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RESUMO 

 

A toxicidade causada pelos metais é, atualmente, um problema conhecido e crescente 
devido ao aumento das concentrações destes nos ambientes naturais. O Manganês (Mn), 
terceiro metal de transição mais abundante da terra, é essencial para o desenvolvimento e 
processos biológicos, principalmente envolvendo o sistema nervoso central (SNC). Em altas 
doses causa efeitos neurológicos severos e trabalhos mais recentes citam que em doses 
realísticas, as quais todos os seres vivos são expostos diariamente, ele afeta o SNC, 
principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento. Os mecanismos neurotóxicos do Mn 
ainda não são completamente elucidados. Desta forma, este trabalho teve como objetivo 
analisar os efeitos da exposição parental e direta do Mn em camundongos expostos por 
período crônico, via gavagem diária, visando conhecer o potencial tóxico deste metal sobre 
alguns processos biológicos. O estudo utilizou três doses teste de Mn (0,013, 0,13 e 1,3 
mg.kg-1.dia-1) e dois grupos controles, um exposto ao veículo e outro sem exposição. Casais 
de cada grupo foram expostos durante 60 dias antes do acasalamento, as fêmeas continuaram 
expostas durante a gestação e lactação e após o desmame a prole foi dividida em dois grupos, 
um sem exposição ao Mn e a outra com exposição direta às mesmas doses dos progenitores 
durante 60 dias. Foram realizadas quantificações do Mn nas regiões do hipocampo, corpo 
estriado, hipotálamo e córtex pré-frontal, análises comportamentais de campo aberto e 
reconhecimento de objetos, análises quantitativas neuronais das regiões de CA1 e giro 
denteado, hipotálamo e corpo estriado, e análise de tióis não proteicos (TNP), glutationa S-
transferase (GST) e colinesterase no hipocampo, corpo estriado, hipotálamo e córtex pré-
frontal. Nos grupos sem exposição ao Mn após o desmame houve diminuição na atividade de 
GST no corpo estriado e aumento da atividade da colinesterase no hipotálamo no grupo 0,013 
mg.kg-1. No grupo 1,3 mg.kg-1 houve aumento na ansiedade e na atividade da colinesterase no 
córtex pré-frontal. Já nos grupos com exposição ao Mn após o desmame, houve aumento da 
atividade da colinesterase no hipocampo, corpo estriado e córtex pré-frontal no grupo 0,013 
mg.kg-1, maior deposição do Mn no córtex pré-frontal e aumento na atividade da colinesterase 
no hipocampo e corpo estriado no grupo 0,13 mg.kg-1. No grupo de maior dose (1,3 mg.kg-1) 
houve diferença na distribuição do Mn no cérebro, aumento do tempo de escalada lateral e 
grooming no teste de campo aberto, alteração na memória de curto prazo no teste de 
reconhecimento de objetos, diminuição da atividade de GST no corpo estriado e córtex pré-
frontal e aumento da atividade da colinesterase no hipocampo e corpo estriado. Este estudo 
demonstrou que a exposição ao Mn de forma parental e direta nos primeiros anos de 
desenvolvimento, mesmo em baixas doses, causa diferença de sua distribuição no cérebro, 
problemas cognitivos de memória e ansiedade e alteração nas atividades da GST e 
colinesterase. Estes resultados abrem novas questões para investigação sobre a toxicidade do 
Mn em vertebrados mamíferos, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Manganês. Exposição parental. Neurotoxicidade. Camundongo. Exposição 
crônica.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Currently the toxicity caused by metals is a known and growing problem due to the 
increased concentrations of these substances in the environment. Manganese (Mn), the third 
most abundant transition metal on earth, is essential for development and biological 
processes, mainly in the central nervous system (CNS). However, in high doses it causes 
severe neurological effects, and recent studies brings that in realistic doses, which all living 
beings are exposed daily, it affects the CNS, especially in the early stages of development. 
The neurotoxic mechanisms of Mn have not yet been completely elucidated. In this way, the 
objective of this work is to analyze the effects of parental and direct Mn exposure on exposed 
mice through chronic period, via daily gavages, aiming to understand the toxic potential of 
this metal on some biological processes. The study used three tested doses of Mn 0.013, 0.13 
and 1.3 mg 5 mg.kg-1.day-1 and two controls groups, one exposed to the vehicle and the other 
without exposure. Couples from each group were exposed for 60 days prior to mating, 
females were exposed during gestation and lactation, and after weaning the offspring were 
divided into two groups, one without Mn exposure and one with the same direct exposure of 
the parent for 60 days. After, chemical quantification of Mn in the hippocampus, striatum, 
hypothalamus and prefrontal cortex regions was performed, the behavior was analyzed by the 
open field and object recognition tests,neuronal quantitative analysis of the CA1 and dentate 
gyrus, hypothalamus and striatum regions and analysis of non-protein thiols, GST and 
cholinesterase in the hippocampus, striatum, hypothalamus and prefrontal cortex regions was 
performed. In the groups without exposure to Mn after weaning, there was a decrease in GST 
activity in the striatum and an increase in cholinesterase activity in the hypothalamus in the 
0.013 mg.kg-1 group. In the 1.3 mg.kg-1, there was an increase in the anxiety and 
cholinesterase activity prefrontal cortex. In the groups with exposure to Mn after weaning, in 
the group 0.013 mg.kg-1 there was an increase in cholinesterase activity in the hippocampus, 
striatum and prefrontal cortex, in the group 0.13 mg.kg-1 there was a greater deposition of Mn 
in the prefrontal cortex and an increase in cholinesterase activity in the hippocampus and 
striatum. And in the 1.3 mg.kg-1 group there was difference in Mn distribution in the brain, 
significantly increase of lateral climbing time and grooming time in the open field test, 
alteration in short-term memory in the object recognition test, decreased GST activity in the 
striatum and prefrontal cortex and increased cholinesterase activity in the hippocampus and 
striatum. This study demonstrated that Mn exposure in a direct and parental way in the first 
years of development, even in low doses, causes difference in distribution in the brain, 
cognitive impairment of memory and anxiety and alteration in GST and cholinesterase 
activities. These results open new research questions on Mn toxicity in mammals vertebrates, 
especially in the early stages of development. 
 

Key-words: Manganese. Parental exposure. Neurotoxicity. Mouse. Chronic exposure.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento e funcionamento do sistema nervoso central (SNC) é um 

processo crítico e bastante complexo, sensível à ação de agentes químicos, como os metais 

tóxicos, que podem comprometer sua função em vertebrados adultos (MERCADANTE et al., 

2016), crianças (SANDERS; HENN; WRIGHT, 2015) e até mesmo durante o seu 

desenvolvimento intrauterino (RAHMAN et al., 2015), levando a alterações comportamentais, 

bioquímicas e morfológicas. 

 O Manganês (Mn), terceiro metal de transição mais abundante da terra, é essencial 

para diversos processos fisiológicos (BARCELOUX, 1999). Porém, vem sendo amplamente 

estudado por seus efeitos neurotóxicos devido à alta afinidade e deposição no SNC (PERES et 

al., 2016), bem como o crescente aumento de seu uso, sendo considerado um contaminante 

emergente (PINSINO; MATRANGA; ROCCHERI, 2012; BENSON et al., 2017). 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MANGANÊS 

 

 É indiscutível que nos dias atuais a exposição a metais tóxicos como arsênio (As), 

chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio (Cd) e manganês (Mn) é presente e contínua, tanto em 

adultos como em crianças, tornando-se um grave problema de saúde pública. Mesmo em 

pequenas concentrações, estes metais podem causar alterações cognitivas e comportamentais 

devido a sua atuação no SNC (SANDERS; HENN; WRIGHT, 2015). O uso concomitante de 

metais também pode aumentar o acumulo dos mesmos em diferentes órgãos, alterando seus 

funcionamentos (MERCADANTE et al., 2016). Alguns efeitos por metais podem ser citados: 

 Pb: gera dificuldade de memória, função executiva, atenção, linguagem e 

processamento rápido de informação (MASON; HARP; HAN, 2014).  

 As: efeito permanente quanto à inflexibilidade a respostas neurológicas em ratos 

(AUNG et al., 2016; YORIFUJI et al., 2016).  

 Mn: diminuição no comprimento de neonatos humanos expostos (RAHMAN et al., 

2015). Em adolescentes, a exposição em altas doses de Mn pode induzir alterações 

comportamentais (TORRENTE; COLOMINA; DOMINGO, 2005). 
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 O Mn, elemento 25 da Tabela Periódica, pertence ao grupo 7B, com massa atômica 

54,94. É o terceiro metal de transição mais abundante da terra, após Ferro (Fe) e Titânio (Ti) e 

ocorre em 11 estados de oxidação, dentre os quais +2, +4 e +7 tem maior importância 

ambiental e biológica (USEPA, 1994). Suas formas minerais mais abundantes são pirolusita 

(MnO2), manganita (Mn2O3H2O) e hausmanita (Mn3O4), sulfeto, carbonato e silicato de 

manganês (LARINI; SALGADO; LEPERA, 1997). 

 

2.1.1 Ocorrência e Exposição 
 

 O Mn constitui 0,1% da crosta terrestre, sendo naturalmente encontrado em solo, 

rochas, água e ar. Sua disseminação ocorre através da erosão das rochas, dispersão pelo mar, 

incêndios florestais, vegetações e animais e seu estado oxidativo depende da temperatura, pH 

e ligações com outras moléculas, formando mais de 100 diferentes minerais (WHO, 2004). 

 As maiores fontes antropogênicas do Mn são descargas de resíduos municipais, 

esgoto e processamento mineral nas águas; as emissões de liga, aço e de produção de ferro; 

queima de combustíveis fósseis e, em menor escala, as emissões da combustão de aditivos de 

combustível (WHO, 2004). Uma das maiores utilizações do Mn é na indústria, principalmente 

de aço, onde 90% de todo Mn puro é usado. No entanto, possui as mais diversas aplicações, 

como na produção de pilhas, ligas de níquel, vidro, couro e tecidos, em empresas elétricas, 

produtos conservantes, desinfetantes e farmacêuticos, suplementos alimentares, clareadores e 

no tratamento de água e agricultura como fertilizante e fungicida (SIQUEIRA, 1984; 

LARINI; SALGADO; LEPERA, 1997; PINSINO; MATRANGA; ROCCHERI, 2012). 

 A incidência do Mn difere em sua concentração nos diferentes locais do meio 

ambiente. No ar, em áreas urbanas, pode alcançar 10,33 μg/m3 (SAJANI et al., 2016). No 

entanto, essas concentrações são maiores em locais de trabalho que utilizam Mn, atingindo até 

82,5 μg/m3 (SUN et al., 2015). 

 Na água potável, apesar da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(2011) e o WHO - World Health Organization (2011) reportarem um valor máximo de 0,4 

mg.L-1, o Mn é encontrado em diversos países com concentração inferiores (CUNHA et al.; 

2012) ou bem superiores (FRISBIE et al., 2012). Nunes et al. (2013) encontraram 

concentrações de até 0,2 mg.L-1 na água potável, aquela utilizada para atividades rotineiras da 

população, como banho, escovar os dentes e até mesmo cozinhar alimentos. As concentrações 

de Mn na água do mar podem variar entre 0,4 até 10 μg.L-1 (ZERI et al., 2000; USEPA, 

2003).   
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 Visto as concentrações do Mn no ar e água e sua presença no solo, é consequência 

que os alimentos absorvam e concentrem este metal de forma direta. O USEPA - United 

States Environmental Protection Agency (2003) relata as concentrações em alguns alimentos 

específicos: as nozes podem chegar a uma concentração de 46 mg.kg-1 de Mn, cereais de 40,7 

mg.kg-1, carnes bovinas, peixe, leite e ovos em torno de 3,99 mg.kg-1. As frutas e sucos de 

frutas chegam a 10,4 e 11,5 mg.kg-1, respectivamente. 

 Mesmo o Mn sendo um elemento essencial, distintos valores de referência são 

encontrados para a ingestão diária. A RDC nº 269, de 2005 da ANVISA, estabelece a 

Ingestão Diária Recomendada (IDR) de vitaminas, minerais e proteínas para diferentes grupos 

populacionais, sendo que a TABELA 1 mostra a IDR para o Mn. Destaca-se a importância do 

valor de referência para gestantes, uma vez que este metal atravessa a barreira placentária 

(MILLER et al., 1987; SMARGIASSI et al., 2002). O Institute of Medicine’s Dietary 

Reference Intake for Mn (IOM, 2001) apresenta valores de referências praticamente idênticos 

aos da ANVISA. 

 
TABELA 1 - IDR DE MANGANÊS PARA DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS 
Grupo Quantidade de Mn (mg) 
- Adultos 2,3 
- Gestantes 2,0 
- Lactantes 2,6 
- Lactentes  
0 – 6 meses 0,003 
7 - 11 meses 0,6 
- Crianças  
1 – 3 anos 1,2 
4 – 6 anos 1,5 
7 – 10 anos 1,5 
FONTE: RDC Nº 269 DA ANVISA, 2005. 

  

 O Expert Groupon Vitamins and Minerals (EGVM, 2003) relata um nível sem 

efeitos adversos observáveis (NOAEL) de 0,08 mg.kg-1, constituindo 5,6 mg de ingestão 

diária para um adulto de 70 kg; o Institute of Medicine (IOM) apresentou NOAEL de 

11mg.dia-1 de Mn (2001), a qual também é relatado pelo WHO (2011).  

 A maior fonte de exposição para indivíduos que trabalham com minério ocorre 

através do ar (2,85 – 10,33 μg/m3), na qual o Mn é quase completamente absorvido de forma 

direta (SAJANI et al., 2016). Aqueles que não trabalham diretamente com o metal tem maior 

exposição por meio dos alimentos, entre 0,7 e 10,9 mg/dia (WHO, 2003). Em dietas 

vegetarianas ou ricas em grãos, a ingestão pode ser ainda maior (WHO, 2003). Apesar das 

concentrações nos alimentos serem altas, somente uma parte do Mn é absorvido no sistema 

digestório, sendo uma absorção indireta, o que reduz as quantidades de exposição. 
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2.1.2 Fisiologia e Toxicidade 
 

 O Mn é um metal essencial, sendo indispensável para os seres vivos. Ele é 

fundamental para hidratação e desenvolvimento da cartilagem que dará origem aos ossos, pois 

está envolvido na formação de proteoglicanos (BARCELOUX, 1999). Também é cofator 

importante de enzimas como hexoquinase (essencial para metabolização de carboidratos), 

superóxido dismutase (importante função antioxidante), xantina oxidase (geradora de espécies 

reativas de oxigênio no metabolismo catalítico da xantina), piruvato carboxilase (essencial na 

gliconeogênese) e glutamina sintetase (faz parte do metabolismo do aminoácido glutamina) 

(GUYTON; HALL, 2011). Este metal está presente também no citoplasma celular e nas 

enzimas envolvidas na síntese de mucopolissacarídeos e glicoproteínas da matriz orgânica dos 

ossos (GERBER; LEONARD; HANTSON, 2002; GUYTON; HALL, 2011; FILIPOV; 

DODD, 2011). Recentemente, foi descrita sua função na autofagia e no ciclo da ureia, a qual 

controla principalmente a enzima arginase (PFALZER; BOWMAN, 2017). 

 A absorção do Mn, em sua maioria, ocorre através da via gastrointestinal. A 

quantidade absorvida está relacionada com diversos fatores como presença de ferro na dieta, 

tipo do composto ingerido, idade e ingestão com bebidas alcoólicas. No homem normal e 

saudável a absorção varia de 1-5%, já em pacientes anêmicos pode ultrapassar 7,5% 

(LARINI; SALGADO; LEPERA, 1997). Em crianças, a absorção também é maior (WHO, 

2003). Estudos com ratos demonstraram que em espécies adultas as quantidades absorvidas 

são semelhantes ao humano (2,5 – 3,5%) e em espécies jovens podem chegar a 70% 

(SIQUEIRA, 1984). 

 O Mn ao ser absorvido é distribuído e metabolizado em diferentes órgãos e sistemas 

no corpo. Estudos citados no WHO, desde 1981, mostraram maior distribuição deste metal em 

órgãos de maior importância metabólica como fígado, pâncreas, rins e intestino. Contudo, seu 

predomínio é em regiões do cérebro, principalmente em crianças (WHO, 2004).  

 Uma vez na corrente sanguínea, quando sua concentração se encontra normal, o 

transporte para o cérebro decorre do sistema circulatório, através dos capilares cerebrais, para 

o líquido cefalorraquidiano. Já em altas concentrações, o Mn extravasa também pelo plexo 

coroide (ASCHNER et al., 2007). Como metal essencial, o Mn não tem dificuldade de 

atravessar as membranas biológicas, desta forma seu transporte ocorre por diversos 

mecanismos. A principal rota de travessia para dentro das células ocorre através do 

transportador de metal divalente 1 (DMT1), transportadores de zinco (Zn) ZIP8 (SLC39A8) e 

ZIP14 (SLC39A14), transportador de dopamina (DAT), canais de cálcio (Ca++) do receptor de 
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glutamato ionotrópico, transportadores de colina e transportador de citrato, os quais são 

proteínas transmembranas que formam poros e permitem a captação de Mn+2 da matriz celular 

(CHEN et al., 2015) (FIGURA 1). A DMT1 é considerada a mais importante e realiza o 

transporte de Mn, Fe, Zn, cobalto (Co), Cd, cobre (Cu), níquel (Ni) e Pb, todos na forma 

divalente (SALAZAR et al., 2008). Este transportador é altamente expresso na substância 

negra, globo pallidum, núcleo hipotalâmico e corpo estriado, locais onde o Mn encontra-se 

em maiores concentrações (CHEN et al., 2015).  

 Para que o Mn seja excretado as células utilizam quatro principais moléculas 

específicas: ATPase 13A2 (ATP13A2), SLC30A10, ferroportina e canal secretor de Ca2+-

ATPase 1 (SPCA1) (CHEN et al., 2015; LEYVA-ILLADES et al., 2014; MADEJCZYK; 

BALLATORI, 2012; MUKHOPADHYAY et al., 2010; YIN et al., 2010) (FIGURA 1). Uma 

vez na corrente sanguínea sua excreção ocorre principalmente via bile (FINKELSTEIN; 

MILATOVIC; ASCHNER, 2007). A regulação da absorção e distribuição é realizada pelo 

sistema gastrointestinal e hepatobiliar (ASCHNER; ASCHNER, 2005). 

 
FIGURA 1 - TRANSPORTADORES DE MEMBRANA E FLUXO DO MANGANÊS DEMONSTRADO EM 

UMA CÉLULA 

 
Esfera azul: manganês. 

FONTE: Chen et al. (2015). 
  

 A deficiência de Mn, apesar de citada, não é relatada em humanos, tendo em vista a 

grande disposição deste metal por toda a Terra. Entretanto, pesquisas em animais 

caracterizam a deficiência com malformação esquelética, dano no cérebro, distúrbios 

reprodutivos e mortalidade neotanal (GERBER; LEONARD; HANTSON, 2002).  

 Por sua vez, a intoxicação é entendida pela manifestação de efeitos adversos, os 

quais se revelam num estado patológico, ocasionado pela interação de um agente químico que 
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rompe o equilíbrio orgânico. Fatores toxicocinéticos e toxicodinâmicos indicam a 

biodisponibilidade e ação do agente tóxico nos diferentes compartimentos e sítios de ligação 

do organismo (LARINI; SALGADO; LEPERA, 1997).  Na intoxicação por Mn estes fatores 

são importantes devido: a facilidade do metal de ultrapassar as membranas biológicas; a 

contínua exposição deste através de alimentos e água; a capacidade de atravessar tanto a 

barreira placentária como a hematoencefálica; e a interferência e indução direta dos sistemas 

enzimáticos (LARINI; SALGADO; LEPERA, 1997; GERBER; LEONARD; HANTSON, 

2002). Além disso, em um metal, a toxicidade é específica da sua forma química, nível e 

período de exposição (MERCADANTE et al., 2016), o que eleva ainda mais a importância do 

efeito tóxico do Mn, uma vez que sua forma química está disposta em mais de 100 minerais e 

sua exposição é contínua. 

 Avaliações do potencial mutagênico apontam o Mn como fator importante para dano 

no DNA quando a exposição ocorre em altas doses, apresentando alguma atividade 

carcinogênica, ainda que inferior a outros metais (GERBER; LEONARD; HANTSON, 2002). 

Pesquisas demonstram, tanto em humanos como em outros modelos animais, que o Mn pode 

induzir toxicidade nefrológica (ATESSAHIN et al., 2003), hepática (KHAN; ANDRESS; 

SMITH, 1997; CASALINO et al., 2007), cardíaca (BRUROK et al., 1997), reprodutiva 

(LASKEY et al., 1985; ATSDR, 2012; LI et al., 2012) e, como principal alvo, neurológica 

(SANTOS et al., 2012; OKADA et al., 2016). Estudos recentes têm demonstrado efeitos 

neurológicos na prole de camundongos expostos, mesmo em doses pequenas e realísticas de 

exposição (OKADA et al., 2016). 

 

2.1.3 Neurotoxicidade 

 

O sistema nervoso central (SNC) é constituído de maneira geral por encéfalo e 

medula espinhal e coordena toda a função cognitiva e motora (SILVERTHORN, 2010). Todo 

o SNC é constituído por dois tipos celulares altamente especializados, denominados neurônios 

e células da neuroglia (glia). Os neurônios são as unidades funcionais do sistema nervoso, 

formados por processos longos que se estendem do corpo celular, chamados dentritos e 

axônios, que recebem e conduzem sinais, respectivamente. Estes sinais são conduzidos de 

célula para célula através de neurotransmissores que possuem diferentes funções. Alguns 

efeitos excitatórios são realizados através da secreção do neurotransmissor acetilcolina pelo 

neurônio, razão pela qual é chamado colinérgico, assim como os neurônios que secretam 

glutamato (ação estimuladora do SNC), GABA (ácido γ-aminobutirico) (ação inibitória do 



19 
 

SNC) e dopamina (ação estimuladora) são chamados de neurônios glutamatérgicos, 

GABAérgicos e dopaminérgicos, respectivamente (SILVERTHORN, 2010; GUYTON; 

HALL, 2011). As células da glia, por sua vez, são responsáveis pelo suporte, nutrição, 

proteção e sustentação aos neurônios (SILVERTHORN, 2010). 

 Todas as divisões e subdivisões do SNC são organizadas de acordo com seus 

componentes funcionais. As áreas mais externas do encéfalo, como o córtex cerebral 

(FIGURA 2), são responsáveis por memória de curto prazo, elaboração de pensamentos, 

coordenação motora muscular, visual e auditiva (GUYTON, 1993). Fazendo parte do córtex 

cerebral, o córtex pré-frontal tem sido amplamente estudado quanto a memória e raciocínio 

(WESTPHAL et al., 2016; GOEL et al., 2017), capacidade de planejamento (KÖSTERING et 

al., 2014), flexibilidade mental (MIGUEL et al., 2017), controle emocional e de personalidade 

(GOEL et al., 2017; MIGUEL et al., 2017).  

O corpo estriado é um dos núcleos da base, o qual engloba uma região extensa do 

encéfalo. É formado pelo núcleo caudado e putâmen (FIGURA 2). Localiza-se na região mais 

interna do cérebro e tem suas funções ligadas à memória de procedimento, demência e 

transtorno bipolar. Ele faz ligação com o córtex cerebral e é rico em receptores colinérgicos, 

GABAérgicos e dopaminérgicos (GHIGLIERI et al., 2011; REN et al., 2016). Além disso, o 

corpo estriado tem função essencial de aprendizado e controle motor, de tal modo que na 

doença de Parkinson, a qual compromete principalmente estas funções, esta região é 

altamente afetada (LIM; KANG; MCGEHEE, 2014). 

Outra região cerebral essencial para a cognição é o hipocampo (FIGURA 2), 

localizado também na região interna do encéfalo e tem como função a formação e plasticidade 

da memória, além da memória declarativa de longa duração, aprendizado e controle 

emocional (BECKER; WOJTOWICZ, 2007; HORNER; DOELLER, 2017; REBOLA; 

CARTA; MULLE, 2017). Danos ou desregulações no hipocampo acarretam prejuízo nas 

funções mnemônicas e executivas (GINSBERG et al., 2017). 

 Já o hipotálamo (FIGURA 2) tem como principal função a homeostasia, como 

controle de pressão sanguínea, composição eletrolítica, metabolismo energético, temperatura 

corporal, ciclo de sono-vigília, além de respostas comportamentais coordenadas, 

comportamentos reprodutivo e de defesa, além de estar relacionado a quadros de estresse e 

depressão através da alteração bioquímica na atividade persistente do eixo hipotálamo-

hipófise-suprarrenal (KANDEL et al., 2014). 
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FIGURA 2 - CORTES DO CÉREBRO DE CAMUNDONGO  

 
A: sagital. B: longitudinal. Índice indica as subdivisões. 

FONTE: Adaptado de MA et al., 2005. 
 

A alteração de comportamento conexo à ansiedade pode ter origem em diversas áreas 

do cérebro e estar relacionada com controle emocional, transtorno bipolar, autismo, transtorno 

de ansiedade, quadros de estresse e depressão (BECKER; WOJTOWICZ, 2007; GHIGLIERI 

et al., 2011; KANDEL et al., 2014). Todos os aspectos comportamentais, cognitivos e 

involuntários dos animais estão envolvidos e são controlados nas diferentes regiões do SNC. 

Se, por alguma razão, este sistema não funcionar adequadamente, as funções cognitivas 

estarão comprometidas (SILVERTHORN, 2010; LUBRINI et al., 2017). 

 Visto a sensibilidade e complexidade do SNC, o Mn se destaca como um potencial 

neurotóxico, seus sintomas são denominados manganismo e são caracterizados por apatia, 

astenia, anorexia, dor de cabeça, distúrbios de comunicação e fraqueza nas extremidades. Em 

casos graves podem ocorrer tremores e rigidez muscular, semelhantes aos da doença de 

Parkinson (MENEZES-FILHO et al., 2009; BALASZ et al., 2015; KIKUCHIHARA et al., 

2015). O manganismo ocorre em adultos expostos a altos índices de Mn, principalmente em 

indústrias (WHO, 2003). Além disso, a exposição ao Mn tem sido associada com doenças 

neurodegenerativas como doença de Parkinson e Alzheimer (NANDIPATI; LITVAN, 2016; 

FLEMING, 2017). Em exposições agudas ao Mn durante um período crítico do 

neurodesenvolvimento é demonstrado disfunções cognitivas e motoras que duram até a idade 

adulta, que são acompanhadas por alterações no sistema de defesa antioxidante no hipocampo 

e corpo estriado (QUINTANAR et al., 2012; PERES et al., 2015). 

 A neurotoxicidade também tem sido descrita em crianças expostas ao Mn, através de 

aumento de biomarcadores do Mn correlacionados com distúrbios de atenção, percepção, 
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memória de trabalho, linguagem e execução de tarefas (NASCIMENTO et al., 2016; 

BJØRKLUND; CHARTRAND; AASETH, 2017). Há anos estudos indicam que a ingestão de 

Mn na água potável a um nível igual ou superior a 0,241 mg.L-1 (sendo a quantidade 

permitida na água de 0,4 mg.L-1) feita por crianças, durante três anos consecutivos, 

acarretaram para as mesmas piores desempenhos na escola e em testes 

neurocomportamentais, menor desempenho cognitivo, função verbal e QI (quociente de 

inteligência). Além do mais, há muitos indícios de que quanto mais nova a criança, maior a 

vulnerabilidade destas em populações expostas (HE; LIU; ZHANG, 1994; ZHANG; LIU; HE, 

1995). 

 Yu et al. (2014) mostraram também problemas cognitivos em neonatos e outros 

estudos (MENEZES-FILHO et al., 2009; MENEZES-FILHO et al., 2011; RINK et al., 2014), 

além de menor desempenho cognitivo, indicaram problemas na linguagem, domínio verbal, 

diminuição de QI e a predominância destes distúrbios em meninas. Na revisão de literatura de 

Sanders, Henn e Wright (2015) ainda levantam diminuição de QI, de aprendizado, 

desenvolvimento de autismo e transtornos como TDA/H (Transtorno de Déficit de Atenção 

com Hiperatividade) em crianças expostas ao Mn. Algumas disfunções colinérgicas induzidas 

por Mn são compatíveis com a localização dos problemas cognitivos, bem como com a 

demência observada mais tarde no próprio manganismo (FINKELSTEIN; MILATOVIC; 

ASCHNER, 2007). A acetilcolinesterase (AChE) é a principal colinesterase do cérebro e tem 

função de hidrolisar o neurotransmissor acetilcolina (ACh), o que torna possível a desativação 

e reutilização da colina no transporte de sinal. Diversos trabalhos demonstram a inibição da 

AChE em exposições ao Mn, o que leva ao acúmulo de ACh na fenda sináptica causando uma 

superestimulação dos receptores de ACh (SANTOS et al., 2012). Além dos problemas 

neurológicos causados, a inibição da AChE também pode causar aumento de estresse 

oxidativo e nitrosativo (MILATOVIC et al., 2006). 

 Uma vez no cérebro, o Mn se acumula em diversas áreas, como o corpo estriado, 

globo pálido, mesencéfalo, bulbo olfatório e regiões ricas em dopamina. Em neonatos, o 

corpo estriado demonstra-se mais vulnerável à bioacumulação e neurotoxicidade (ERIKSON 

et al., 2004; DORMAN et al., 2004). Este metal pode afetar a dinâmica das mitocôndrias 

induzindo a morte celular (ALAIMO et al., 2013). Seu alvo inicial parece ser as células da 

glia, principalmente os astrócitos (MARTINEZ-FINLEY et al., 2013), sendo afetadas através 

da indução do estresse oxidativo causado pelo Mn.  

 O estresse oxidativo é causado pelo desequilíbrio entre os sistemas oxidantes e 

antioxidantes. O corpo humano constantemente gera espécies reativas de oxigênio (EROs) 
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que são necessárias em diversos processos bioquímicos como geração de ATP, ativação de 

genes e mecanismos de defesa. Entretanto, essas EROs devem ser neutralizadas para que não 

causem danos, uma vez que podem reagir e induzir diversos processos prejudiciais 

(BHAGAT; INGOLE; SINGH, 2016). Um exemplo é a peroxidação lipídica, que consiste em 

uma cascata de degradação oxidativa dos lipídios, desencadeada através das EROs. Esta 

cascata tem por consequência modificações nas funções biológicas nas membranas celulares 

(WELCH et al., 2002).  

A glutationa (GSH) que é dependente da enzima glutationa dissulfeto redutase (GR) 

(MEISTER, 1988) e a catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio, um dos grandes 

causadores do estresse oxidativo (BHAGAT; INGOLE; SINGH, 2016) são exemplos de 

antioxidantes que fazem o controle das EROs. Glutationa S-transferase (GST) também é um 

importante detoxificante dependente de GSH, a qual conjuga-se a xenobióticos a fim de 

reduzir a toxicidade e facilitar a sua excreção (TORRES; SOARES; MAIA, 2004). Outras 

pesquisas em ratos e camundongos expostos ao Mn também relacionam o dano no SNC ao 

estresse oxidativo (ERIKSON et al., 2004; OKADA et al., 2016; GAWLIK et al., 2017). 

Algumas regiões do cérebro são citadas com alterações relacionadas a toxicidade do 

Mn. No hipocampo foi encontrado alterações da quantidade de neurônios e problemas na 

comunicação celular (DAOUST et al., 2014; KIKUCHIHARA et al., 2015; LIANG et al., 

2015). No corpo estriado ocorre o acúmulo de Mn em exposições agudas, alteração de 

biomarcadores envolvidos no estresse oxidativo, indução da apoptose, além de relacionar a 

função desta região, especialmente memória implícita e de hábitos, a déficits encontrados em 

humanos (JIANG et al., 2014; DENG et al., 2015). O córtex pré-frontal está intimamente 

ligado a memória e controle emocional, e ambos estão ligados a comportamentos encontrados 

e relacionados ao Mn, e já foi observado em exposições ao Mn no período pré-natal 

diminuição da conectividade funcional intrínseca nesta região, que está envolvida nos 

processos e controles emocionais (WESTPHAL et al., 2016; GOEL et al., 2017; DE WATER 

et al., 2018). 

 Tal como visto, o mecanismo da neurotoxicidade na exposição crônica do Mn ainda 

não é completamente elucidado. Além disso, apesar de alguns trabalhos terem demonstrado 

seu efeito neurotóxico em crianças expostas a doses realísticas, que são encontradas no meio 

ambiente, grande parte da literatura utiliza doses muito altas (entre 7 até 200 mg.kg-1.dia-1), 

por vias que não são realísticas (ex: intraperitoneal) e por períodos curtos e a maioria somente 

em adultos.  Do mesmo modo, os efeitos em crianças excedem a exposição somente via direta 

como grande parte dos estudos utilizam, os déficits comportamentais observados são muitas 
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vezes decorrentes de exposições intrauterina no período pré-natal e nos primeiros dias do 

nascimento e são escassos os estudos que abordam a neurotoxicidade em crianças expostas 

durante a gravidez e amamentação. 

 

2.2 ATIVIDADE COMPORTAMENTAL 

 

O comportamento animal representa a externalização no indivíduo de uma relação 

entre a fisiologia e o ambiente externo. Desta forma, algumas alterações fisiológicas podem 

modificar comportamentos específicos e até mesmo previsíveis. Exposições a diferentes 

tóxicos podem promover déficits comportamentais, sendo que estudos neurocomportamentais 

utilizam diversos modelos para avaliar a atividade comportamental e cognitiva dos animais 

(TORRES, 2013).  

Dentre os testes mais utilizados, o teste de campo aberto se destaca pela variedade de 

parâmetros fornecidos, sendo avaliado a atividade motora, exploratória e de ansiedade do 

animal (TORRES, 2013). O teste é realizado em uma arena, podendo ser quadrada ou 

circular, dividida em quadrantes. O animal é monitorado através de uma câmera durante 5 

minutos e os parâmetros que podem ser avaliados de forma manual ou através de software 

são: distância percorrida e tempo nas regiões centrais e periféricas, tempo de imobilidade, 

grooming (higienização excessiva), escalada lateral (tentativa de fuga), dentre outros. 

Por ser um campo aberto, o ambiente é aversivo aos animais e os mesmos tendem a 

permanecer mais tempo na periferia do que no centro devido ao medo. Assim, o aumento da 

atividade na periferia indica ansiedade e medo. A escalada lateral e o grooming também são 

indicadores de ansiedade e decréscimo emocional e encontram-se alterados em animais que 

sofreram estresse térmico (HARIKAI et al., 2004), em infecções (SILVERO-ISIDRE et al., 

2018), na deficiência de serotonina (WAIDER et al., 2017), no autismo (SILVERMAN et al., 

2015; KAZDOBA et al., 2016; KALUEFF et al., 2016; CHURCH et al., 2017; COELHO et 

al., 2017), no transtorno obsessivo compulsivo (KALUEFF et al., 2016) e no transtorno de 

ansiedade (GÓMEZ; REDOLAT; CARRASCO, 2017; ONAOLAPO; AREMU; 

ONAOLAPO, 2017). Já o parâmetro de tempo de imobilidade, quando aumentado, pode 

indicar déficit motor e depressão (VITHLANI et al., 2013; WANG et al., 2017), e quando 

diminuído pode indicar ansiedade, mostrando inquietação e agitação do animal (RAJPUT; 

KHAN, 2017; SHIN et al., 2017). 

Um dos testes para avaliação da memória é o teste de reconhecimento de objetos. Ele 

é mais utilizado em ratos, apesar de ter seu protocolo padronizado para camundongos, e 
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consiste no reconhecimento de um objeto novo frente a um já conhecido, sendo a atividade 

natural de um roedor explorar a novidade devido a familiaridade (FRANÇA, 2016). 

Neste teste o animal é previamente ambientalizado e colocado em uma caixa com 

dois objetos diferentes para um reconhecimento inicial dos objetos. Após um período 

determinado, o animal volta para a caixa, agora com um dos objetos substituídos. O 

comportamento esperado é que o animal explore mais o novo objeto pois não o conhece. O 

tempo entre o reconhecimento inicial e o reconhecimento com o novo objeto pode avaliar as 

memórias de curto e longo prazo, dependendo do intervalo entre as análises (LEGER et al., 

2013). 

A memória é uma cognição importante relacionada a algumas das áreas específicas 

do cérebro. A memória de curto prazo dura minutos ou algumas horas, e a memória de longo 

prazo vai durar dias, meses e até anos. As memórias podem ser classificadas em explicitas, 

que são acessadas conscientemente e são dependentes do hipocampo e lobo temporal medial, 

e em implícitas, sendo automáticas e/ou inconscientes e dependentes da amigdala, corpo 

estriado, neocórtex, cerebelo e vias reflexas. Além destas, também existe a memória 

operacional, que mantém a informação durante segundos ou poucos minutos, enquanto está 

sendo percebida conscientemente ou processada (SQUIRE et al., 2004; RENDEIRO et al., 

2009). O teste de reconhecimento de objetos avalia a memória explícita e é relacionado com 

regiões do hipocampo, especialmente CA1, e quando alterada pode indicar alteração nesta 

região (RAMPON et al., 2000).  

O Mn tem demonstrado induzir diferentes comportamentos nos seres humanos 

(BHANG et al., 2013; SONG et al., 2016) que podem ser extrapolados para camundongos 

nestes testes. O teste de reconhecimento de objetos pode ser extrapolado para crianças com 

problemas de memória e aprendizagem, e doenças como autismo, transtorno obsessivo 

compulsivo e transtorno de ansiedade são sintomas extrapolados através do teste de campo 

aberto. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os efeitos neurotóxicos do Mn após exposição oral e crônica a doses 

realísticas em camundongos durante período pré-gestacional, gestação, lactacional e após o 

desmame, em condições experimentais. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Quantificar quimicamente o Mn no hipocampo, hipotálamo, corpo estriado, córtex pré-

frontal e o restante do cérebro, através da análise por espectrometria de emissão de plasma 

acoplado indutivamente; 

 Realizar testes comportamentais de campo aberto e reconhecimento de objetos para 

avaliação cognitiva dos camundongos após exposição ao Mn; 

 Quantificar os neurônios nas regiões hipocampo (CA1 e giro denteado), hipotálamo, 

corpo estriado após exposição ao Mn; 

 Avaliar a concentração de tióis não proteicos e a atividade da GST e colinesterase no 

hipocampo, hipotálamo, corpo estriado, córtex pré-frontal e o restante do cérebro após 

exposição ao Mn. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MODELO ANIMAL 

 

 Para o estudo inicial (exposição parental) foram utilizados 50 camundongos fêmeas e 

25 machos, da linhagem Swiss, com idade entre 6 a 8 semanas, obtidos no biotério da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os animais foram mantidos em caixas de 

polipropileno, com 5-10 indivíduos por caixa, separados por gênero, com temperatura 

(22±2ºC) e ciclo controlado (12/12 horas, claro e escuro), ração e água ad libidum. Para 

enriquecimento ambiental foram disponibilizadas caixas de papelão e papel toalha para 

elaboração de ninhos. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética de Utilização de Animais 

(CEUA) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) sob parecer número 1015/2016. 

 Os animais foram previamente pesados e divididos em 5 grupos, com 10 indivíduos 

fêmeas e 5 machos. Dentre os 5 grupos, dois são controles (C1 e 0), dos quais um não passou 

pela gavagem (C1) e o outro recebeu via gavagem somente o veículo da solução (água de 

injeção esterilizada) (0). Os outros três grupos foram tratados com cloreto de Mn tetra 

hidratado (MnCl2.4H2O) (SIGMA-ALDRICH®) diluído em água de injeção esterilizada nas 

doses 0,013, 0,13 e 1,3 mg.kg-1.dia-1 (Grupos 1, 2 e 3), durante 60 dias. O volume máximo de 

administração no animal foi de 0,2 ml, desta forma a solução para administração foi diluída 

em um volume 0,2 ml para cada 50 gramas do animal.  Durante a gestação, quando as fêmeas 

chegaram a aproximadamente 55 gramas, a solução feita foi de 0,2 ml para cada 60 gramas do 
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animal. Os animais foram pesados a cada três dias para ajuste da dose e durante a gestação 

foram pesados diariamente. Para administração oral (via gavagem), os animais foram contidos 

manualmente em posição vertical e a sonda rígida introduzida, cuidadosamente, até o 

estômago (FIGURA 3). 

 
FIGURA 3 - CONTENÇÃO E GAVAGEM 

 
A: contenção dorsal do camundongo. B: procedimento de gavagem. 

FONTE: A autora (2017). 
 

 Justificativa da dose: A dose intermediária proposta foi baseada numa exposição 

diária por humanos adultos de 1,2mg/70kg, sendo 0,017 mg.kg-1.dia-1. Esta dosagem é 

utilizada levando em conta a ingestão hídrica máxima permitida pela WHO (2011) e ANVISA 

(2011) de 0,8 mg.dia-1 (0,4 mg.L-1), admitindo que um adulto de 70 kg toma em média 2 litros 

de água por dia) e adicionando 0,4 mg.L-1, a qual inclui de forma realística a ingestão e 

absorção através da exposição por ar e alimentos. Uma vez obtida a dose de 0,017 mg.kg-

1.dia-1, foi feito o cálculo alométrico para extrapolação em camundongos, o qual leva em 

conta o metabolismo dos animais de base e de estudo (SANTANA, 2010), obtendo a dose 

intermediária do estudo de 0,13 mg.kg-1.dia-1. Esta dose também foi utilizada por Aschner, 

Vrana e Zhang (1999) e Okada et al. (2016).  

 Após 60 dias de exposição, os animais foram colocados em caixas separadas 

contendo um macho e duas fêmeas, conforme sua dosagem, para a cópula. Visto que o ciclo 

estral completo das fêmeas tem duração de 4-5 dias (SALGADO; PASSOS, 2009), os animais 

permaneceram nesta distribuição durante 7 dias, com contínua exposição ao MnCl2. Para 

constatação da cópula foi observado o tampão seminal (sêmen solidificado) na vagina das 
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fêmeas (FIGURA 4), que se forma após a cópula e constata a mesma. Esta observação foi 

feita duas vezes ao dia durante os 7 dias de acasalamento. As fêmeas que tiveram confirmação 

de cópula foram separadas e este foi considerado o dia zero da prenhez (AMARAL, 2011). 

Posterior a isto, as mesmas foram colocadas em caixas separadas contendo duas fêmeas por 

caixa. 

 

FIGURA 4 - TAMPÃO SEMINAL FORMADO NA VAGINA DAS FÊMEAS 

 
Flecha: tampão (sêmen solidificado). 

FONTE: A autora (2017). 
  
 Após 7 dias de acasalamento os machos foram separados e eutanasiados. As fêmeas 

prenhas continuaram sendo expostas ao MnCl2 durante todo o período gestacional (21 dias) e 

de amamentação (30 dias). Durante este período foram fornecidas caixas de papelão e papel 

toalha para elaboração de ninhos e enriquecimento ambiental. A partir do dia 15º de gestação 

até o 5º dia após o nascimento as fêmeas foram pesadas diariamente para ajuste da dose, 

devido a rápida mudança de peso nesses dias. A FIGURA 5 mostra a progênie recém-nascida, 

com presença do enriquecimento ambiental, em diferentes dias de amamentação. Após 30 

dias de amamentação foi realizada a sexagem, sendo observada a distância ano-genital dos 

animais (FIGURA 6) (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002) e posterior desmame. 
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FIGURA 5 - PROGÊNIE NASCIDA 

 
A: progênie recém-nascida. B: amamentação com 12 dias. C: amamentação com 18 dias. Todos com 

enriquecimento ambiental. 
FONTE: A autora. 

 
FIGURA 6 - SEXAGEM 

 
Setas vermelhas: diferença da distância ano-genital de macho e fêmea. Setas pretas: presença do mamilo na 

fêmea.  
FONTE: A autora. 
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 O desmame e a separação dos animais nos grupos seguintes foi feito de forma 

randomizada. A progênie foi separada de suas progenitoras e colocada junta em uma caixa, 

separada somente por grupos. Em seguida, os animais de cada grupo específico foram pegos 

de forma aleatória para a formação de dois grupos distintos, dos quais um foi exposto por 

mais 60 dias ao MnCl2 nas mesmas dosagens que seus progenitores (EP) e o outro sem 

exposição pós desmame (NEP). O grupo controle sem gavagem (C1) de filhotes também foi 

mantido a partir dos progenitores sem exposição. Todos os animais foram continuamente 

pesados a cada três dias. Ao final obtivemos 9 grupos experimentais, demonstrados e 

descritos na TABELA 2. 

 
TABELA 2 - GRUPOS EXPERIMENTAIS DA PROGÊNIE 
Grupo Identificação N 
Controle sem exposição C1 16 
Controle não exposto ao veículo após desmame 0 NEP 20 
Exposição parental 0,013 mg.kg-1 0,013 NEP 20 
Exposição parental 0,13 mg.kg-1 0,13 NEP 18 
Exposição parental 1,3 mg.kg-1 1,3 NEP 17 
Controle exposto ao veículo após desmame 0 EP 20 
Exposição parental e direta 0,013 mg.kg-1 0,013 EP 17 
Exposição parental e direta 0,13 mg.kg-1 0,13 EP 17 
Exposição parental e direta 1,3 mg.kg-1 1,3 EP 16 
N: número de animais por grupo. 
FONTE: A autora. 
  

 Após estes 60 dias de exposição, foram realizadas as avaliações comportamentais 

dos animais, que teve duração de 15 dias, com contínua exposição. Posteriormente foram 

eutanasiados por deslocamento cervical, com 105 dias de idade, para as análises seguintes. No 

início das análises comportamentais cada animal recebeu um número de identificação 

randomizado, o qual só foi revelado ao final das análises comportamentais. 

 A FIGURA 7 ilustra o desenho experimental da progênie e a FIGURA 8 representa o 

resumo do período de tratamento. 
 

FIGURA 7 - DESENHO EXPERIMENTAL DA PROGÊNIE 
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EP: exposição pós desmame.  NEP: sem exposição pós desmame. 

FONTE: A autora  
 

FIGURA 8 - PERÍODO TOTAL DE TRATAMENTO 

 
FONTE: A autora. 

 
4.2 ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA DO Mn 

 

 Para a quantificação química do Mn, os cérebros de 4 animais com idade de 105 dias, 

de cada grupo, exceto o grupo C1, foram retirados da caixa craniana após o deslocamento 

cervical e separados ao meio através de um corte sagital, uma das metades foi separada em 5 

partes: hipocampo, hipotálamo, corpo estriado, córtex pré-frontal e o restante (FIGURA 9). 

Um pool de 4 animais foi necessário para obtenção mínima da quantidade de material para 
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análise. Tendo em vista as 5 regiões do cérebro para os 8 grupos experimentais, foram obtidos 

40 pools de amostras para as análises químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 9 - SEPARAÇÃO DO CÉREBRO PARA ANÁLISE QUÍMICA E BIOQUÍMICA 
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A: Retirada do cérebro inteiro através da abertura do crânio. B: Retirada do hipotálamo (HT), localizado 

embaixo do cérebro. C: Retirada do cortex pré-frontal (CF), localizado próximo ao bulbo olfatório (BO). D: 
Abertura do cérebro e exposição do corpo estriado (CE) e hipocampo (HC). E: Retirada do CE. F: Retirada do 

HC. G: Estruturas separadas com o restante (R) do cérebro. 
FONTE: A autora. 

 

As amostras foram inicialmente preparadas através da digestão em meio ácido no 

Start D Microwaze Digestion System (Milestone®) (FIGURA 10A) para em seguida serem 

quantificadas no iCAP 6000 Series ICP Emission Spectrometer (Thermo Scientific®) 

(FIGURA 10B). 

Primeiramente as amostras foram cuidadosamente pesadas em balança analítica. Em 

seguida, foi adicionado 4 ml de peróxido de hidrogênio 30% (Merck®) e 5 ml de ácido nítrico 

65% (Carlo Herba®). Posteriormente, os tubos foram alocados no Start D Microwaze 

Digestion System (Milestone®) e submetidos a uma rampa de temperatura em potência de 

1000W, com tempos de 5, 1, 5 e 15 minutos e temperaturas de 100, 160, 200 e 200ºC, 
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respectivamente (NARDI et al., 2009). Como a capacidade do Start D Microwaze Digestion 

System (Milestone®) é de 8 tubos, este procedimento foi repetido 6 vezes, sendo que entre 

uma digestão e outra foi realizada a descontaminação dos tubos. Para isso, os tubos 

precisaram ser lavados com água Milli-Q, adicionados com 2 ml de água Milli-Q e 8 ml de 

ácido nítrico 65% (Carlo Herba®), alocados no Start D Microwaze Digestion System 

(Milestone®) e submetidos a uma rampa de temperatura em potência de 1000W, com tempos 

de 5 e 10 minutos, ambas a temperatura de 200ºC. Após a digestão em meio ácido, as 

amostras foram normalizadas para 20 ml com água Milli-Q e submetidas a quantificação do 

Mn no iCAP 6000 Series ICP Emission Spectrometer (Thermo Scientific®), que possui limite 

de detecção de 0,001 ppm. Estas análises foram realizadas no laboratório de Química 

Ambiental, no departamento de Química da Universidade Federal do Paraná – UFPR. 
 

FIGURA 10 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ANÁLISE QUÍMICA 

 
A: Start D Microwaze Digestion System (Milestone®). B: iCAP 6000 Series ICP Emission 

Spectrometer (Thermo Scientific®) 
FONTE: A autora. 

 

4.3 ANÁLISE COMPORTAMENTAL 

 

 Para os testes de comportamento, todos os animais, com idade de 90 dias, de todos os 

grupos (C1, 0, 0,013, 0,13, 1,3 NEP e 0, 0,013, 0,13, 1,3 EP) foram submetidos ao teste de 

campo aberto e reconhecimento de objetos anteriormente a eutanásia. 
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4.3.1 Campo Aberto 

 

 Este teste avalia a atividade motora e exploratória, bem como a ansiedade do animal. 

O aparato consiste em uma arena redonda, com chão claro, divididos em região central (13cm 

de diâmetro), quadrantes intermediários (8x7cm) e quadrantes periféricos (7x7cm), com 

paredes de 30 centímetros e iluminação branca (FIGURA 11).  

 Para o teste a arena foi higienizada com água destilada e seca com papel toalha, 

sendo este protocolo seguido para cada animal. Em seguida, os camundongos, com 90 dias de 

idade, foram colocados individualmente no quadrante central e os comportamentos foram 

registrados através de câmera digital simples, a qual se encontrava posicionada acima da 

arena, durante 5 minutos. As gravações ocorreram no período matutino e vespertino, das 8 às 

17 horas. Este procedimento foi realizado três vezes, com intervalo de uma semana, a fim de 

avaliar memória habitual. 

 Posteriormente foi realizada a avaliação manual dos vídeos para a contagem do 

número de quadrantes centrais (região central e quadrantes intermediários) e periféricos 

(quadrantes periféricos) atravessados, tempo de permanência na região central e periférica, 

tempo de escalada lateral (tentativa de fuga), tempo de grooming (tempo de higiene e limpeza 

da face e dorso) e tempo total de imobilidade (imóvel sobre as 4 patas, sem nenhum 

movimento) (THOMPSON; GRABOWSKI-BOASE; TARANTINO, 2015).  

  
FIGURA 11 - TESTE DE CAMPO ABERTO 

 
A: os animais foram colocados no centro do campo. B: avaliados por cinco minutos. 

FONTE: A autora. 
 

4.3.2 Reconhecimento de Objetos 
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 Este teste avalia a memória, capacidade de reconhecimento e exploração de novos 

objetos. A análise foi realizada em uma caixa de plástico transparente e os objetos 

selecionados para reconhecimento eram de cores, texturas e formatos diferentes. Além disso, 

o objeto era aproximadamente do tamanho do animal e com tal peso que o animal não 

conseguia movimentá-lo. A caixa e os objetos foram higienizados com água destilada, secos 

com papel toalha, este protocolo foi seguido para cada animal. 

 Os animais, com 90 dias de idade, foram previamente ambientalizados 

individualmente dentro da caixa de teste por 15 minutos, sem nenhum objeto. Após a 

ambientalização, o camundongo foi individualmente submetido ao reconhecimento inicial 

(RI), sendo registrados através de câmera digital simples posicionada acima da caixa, por 5 

minutos, com dois objetos diferentes (FIGURA 12A).  

 O animal foi retirado da caixa e após 90 minutos retornou a caixa com um dos 

objetos substituídos. Desta forma foi registrado o comportamento e reconhecimento do animal 

por mais 5 minutos frente ao objeto já conhecido e outro novo (RN1) (FIGURA 12B). Este 

primeiro teste tem como objetivo avaliar a memória de curto prazo. Após 24 horas do RI os 

animais foram novamente submetidos ao teste, agora frente a um terceiro objeto, que foi 

colocado no lugar daquele anteriormente substituído (RN2). Esta análise tem como objetivo 

avaliar a memória de longo prazo. 

 As análises de reconhecimento foram realizadas de forma manual, quantificando em 

segundos o reconhecimento dos dois diferentes objetos. O comportamento de reconhecimento 

incluí o cheiro e toque nos objetos. Os resultados são apresentados através do índice calculado 

pela fórmula [(NO-FO)/TT], onde NO é o tempo de exploração no novo objeto, FO o tempo 

de exploração do objeto familiar e TT o tempo total de exploração. O índice pode variar de 1 

a -1, quanto mais próximo de 0 (zero) estiver, significa a exploração igual nos dois objetos e 

quanto mais próximo de 1 estiver, mais tempo ele explora o novo objeto. O esperado é que em 

RI o índice esteja próximo de 0 (zero) pois o animal não conhece nenhum dos objetos e em 

RN1 e RN2 esteja se aproximando de 1, uma vez que seu instinto será observar e explorar 

mais o objeto novo (ROGOZ; KAMINSKA, 2016). 
 

FIGURA 12 - TESTE DE RECONHECIMENTO DE OBJETOS 
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          A: RI – Reconhecimento inicial. B: RN – Reconhecimento do novo objeto. 

FONTE: A autora 
 

4.4 ANÁLISE QUANTITATIVA NEURONAL 

 

4.4.1 Coleta das amostras e procedimentos para histologia 

 

 A outra metade dos cérebros de 4 animais com idade de 105 dias, de cada grupo, 

exceto o grupo C1, proveniente da coleta para amostra química (item 4.2), foi fixada por 

imersão em solução ALFAC (85% de álcool 80%, 10% de formol 40% e 5% de ácido acético 

glacial) por 20 horas, com o objetivo de preservar a morfologia e a composição do tecido. Em 

seguida, foram submetidos a desidratação através de concentrações crescentes de álcool (70%, 

80%, 90%, 95%, 100%, 100%, 100%), permanecendo imersos por duas horas nos quatro 

primeiros, uma hora nos dois seguintes e 30 minutos no último banho. Posteriormente, as 

amostras foram diafanizadas em xilol e álcool 100% (1:1) por 30 minutos e mais três vezes 

em xilol 100% por 30, 20 e 10 minutos, respectivamente. A impregnação foi realizada através 

de duas etapas de imersão em Paraplast Plus (LEICA®), por duas horas cada. O esquema está 

resumido na FIGURA 13A. Todo o processo de desidratação, diafanização e impregnação 

foram realizados no processador Micron STP 120 (Thermo Scientific®) (FIGURA 13B). 

Posteriormente, as amostras foram emblocadas em Paraplast na mesa de inclusão de tecidos 

Micron EC 350 (Thermo Scientific®) (FIGURA 13C). 

 
FIGURA 13 - ETAPAS DO PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 
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A. Esquema dos processos histológicos. B. Processador Micron STP 120 (Thermo Scientific®). C. Mesa de 

inclusão de tecidos Micron EC 350 (Thermo Scientific®). 
FONTE: A autora. 

 
 

4.4.2  Microtomia 

 

 Foram realizados 4 cortes coronais e seriados, com 6μm de espessura, na altura que é 

possível analisar hipocampo, hipotálamo e corpo estriado. Considerando um cérebro inteiro 

com 13,5mm, essa região se localiza aproximadamente a 7,1mm do início do bulbo olfatório 

(linha preta na FIGURA 14A-B) (ALLEN INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE, 2004). Com 

base no tamanho inicial já impregnado, as peças foram trimadas até aproximadamente a altura 

descrita, sendo possível desta forma obter o corte da região pretendida.  

 Na lâmina foram distendidos 4 cortes seriados, totalizando 3 lâminas por cérebro. 

Após a fixação dos cortes, os mesmos foram guardados até o momento da coloração. 
 

FIGURA 14 - DESENHO DA VISTA LATERAL DO CÉREBRO E IMAGEM DA VISTA SUPERIOR DO 
CÉREBRO 
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A: vista lateral. B: vista superior. A linha preta indica o local do corte. Seta: inicio do bulbo olfatório. 

FONTE: A autora. Adaptado de ALLEN INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE, 2004. 
 

4.4.3 Coloração 

 

 Para observação e contagem dos neurônios os cortes foram corados com Cresil 

Violeta, que evidência substância de Nissl presente no pericário da célula. Para isso, os cortes 

foram desparafinizados e reidratados através dos seguintes processos: dois banhos em xilol 

100% por 15 minutos, dois em álcool 100% por 15 minutos, seguido de banhos de álcool 95% 

acrescido de 5% de ácido acético, álcool 80%, álcool 70% e água destilada acrescida de 5% 

de ácido acético respectivamente, por dois minutos cada um. Posteriormente, as lâminas 

foram imersas, por uma hora, em Cresil Violeta 0,25% ácido, a temperatura ambiente. O 

excesso de corante foi retirado com água destilada, a diferenciação realizada através da 

imersão em álcool 95% por 30 segundos, seguido de dois banhos em álcool 100% por um 

minuto e dois banhos em xilol 100%, 5 minutos cada. Ao final, uma ou duas gotas de Entelan 

foram colocadas sobre os cortes e cobertas com lamínula, estando a lâmina pronta para 

análise. 

 

4.4.4 Análise Quantitativa Neuronal 

 

 A análise quantitativa de neurônios foi realizada no hipocampo (CA1 e giro 

denteado), hipotálamo e corpo estriado (FIGURA 15). A FIGURA 15A aponta as regiões 

onde foram realizadas as imagens para análise e a FIGURA 15B delimita as regiões inteiras 

que foram selecionadas. 

 
FIGURA 15 - REGIÕES DETERMINADAS PARA ANÁLISE QUANTITATIVA NEURONAL 
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A: Imagem histológica com coloração Cresil Violeta e círculos pretos são as regiões analisadas e quantificadas: 
HC: Hipocampo. CE: Caudoputamem no Corpo Estriado. HT: Núcleo posterior do Hipotálamo. B: Imagem de 
atlas de anatomia, com região delimitadas: HC: Hipocampo (região verde). CE: Corpo Estriado (região roxa). 

HT: Hipotálamo (região vermelha). Círculos pretos são as regiões analisadas e quantificadas. 
FONTE: Adaptado de ALLEN INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE, 2004. 

 

 Para análise foram capturadas, através do DinoCapture 2.0 Windows Imaging 

Software, 3 imagens diferentes, de 3 cortes sequenciais de cada região, totalizando 9 imagens 

de cada região por animal. As FIGURAS 16 e 17 esquematizam e demonstram a localização 

das imagens obtidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 16 - CAPTURA DE IMAGEM DO GIRO DENTEADO E CA1 NO HIPOCAMPO 
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A: Imagem da lâmina corada, onde os pontos indicam os 3 cortes onde as imagens foram feitas. B: 
Localização das regiões CA1, CA2, CA3 e Giro Denteado (GD) no hipocampo. C: Localização das 

imagens capturadas para análise das regiões CA1 (*) e GD (#). D e E. Neurônios analisados em CA1 e 
GD, respectivamente. B e C: 4X; D e E: 40X. Coloração Cresil Violeta. 

FONTE: A autora. 
 
 

FIGURA 17 - REGIÕES DETERMINADAS PARA ANÁLISE QUANTITATIVA NEURONAL 

 
A: Imagem da lâmina corada, os pontos indicam os 3 cortes onde as imagens foram feitas. B: Corpo estriado. (*) 

indicam a localização das imagens capturadas para análise. C: Hipotálamo. (#) indicam a localização das 
imagens capturadas para análise. B e C: 4X. D e E: Imagens em aumento de 40X do corpo estriado e hipotálamo, 

respectivamente, mostrando os neurônios que foram analisados. Coloração Cresil Violeta. 
FONTE: A autora. 

 
Após a obtenção das imagens, as mesmas foram submetidas às análises por meio da 

contagem manual simples, no aumento de 40X, com auxílio do software Image-Pro Plus. As 

imagens foram sobrepostas com uma grade para padronizar e facilitar as contagens, sendo 

contados somente os neurônios que estavam completamente dentro dos quadrantes vermelhos. 
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Na região de CA1 foi padronizado a contagem de 15 quadrantes que continham 

células de forma homogênea (FIGURA 18A) e para o giro denteado a contagem de 4 

quadrantes devido à grande quantidade de células que esta região possui (FIGURA 18B). No 

corpo estriado e hipotálamo todos os quadrantes foram contados (FIGURA 18C e 18D). Ao 

final foram obtidas 9 contagens de cada região, para cada animal analisado. 
 

FIGURA 18 - ANÁLISE QUANTITATIVA REALIZADA NAS REGIÕES DETERMINADAS 

 
A. CA1. B. Giro Denteado. C. Corpo estriado. D. Hipotálamo. (*) amarelo indica neurônios considerados. 

Linhas vermelhas indicam áreas de contagem. Linhas azuis indicam a grade sobreposta na imagem. Imagens em 
aumento de 40X. Coloração Cresil Violeta. 

FONTE. A autora. 
 
4.5 ANÁLISE BIOQUÍMICA 

  
 As amostras de cérebro de 8 animais de cada grupo, exceto o grupo C1, foram 

divididas logo após a eutanasia dos animais por descolamento cervical, em 5 partes: 

hipocampo, hipotálamo, corpo estriado, córtex pré-frontal e o restante (FIGURA 9). As 

amostras foram pesadas, congeladas à -20 e preservadas até as análises a -80 °C. 

 Para serem analisadas as amostras foram descongeladas em banho de gelo e 

homogeneizadas em 0,5 mL de tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,5). Em seguida, os 
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homogeneizados foram centrifugados a 12000g, durante 20 min a 4°C e os sobrenadantes 

submetidos ao método de Bradford (1976) para quantificação de proteínas, necessário para as 

posteriores análises bioquímicas. As amostras foram congeladas e armazenadas a -80ºC até o 

momento das análises. 

 

4.5.1 Tióis não proteicos (TNP) 

 

A concentração de TNP, representado pela GSH e outros tióis, foi mensurada através 

de um método que se baseia na precipitação de proteínas e posterior reação de TNP com o 

DTNB gerando um produto que absorve luz a 415nm (SEDLAK; LINDSAY, 1968).  

 Para isso, foi adicionado 50 μL de ácido tricloroacético a 50% a 200 μL das amostras 

congeladas, e para o branco, a mesma quantidade em 200 μL de tampão PBS. As soluções 

foram misturadas e centrifugadas a 5000g por 10 minutos a 4ºC. Enquanto isso, a curva 

padrão foi preparada com concentrações de 0, 5, 10, 20, 40, 80 e 160 μM de GSH. 

Posteriormente, em placas de 96 poços, foi pipetado 50 μL do branco, 50 μL da curva padrão 

e 50 μL do sobrenadante das amostras, todos em triplicatas. Foi adicionado em todos os poços 

230 μL de tampão Tris-base 0,4 M (pH 8,9) e 20 μL de DTNB. Após 7 minutos à temperatura 

ambiente, a absorbância foi lida em 415nm. A concentração foi calculada com base na 

concentração de proteínas determinadas anteriormente pelo método de Bradford (1976). 

 

4.5.2 Glutationa S-transferase (GST) 

 

 A GST é uma enzima com função de detoxificação e seu cofator é a GSH. Ela 

catalisa a reação de ligação da GSH com xenobióticos, tornando-os menos tóxicos e mais 

solúveis para serem excretados (TORRES; SOARES; MAIA, 2004). A atividade da GST é 

mensurada através da metodologia adaptada de Keen, Habig e Jakoby (1976), que parte do 

princípio que a GST catalisa a reação do substrato CDNB com o GSH, formando um tioéter 

que pode ser monitorado pelo aumento de absorbância a 340 nm. Para isso foram utilizadas 

20 μL das amostras normalizadas com tampão TRIS-HCl 20mM, EDTA 1,0 mM, pH 7,6, 

PMSF mM e 20 μL deste mesmo tampão como branco, todos em triplicata. Em seguida foi 

adicionado 180 μL do meio de reação, composto de DCNB (1 cloro 2,4 dinitrobenzeno). A 

absorbância foi mensurada imediatamente em 405nm durante 5 minutos em intervalos de 50 

segundos. 
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4.5.3 Colinesterase  

 

 A colinesterase foi determinada com base no protocolo de Ellmann et al. (1961), que 

utiliza a detecção do 2-nitrobenzoato-5-mercaptotiocolina e o 5-tio-2-nitrobenzoato produzida 

pela tiocolina e o DTNB (ácido 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzóico). Para isso foram pipetados em 

placas de 96 poços 20 μL de tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,5) em triplicata, 

utilizado como branco da reação e 20 μL da amostra, normalizadas para 1 mg. mL-1 de 

proteína, também em triplicata e, em seguida, adicionado 130 μL de DTNB. Posteriormente, 

foi adicionado rapidamente 50 μL de iodeto de acetiltiocolina e imediatamente medido a 

absorbância em 405 nm durante 5 minutos em intervalos de 50 segundos. 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados dos testes comportamental de campo aberto, quantitativo neuronal e 

bioquímicos foram expressos como médias e submetidos ao teste de normalidade. Para 

amostras com distribuição normal foi aplicado o teste ANOVA de uma via, seguido pelo pós-

teste de Tukey. Para as demais foi aplicado o teste de Kruskal Wallis e Mann-Whitney. Os 

resultados dos testes comportamentais de reconhecimento de objetos e os pesos dos animais 

também foram expressos como média e aplicado o teste de ANOVA de duas vias com 

medidas repetidas, seguida do pós-teste de Bonferroni. 

Diferenças significativas entre os grupos foram consideradas para p<0,05. Para 

composição dos gráficos e tratamento estatístico dos resultados foi utilizado o software 

GraphPad Prism versão 5.01 (GraphPad Software, Inc®). 
  

5 RESULTADOS 

 

Durante todo o experimento foi realizada a pesagem dos animais a fim de ajustar a 

dose administrada e identificar qualquer sinal de estresse ou problema. A FIGURA 19 

apresenta o acompanhamento das pesagens dos diferentes grupos. A FIGURA 19A mostra o 

acompanhamento da gestação e amamentação da prole, nas quais os animais foram pesados a 

cada 3 dias. Do 15o dia de gestação até o 5o dia após o nascimento a pesagem foi diária. Na 

figura é mostrado somente os pesos dos dias 0, 4, 8, 12, 16 e 20 de gestação (DG) e nos dias 

0, 4, 8, 12, 16 e 20 após o nascimento (PN). As pesagens do dia 20 de gestação (DG20) e do 

dia 0 após o nascimento (PN0) na FIGURA 19A, que coincide com o intervalo dos 
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nascimentos, exibe a redução nos pesos das progenitoras, seguido de uma queda mais gradual 

e posterior aumento devido a lactação. Não houve diferença significativa entre os pesos neste 

período. 

Nas FIGURAS 19B e 19C são apresentados os pesos da prole (fêmeas e machos, 

respectivamente), os quais foram verificados a cada 3 dias e apresentados nos gráficos nos 

dias 0, 15, 30, 45, 60 e 75 após o desmame. É possível verificar o ganho de massa da prole de 

cada grupo, que foi crescente até a pesagem do 60o dia (dia que antecede o início das análises 

comportamentais). Após as primeiras análises comportamentais o peso dos animais reduziu, 

como demonstrado na figura na pesagem do dia 75. Durante o experimento não foram 

observados outros sinais de estresse, como pelos eriçados e curvatura anormal. Além disso, 

para evitar o estresse de isolamento foram deixados no mínimo 2 animais em cada caixa e os 

que estavam brigando foram separados a fim de evitar lesões. No momento do nascimento foi 

observado canibalismo somente de uma fêmea no grupo 0,13.kg-1.dia-1. Foi observada 

diferença estatística (p<0,05) apenas entre o grupo 1,3 NEP e seu controle (0NEP), sendo os 

pesos do grupo 1,3NEP reduzidos, apesar do aumento proporcional e normal por todo o 

período após o desmame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 19 – PESO CORPORAL DOS ANIMAIS 
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C1: controle sem gavagem. NEP: Animais não expostos pós desmame. EP: Animais expostos pós desmame. DG: 
dia gestacional. PN: dia após nascimento. A: Pesos das progenitoras durante gestação e amamentação. B: Pesos 

da prole feminina. C: Pesos da prole masculina. *: Diferença estatística com p<0,05 no teste de ANOVA de duas 
vias com medidas repetidas seguido de Bonferroni. 

FONTE: A autora. 
 

 

5.1 ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA DO MN 

 
As análises de quantificação do Mn em cada região do cérebro foram realizadas com 

um pool de 4 animais para obtenção da quantidade mínima de amostra e por isso não foi 

possível aplicar testes estatísticos. Na TABELA 3 são apresentadas as quantificações de todos 

os grupos e regiões e a porcentagem que isso representa no cérebro inteiro. Na FIGURA 20 

são apresentadas as concentrações dos diferentes grupos nas diferentes regiões do cérebro e o 

total do cérebro inteiro, que foi calculado com base no peso de cada região. Os resultados 

mais discrepantes, quando comparados com o grupo controle, foram notados apenas no grupo 

1,3 EP, onde foi observado um aumento/redução da deposição de Mn em regiões específicas. 

Houve aumento de aproximadamente 180% no hipotálamo, representando 18% do Mn total 

do cérebro, bem maior do que seu grupo controle (19%) e uma redução de 23% no corpo 

estriado, representando 7% do Mn total do cérebro, menos do que seu grupo controle (12%) 

 

 

 
TABELA 3 - RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS QUANTITATIVAS DO MANGANÊS 
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 0 NEP 0,013 NEP 0,13 NEP 1,3 NEP 0 EP 0,013 EP 0,13 EP 1,3 EP 
 % μg/g % μg/g % μg/g % μg/g % μg/g % μg/g % μg/g % μg/g 
Hipocampo 20 0,0282 10 0,0135 12 0,0146 11 0,0155 16 0,0193 10 0,0137 11 0,0156 11 0,0188 
Hipotálamo 11 0,0161 16 0,0215 12 0,0146 14 0,0193 9 0,0111 11 0,0142 8 0,0120 18 0,0298 
Corpo 
Estriado 13 0,0186 11 0,0144 12 0,0142 11 0,0150 12 0,0149 11 0,0147 12 0,0169 7 0,0116 

Córtex 11 0,0157 10 0,0133 13 0,0165 12 0,0164 13 0,0161 14 0,0187 18 0,0251 13 0,0216 
Demais 
regiões 45 0,0646 52 0,0677 51 0,0635 51 0,0702 50 0,0618 54 0,0712 51 0,0727 52 0,0870 

Total 0,1432 0,1304 0,1235 0,1363 0,1232 0,1325 0,1422 0,1687 

NEP: Animais não expostos pós desmame. EP: Animais expostos pós desmame. Negrito aponta os resultados discrepantes.  
FONTE: A autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 - ANÁLISE DE QUANTIFICAÇÃO DO MANGANÊS 
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NEP: Animais não expostos pós desmame (colunas claras). EP: Animais expostos pós desmame (colunas 

escuras). 
FONTE: A autora. 
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5.2 ANÁLISE COMPORTAMENTAL 
 

Teste de Campo Aberto 

 

O teste de campo aberto é realizado através da observação dos animais por 5 minutos 

em uma arena específica, sendo que os parâmetros analisados podem indicar problemas 

cognitivos, comportamentais e motores. Os resultados obtidos foram provenientes somente da 

primeira semana, pois nas duas semanas seguintes os animais apresentaram redução de peso, 

brigas, agitação, defecação e micção excessiva, demonstrando, assim, estresse e esgotamento, 

não sendo possível utilizar esses dados.  

Entre os grupos C1 e os controles de cada grupo (0NEP/0EP) não houve diferença 

estatística (FIGURA 21), desta forma somente 0NEP e 0EP foram incluídos nos resultados 

seguintes. Os primeiros parâmetros observados foram o número de quadrantes centrais e 

periféricos atravessados (FIGURAS 22A-D), seguido do tempo de permanência nas zonas 

centrais e periféricas (FIGURAS 23A-D). Nenhum dos parâmetros apresentaram diferenças 

estatísticas entre os grupos. 
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FIGURA 21 - RESULTADOS DE TODOS OS PARÂMETROS DO TESTE DE CAMPO ABERTO ENTRE 
OS GRUPOS C1 E 0NEP/0EP 

 
C1: Controle sem gavagem. NEP: Animais não expostos pós desmame. EP: Animais expostos pós desmame. 

Barras de erro indicam erro padrão da média. *: Diferença estatística com p<0,05 no teste de ANOVA de uma 
via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
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FIGURA 22 - RESULTADOS DO NÚMERO DE QUADRANTES ATRAVESSADOS NAS REGIÕES 
CENTRAIS E PERIFÉRICAS NO TESTE DE CAMPO ABERTO 

 

 
NEP: Animais não expostos pós desmame. EP: Animais expostos pós desmame. A-B: Região central. C-D: 

Região periférica. Barras de erro indicam erro padrão da média. *: Diferença estatística com p<0,05 no teste de 
ANOVA de uma via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
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FIGURA 23 - RESULTADOS DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NAS REGIÕES CENTRAIS E 
PERIFÉRICAS NO TESTE DE CAMPO ABERTO 

 

 

 
NEP: Animais não expostos pós desmame. EP: Animais expostos pós desmame. A-B: Região central. C-D: 

Região periférica. Barras de erro indicam erro padrão da média. *: Diferença estatística com p<0,05 no teste de 
ANOVA de uma via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
 

Já nos parâmetros de tempo de escalada lateral e tempo de grooming, o grupo 1,3 EP 

teve aumento significativo comparado com seu controle (0EP) (p<0,003 e p<0,04, 

respectivamente). Quanto ao tempo de imobilidade o grupo 1,3 NEP apresentou diminuição 

significativa do seu controle (0NEP) (p<0,03) (FIGURAS 24A-F). 
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FIGURA 24 - RESULTADOS DO TEMPO DE ESCALADA LATERAL, TEMPO DE GROOMING E TEMPO 
DE IMOBILIDADE NO TESTE DE CAMPO ABERTO 

 

 

 
NEP: Animais não expostos pós desmame. EP: Animais expostos pós desmame. A-B: Tempo de escalada lateral. 

C-D: Tempo de grooming. E-F: Tempo de imobilidade. Barras de erro indicam erro padrão da média. 
 *: Diferença estatística com p<0,04 no teste de ANOVA de uma via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
 

Teste de Reconhecimento de Objetos 

 

 O teste de reconhecimento de objetos utiliza um índice de avaliação que é calculado 

representando o comportamento exploratório dos animais sob diferentes condições. É 
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considerado um indicativo de que o animal explorou igualmente os dois objetos apresentados 

quanto mais próximo de 0 (zero) for o valor do índice. Em contrapartida, quanto mais 

próximo de 1, maior foi a exploração do novo objeto. Entre os grupos C1 e os controles de 

cada grupo (0NEP/0EP) não houve diferença estatística (FIGURA 25), assim, somente 0NEP 

e 0EP foram incluídos nos resultados da FIGURA 26.  

 
FIGURA 25 – RESULTADOS DO RECONHECIMENTO DE OBJETOS ENTRE OS GRUPOS C1 E 

0NEP/0EP 

 
C1: Controle sem gavagem. NEP - Animais não expostos pós desmame (colunas claras). B: EP - Animais 

expostos pós desmame (colunas escuras). RI: Reconhecimento inicial. RN1: Reconhecimento após 90 minutos. 
RN24: Reconhecimento após 24 horas. Barras de erro indicam erro padrão da média. *: Diferença estatística 

com p<0,05 no teste de ANOVA de duas vias com medidas repetidas seguido de Bonferroni. 
FONTE: A autora. 

 

 Neste teste houve o aumento esperado da exploração para o novo objeto em todos os 

grupos, exceto no grupo 1,3 EP, no qual houve uma diminuição significativa na análise de 

RN1 (reconhecimento após 90 minutos) (p<0,01), indicando déficit na memória de curto 

prazo (FIGURA 26B). Além disso, é possível notar uma ligeira redução neste mesmo grupo 

na análise RN24 em relação ao controle, ainda que não significativa. 
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FIGURA 26 – RESULTADOS DO RECONHECIMENTO DE OBJETOS 

 
 

A: NEP - Animais não expostos pós desmame (colunas claras). B: EP - Animais expostos pós desmame (colunas 
escuras). RI: Reconhecimento inicial. RN1: Reconhecimento após 90 minutos. RN24: Reconhecimento após 24 
horas. Barras de erro indicam erro padrão da média. *: Diferença estatística com p<0,01 no teste de ANOVA de 

duas vias com medidas repetidas seguido de Bonferroni. 
FONTE: A autora. 

 
5.3 ANÁLISE QUANTITATIVA NEURONAL 
 

Para a análise quantitativa neuronal foram quantificados os neurônios das 4 regiões 

especificadas, CA1 e giro denteado no hipocampo, hipotálamo e corpo estriado. As 

FIGURAS 27 e 28 apresentam as quantificações de cada região. Não houve diferença 

significativa no número de neurônios nas regiões do giro denteado, hipotálamo e corpo 

estriado. Em CA1 houve aumento no grupo 0,13 EP (p<0,009).  
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FIGURA 27 - QUANTIFICAÇÃO DAS CÉLULAS NEURONAIS NA REGIÃO CA1 E GIRO DENTEADO 
DO HIPOCAMPO 

 
NEP: Animais não expostos pós desmame (colunas claras). EP: Animais expostos pós desmame (colunas 

escuras). Barras de erro indicam erro padrão da média. *: Diferença estatística com p<0,009 no teste de ANOVA 
de uma via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
 

FIGURA 28 - QUANTIFICAÇÃO DAS CÉLULAS NEURONAIS NO HIPOTÁLAMO E CORPO ESTRIADO 

 
NEP: Animais não expostos pós desmame (colunas claras). EP: Animais expostos pós desmame (colunas 

escuras). Barras indicam erro padrão da média. *: Diferença estatística com p<0,05 no teste de ANOVA de uma 
via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
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5.4 ANÁLISE BIOQUÍMICA  

 

As análises bioquímicas foram realizadas em 8 animais nas regiões do: hipocampo, 

hipotálamo, corpo estriado, córtex pré-frontal e o restante do cérebro, e incluíram a 

quantificação de TNP e atividade da GST e colinesterase. Na FIGURA 29 é apresentada a 

quantificação dos TNP, onde não se observa diferença estatística entre os grupos. 

As análises da atividade da GST só foram possíveis de mensurar no hipocampo, 

corpo estriado e córtex pré-frontal (FIGURA 30). No hipotálamo e no restante do cérebro não 

houve atividade desta enzima. Houve diferença estatística com diminuição da atividade 

enzimática no corpo estriado nos grupos 0,013 NEP (p<0,01) e 1,3 EP (p<0,0008) e no córtex 

pré-frontal no grupo 1,3 EP (p<0,007). 

A atividade da colinesterase apresentou diferença significativa, como observada na 

FIGURA 31. No hipocampo houve aumento da atividade enzimática nos três grupos de EP 

(0,013EP e 0,13EP p<0,0002; 1,3EP p<0,001), assim como no corpo estriado (0,013EP 

p<0,0061; 0,13EP p<0,0001; 1,3EP p<0,024), no hipotálamo aumento no grupo 0,013 NEP 

(p<0,004) e no córtex pré-frontal aumento nos grupos 1,3 NEP (p<0,0004) e 0,013 EP 

(p<0,0005).  
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FIGURA 29 – CONCENTRAÇÃO DE TNP 

 
NEP: Animais não expostos pós desmame (colunas claras). EP: Animais expostos pós desmame (colunas 

escuras). Barras indicam erro padrão da média. *: Diferença estatística com p<0,05 no teste de ANOVA de uma 
via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
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FIGURA 30 – ATIVIDADE DA GST 

 
NEP: Animais não expostos pós desmame (colunas claras). EP: Animais expostos pós desmame (colunas 

escuras). Barras indicam erro padrão da média *: Diferença estatística com p<0,01 no teste de ANOVA de uma 
via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

FIGURA 31 – ATIVIDADE DA COLINESTERASE 

 
NEP: Animais não expostos pós desmame (colunas claras). EP: Animais expostos pós desmame (colunas 

escuras). Barras indicam erro padrão da média *: Diferença estatística com p<0,024 no teste de ANOVA de uma 
via seguido de Tukey. 

FONTE: A autora. 
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 Na TABELA 4 são observadas separadamente os resultados da cada região no grupo 

de maior dose de exposição (1,3 EP), que apresentou maior número de alterações. E na 

FIGURA 32 apresenta a relação entre as regiões do cérebro, as concentrações do Mn e sua 

possível influência na atividade enzimática e consequência nas alterações comportamentais 

encontradas. 

 
TABELA 4 - RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS QUANTITATIVAS DO MANGANÊS NO 
GRUPO 1,3 EP 
 Hipocampo Hipotálamo Corpo Estriado Córtex pré-frontal 
Concentração de Mn     
Número de neurônios     
Concentração TNP     
Atividade da GST     
Atividade da colinesterase     
   : Aumento.     : Diminuição.  
FONTE: A autora. 

 
FIGURA 32 – ESQUEMA DOS RESULTADOS ALTERADOS POR REGIÃO DO CÉREBRO 

 
FONTE: A autora. 

 

6 DISCUSSÃO 

 

O efeito dos metais (Mn, Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Ni) e metalóides (Se, As) na saúde é 

descrito na literatura. A maioria deles não é essencial, ou seja, não possuem função biológica 

definida e por isso são tóxicos mesmo em pequenas concentrações. Outros são essenciais, 
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sendo imprescindíveis para as funções biológicas, contudo, mesmo estes em altas 

concentrações apresentam-se tóxicos e são amplamente estudados devido a sua alta 

distribuição na natureza (PINSINO; MATRANGA; ROCCHERI, 2012; BENSON et al., 

2017). 

O Mn é um metal essencial com funções bem definidas e toxicidade por altas doses 

bem descritas (MENEZES-FILHO et al., 2009; BALASZ et al., 2015; KIKUCHIHARA et al., 

2015). Entretanto, a recente preocupação é a possível toxicidade causada por este metal em 

crianças, mesmo em doses baixas de exposição, podendo causar efeitos cognitivos e 

comportamentais. No presente estudo, doses realísticas, encontradas no ambiente livre, deste 

metal foram testadas em camundongos durante o período intrauterino, lactacional e pós 

desmame. Os resultados apontaram diferente distribuição do Mn nas diferentes regiões do 

cérebro, aumento de ansiedade e problemas de memória de curto prazo nas análises 

comportamentais e alteração na atividade enzimática cerebral. 

Não foi possível avaliar estatisticamente os resultados das quantificações do Mn nas 

diferentes regiões do cérebro pois estes resultados foram obtidos através do pool de quatro 

animais para obtenção mínima de amostra biológica. As diferenças apontadas são as que 

apresentaram resultados mais discrepantes do grupo controle. As quantificações no 

hipocampo e córtex pré-frontal não apresentaram diferenças relevantes entre os grupos. 

No hipotálamo foi observado um aumento de aproximadamente 180% no grupo 1,3 

EP comparado ao controle. Já que a distribuição do Mn nas diferentes regiões do cérebro 

depende de transportadores presentes em cada região, é possível observar que um dos 

transportadores mais expressos no hipotálamo é o transportador DMT1, o qual importa Mn 

para as células. A expressão deste transportador se encontra aumentada quando há exposição 

crônica ao Mn, o que explica as altas concentrações encontradas nesta região (CHEN et al., 

2015). Outro estudo também observou aumento no D2 (receptor de dopamina) em exposição 

crônica ao Mn, que também importa este metal para as células (KERN; STANWOOD; 

SMITH, 2010). 

O corpo estriado, por sua vez, apresentou quantificações 30% menores no grupo 1,3 

EP, apesar de ser o grupo de maior exposição ao Mn. Essa redução pode ocorrer devido a 

inibição do transportador de dopamina (DAT), como citado por Chen et al. (2015), já que esse 

transportador importa Mn para as células. Dois estudos mostraram a redução do DAT em 

humanos e, em ratos, do D1 (outro receptor de dopamina) em indivíduos expostos 

cronicamente ao Mn (HUANG et al., 2003; KERN; STANWOOD; SMITH, 2010). 
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Quando as concentrações das diferentes regiões são somadas com base no seu peso, é 

possível observar que não houve bioacumulação, apesar dos grupos 0,013, 0,13 e 1,3 EP 

apresentarem uma concentração um pouco mais elevada. Levando-se em conta que o Mn é 

um metal essencial e que as doses propostas são bem pequenas, provavelmente os processos 

biológicos conseguem se modificar a fim de não acumular o metal. Dado a observação dos 

traços do Mn e sua alteração de distribuição no cérebro, é discutido os prejuízos que isso pode 

ter causado.  

Os indicadores de estresse são essenciais na observação inicial de um estudo, pois 

um animal estressado responde diferentemente a qualquer tratamento e análises posteriores. 

Os sinais de estresse sofridos podem ser comportamentais (alimentação, higienização 

excessiva, agressividade, vocalização, postura curvada, canibalismo no nascimento, entre 

outros) e/ou fisiológicos (perda de peso, pulso, respiração, temperatura corporal e alterações 

específicas de cada sistema fisiológico) (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002). O peso é o 

indicador competente mais utilizado para observação da saúde, bem-estar animal, ou se algo 

diferente ocorreu na rotina destes animais. A queda de peso constante é um bom indicador de 

estresse crônico (SALGADO; PASSOS, 2009). Os resultados encontrados demonstram que os 

animais do presente estudo obtiveram ganho e preservação da massa durante todo o tempo, 

sugerindo que não houve estresse, garantindo, assim, a confiabilidade dos resultados. 

Entretanto, após a primeira semana de testes comportamentais os pesos reduziram e houve 

aumento de brigas, agitação, defecação e micção excessiva, indicando estresse e esgotamento. 

Dessa forma, as análises realizadas na segunda e terceira semana não foram utilizadas.  

Além disso, os animais do grupo C1 foram adicionados ao experimento e utilizados 

somente para as análises comportamentais, a fim de observar se o estresse da gavagem 

poderia ser prejudicial para os resultados. Como não houve diferença entre o controle sem 

gavagem (C1) e com gavagem (0 NEP e 0 EP), foi possível concluir que a gavagem não 

estressou os animais. 

No teste comportamental de campo aberto, os parâmetros de quadrantes atravessados 

e tempo de permanência do centro e periferia, os quais indicam ansiedade, não apresentaram 

diferença estatística. Em contrapartida, Zhang et al. (2001) indicaram aumento na distância 

percorrida e em episódios de caminhada ao contrário, na direção posterior do corpo em 

animais tratado com Mn no período pós-natal de desenvolvimento do cérebro e o trabalho de 

Krishna et al. (2014) demonstraram um aumento na distância percorrida em ratos adultos 

tratados por 6 semanas com 0,4 g.L-1 de MnCl2, ambos indicando um aumento na ansiedade 

do animal. Entretanto, as doses utilizadas são 100 vezes maiores que as utilizadas no presente 
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trabalho. Apesar de não terem sido encontradas diferenças destes parâmetros no presente 

estudo, alterações quanto à ansiedade foram observadas em outros parâmetros. 

Nos parâmetros de escalada lateral, grooming e tempo de imobilidade houveram 

diferenças significativas em relação ao grupo controle. Na escalada lateral e grooming houve 

diferença no grupo de maior dose com exposição parental e direta (1,3 EP) e no tempo de 

imobilidade ocorreu diminuição no grupo de maior dose com exposição exclusivamente 

parental (1,3 NEP). O achado aponta nível de ansiedade aumentado, podendo ser relacionados 

com problemas cognitivos e comportamentais já citados na literatura, como transtornos e 

doenças como autismo (SILVERMAN et al., 2015; KAZDOBA et al., 2016; KALUEFF et 

al., 2016; CHURCH et al., 2017; COELHO et al., 2017; KALUEFF et al., 2016; GÓMEZ; 

REDOLAT; CARRASCO, 2017; ONAOLAPO; AREMU; ONAOLAPO, 2017). 

Muitos trabalhos associam a exposição crônica ao Mn com o transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade. Em 46 crianças no Canadá, expostas a 0,61 mg.L-1 através da água 

(1,22 mg.dia-1, levando em conta uma média de 2 litros ingeridos por dia), foi correlacionado 

níveis de Mn no cabelo (6,2 μg.g-1) com comportamentos hiperativos (BOUCHARD et al., 

2007), sendo que tais níveis de exposição são semelhantes ao presente estudo quando 

extrapolados para humanos, corroborando os dados encontrados. Yousef et al. (2011) 

realizaram um estudo nos Emirados Árabes Unidos com crianças em idade escolar e 

encontrou relação entre os níveis de Mn, Pb e Zn no sangue e o transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade. Na Coréia, um estudo com 40 crianças diagnosticadas com 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade foram comparadas com 43 crianças controle 

e seus níveis de Mn quantificados no cabelo (31,0 μg.g-1), mostrando a associação entre os 

níveis de Mn e o transtorno (SHIN et al., 2015). 

Alguns trabalhos mostram que a insuficiência de Mn estaria contribuindo para 

alteração comportamental e piorando casos de autismo (ABDULLAH et al., 2012; 

TABATADZE et al., 2015). Entretanto, trabalhos mostram concentrações de Mn aumentadas 

em amostras biológicas de crianças com autismo (ARORA et al., 2017; SKALNY et al., 

2017). O único trabalho com camundongo encontrado que relaciona Mn com autismo foi 

realizado com a exposição através da água de aproximadamente 0,05 mg.dia-1 de Mn, do 

primeiro ao décimo dia de gestação. Este estudo encontrou diminuição no comportamento 

perseverante/impulsivo através do teste de enterramento de esferas de mármore e no teste de 

dominância social, o que pode ser extrapolado para sintomas do autismo e também outras 

doenças cognitivas como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e ansiedade (HILL 

et al., 2015). Na revisão de Sanders, Henn e Wright (2015) encontra-se uma vasta associação 
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da neurotoxicidade do Mn em crianças expostas durante o período de neurodesenvolvimento e 

problemas cognitivos relacionados ao aumento da ansiedade. As alterações encontradas no 

presente estudo podem ser relacionadas a essas doenças, uma vez que foi encontrado aumento 

no tempo de escalada lateral, grooming e redução da imobilidade na maior dose de exposição 

parental e direta (1,3 EP).  

A redução quanto ao tempo de imobilidade foi encontrada somente no grupo de 

maior dose com exposição exclusivamente parental (1,3 NEP). Neste caso é possível que haja 

uma resistência adquirida ao longo do crescimento que foi demonstrada somente neste 

parâmetro, ou seja, animais expostos a essa dose somente via parental apresentam alteração, 

entretanto, uma exposição crônica incluindo a via direta pode ter criado uma resistência que 

atenuaria este efeito aos indivíduos nascidos, assim como também discute Bozhkov et al. 

(2010). Análises moleculares epigenéticas poderiam auxiliar no esclarecimento deste fato, 

uma vez que já foi demonstrado que a exposição crônica ao Mn pode aumentar a 

susceptibilidade de desenvolver doenças como esquizofrenia e Parkinson (TARALE et al., 

2016) e em trabalhadores expostos cronicamente ao Mn foram observados polimorfismos 

genéticos (ZHENG et al., 2002). 

Nos resultados do teste de reconhecimento de objetos houve diferença significativa 

somente no grupo de maior dose com exposição crônica e parental (1,3 EP) na análise de 90 

minutos após a inicial (RN1), indicando problema na memória de curto prazo. Houve também 

uma ligeira redução neste mesmo grupo na análise 24 horas após a inicial (RN24) e embora 

não seja estatisticamente significante, pode ser que a exposição ao Mn durante um tempo 

maior do que o testado neste trabalho provoque alterações na memória de longo prazo.  

Estes resultados corroboram o trabalho de Peres et al. (2015), que demonstram 

problemas no reconhecimento de novos objetos em um curto período de tempo em ratos 

expostos via intraperitoneal a 5, 10 e 20 mg.kg-1.dia-1 durante os dias 8 a 12 após o 

nascimento. Outro trabalho mostrou que ratos expostos a estas mesmas doses de Mn via 

intraperitoneal durante duas semanas demonstraram problemas de aprendizado e memória 

através do teste de labirinto aquático de Morris, além de achados bioquímicos os quais 

concluíram que a neurotoxicidade provavelmente ocorreu devido a inibição da via de 

sinalização de cAMP, impedindo a comunicação celular no hipocampo (LIANG et al., 2015). 

Em camundongos expostos após o nascimento a 12,5, 25 e 50 mg.kg-1 de MnCl2, também via 

intraperitoneal durante duas semanas, foi observado déficits de memória através do teste de 

labirinto aquático de Morris devido a inibição da interação entre DR1 (receptor D1 de 
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dopamina) e NMDAR (receptor N-metil-D-aspartato / receptor glutamatérgico) e lesões, 

ambos no corpo estriado, região importante para formação da memória (SONG et al., 2016).  

Apesar da grande diferença de dose utilizada no presente estudo, ratos submetidos a 

superexposição de 100 mg.kg-1 de Mn apresentaram déficit do aprendizado e memória 

também através do teste de labirinto aquático de Morris (AMOS-KROOHS et al., 2017). Em 

primatas não-humanos foi observado problemas de memória de trabalho espacial e não 

espacial e memória de referência após exposição crônica por aproximadamente 8 e 12 meses 

(SCHNEIDER et al., 2009; SCHNEIDER et al., 2015).  

A maioria dos trabalhos em animais é executada com doses extremamente altas de 

Mn quando comparada com as concentrações realísticas encontradas no meio ambiente, desta 

forma foi difícil comparar os resultados do presente estudo. Entretanto, muitos trabalhos com 

humanos encontrados na literatura e citados a seguir sugerem que o Mn, mesmo em doses 

baixas como utilizadas no presente estudo, é capaz de promover problemas na memória e 

aprendizado. 

A meta-analise de Meyer-Baron et al. (2013) encontrou associação entre a exposição 

crônica ao Mn e a memória, especificamente de curto prazo, corroborando os resultados 

encontrados neste estudo. Este trabalho foi realizado em adultos com exposição ocupacional, 

onde as concentrações de Mn no sangue variaram de 6,31 a 80,24 μg.L-1. Outro trabalho com 

79 crianças entre 7 e 11 anos no México também indicou uma relação negativa da memória e 

aprendizado, com concentrações de Mn no sangue de 9,5 μg.L-1 e no cabelo de 12,6 μg.g-1 

(TORRES-AGUSTÍN et al., 2013).   Nascimento et al. (2016) observaram problemas de 

atenção, percepção e memória e Bjørklund, Chartrand e Aaseth (2017) também identificaram 

diminuição da performance cognitiva, função verbal e QI em crianças expostas por pelo 

menos três anos a uma dose de Mn na água de 0,241 mg.L-1 ou mais.  

Visto isso e os resultados apresentados no presente estudo, sugere-se que a exposição 

ao Mn durante o início da vida é crítica para memória e atenção, indicando a necessidade de 

cuidados com relação a exposição a este metal, principalmente no início da infância. 

Adicionalmente, Li et al. (2017) monstraram que a dieta com ingestão diminuída de Mn em 

ratos reduz o teor de manganês cerebral e regula a atividade da GS (glutamina sintase). Isso 

resultou em uma melhora no parâmetro de memória e aprendizado através do teste de 

labirinto aquático de Morris nos animais.  

Nas análises quantitativas neuronais não houve redução significativa no número 

destas células nas regiões do hipocampo, corpo estriado e hipotálamo. Este resultado é 

aceitável devido às baixas doses utilizadas no estudo, as quais teriam que causar morte celular 
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para redução do número de neurônios. Ao contrário dos achados, alguns grupos encontraram 

que a exposição crônica ao Mn contribuiu para indução de apoptose no corpo estriado 

(JIANG et al., 2014; MA et al., 2015), diminuição na quantidade de neurônios 

dopaminérgicos no hipotálamo e redução em diversos controles do ciclo circadiano (HUAN et 

al., 2017). No hipocampo, em doses de exposição maiores do que as utilizadas neste trabalho 

e in vitro, foi demonstrado diminuição do tamanho dos neurônios e redução de sua atividade 

(DAOUST et al., 2014), redução da viabilidade celular, função mitocondrial, aumento da taxa 

de apoptose e danos ao DNA (WANG et al., 2014) e degeneração e morte neuronal (CHEN et 

al., 2015).  

No grupo 0,13 EP foi encontrado aumento significativo de neurônios na região de 

CA1 do hipocampo. O aumento no número de neurônios é citado na literatura e pode ocorrer 

no giro denteado do hipocampo através da neurogênese (ERIKSSON et al., 1998), que é 

natural, dinâmica e necessária para a formação de novas memórias. A neurogênese pode 

causar a perda da memória pois os neurônios são renovados, substituindo assim as memórias 

anteriormente armazenadas. Alterações na neurogênese podem ocorrer, sua diminuição está 

relacionada com a idade, estresse, toxicidade e outras doenças (AIMONE; DENG; GAGE, 

2010). O trabalho de Kikuchihara et al. (2015) observou redução na neurogênese no giro 

denteado no hipocampo com exposição ao Mn a uma dose de 5 mg.kg-1.dia-1 via intravenosa 

durante 28 dias e 800 mg.kg-1.dia-1 via oral diluído na dieta durante 56 dias. Apesar dos 

resultados do presente estudo demonstrarem aumento de células na região de CA1, não há 

trabalhos demonstrando presença de neurogênese nesta região. Em contrapartida, é possível 

considerar que esta região pode ter sido beneficiada pelo Mn na dose de 0,13 mg.kg-1.dia-1. 

Grande parte dos estudos de toxicologia tem como enfoque os efeitos maléficos, entretanto, 

considerando o Mn um metal essencial, que cada compartimento cerebral apresenta suas 

particularidades e que o Mn, em determinadas concentrações, é essencial para o 

funcionamento dos neurônios, é possível supor que cada região do cérebro tenha a 

necessidade de uma quantidade diferente de Mn para seu máximo desenvolvimento 

(PFALZE; BOWMAN, 2017), sugerindo que esta dose de exposição pode estar promovendo 

o melhor desenvolvimento desta região.  

Nas análises bioquímicas não houve alteração na concentração de TNP, molécula 

ligada a substâncias toxicas para reduzir a toxicidade. Como o Mn não é reconhecido como 

tóxico para o organismo por ser um metal essencial, entende-se que não haveria necessidade 

do aumento desta molécula em doses de exposição relativamente baixas de Mn, como as 

utilizadas neste trabalho. Em contrapartida, outros trabalhos mostraram diminuição de TNP 
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no cérebro total e no corpo estriado e substância negra em animais expostos ao Mn (DENG et 

al., 2015; OKADA et al., 2016), e ainda que a deficiência de TNP potencializa a toxicidade do 

Mn no corpo estriado e tronco cerebral devido ao comprometimento da atividade do sistema 

antioxidante neuronal (DESOLE et al., 1997). 

Já na atividade da GST, enzima importante na detoxificação de fase II, não houveram 

alterações no hipocampo, e nenhuma alteração de atividade foi identificada no hipotálamo e 

no restante do cérebro. No córtex pré-frontal houve diminuição da sua atividade no grupo 1,3 

EP, que pode estar relacionada com uma disfunção do sistema antioxidante e um possível 

déficit na memória observada na análise de reconhecimento de objetos, visto que o córtex pré-

frontal é uma região importante para esta cognição. No corpo estriado essa redução foi 

observada nos grupos 0,013 NEP e 1,3 EP, sendo que neste último grupo foi encontrada 

diminuição na quantidade de Mn, que pode ter sido umas das causas da redução da atividade 

enzimática. Deng et al. (2015) também observaram diminuição de GST no corpo estriado e 

substância negra na exposição a 50 mg.kg-1.dia-1 de MnCl2 via intraperitoneal por 2 semanas, 

porém foi normalizada através da administração de um antioxidante, o que explica essa 

alteração como disfunção no sistema antioxidante. O trabalho de Okada et al. (2016) 

apresentaram a diminuição da atividade GST no cérebro inteiro nas mesmas concentrações de 

Mn utilizadas no presente estudo e Goodrich e Basu (2012) mostraram a GST inibida na 

exposição a diversos metais, dentre eles o Mn. Além disso, mais recentemente, a diminuição 

desta enzima foi associada a doenças neurodegenerativas como Parkinson (ROMUK et al., 

2017) e Huntington (SUGANYA; SUMATHI, 2017). 

Quanto à atividade da colinesterase, foi observado aumento significativo no 

hipotálamo no grupo 0,013 NEP, no córtex pré-frontal nos grupos 1,3 NEP e 0,013 EP e no 

hipocampo e corpo estriado nos grupos 0,013, 0,13 e 1,3 EP. O trabalho de Liapi et al. (2008) 

também mostrou o aumento da colinesterase na exposição crônica a 50 mg.kg-1 de MnCl2 via 

intraperitoneal por 7 dias, e seu efeito revertido através de um antioxidante e quelante 

conhecido, o que confirma a causa sendo pelo Mn e disfunção do sistema antioxidante. Em 

contrapartida, outros artigos apresentaram diminuição da atividade desta enzima na exposição 

ao Mn (ZHANG et al., 2001; LU et al., 2014; OKADA et al.; 2016). Babadi et al. (2014) 

realizaram um experimento com exposição a 2 mg.kg-1 de MnCl2 via intraperitoneal com 

diferentes tempos de exposição e mensuraram no cérebro total a atividade da AChE, a qual 

consiste mais de 90% das colinesterases do cérebro. Na exposição durante 15 dias houve 

diminuição da AChE, porém, com 30, 45 e 60 dias de exposição ocorreu um aumento da 

atividade, chegando a 5,5 vezes maior em 60 dias. Desta forma, é possível observar que a 
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colinesterase é um alvo do Mn no SNC, onde ele pode diminuir a atividade enzimática e, em 

seguida, aumentar, contribuindo até mesmo para o estresse oxidativo neuronal. Uma das 

explicações para esse aumento é que o metal pode se conjugar aos receptores de ACh, 

aumentando a quantidade do neurotransmissor na fenda sináptica, o que aumentará a 

colinesterase (BAINY et al., 2006). 

Os camundongos expostos à maior dose de Mn utilizada no experimento, 1,3 mg.kg-

1.dia-1, apresentaram problemas cognitivos de memória e ansiedade, diferente distribuição no 

metal, alteração na atividade da colinesterase e diminuição da GST em algumas regiões do 

cérebro. É importante ressaltar que esta dose, quando extrapolada para humano significa 0,17 

mg.kg-1.dia-1, ou seja, para um adulto de 70 kg a exposição seria de 11,9 mg/dia e para uma 

criança de um ano de 9 kg seria 1,53 mg/dia, sendo que os valores de referência indicados 

para adultos e crianças de um a três anos pela WHO (2003) e ANVISA (2005) é de 2,3 e 1,2 

mg/dia, respectivamente. O valor de 11,9 mg para adultos se encontra acima do limite, 

entretanto, é citado que o consumo de Mn pode variar de 0,7 até 10,9 mg/dia em adultos, 

sendo que os maiores valores são em dietas vegetarianas (WHO, 2011). Para crianças o valor 

de 1,2 mg/dia está muito próximo a exposição realizada neste trabalho, representando 1,53 

mg/dia em humanos, o que levanta uma preocupação frente aos valores de referência já 

estabelecidos pelas agências nacionais e internacionais que regulamentam a ingestão diária 

dessas substâncias.  

A dose de 0,13 mg.kg-1.dia-1 não ocasionou problemas cognitivos, entretanto 

apresentou aumento de células neuronais e alteração na atividade da colinesterase no corpo 

estriado. Essas regiões são essenciais para relacionamento social, memória, aprendizado, 

flexibilidade mental, controle emocional e de personalidade, como já citado anteriormente 

(BÁEZ-MENDOZA; SCHULTZ, 2013; REN et al., 2016; SONG et al., 2016; WESTPHAL 

et al., 2016; GOEL et al., 2017; MIGUEL et al., 2017). Essa dose representa para humano 

0,017 mg.kg-1.dia-1, ou seja, para um adulto de 70kg a exposição seria de 1,19 mg.kg-1 e para 

uma criança de um ano de 9 kg seria 0,15 mg.kg-1, valor muito inferior ao permitido e que já 

representa alguma diferença biológica.  

É importante citar que alguns trabalhos trazem a deficiência ao Mn como algo crítico 

para comportamentos cognitivos. BHANG et al. (2013) analisaram 1089 crianças entre 8 e 11 

anos de cinco regiões diferentes da Coréia do Sul e encontraram que as maiores concentrações 

de Mn no sangue (>21,453 μg/L) estavam associadas a menores escores de pensamento, 

leitura, cálculo e aprendizagem. Em contraste, observou que o Mn em concentrações 

inferiores (<8,154 μg/L) em crianças está associado a menores pontuações no teste Stroop de 
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cores e palavras, o que sugere que tanto o excesso quanto a deficiência de Mn podem causar 

efeitos nocivos nas crianças.  

Trabalhos que utilizam doses reais de exposição diária, como o presente estudo, são 

escassos, grande parte utiliza doses muito acima do que qualquer animal se encontra exposto. 

Além disso, não há trabalhos que realizam a exposição ao Mn em tantos estágios de 

desenvolvimento, que incluem a janela de exposição dos pais previamente expostos, a 

gestação, a lactação até seu desenvolvimento adulto, considerada uma exposição crônica e 

real para extrapolação (OGA, 2003). Muitos utilizam somente adultos ou então incluem 

poucos dias do desenvolvimento, não alcançando janelas de desenvolvimento cognitivo 

importantes, o que torna o estudo em partes limitado para visualização dos efeitos cognitivos 

mais leves nas doses baixas. 

Visto os resultados de cada uma das regiões analisadas, o hipocampo não apresentou 

diminuição com diferença estatística tanto na quantificação neuronal quanto na química. As 

análises comportamentais poderiam ser relacionadas, já que essa região juntamente com 

regiões corticais formam o assoalho de corno temporal do ventrículo lateral e são estruturas 

responsáveis pela formação da memória de experiências diárias (KANDEL et al., 2014). 

Nesta região houve aumento da atividade da colinesterase nos grupos 0,013, 0,13 e 1,3 EP, 

contudo sem modificação no sistema antioxidante, o qual provocaria danos nas células. Em 

contrapartida, alguns trabalhos mostram danos no hipocampo após exposição ao Mn 

(DAOUST et al., 2014; KIKUCHIHARA et al., 2015; LIANG et al., 2015), entretanto, essa 

exposição ocorre através de altas doses de Mn.  

No hipotálamo houve aumento da concentração do Mn, o que pode ter provocado o 

aumento na atividade da colinesterase no grupo 1,3 EP comparado com o controle. O 

hipotálamo tem como principal função a homeostasia, mas também está relacionado a quadros 

de estresse e depressão através da alteração bioquímica na atividade persistente de eixo 

hipotálamo-hipófise-suprarrenal (KANDEL et al., 2014). Desta forma, o aumento de 

ansiedade encontrado no presente estudo pode relacionar o acumulo do Mn e disfunção na 

colinesterase. 

Com relação ao corpo estriado não houve diferença nas quantificações neuronais, 

entretanto houve diminuição da concentração do Mn, que provavelmente esteja ocorrendo por 

modificação de transportadores de membrana e provocando o aumento na atividade da 

colinesterase e diminuição da atividade de GST no grupo 1,3 EP. O aumento do estresse 

oxidativo pode estar causando as alterações relacionadas a memória, fato ligado a esta região 

cerebral, bem como déficits de relacionamento social, aprendizado e memória podem ser 
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interpretados e relacionados ao Mn (BÁEZ-MENDOZA; SCHULTZ, 2013; REN et al., 2016; 

SONG et al., 2016). 

No córtex pré-frontal o grupo 1,3 EP apresentou atividade da GST reduzida, 

representando um possível aumento de estresse oxidativo. Além disso, a colinesterase 

apresentou-se aumentada nos grupos 1,3 NEP e 0,013 EP. O córtex pré-frontal é essencial 

para memória, aprendizado, flexibilidade mental, controle emocional e de personalidade 

(WESTPHAL et al., 2016; GOEL et al., 2017; MIGUEL et al., 2017), e as alterações 

encontradas relacionam o estresse oxidativo com os achados comportamentais no grupo 1,3 

EP. 

Outras alterações biológicas podem ser encontradas em indivíduos com déficits 

cognitivos causados pela exposição ao Mn, a maioria com doses mais elevadas. Essas 

alterações são relacionadas a inflamação, metabolismo energético e células da glia 

(BOUABID et al., 2016; GAWLIK et al., 2017). Nenhuma dessas análises foram realizadas 

neste estudo, entretanto poderiam explicar melhor as causas das alterações encontradas. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo conclui que: 

 Houve indícios de variação na distribuição do Mn no cérebro, porém sem 

bioacumulação. O grupo de 1,3 EP mostrou aumento da concentração no hipotálamo e 

redução no corpo estriado. 

 O Mn tem potencial neurotóxico causando déficits de memória de curto prazo e 

possível aumento de ansiedade, evidenciados pelos testes de reconhecimento de objetos e 

campo aberto no grupo 1,3 EP. 

 O Mn não reduziu o número de células neuronais em nenhuma das regiões cerebrais 

estudadas, ao contrário, aumentou na região de CA1 do hipocampo no grupo 0,13 EP. 

 O Mn causa redução da atividade da GST e aumento da atividade da colinesterase, 

mesmo em baixas doses de exposição, em diferentes regiões do cérebro. 

 As regiões do hipotálamo, corpo estriado e córtex pré-frontal são afetadas pela 

exposição crônica ao Mn de diferentes formas, na dose de 1,3 mg.kg-1.dia-1. Essas regiões 

estão intimamente ligadas às alterações comportamentais encontradas neste trabalho e às 

relacionadas na literatura. 

 Em geral, os dados mostram que o Mn, mesmo quando exposto a baixas doses, 

apresenta um potencial neurotóxico em camundongos, acarretando déficits cognitivos, 
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diferente distribuição no cérebro e alterações das enzimas GST e colinesterase em exposição 

crônica, via parental e direta. 

 Mais estudos devem ser realizados para uma melhor compreensão das alterações 

biológicas que causam os problemas cognitivos na exposição crônica pré e pós-natal ao Mn. 
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