvimento. 

Sendo assim, sugere-se que estas sejam algumas das explicações dos 

mecanismos envolvidos nas manifestações clínicas associadas com a exposição 

precoce ao Pb, como déficits cognitivos. 

 

 

2.4  O Pb NO SISTEMA AUDITIVO 

 

De acordo com Alvarenga (2005), apesar de haver inúmeros estudos na 

literatura sobre os efeitos da contaminação por Pb no organismo, principalmente 

com relação às desordens neurológicas, ainda  existem muitos pontos obscuros em 

relação à função auditiva. Alguns trabalhos já demonstraram que o sistema auditivo 

pode estar alterado tanto em sua porção periférica (REPKO; CORUM, 1979; 

SCHWARTZ; OTTO, 1987, 1991; FORST; FREELS; PERSKY, 1997; FARAHAT et 

al., 1997; TRONG-NENG et al., 2000), quanto central (HOLDESTEIN et al., 1986; 

LILLE et al., 1988; DISCALZI et al., 1992; ARAKI et al., 1992; DISCALZI et al., 1993; 

HIRATA; KOSAKA, 1993; ARAKI; MURATA; YOKOYAMA, 1994; ROTHENBERG; 

POBLANO; GARZA-MORALES, 1994; ARAKI et al., 2000; ROTHENBERG, 

POBLANO; SCHNAAS, 2000; ALVARENGA et al., 2003; BLEECKER et al., 2003; 

MONTEIRO et al., 2003; ZOU et al., 2003; MARTINS et al., 2007) ou ambas (OTTO 

et al., 1985; OSMAN et al., 1999; COUNTER; BUCHANAN, 2002). A localização 

exata da região cerebral alterada, bem como os mecanismos moleculares 

envolvidos nestas alterações, ainda são pouco estudados. Otto e Fox (1993) 

verificaram em estudo experimental em animais que o nervo coclear e as estruturas 

mais centrais do sistema auditivo são preferencialmente afetadas pelo Pb no 

processo de maturação do sistema auditivo, sendo encontradas na porção periférica 
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alterações na produção de mielina e degeneração de axônio. Clinicamente, 

Alvarenga (2005) e Alvarenga et al. (2012) não constataram perda auditiva 

sensorioneural, alterações em células ciliadas externas (CCE) e alterações na 

porção de nervo auditivo e tronco encefálico, ao avaliar, clinicamente, crianças com 

plumbemia média estimada por volta de 12,2±5,7 µg/dL. 

 

 

2.4.1  Potenciais Evocados Auditivos 

 

Potencial Evocado Auditivo (PEA) é uma atividade elétrica que ocorre no 

sistema auditivo, gerada por estímulos sonoros ou elétricos. Esses PEAs, 

visualizados no registro como ondas, são gerados por diferentes estruturas do 

sistema auditivo, e podem ser captados por eletrodos implantáveis ou de superfície, 

localizados em diferentes regiões do crânio de acordo com o Sistema Internacional 

10-20 (JASPER, 1958) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 -  Desenho esquemático representando os Potenciais Evocados Auditivos de 
curta, média e longa latência e seus geradores cerebrais 
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De acordo com Goldstein (1984), a nomenclatura dos PEAs pode 

obedecer a diferentes critérios, como o tempo (Potencial Evocado Auditivo de Curta 

Latência – PEACL; Potencial Evocado Auditivo de Média Latência – PEAML; e, 

Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência - PEALL); anatomia 

(Eletrococleografia – ECoG; Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico – 

PEATE; Potencial Evocado Auditivo Cortical - PEAC); propriedades específicas dos 

geradores da resposta (Potenciais Evocados Auditivos Exógenos ou Potenciais 

Evocados Auditivos Endógenos). 

A ECoG, também denominada como um PEACL compreende a atividade 

elétrica gerada pelas células sensoriais da cóclea e porção distal do nervo auditivo, 

caracterizada pelo Microfonismo Coclear (MC), um potencial de corrente alternada 

gerado pelas células ciliadas externas da orelha interna; o Potencial de Somação 

(PS), um potencial de corrente direta gerado pelo produto de distorção das 

mudanças iônicas que ocorrem no líquido endolinfático durante a despolarização e 

hiperpolarização das células ciliadas externas e internas, com maior participação 

desta última. O mecanismo proposto para gerar este potencial é que durante a 

estimulação de uma onda sinusoidal na membrana basilar, a mudança de potencial 

que ocorre na despolarização das células ciliadas, é maior do que na 

hiperpolarização e, consequentemente, a escala média tende a se mover mais 

negativamente, devido às cargas do potencial endolinfático, enquanto que na 

hiperpolarização a corrente na célula ciliada é menor do que o normal; o Potencial 

de Ação (PA) é um potencial de corrente direta que reflete a atividade elétrica 

gerada na porção distal do nervo auditivo. O MC, clinicamente é considerado sem 

latência, e o PS é uma deflexão que ocorre em torno de 1 ms anterior ao PA, 

observado por volta de 1,5 a 2,0 ms após a apresentação do estímulo sonoro ou 

elétrico no sistema auditivo (PICKLES, 1991). 

O PEATE, também denominado como um PEACL compreende a 

atividade elétrica que ocorre desde a porção distal do nervo auditivo até a região de 

colículo inferior no tronco encefálico. Seus componentes são sete picos de ondas 

denominados por algarismos romanos de acordo com seus geradores. Assim, a 

onda I é o potencial de ação gerado na porção distal do nervo auditivo (PA da 

ECoG); a onda II reflete o potencial de ação gerado na porção proximal do nervo 

auditivo; a onda III é gerada nos neurônios que emergem do complexo nos núcleos 
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cocleares na porção inferior do tronco encefálico; os geradores das ondas IV e V são 

núcleos do lemnisco lateral superior, com contribuições dos núcleos cocleares, 

sendo esta última (onda V), seguida por um grande potencial negativo, denominado 

Slow Negative 10 (SN10), que é gerado pela despolarização do colículo inferior. As 

ondas VI e VII são possivelmente geradas por fibras do corpo geniculado medial. As 

sete ondas do PEATE aparecem por volta de 10 ms após a estimulação no sistema 

auditivo (STARR; HAMILTON, 1976; HASHIMOTO et al., 1981; MOLLER; 

JANNETTA, 1982; HALL, 1992; LEVINE et al., 1993; HALL, 2007). 

O PEAML possui componentes representados por picos com voltagem 

positiva (P) ou negativa (N), que são denominadas pela ordem temporal em que são 

geradas, como Na, Pa, Nb e Pb. Estes podem ser visualizados no intervalo de 10 a 

50 ms após a estimulação do sistema auditivo. Por serem mais evidentes, os 

componente Na e Pa do PEAML são os mais utilizados na prática clinica. Seus 

geradores são principalmente córtex auditivo primário e secundário, com 

contribuições de estruturas da região superior de tronco encefálico e tálamo. Sendo 

assim, o componente Na é gerado na região de tálamo e com contribuição de 

irradiações tálamo-corticais e o componente Pa se origina bilateralmente de dipolos 

corticais com participação do córtex auditivo primário, formação reticular do 

mesencéfalo e corpo geniculado medial (BURKARD; DON; EGGERMONT, 2007). 

Os PEAC correspondem atividades elétricas geradas no sistema nervoso 

auditivo central, mais precisamente na região de córtex auditivo. Seus componentes, 

assim como nos PEAML, são denominados por picos com voltagem positiva (P) ou 

negativa (N) e que aparecem por volta de 50 a 250 ms após estimulação auditiva 

(PICTON; SMITH, 1978; HALL, 1992). O complexo P1-N1-P2 promove informações 

relacionadas à chegada e detecção da informação sonora em nível de córtex 

auditivo, podendo medir o início do processamento auditivo nesta região. O 

componente P1 deste complexo é representado por um pico com voltagem positiva 

que ocorre por volta de 50-80 ms após o início da estimulação, sendo seus 

geradores a região do córtex auditivo primário, giro de Heschl`s, hipocampo, plano 

temporal e córtex lateral e temporal; O componente N1 deste complexo é 

representado por um pico com voltagem negativa que ocorre por volta de 100-150 

ms após o início da estimulação, apresentando múltiplos geradores na região de 

córtex auditivo primário e secundário; o componente P2 deste complexo é 
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representado por um pico com voltagem positiva que ocorre por volta de 150-200 ms 

após o início da estimulação, e, assim como o N1, este apresenta múltiplos 

geradores na região de córtex auditivo primário e secundário, além do sistema de 

ativação reticular mesencefálico (HALL, 1992; BURKARD; DON; EGGERMONT, 

2007; POULSEN; PICTON; PAUS, 2007). 

Outros componentes do PEAC que refletem habilidades cognitivas do 

indivíduo relacionadas ao processamento da informação sonora são o N2 e P3. 

Estes componentes ocorrem por volta de 180-380 ms após o início da estimulação, 

e é gerado na região de  córtex auditivo primário, secundário e sistema límbico, após 

a atenção e discriminação de um evento distinto na informação sonora (HALL, 1992; 

POULSEN; PICTON; PAUS, 2007). 

Como seus geradores são múltiplas áreas corticais, os PEAC podem ser 

utilizados para monitorar mudanças neurofisiológicas que ocorrem durante o 

processo de aprendizagem auditiva (TREMBLAY et al., 2001). Purdy, Kelly e Thome 

(2001) acreditam que a ferramenta necessária para monitorar tais mudanças que 

ocorrem no sistema nervoso central são os teste eletrofisiológicos. Sendo assim, o 

estudo das alterações auditivas centrais decorrentes do Pb que afetam direta ou 

indiretamente habilidades cognitivas, importantes para o processo de aprendizagem 

como atenção e memória, podem ser avaliadas pelo PEAC. 

 

 

2.4.2  Potenciais Evocados Auditivos Corticais em ratos 

 

Os PEAC refletem o início do processamento cortical do som, ou seja, a 

presença do complexo P1, N1 e P2 determinam que o som foi detectado em nível 

cortical. Em animais, os PEAC têm sido utilizados principalmente para estudar o 

impacto de agentes farmacológicos nas funções corticais, além de ajudar a definir a 

organização das vias auditivas nesta região (SHAW, 1995). Alguns estudos 

experimentais analisaram os efeitos tóxicos do Pb no sistema auditivo (GOZDZIK-

ZOLNIERKIEWICZ; MOSZYNSKI, 1969; WILPIZESKI, 1974; YAMAMURA et al., 

1984; HOPPER; KERNAN; LLOYD, 1986; MORSE et al., 1987; YAMAMURA et al., 

1989; LILIENTHAL; WINNEKE: EWERT, 1990; LASKY et al., 1995; LILIENTHAL; 

WINNEKE: EWERT, 1996; NEWLAND et al., 1996; RICE, 1997; LASKY et al., 2001; 
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LURIE; BROOKS; GRAY, 2006) e verificaram a similaridade entre os geradores dos 

PEA em humanos e em animais como o macaco (GOZDZIK-ZOLNIERKIEWICZ; 

MOSZYNSKI, 1969; HOPPER; KERNAN; LLOYD, 1986; MORSE et al., 1987; 

LILIENTHAL; WINNEKE: EWERT, 1990; LASKY et al., 1995; LILIENTHAL; 

WINNEKE: EWERT, 1996; NEWLAND et al., 1996; RICE, 1997; LASKY et al., 2001) 

e ratos (WILPIZESKI, 1974; YAMAMURA et al., 1984; YAMAMURA et al., 1989; 

EHLERS et al., 1991; OTTO; FOX, 1993; SHAW, 1995; SHINBA, 1997; EHLERS et 

al., 1998; SHINBA, 1999; SHINBA, 2002; LAZAR; METHERATE, 2003; SAKATA; 

ONODA, 2006; POULSEN; PICTON; PAUS, 2007), sendo este último o animal mais 

utilizado como modelo experimental para o estudo dos PEA. 

Mais do que a similaridade entre os geradores dos PEA entre humanos e 

ratos, é muito importante o conhecimento da topografia no modelo animal, a fim de 

se obter o melhor registro destes potenciais. Os componentes P1 e N1 são similares 

entre ratos e humanos em termos de superfície topográfica, já o componente P2 no 

rato difere do humano em termos de topografia e função, pois o P2 em humanos é 

proeminente na região frontal e resistente às mudanças em nível de atenção. Ao 

contrário, no rato, as maiores amplitudes deste componente são registradas na 

região parietal, sofrendo variação quando da execução de atividade de identificação 

do paradigma ativo, ou seja, em oddball paradigm. O componente P3 pode ser 

identificado no rato tanto no paradigma passivo quanto no ativo e é correspondente 

aos componentes P3a e P3b no humano (SHINBA, 1997). Neste estudo, Shinba 

(1997) utilizou seis ratos Fisher (machos) com massa corporal variando entre 378-

465 g, cujos eletrodos implantáveis foram inseridos cirurgicamente nas regiões 

frontal, temporal e parietal. Os parâmetros utilizados para gerar os PEA foram tom 

puro de 10 ms de duração apresentados em oddball paradigm (10 kHz para o 

estímulo raro e cinco kHz para o estímulo frequente) na intensidade de 85 dBSPL e 

probabilidade de um para quatro, sendo utilizado cutt of filter de 1kHz. Como 

resultado, foram obtidos os componentes P1, N1, P2, N2 e P3 do PEAC, cujas 

latências variaram de 12,7 a 37,7 ms; 40,0 a 80,6 ms; 91,7 a 202,7 ms; 183,7 a 

246,7 ms; e, 265,7 a 462, 7 ms, respectivamente. Para o estímulo frequente, a 

amplitude foi maior quando registrada nas regiões frontal e parietal para o 

componente P1; na região parietal para o componente N1, e nas regiões temporal e 

parietal para o componente P2. O mesmo ocorreu para a latência do componente P1 
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que foi maior quando registrada na região frontal e o componente P2 nas regiões 

temporal e parietal. Para o estímulo infrequente, a amplitude do componente N2 foi 

maior região frontal. O componente P3 mostrou latências maiores e amplitudes 

menores para o estímulo frequente, comparado ao estímulo infrequente. Shinba 

(1999) avaliou os PEAC em ratos para verificar o papel do hipocampo para gerar 

estas respostas. Para tanto, utilizou três ratos machos (Wistar) que receberam 

eletrodos implantáveis diretamente nas fibras do hipocampo dorsal (ativo), na região 

superficial cortical (ativo) e seio nasal (referencia). Para gerar as respostas, foram 

utilizados tom infrequente de 10 kHz e frequente de cinco kHz (85 dBSPL e 10 ms 

de duração) com probabilidade de 1/4. Para o registro das respostas, foi utilizado 

filtro ajustado de 0,5 a 100 Hz. Na superfície cortical foram obtidas respostas com 

maior amplitude no estímulo infrequente para os componentes P2, N2 e P3 com 

latências por volta de 100, 200 e 450 ms, respectivamente; para o estímulo 

frequente os componentes N2 e P3 foram observados, porém não foram muito 

evidentes. 

Shinba (2002) avaliou o PEAC de três ratos Fisher (machos) com massa 

corporal variando entre 274 e 307 g e os eletrodos foram posicionados 

superficialmente e outro inserido nas fibras dos neurônios do córtex medial agranular 

na região pré-frontal. Para gerar as respostas foram utilizados tom infrequente de 10 

kHz e frequente de cinco kHz (85 dBSPL e 10 ms de duração) com probabilidade de 

1/4. Para o registro das respostas, foi utilizado filtro ajustado de 0,5 a 100 Hz. Os 

PEAC foram registrados tanto superficialmente quanto nos eletrodos inseridos nas 

fibras neuronais, sendo identificados os componentes P100, N late e P late, assim 

denominados pelo autor, cujas latências foram 103,4 (±15,9); 274,3 (±90,9); 488,8 

(±122,0) para os eletrodos superficiais e 96,9 (±8,0); 254,6 (±99,9); 449,8 (±136,8) 

ms, para os eletrodos inseridos na fibras neuronais, respectivamente. Os autores 

concluíram que o componente P100 é relativo à atividade das fibras dos neurônios 

do córtex medial agranular na região pré-frontal, sendo mais evidente em estado de 

atenção ao estímulo e, correspondente aos componentes negativos e P3a nos 

humanos. Além disso, os componentes P late, que foram mais evidentes após o 

estímulo infreqüente, são correspondentes ao componente P3b.  

Ainda com o objetivo de avaliar os geradores dos PEAC, alguns estudos 

utilizaram técnica de lesão. Ehlers et al. (1991) utilizaram ratos Wistar (machos) com 
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massa corporal variando entre 280 e 300 g, dos quais nove sofreram lesão 

encefálica bilateralmente na região ventral segmental por injeção de 6-

hidroxidopamina administrada por um período de seis minutos, e oito sofreram 

depleção da serotonina. Eletrodos implantáveis foram inseridos cirurgicamente nas 

regiões de hipocampo, amígdala e córtex frontal em todos os grupos. Os parâmetros 

utilizados para gerar os PEAC foram tom puro de 20 ms de duração apresentados 

em oddball paradigm (1 kHz para o estímulo raro e 2 kHz para o estímulo frequente) 

nas intensidade de 70 e 85 dB-SPL, respectivamente, em campo livre com caixas 

acústicas posicionadas a 20 cm acima da cabeça do animal; filtro passa banda 

ajustado de 0,3 e 70 Hz. Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que não 

houve diferença nos PEAC ente os animais sadios e os lesionados. Na região de 

córtex auditivo, considerando ambos os estímulos frequente e infrequente, foram 

identificados os componentes P1 e N1 com latências de 25 ms e de 50-100 ms, 

sendo ainda possível identificar os componentes N1a e N1b com latências variando 

entre 50-70 ms e 80-100 ms, respectivamente; na região do hipocampo foram 

obtidas latências de 25 ms para o componente P1, 40-60 ms para o componente N1, 

100-200 ms para o componente P2; considerando ambos os estímulos frequente e 

infrequente, a amplitude foi significativamente maior para todos os componentes  na 

apresentação do estímulo infrequente; na região da amígdala foram identificados os 

componentes P1, N1 com latências variando entre 50 e 150 ms, seguido pelo 

complexo de ondas P2-P3. Os autores concluíram que os PEAC (P1, N1, P2, N2 e 

P3) são passíveis de registro em ratos, sendo este um modelo experimental em 

potencial para o estudo de medidas eletrofisiológicas. 

Ehlers et al. (1998) avaliaram os PEAC gerados nas regiões da amígdala, 

córtex frontal, núcleo acumbente e hipocampo em 50 ratos Wistar, dos quais 20 

sofreram lesão na região do núcleo basal. Os estímulos utilizados foram tom de 2 

kHz (20 ms, 60 dB e 15% de apresentação) e tom de 1 kHz (20 ms, 60 dB e 85% de 

apresentação) e os parâmetros para o registro foram eletrodos implantados nas 

regiões da  amígdala, córtex frontal, núcleo acumbente e hipocampo. Os resultados 

encontrados demonstraram que houve redução significativa no componente N1 na 

região de córtex frontal e no componente P2 na região da amígdala quando os 

animais não recebiam a recompensa (alimento) associada à discriminação do 

estímulo raro; a lesão na região do núcleo basal não alterou a morfologia dos PEAC. 
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O estudo dos diferentes parâmetros para o registro dos PEAC também 

pode ser realizado utilizando o rato como modelo experimental. Shaw (1995) utilizou 

nove diferentes extensões de filtros passa banda (filtro passa alta com frequência de 

corte fixo em 3,2 Hz e filtro passa baixa com frequência de corte ajustado para 32; 

80; 160; 320; 800 Hz e 1,6; 3,2; 8 e 16 kHz) para o registro dos PEAC em  24 ratos 

(machos) com massa corporal variando entre 300 e 400 g, dos quais 12 foram 

avaliados anestesiados (60 mg/kg de pentobarbital) e 12 acordados (sob efeito de 

bloqueador muscular), cujos eletrodos implantáveis foram inseridos cirurgicamente 

nas regiões de córtex auditivo primário e osso nasal. Os parâmetros utilizados para 

gerar os PEA foram estímulo clique com taxa de apresentação de 2/seg e 104 

dBpeSPL apresentados de forma monoaural por transdutor TDH39. Os resultados 

demonstraram que os efeitos dos diferentes ajustes do filtro passa banda nos 

animais anestesiados e acordados foram similares e que no primeiro grupo foi 

identificado somente o componente P1 cuja latência foi em média 0,8 ms maior do 

que nos animais acordados. 

Outro aspecto importante que favorece a utilização de animais para o 

estudo dos PEAC é que estes podem ser gerados também sob estado de sedação. 

Lazar e Metherate (2003) avaliaram os PEAC em animais anestesiados e, para este 

fim, nove ratos machos (Sprague-Dawley) com massa corporal variando entre 250 e 

500 g foram anestesiados com uretano (1,5 g/kg), xilazina (10 mg/kg) e atropina (0,6 

mg/kg) e eletrodos implantáveis foram inseridos cirurgicamente na região de córtex 

auditivo primário e músculo do couro cabeludo. Os parâmetros utilizados para gerar 

e registrar os PEAC foram, filtro passa banda de 0,1 a 10 kHz, estímulos tom puro 

de 10 kHz (raro) e 9,75; 9,5; 9,0; 5,0; 2,5; e 1,25 (frequente) com 10 ms de duração, 

taxa de apresentação de 2/seg e 70 dB, apresentados em oddball paradigm por 

caixa acústica posicionadas a 3 cm da orelha esquerda. Os autores avaliaram a 

amplitude dos componentes P1 e P2 do PEAC e verificaram que a resposta se 

modifica frente à apresentação do estímulo raro e que o grau de modificação varia 

sistematicamente com a separação do espectro acústico entre os estímulos raro e 

frequente. 

A utilização do rato como modelo experimental também pode contribuir 

para o estudo das habilidades auditivas. Sakata e Onoda (2006) avaliaram o PEAC 

em oito ratos Wistar (machos) com três meses de idade e massa corporal variando 
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entre 300 e 350 g, cujos eletrodos implantáveis foram inseridos cirurgicamente nas 

regiões de córtex frontal, corpo estriado, hipocampo, tálamo e cerebelo. Os 

parâmetros utilizados para gerar os PEA foram tom puro de 1 kHz na intensidade de 

80 dB e 100 ms de duração, que foram apresentados com intervalo inter-estímulo de 

500 e 2000 ms, sendo os estímulo frequentes apresentados sempre com 500 ms de 

intervalo inter-estímulo. Os animais foram treinados a pressionar uma placa 

localizada a sua esquerda, quando detectado o estímulo frequente (500 ms) e uma 

placa localizada a sua direita quando detectado o estímulo infrequente (2000 ms). 

As diferenças no registro dos PAELL foram atribuídas à discriminação temporal 

entre os estímulos, sendo que tanto para o paradigma infrequente quanto para o 

paradigma frequente, os registros foram similares para as diferentes regiões 

avaliadas. Os componentes P2 e N2 foram evocados para o intervalo de 500 ms, 

com latências variando entre 71 a 82 e 137 a 165 ms, respectivamente; o 

componente P3 foi evocado tanto para 500 quanto 2000 ms, com latência variando 

de 273 a 338 ms e, nenhum PEAC foi detectado para 2000 ms de intervalo inter-

estímulo. Os autores concluíram que as regiões avaliadas contribuem para a 

discriminação temporal.  

Assim, a avaliação do PEAC em ratos parece ser uma boa variável de 

resposta a fim de que prováveis alterações clínicas auditivas causadas pela 

exposição ao Pb, bem como sua reversão/prevenção pelo tratamento com FeSO4 

possam ser investigados. 

 



 

3 PROPOSIÇÃO 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar a atividade elétrica cerebral, a dosagem bioquímica de Pb e o 

aspecto morfológico do cérebro de ratos intoxicados por duas doses diferentes de 

Pb, submetidos simultaneamente à suplementação com Fe. 

 



 



 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS ANIMAIS 

 

O protocolo deste estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética 

no Ensino e Pesquisa em Animais da FOB-USP (processo número 019/2009 - 

Anexo A). 

 

- Projeto Piloto 

Inicialmente foi realizado um projeto piloto utilizando 20 ratos machos 

recém-desmamados (Rattus norvergicus, variedade Wistar), oriundos do Biotério 

Central da FOB-USP, que foram divididos em cinco grupos de quatro animais cada 

(um controle e quatro experimentais). O projeto piloto foi realizado a fim de auxiliar 

na definição das doses de Pb a serem administradas aos animais para atingir os 

níveis de 10 µg/dL e 30 µg/dL de Pb no sangue total, bem como para padronização 

dos testes auditivos. 

Durante o experimento, os animais foram mantidos em gaiolas 

metabólicas, numa sala com um ciclo de 12 h de claro e 12 h de escuro, temperatura 

e umidade controladas, livre acesso a uma dieta padrão de laboratório e água de 

beber pré-preparada, por seis semanas. A dieta escolhida foi a ração da marca 

Purina, a mesma utilizada no Biotério Central da FOB-USP, pois em análise prévia, 

foi verificado que a mesma apresenta quantidade insignificante do metal Pb, não 

interferindo assim nos resultados da pesquisa. 

A água de beber foi preparada pela dissolução de acetato de Pb em água 

destilada e deionizada em duas concentrações distintas (400 mgPb/L e 100 

mgPb/L). A dose mais alta de exposição ao Pb escolhida (400 mg/L), quando 

administrada a ratos por seis semanas, está associada a déficits súbitos de 

desenvolvimento (CORY-SLECHTA; WEISS; COX, 1983), sendo que concentrações 

maiores podem induzir hemorragias cerebrais (PRESS, 1977). De acordo com Wang 

et al. (2007a), a dose mais alta deve produzir níveis de Pb no sangue em torno de 
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30 µg/dL, e a dose mais baixa níveis de Pb no sangue em torno de 10 µg/dL,  que de 

acordo com o CDC, corresponde ao nível aceitável de Pb no sangue. Sendo assim, 

dois grupos experimentais de ratos (n=4 por grupo) receberam água de beber 

contendo acetato de Pb a 100 mgPb/L e um destes grupos recebeu 

concomitantemente, por gavagem gástrica, a cada 2 dias, uma solução de FeSO4 na 

dose de 20mg/Kg de peso corporal, enquanto que no outro grupo a gavagem 

gástrica foi realizada com água deionizada, por seis semanas. O mesmo ocorreu 

para os outros dois grupos experimentais que receberam água de beber contendo 

acetato de Pb a 400 mgPb/L. O grupo controle recebeu  apenas água de beber 

deionizada, além de gavagem gástrica com água deionizada a cada dois dias, 

durante seis semanas. 

Após o período experimental, foi realizada a dosagem de Pb no sangue  

no Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) na cidade de Botucatu, onde 

foram encontrados valores médios (±dp) de 6,69 (±3,38) µg/dL de Pb, e 15,22 

(±9,00) µg/dL de Pb no sangue total, para os animais tratados com 100 mg/L e 400 

mg/L, respectivamente. 

Depois de estabelecidas a relação entre a quantidade de Pb administrada 

e as dosagens de Pb esperadas em sangue total, foi realizado o estudo definitivo. 

Para tanto, 30 ratos machos (Rattus norvergicus, variedade Wistar), recém-

desmamados (21 dias) receberam, por seis semanas, o mesmo tratamento dos 

animais do estudo piloto, com a inclusão de um animal a mais por grupo e um grupo 

que recebeu como tratamento água de beber deionizada e gavagem a cada dois 

dias com FeSO4. Sendo assim, os animais foram divididos em seis grupos de cinco 

animais cada (dois controles e quatro experimentais) que foram tratados da seguinte 

maneira: 

 Grupo 1 – controle – tratamento com ração e água de beber deionizada 

+ gavagem gástrica com água deionizada a cada dois dias; 

 Grupo 2 – controle – tratamento com ração e água de beber deionizada 

+ gavagem gástrica com 20 mg/Kg de FeSO4 a cada dois dias; 

 Grupo 3 – experimental – tratamento com ração e água de beber 

preparada pela dissolução de acetato de Pb em água destilada e 
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deionizada na concentração de 100 mg/L de Pb + gavagem gástrica 

com água deionizada a cada dois dias; 

 Grupo 4 – experimental – tratamento com ração e água de beber 

preparada pela dissolução de acetato de Pb em água destilada e 

deionizada na concentração de 100 mg/L de Pb + gavagem gástrica 

com 20 mg/Kg de FeSO4 a cada dois dias; 

 Grupo 5 – experimental – tratamento com ração e água de beber 

preparada pela dissolução de acetato de Pb em água destilada e 

deionizada na concentração de 400 mg/L de Pb + gavagem gástrica 

com água deionizada a cada dois dias; 

 Grupo 6 – experimental – tratamento com ração e água de beber 

preparada pela dissolução de acetato de Pb em água destilada e 

deionizada na concentração de 400 mg/L de Pb + gavagem gástrica 

com 20 mg/Kg de FeSO4 a cada dois dias. 

 

 

4.2  POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS CORTICAIS 

 

 
4.2.1  Preparo do animal 

 

Após o período de seis semanas os PEAC foram registrados por meio de 

eletrodos de superfície posicionados no crânio. Para o processo de colocação dos 

eletrodos, os animais foram levemente sedados por meio de injeção intramuscular 

de Quetamina (0,1 ml) e Xilazina (0,1 ml), a fim de se evitar a movimentação do 

animal durante a coleta dos PEAC, o que poderia gerar artefatos e contaminar o 

registro. A quantidade de sedação (ml) foi determinada após a verificação da menor 

quantidade suficiente para fazer com que o animal permanecesse imóvel somente 

durante o registro dos PEAC, esperando-se que o mesmo fosse capaz de sair 

andando ao final do registro (±20 min). 

Foi realizada a tricotomia do crânio, limpeza da pele com esfoliante da 

marca Nuprep, aplicação de pasta eletrolítica da marca TEN 20TM Conductive EEG 

Paste e colagem dos eletrodos de superfície da marca Embramac na porção 
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epidural sobre o córtex frontal (eletrodo ativo), mastóide (eletrodo referência) e pata 

inferior (eletrodo terra). 

 

 

4.2.2  Registro dos Potenciais Evocados Auditivos Corticais  

 

Para a coleta dos PEAC, os eletrodos foram conectados no pré-

amplificador do equipamento SMART– Interacoustic utilizado para a estimulação 

acústica e aquisição do sinal, por meio da filtragem, amplificação e promediação. O 

estímulo acústico utilizado foi o clique com polaridade alternada e taxa de 

apresentação de 1.1 estímulos por segundo, apresentado na intensidade de 70 

dBnHL de forma monoaural (orelha direita) por meio do fone de inserção (EAR 

TONE 3A). O filtro passa-banda foi ajustado de 1 a 30 Hz e a janela utilizada de 500 

ms, ganho de 50.000 µV. 

Os componentes do PEAC, complexo P1- N1-P2, foram avaliados 

visualmente dentro de uma faixa de latência e foram medidas as latências, 

comparativamente nos grupos controle e experimental. A reprodutibilidade das 

ondas foi o critério utilizado para definir a presença ou ausência de resposta. 

 

 

4.3  COLETA DAS AMOSTRAS  

 

Ao final do período experimental, os animais foram pesados e sacrificados 

por eutanásia (injeção intramuscular de Quetamina e Xilazina). Foi realizada punção 

cardíaca para a retirada da amostra de sangue total, que foi utilizada para a 

determinação de Pb sanguíneo. 

Posteriormente à punção cardíaca, os cérebros dos animais foram 

rapidamente dissecados, sendo removida e descartada a região de tronco encefálico 

e cerebelo, e preservando a região cortical. Uma parte dos cérebros foi reservada 

para análise histológica, enquanto que a outra parte foi imediatamente inserida em 

nitrogênio líquido e armazenada a -80°C, para posterior análise de Pb. 
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4.4  PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

O processamento histológico dos cérebros dos animais para a obtenção 

das lâminas histológicas foi realizado na seguinte sequência:  

-  fixação em formol 10% por um período de sete dias; 

-  lavagem em água por 24 h; 

-  Imersão em álcool 70% por um período de 30 dias; 

-  desidratação em três banhos de álcool absoluto (manhã, tarde e noite); 

-  diafanização em três banhos de xilol (50 min cada banho); 

-  imersão em parafina líquida e permanência na estufa (62°C) por um 

período de uma hora e trinta min; 

-  troca da parafina líquida e permanência na estufa (62°C) por um período 

de quatro h; 

-  inclusão da peça em parafina líquida; 

-  cortes histológicos em micrótomo com espessura de 5 µm da peça 

incluída em parafina; 

-  permanência das lâminas contendo os cortes histológicos em estufa 

(62°C) por um período de 3 h; 

-  três banhos em xilol de 15 min cada (desparafinizar);  

-  quatro banhos em álcool por cinco min cada, sendo os três primeiros em 

álcool absoluto e o último em álcool 70% (hidratar); 

-  lavagem das lâminas em água corrente por 10 min;  

-  permaneceram por um min e 40 seg em hematoxilina de Harris; 

-  lavagem em água corrente por 10 min; 

-  permanência por três min em eosina de Lison; 

-  lavagem das lâminas em água; 

-  rápida imersão em álcool 70%; 

-  dois banhos de três min cada em álcool absoluto (desidratar); 
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-  três banhos de três min em xilol (diafanizar); 

-  montagem das lamínulas sobre os cortes histológicos corados. 

 

 

4.5  ANÁLISE DE Pb NO CÓRTEX CÉREBRAL E SANGUE TOTAL  

 

A determinação de Pb2+ foi realizada no Departamento de Análises 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, utilizando um Espectrômetro de 

massas com plasma indutivamente acoplado, equipado com uma célula de reação 

(DRC-ICP-MS ELAN DRCII, Perkin Elmer, Sciex, Norwalk, CT, EUA), conforme 

descrito por Batista et al. (2009). Em resumo, para as amostras de tecido e materiais 

de referência certificados (CRMs), aproximadamente 75 mg foram pesados em tubos 

Falcon® de polipropileno de 15 mL (Becton Dickinson). Então, 1 mL de solução de 

hidróxido de tetrametilamônio (TMAH) 50% (v/v) foi adicionado às amostras e 

incubado à temperatura ambiente por 12 h num homogeinizador rotacional. Após 

solubilização, o volume foi trazido para 10 mL com uma solução diluída contendo 

HNO3 0,5% (v/v), 10 µg/L Ródio (Rh) e Triton X-100 0,01% (v/v). Padrões de 

calibração analíticos foram preparados numa concentração variando entre 0 e 20 

µg/L de Pb+2, utilizando a mesma solução das amostras. O limite de detecção para o 

Pb2+ foi de 0,0066 µg/L. 

Para as amostras de sangue, 200 µL de cada amostra foi colocada em 

tubos Falcon® de polipropileno de 15 mL (Becton Dickinson), para um volume final 

de 10 mL (diluição de 50 vezes) com uma solução contendo HNO3 0,5% (v/v), 10 

µg/L Rh e Triton X-100 0,01% (v/v). Padrões de calibração analíticos foram 

preparados numa concentração variando entre 0 e 20 µg/L de Pb+2, no mesmo 

diluente. A curva foi feita por ajuste de matriz, a qual continha os padrões de 

calibração, sangue ovino diluído 50 vezes (sangue base) e diluente. 

Após a preparação da amostra, a mesma foi diretamente injetada no 

equipamento. O controle de qualidade para as análises de Pb2+ foi assegurado por 

meio da análise de materiais de referência do Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia americano (NIST 955c). Em adição, outros materiais de referência 

fornecidos tanto pelo Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque (NYSDOH 
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programa de teste de proficiência para elementos traço em sangue total) quanto pelo 

Instituto Nacional de saúde Pública de Quebec, Canadá (INSP – esquema de 

análise de qualidade externa (EQAS) para elementos traço no sangue) foram 

também analisados. 

 

 

4.6  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise dos dados, foi utilizado o softwareGraphPad Instat (versão 

3.0 para Windows, GraphPad software Inc. La Jolla, CA, EUA). Inicialmente foram 

checadas a normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) e homogeneidade dos 

dados (teste de Bartlett), para a seleção do teste estatístico apropriado. As variáveis 

peso inicial e final dos animais, latência do componente N1 e latência e amplitude do 

componente P2 dos PEAC passaram no teste de normalidade e homogeneidade, 

sendo analisadas por ANOVA, seguida pelo teste de Tukey para comparações 

individuais. Os dados referentes à concentração de Pb no córtex cerebral e sangue 

e latência do componente P1 do PEAC passaram no teste de normalidade, mas não 

no de homogeneidade. Foram então analisados por ANOVA, após transformação 

logarítmica e teste de Tukey para comparações individuais. Os dados do consumo 

de água não passaram no teste de normalidade, mesmo após transformação 

logarítmica, sendo analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de 

Dunn para comparações individuais. 

Também foi analisada a correlação entre a concentração de Pb no 

sangue e no córtex cerebral, bem como entre os níveis de Pb no sangue e no córtex 

com a latência dos componentes N1, P1 e P2 dos PEAC, utilizando regressão linear. 

Em todos os casos, o nível de significância adotado foi de 5%. 
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5  RESULTADOS 

 

 

No período experimental de seis semanas, foi observado que na quinta 

semana de experimento, um animal pertencente ao grupo 400mg/L Pb + 20 mg/Kg 

FeSO4, começou a apresentar sangramento na urina, o que o levou a óbito no dia 

posterior. Em outro animal, também pertencente a este grupo, foi observada, após a 

eutanásia, presença de urina com coloração avermelhada, sugerindo a presença de 

sangue (Figura 2). 

 

 

Figura 2 -  Animal do grupo 400mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 mostrando, após a eutanásia, 
bexiga com presença de urina com coloração avermelhada em seu interior 

 

 

5.1  CONSUMO DE ÁGUA 

 

A Tabela 1 apresenta a média e o desvio padrão do consumo de água 

diário (mL) dos grupos controle e experimentais durante o período de seis semanas. 
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O teste de Kruskal-Wallis encontrou diferença significativa entre os grupos 

(KW=158,75, p<0,0001). Os maiores consumos de água, em torno de 14 mL/dia, 

foram observados para os grupos controle e 20 mg/Kg FeSO4, que não diferiram 

significativamente entre si. A adição de Pb à água reduziu significativamente  a 

ingestão de água, de maneira dose-resposta, sendo que apenas o grupo que 

recebeu 100 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 não diferiu significativamente  do controle e 

do grupo que recebeu apenas FeSO4. 

 

Tabela 1 - Consumo médio (±DP, mL) diário de água dos animais dos grupos controle e 
experimentais tratados com água contendo diferentes concentrações de Pb ou Pb + 20 
mg/Kg FeSO4 

Grupos Consumo médio diário de água (mL) 

Controle 14,7±4,0
a 

20 mg/Kg FeSO4 14,5±2,9
a 

100 mg/L Pb 13,2±2,1
bc 

100 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 13,9±3,1
ab 

400 mg/L Pb 12,8±2,5
c 

400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 10,9±2,9
d 

Médias seguidas por letras distintas apresentam diferença significativa (Kruskal-Wallis e Dunn, p<0,05, n=5) 

 

 

5.2  MASSA CORPORAL 

 

A Tabela 2 reporta a massa corporal média dos animais dos diferentes 

grupos, e seus respectivos desvios padrão. As massas foram aferidas a cada dois 

dias, sendo considerados, para esta análise, os dados do primeiro e último dia do 

experimento, correspondendo aos pesos inicial e final dos animais, respectivamente. 

Observa-se que todos os animais apresentaram ganho de massa corporal durante o 

período experimental. Os pesos iniciais foram bastante parecidos, não havendo 

diferenças significativas entre os grupos (ANOVA, F=2,083, p=0,103); o que também 

foi observado para o peso final (ANOVA, F=1,655, p=0,188).  
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Tabela 2 - Peso médio (±DP, g) inicial e final dos animais dos grupos controle e experimentais 
tratados com água contendo diferentes concentrações de Pb e Pb+ 20 mg/Kg FeSO4 

Grupos Peso inicial (g) Peso final (g) 

Controle 100,40±4,67 272,20±19,89 

20 mg/Kg FeSO4 98,00±5,00 281,80±30,83 

100 mg/L Pb 97,00±8,46 260,40±20,11 

100 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 105,00±5,48 271,50±16,20 

400 mg/L Pb 102,80±3,56 294,80±43,51 

400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 96,60±2,19 281,80±12,72 

Não houve diferença significante entre os grupos (ANOVA, p=0,103 e p=0,188 para os pesos inicial e final, respectivamente, 
n=5) 

 

 

5.3  ANÁLISE DE Pb NO SANGUE TOTAL E CÓRTEX CEREBRAL 

 

A Tabela 3 apresenta a concentração média de Pb no sangue total 

(µg/dL) e no córtex cerebral (ng/g) dos animais dos grupos controle e 

experimentais.  

Em relação à concentração de Pb no sangue total, foi observado um 

efeito dose-resposta e uma redução nos níveis de Pb no sangue quando foi 

administrado o FeSO4. A ANOVA após transformação logarítmica detectou 

diferença significativa entre os grupos (F=191,15, p<0,0001). As menores 

concentrações de Pb no sangue foram observadas nos grupos controle e FeSO4, 

que não diferiram significantemente entre si. Valores intermediários foram 

encontrados para os grupos que receberam água contendo 100 mg/L Pb, que 

diferiram significantemente dos anteriores e também dos grupos que receberam 

água contendo 400 mg/L de Pb. A administração concomitante de FeSO4 ao Pb foi 

capaz de reduzir os níveis deste metal no sangue dos animais, em cerca de 65% e 

50% para os grupos que receberam água contendo 100 e 400 mg/L de Pb, 

respectivamente, embora esta diferença só tenha sido significativa para o grupo 

que recebeu 100 mg/L de Pb.  

Uma tendência similar foi observada para as concentrações de Pb no 

córtex cerebral, confirmada pela correlação positiva e significativa  entre as 

variáveis (r2=0,94, p<0,0001, n=29, Figura 2). Para o córtex, a ANOVA após 

transformação logarítmica detectou diferença significativa entre os grupos 
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(F=191,15, p<0,0001). As menores concentrações de Pb no sangue foram 

observadas nos grupos controle e FeSO4, que não diferiram significativamente 

entre si. Valores intermediários foram encontrados para os grupos que receberam 

água contendo 100 mg/L Pb, que diferiram significativamente dos grupos que 

receberam água contendo 400 mg/L de Pb. Por outro lado, o grupo que recebeu 

água contendo 100 mg/L de Pb diferiu significativamente dos grupos controle e 

FeSO4, mas a administração concomitante de FeSO4 (Grupo 100 mg/L Pb + 20 

mg/Kg FeSO4) foi capaz de reduzir as concentrações de Pb no cérebro, de forma 

que, embora este grupo não tenha sido significativamente diferente do que recebeu 

somente 100 mg/L Pb, ele não diferiu significativamente dos grupos controle e 

FeSO4. A administração concomitante de FeSO4 reduziu os níveis de Pb no 

cérebro  dos animais expostos a este elemento, em cerca de 30% e 15% para os 

grupos que receberam água contendo 100 e 400 mg/L de Pb, mas estes grupos 

não foram significativamente diferentes daqueles em que foi administrada apenas a 

concentração correspondente de Pb. 

 

Tabela 3 - Concentração média (±DP) de Pb no sangue (µg/dL) e córtex cerebral (ng/g) dos animais 
dos grupos controle e experimentais tratados com água contendo diferentes 
concentrações de Pb ou Pb + 20 mg/Kg FeSO4 

Grupos [Pb] sangue (µg/dL) [Pb] córtex (ng/g) 

Controle 0,19±0,10
d 

13,51±5,48
c 

20 mg/Kg FeSO4 0,13±0,02
d 

11,59±2,54
c 

100 mg/L Pb 10,56±5,29
b 

32,14±12,01
b 

100 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 3,89±2,04
c 

23,21±11,77
bc

 

400 mg/L Pb 48,39±8,66
a 

350,57±55,86
a 

400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 25,85±3,61
a 

293,52±73,16
a 

Médias seguidas por letras distintas nas mesmas colunas indicam diferença significativa entre os grupos (ANOVA após 
transformação logarítmica, p<0,0001, n=5) 
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Gráfico 1 - Correlação entre as concentrações de Pb encontradas no sangue total e no córtex 

cerebral dos animais dos diferentes grupos. Regressão linear (r2=0,94; p<0,0001, 
n=20) 

 

 

5.4  POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS CORTICAIS 

 

A Tabela 4 apresenta a latência (ms) média (±DP) dos componentes P1, 

N1 e P2 do PEAC dos animais dos grupos controles e experimentais. A ANOVA 

detectou diferença significativa entre os grupos (F=8,833, p<0,0001; F=4,810, 

p<0,004; F=4,182, p<0,008 para os potenciais P1, N1 e N2, respectivamente). Para 

todos os componentes do PEAC, o grupo 400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 

apresentou os maiores valores e os demais grupos não diferiram significativamente 

entre si. No caso do componente P1, este grupo diferiu significativamente de todos 

os demais. Para o componente N1, o grupo 400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 diferiu 

significativamente apenas dos grupos controle, 100 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 e 

400 mg/L Pb. Já para o componente P2, o grupo 400 mg/L Pb + FeSO4 diferiu 

significativamente de todos os demais, com exceção do 400 mg/L Pb. 
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Tabela 4 - Média (±DP) da latência (ms) dos componentes P1, N1 e P2 do PEAC dos animais dos 
grupos controle e experimentais tratados com água contendo diferentes concentrações de 
Pb  ou Pb + FeSO4 

Grupos P1 (ms) N1 (ms) P2 (ms) 

Controle 68,99±14,12ª
 

110,50±15,72ª
 

192,25±13,43ª
 

20 mg/Kg FeSO4 74,75±17,90ª
 

125,40±22,01ª
,b 

188,00±35,36ª
 

100 mg/L Pb 64,40±1,95ª
 

133,00±22,00
a,b 

191,40±18,30ª
 

100 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 58,60±7,96ª
 

105,80±17,35ª
 

190,60±12,14ª
 

400 mg/L Pb 62,00±11,80ª
 

107,60±20,37ª
 

208,20±23,04ª
,b 

400 mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4 121,00±22,11
b 

174,25±43,11
b 

257,00±44,75
b 

Médias seguidas por letras distintas nas mesmas colunas indicam diferença significativa entre os grupos (ANOVA ou 
ANOVA após transformação logarítmica, p=0,0001, p=0,004 e p=0,008 para P1, N1 e P2, respectivamente). n=4-5 

 

Não houve correlação entre o nível de Pb no sangue total e a latência dos 

componentes P1, N1 e P2 do PEAC (r=-0,17, p=0,48; r=-0,22, p=0,35 r=0,19, 

p=0,44, e r=0,14, p=0,52; r=-0,05, p=0,80; r=0,47, p<0,02), respectivamente. 

Também não houve correlação entre o nível de Pb no córtex cerebral e a latência 

dos componentes P1 e N1 do PEAC (r=0,14, p=0,52 e r=-0,05, p=0,80, 

respectivamente), mas uma correlação significativa foi observada para a latência do 

componente P2 do PEAC (r=0,48, p=0,02). 

 

 

5.5  ANÁLISE MORFOLÓGICA CEREBRAL 

 

A análise do córtex cerebral dos animais do grupo controle mostrou a 

presença de neurônios com corpos celulares estrelados e neurônios com corpos 

celulares arredondados, feixes de dendritos sem particularidades e feixes de axônios 

mielinizados e a presença de células da Glia com quantidade, disposição e 

histoarquitetura preservadas (Figura 3). Foi observada também a presença de 

capilares sanguíneos com aparência e calibre preservados. 

Ao comparar as imagens histológicas dos córtices cerebrais dos animais 

do grupo controle com os diferentes grupos experimentais, não foram observadas 

alterações morfológicas significativas entre os neurônios, com exceção do grupo 400 

mg/L Pb + 20 mg/Kg FeSO4, em que foi observada quantidade aumentada das 

células da glia, principalmente para a micróglia, e espaços pericelulares podendo 

indicar início de edema cerebral (Figura 4). 
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Figura 3 -  Fotomicrografia do Córtex cerebral de ratos do grupo controle, tratado 
com água deionizada. Neurônios com corpo celular estrelado (seta 
vermelha) e feixes de dendritos sem particularidades (seta preta). 
Coloração HE 

 

 

Figura 4 - Fotomicrografia do Córtex cerebral de ratos do grupo tratado com água 
contendo 400 mg/L Pb + gavagem com FeSO4 (20 mg/Kg peso 
corporal). Neurônios com corpo celular estrelado (seta vermelha), 
aumento na quantidade de células da glia e espaço pericelular que 
pode indicar edema cerebral. Coloração HE 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

6.1  CONSUMO DE ÁGUA 

 

Na análise do consumo médio de água pelos animais dos diferentes 

grupos (Tabela 1), houve uma diminuição na ingestão de água, de maneira dose-

resposta, visto que quanto maior a concentação de Pb na água, menor foi o 

consumo médio. Os animais que não receberam Pb na água, tiveram maior 

consumo médio, não diferindo entre si, porém diferiram dos demais grupos, com 

exceção dos animais que receberam 100 mg/L Pb suplementado com FeSO4. Um 

dado importante a ser observado é que houve um comportamento diferente entre os 

grupos que receberam 100 mg/L Pb e 400 mg/L Pb, quando suplementados com 

FeSO4, já que no primeiro caso os animais aumentaram a ingestão de água, e no 

segundo caso, os animais diminuíram de forma significativa a ingestão de água. 

Este achado pode ter ocorrido em virtude de variações individuais.  

 

 

6.2  PESO DOS ANIMAIS 

 

Os animais dos grupos experimentais e controle apresentaram valores 

muito próximos entre si em relação aos pesos médios (g) aferidos no início e no final 

do período de tratamento (Tabela 2), não apresentando, portanto, diferença 

estatisticamente significativa em nenhum dos dois períodos. Comparando-se os 

pesos iniciais e finais dos animais observou-se ganho de massa corporal média em 

todos os grupos de maneira equilibrada. Tais resultados estão de acordo com o 

estudo de Gautam e Flora (2010), que trataram ratos Wistar com 0,5% (5000 mg/L) 

de Pb na água de beber por 3 semanas, em que não foram observadas mudanças 

na massa corporal dos animais. 
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6.3  Pb NO SANGUE 

 

Na análise da concentração média de Pb no sangue total (μg/dL) dos 

animais nos diferentes grupos (Tabela 3), os resultados demonstraram um efeito 

dose-resposta, sendo que a concentração deste metal no sangue total foi maior 

quanto maior a sua concentração na água de beber. Assim, os grupos controle e 

FeSO4 apresentaram os menores valores e diferiram de forma significativa dos 

demais, seguido dos grupos de 100 mg/L Pb, e o os grupos de 400 mg/L Pb que 

mostraram os maiores valores de concentração de Pb no sangue total. Estes 

resultados sugerem uma eficácia do delineamento metodológico utilizado, o que 

demonstra a validade do estudo. 

Importante ressaltar que os nossos resultados corroboram com os 

achados de Wang et al. (2007a, 2007b), pois ao ser administrada a suplementação 

com o FeSO4 foi observada uma tendência em reduzir a concentração do Pb no 

sangue total quando comparado aos seus pares tratados com a mesma 

concentração de Pb. Isto ocorreu principalmente para o grupo que recebeu a 

dosagem de 100 mg/L Pb, que quando suplementado com FeSO4, diferiu de forma 

significativa de seu par. 

De acordo com Rondó et al. (2006) uma das possíveis justificativas para a 

capacidade do Fe em reduzir os níveis de Pb no sangue é que o Fe aumenta a 

quantidade de hemoglobina no sangue e isto levaria a uma redução nos níveis de 

Pb. Esta hipótese pode ser reforçada quando analisamos os estudos que mostram 

que, ao contrario disto, a deficiência do Fe aumenta os níveis de Pb no sangue 

(BRADMAN et al., 2001; RONDÓ et al., 2006). Como já relatado por Alabdullah et al. 

(2005) e Souza e Tavares (2009) o Pb compete com o Fe, inibindo sua ligação com 

a proteína transportadora DMT1, já que esta pode transportar outros íons divalentes 

como o Cu, Zn e Pb, quando há deficiência de Fe no organismo.   

A redução dos níveis de Pb no sangue também foi observada em estudos 

utilizando outros suplementos, como flavonoides (GAUTAM; FLORA, 2010) e 

antioxidantes (GURER; ERCAL, 2000). 
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6.4  Pb NO CÉREBRO 

 

No cérebro, foi observado um efeito similar ao comportamento do Pb no 

sangue (Tabela 3), no que diz respeito à dose-resposta. Comportamento este 

esperado, já que houve alta correlação entre a concentração do Pb no sangue com 

a concentração do Pb no cérebro (r2 = 0,94; p<0,0001) (Gráfico 1), de acordo com os 

achados recentes de Baranowska-Bosiacka et al. (2012). Os grupos controle e 

FeSO4 apresentaram os menores valores, seguidos dos grupos que receberam 100 

mg/L Pb e, por fim, dos grupos que receberam 400 mg/L Pb. A maior dosagem de 

Pb na água de beber mostrou os maiores valores de concentração de Pb no cérebro, 

corroborando com Wang et al. (2007a). 

Os grupos controle e FeSO4 diferiram dos demais grupos de forma 

significativa, com exceção do grupo que recebeu 100 mg/L Pb suplementado com 

FeSO4. Este achado poderia sugerir que a suplementação com o FeSO4 quando 

utilizada em baixas doses de Pb, pode funcionar como um protetor dos efeitos do Pb 

nos tecidos, já que efeito similar foi observado no sangue, em relação à diminuição 

da concentração do Pb.  Apesar da suplementação com FeSO4 ter reduzido a 

concentração do Pb no grupo que recebeu  400 mg/L Pb, não houve diferença 

significativa entre os grupos. O efeito da diminuição do Pb nos animais tratados com 

sulfato ferroso pode ser devido à diminuição da absorção do Pb no trato 

gastrointestinal, como relatado por Gurer e Ercal (2000). 

 

 

6.5  POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO CORTICAL 

 

Neste estudo foram utilizados os PEAC para medir possíveis mudanças 

fisiológicas que pudessem ocorrer em nível de córtex auditivo de ratos Wistar em 

decorrência da intoxicação por Pb, já que a literatura reporta este animal como um 

excelente modelo experimental para este fim (WILPIZESKI, 1974; YAMAMURA et 

al., 1984; YAMAMURA et al., 1989; EHLERS et al., 1991; OTTO; FOX, 1993; SHAW, 

1995; SHINBA, 1997; EHLERS et al., 1998; SHINBA, 1999; SHINBA, 2002; LAZAR; 

METHERATE, 2003; SAKATA; ONODA, 2006; POULSEN; PICTON; PAUS, 2007). 

Foram utilizados os PEAC, sendo estes registrados com o uso de eletrodos de 
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superfície e medida a latência absoluta dos componentes P1, N1 e P2, as quais 

foram passíveis de registros em todos os animais avaliados, corroborando com os 

estudos da literatura que utilizaram eletrodos de superfície, e ou implantáveis 

(SHAW, 1995; SHINBA, 1997; EHLERS et al., 1998; SHINBA, 1999; SHINBA, 2002; 

LAZAR; METHERATE, 2003; SAKATA; ONODA, 2006). Os valores médios (±DP) 

das latências encontradas para os componentes P1, N1 e P2 do PEAC dos animais 

do grupo controle foi de 68,99 (±14,12); 110,50 (±15,72); e 192,25 (±13,43) ms, 

respectivamente (Tabela 4). Estes valores estão condinzentes com os achados da 

literatura, já que nos diferentes estudos foram encontrados valores médios entre 

12,7 a 120,0 ms (EHLERS et al., 1991; SHINBA, 1997; SHINBA, 2002), 40,0 a 100,0 

ms (EHLERS et al., 1991; SHINBA, 1997) e 71,0 a 207,7 ms (EHLERS et al., 1991; 

SHINBA, 1997; SAKATA; ONODA, 2006) para os componentes P1, N1 e P2, 

respectivamente. Vale ressaltar que a variabilidade nos valores de latência para os 

diferentes estudos deve-se aos diferentes parâmetros utilizados para o registro dos 

PEAC. 

Os resultados demonstraram que o grupo 400 mg/L Pb + 20 mg/Kg 

FeSO4 apresentou os maiores valores de latência, sendo que os demais grupos não 

diferiram entre si. A latência do componente P1 foi significantemente maior para este 

grupo comparada aos demais; a latência do componente N1 também foi maior para 

este grupo diferindo significativamente apenas dos grupos controle, 100 mg/L Pb + 

20 mg/Kg FeSO4 e 400 mg/L Pb; para o componente P2, o grupo 400 mg/L Pb + 

FeSO4 diferiu significativamente de todos os demais, com exceção do 400 mg/L Pb 

(Tabela 4). 

Como já relatado anteriormente o Pb causa dano ao SNC pelo fato das 

células neuronais serem altamente sensíveis a radicais livres, resultando em 

disfunção e morte celular (MONTEIRO; BECHARA; ABDALLA,1991; DEMASI et al., 

1996; KIM; WON; GWAG, 2002; ADHIKARI et al., 2006). 

Ao contrário do que se acreditava no início deste estudo, o Fe não 

funcionou como um protetor, reduzindo os efeitos deletérios do Pb, mas sim como 

um potencializador dos danos quando foi utilizada a dose mais alta de Pb (400 

mg/L). Mesmo quando utilizada a menor dosagem de Pb (100 mg/L), não foi 

obeservada uma redução significativa na latência ao se utilizar o Fe como 
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suplemento, porém este grupo apresentou valores que não diferiram de forma 

significativa do grupo controle.  

A entrada de Fe no SNC é regulada para evitar a citoxicidade (LI; 

SWIERCZ; ENGLANDER, 2009; MILLS et al., 2010), porém, a exposição ao Pb 

aumenta a permeabilidade da barreira sanguínea cerebral, permitindo o acúmulo do 

Fe no cérebro a nível extracelular e intracelular, além de romper a homeostasia 

celular do Fe, contribuindo com a apoptose celular induzida pelo Pb em nível do 

córtex cerebral (TIFFANY-CASTIGLIONI et al., 1987, 1988; WANG et al., 2007a, 

2007b). Na membrana celular, o Pb produz danos peroxidativos a lipídeos e 

proteínas. Este efeito parece ser causado por uma combinação de mecanismos, 

como liberação de Fe (o que, por sua vez, está relacionado à formação de radicais 

livres), perturbação de mecanismos antioxidantes e efeitos oxidativos diretos do Pb 

(VILLEDA-HERNANDEZ et al., 2001; ADONAYLO; OTEIZA, 1999). O aumento do 

Fe no SNC promove modificações que alteram a capacidade de reparo do DNA, 

comprometendo a integridade genômica, levando a sequelas deletérias como 

disfunção neuronal e morte (LI; SWIERCZ; ENGLANDER, 2009). Tais fatores 

poderiam então justificar o aumento da latência dos componentes P1, N1 e P2 no 

grupo que recebeu 400 mg/L Pb + FeSO4.  Além disso, foi verificado em um estudo 

recente com protocolo similar ao presente estudo, que o Fe associado ao Pb tende a 

provocar um efeito oxidante e não neutralizador no SNC (FERREIRA, 2012). 

O complexo P1-N1-P2, componentes do PEAC, promove informações 

relacionadas à chegada e detecção da informação sonora em nível de córtex 

auditivo, medindo o início do processamento auditivo nesta região, além de 

participar do processo de aprendizagem e memória. Neste estudo, os valores das 

latências destes componentes foram muito similares para os diferentes grupos, com 

exceção dos grupos que receberam as maiores dosagens de chumbo (400 mg/L), 

suplementado ou não com o Fe.  

 

 

6.6  ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

Foi realizada a análise morfológica do córtex cerebral com o intuito de 

verificar se estas puderiam ilustrar os possíveis achados do PEAC. Com exceção do 
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grupo que recebeu 400 mg/L Pb + FeSO4, todos os grupos analisados 

demonstraram tecido cerebral preservado, com a presença de neurônios com corpos 

celulares estrelados, neurônios com corpos celulares arredondados, feixes de 

dendritos sem particularidades, feixes de axônios mielinizados, células da Glia com 

quantidade, disposição e histoarquitetura preservadas, e também a presença de 

capilares sanguíneos com aparência e calibre preservados (Figura 3). 

Recentemente Baranowska-Bosiacka et al. (2012), verificaram alterações no número 

de neurônios na região do hipocampo de ratos com níveis sanguíneos de Pb por 

volta de 10 µg/dL. 

Já no grupo que recebeu 400 mg/L Pb + FeSO4, houve a presença de 

quantidade aumentada das células da glia, principalmente para a micróglia, e 

espaços pericelulares podendo indicar início de edema cerebral (Figura 4), de 

acordo com Wang et al. (2007b) que verificou na microscopia eletrônica imagens 

sugestivas de edema cerebral.  

Os achados da análise histológica estão de acordo com os resultados 

encontrados no PEAC, já que o grupo que recebeu 400 mg/L Pb + FeSO4 obteve os 

maiores valores de latência para os componentes P1, N1 e P2, e também 

apresentou tecido cerebral com morfologia alterada, quando comparado aos demais 

grupos. Estes achados também podem ser atribuídos ao fato do Fe associado ao Pb 

provocar efeito oxidante e não neutralizador no SNC, como relatado por Ferreira 

(2012). 

 

 

6.7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados encontrados neste estudo sugerem que o Pb sozinho, 

mesmo em altas doses, não foi capaz de causar alterações nos componentes P1, 

N1 e P2 dos PEAC, ao contrário do que foi observado quando utilizada alta dose de 

Pb associada ao uso do Fe. Neste sentido, acredita-se que tanto o aumento de 

latência dos componentes P1, N1 e P2 do PEAC, assim como as alterações na 

morfologia do tecido cerebral, podem ser justificados pela ação do Fe, pois como já 

relatado anteriormente por Wang et al. (2007b) o Pb rompe a barreira 

hematoencefálica aumentando a sua permeabilidade e, neste caso, tanto o Pb 
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quanto o Fe podem ter cruzado esta barreira e se acumulado em excesso no tecido 

cerebral. Porém, os astrócitos têm a capacidade de reter o Pb cerebral (com meia 

vida de dois anos), acumulando cerca de 24 vezes mais Pb do que o neurônio 

(LIDSKY; SCHNEIDER, 2003). Sendo assim, por se tratar de um estudo subcrônico 

de exposição ao Pb, pode não ter havido tempo para que pudessem ser observados  

os danos causados pelo Pb. Por outro lado, Ferreira (2012) demonstrou, em estudo 

com metodologia similar a este, que o Fe causou danos oxidativos ao cérebro.  

Outro fator importante é que, em longo prazo, os danos causados pelo Pb 

poderiam ser mais evidentes, pois, além de se acumular nos astrócitos, 90 a 95% do 

metal se acumula e é armazenado nos ossos (SMITH; OSTERLOH; FLEGAL, 1996; 

SANIN et al., 1998), com meia vida de 27 a 36 anos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1995; SILVA, 2000; MOREIRA; MOREIRA, 2004)., Após cair na 

corrente sanguínea e impregnar os tecidos, o metal volta à circulação, aumentando 

sua quantidade no sangue e aumentando a intoxicação ao longo dos anos (SILVA, 

2000). Por isso, seria interessante que futuros estudos utilizassem suplementação 

de Fe em doses mais baixas do que a utilizada neste estudo, a fim de verificar se 

esta poderia proteger o SNC contra os danos causado pelo Pb. Além disso, é 

interessante protocolos de estudo com tempo de exposição prolongado (100 dias) 

para ver se a dose mais baixa de Pb (100 mg/L) se tornaria tóxica, sendo capaz de 

aumentar o PEAC e alterar a morfologia cerebral. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

A ingestão de Pb em água de beber por 6 semanas foi capaz de 

aumentar a concentração deste metal no sangue e no tecido cerebral de maneira 

dose-resposta. A suplementação com o Fe a cada dois dias diminuiu os níveis do 

metal no sangue e no cérebro. O Pb, por si só, não foi capaz de causar alterações 

fisiológicas na resposta elétrica cerebral relacionadas aos componentes P1, N1 e P2 

do PEAC, e nem alterações morfológicas no tecido cerebral. A maior dose de Pb 

utilizada (400 mg/L Pb), associada ao uso do Fe (20 mg/Kg FeSO4) causou aumento 

da latência absoluta dos componentes P1, N1 e P2 e alteração na morfologia do 

tecido cerebral. 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (relatório final) 
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