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RESUMO 

 

O tributilestanho (TBT) é um composto organometálico derivado do estanho, que tem 

sido amplamente utilizado como biocida na formulação de tintas náuticas, com a 

finalidade de inibir a incrustação e o crescimento de organismos aquáticos em estruturas 

submersas na coluna d’água. Embora seja um composto altamente efetivo e econômico, 

o TBT possui um custo ambiental elevado devido à persistência ambiental e a toxicidade 

a organismos não-alvos. A principal via de exposição humana a esse poluente é através 

do consumo de peixes ou frutos do mar contaminados. Devido a sua lipossolubilidade, o 

TBT consegue atravessar a barreira hematoencefálica e produzir efeitos neurotóxicos, 

como o aumento do estresse oxidativo, alterações dos níveis de neurotransmissores e 

mudanças comportamentais. No entanto, há poucas informações sobre os efeitos do TBT 

no comportamento emocional de mamíferos. Neste contexto, o presente estudo teve por 

objetivo investigar os efeitos da exposição subcrônica de TBT (solução veículo, 20 ou 

600 ng/g; v.o.; N/grupo = 10), durante 30 dias consecutivos em ratos Wistar machos 

adolescentes do dia pós-natal (DPN) 28 ao 57, na modulação de respostas 

comportamentais relacionadas à ansiedade e depressão através dos testes do Labirinto em 

Cruz Elevado (LCE) e do Splash, respectivamente. A fase da adolescência é considerada 

um período em que ocorre uma maior vulnerabilidade para a expressão destes fenótipos. 

O ganho de peso corporal e a atividade locomotora no LCE também foram avaliados. No 

DPN 58 e 59, os ratos foram submetidos aos testes do LCE e Splash, respectivamente. Os 

resultados mostraram que a exposição subcrônica ao TBT não afetou os parâmetros 

clássicos analisados no LCE (número de entradas nos braços abertos e fechados, tempo 

despendido nestes braços, número total de entradas nos dois braços) nem as frequências 

das medidas etológicas (autolimpeza facial e mergulho da cabeça). No entanto, aumentou 

a frequência de levantamentos no LCE na concentração de 20 ng/g desse composto. No 

teste do Splash, cujos parâmetros observados foram latência para o início do 

comportamento de autolimpeza após os borrifos de uma solução de 10 % de sacarose no 

dorso do animal e o tempo despendido neste comportamento, os ratos expostos a ambas 

as concentrações de TBT apresentaram uma redução na duração da autolimpeza sem 

afetar a latência para iniciar este comportamento. Conjuntamente, esses resultados 

indicam que a exposição prolongada de ratos ao TBT, na concentração de 20 ng/g induziu 

comportamento ansiolítico e comportamento do tipo depressivo nas concentrações de 20 

e 600 ng/g. Diferentes mecanismos biológicos combinam-se com o período da 

adolescência aumentando a vulnerabilidade para a expressão desses fenótipos. A 

atividade locomotora e o ganho de peso corporal também não foram afetados.  
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ABSTRACT 

 

Tributyltin (TBT) is an organometallic compound derived from tin, which has been 

widely used as a biocide in the formulation of antifouling paints in order to inhibit fouling 

and the growth of aquatic organisms in structures submerged in the water column. 

Although it is a highly effective and economical compound, TBT has a high 

environmental cost due to its environmental persistence and toxicity to non-target 

organisms. The main route of human exposure to this pollutant is through the 

consumption of contaminated fishes or seafoods. Due to its liposolubility, TBT is able to 

cross the blood-brain barrier and produce neurotoxic effects, such as increased oxidative 

stress, changes in neurotransmitter levels and behavior. However, there is a little 

information about the effects of TBT on mammalian emotional behavior. In this context, 

the present study aimed to investigate the effects of subchronic exposure to TBT (vehicle 

solution, 20 or 600 ng/g; V.O.; N/group = 10) for 30 consecutive days in adolescent male 

Wistar rats from the postnatal day (PND) 28 to 57 in the modulation of behavioral 

responses related to anxiety and depression through the Elevated Plus Maze (EPM) and 

Splash tests, respectively. The adolescence phase is considered a period in which there is 

a greater vulnerability for the expression of these phenotypes. Body weight gain and 

locomotor activity were also evaluated. On DPN 58 and 59, the rats were submitted to 

the EPM and Splash tests, respectively. The results showed that subchronic exposure to 

TBT did not affect the classical parameters analyzed in the EPM (number of entries in 

the open and closed arms, time spent in these arms, total number of entries in both arms) 

nor the frequencies of ethological measurements (facial self-grooming and head-dipping). 

However, it increased the frequency of rearings in the EPM at the concentration of 20 

ng/g of the compound. In the Splash test, which parameters observed were latency to start 

the self-grooming behavior after spraying a 10% sucrose solution on the animal's dorsal 

coat and the time spent in this behavior, rats exposed to both concentrations of TBT 

showed a reduction in self-grooming duration without affecting the latency to initiate this 

behavior. Taking Together, these results indicate that prolonged exposure of rats to TBT 

at a concentration of 20 ng/g induced anxiolytic-like behavior and depressive-like 

behavior at concentrations of 20 and 600 ng/g. These different biological mechanisms 

combine with the period of adolescence, increasing the vulnerability to the expression of 

these phenotypes. Locomotor activity and body weight gain were also not affected. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: TBT, environmental pollution, anxiety, depression, neurotoxicity, rats 
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1. Introdução 

1.1. O tributilestanho: aspectos gerais 

 

O tributilestanho (TBT) pertence a uma ampla classe de substâncias químicas 

derivadas do estanho conhecidas como compostos organoestânicos (OEs). Essas 

substâncias possuem fórmula geral RnSn-X 4-n, onde o R é um radical alquila (radical 

orgânico univalente formado a partir da remoção de um átomo de hidrogênio de um 

alcano) ou arila (radical orgânico derivado de um anel aromático) e o X é uma espécie 

aniônica ou outro radical ligado covalentemente através de um heteroátomo, n = 1, 2, 3 

ou 4 (Antizar-Ladislao, 2008; Moss et al. 1995; Tomza-Marciniak et al. 2019). Os 

compostos que apresentam radicais alquilas tendem a ser mais tóxicos do que os que 

possuem radicais arilas, e os triorganossubstituídos são em geral mais tóxicos do que 

outros organoestânicos (Dubey & Roy, 2003). 

 No ambiente aquático, o TBT frequentemente se encontra ligado a um radical 

aniônico, sendo as formas cloradas (TBTCl) as mais comuns (Figura 1). O TBT possui 

três radicais alquilas do tipo butil (4C) ligados covalentemente a uma molécula de 

estanho. A sua toxicidade está normalmente relacionada à presença desses radicais 

(Dubey & Roy, 2003). O radical alquila butil confere propriedades bactericidas e 

fungicidas ao estanho e a toxicidade geral dos alquilestanhos diminui junto com o número 

desses radicais: tributilestanho > dibutilestanho > monobutilestanho > dióxido de estanho 

(Alzieu, 2000). 
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Figura 1. Estrutura química do cloreto de tributilestanho. O TBT possui três radicais alquilas do 

tipo butil (4C) ligados covalentemente por ligações simples ao estanho (Sn). O ânion nessa 

molécula é o cloreto (Cl-). Fonte: NCBI, 2021 

 

O TBT tem sido utilizado como moluscicida, biocida anti-incrustante em 

embarcações e redes de pesca, conservante de madeira, biocida antimicrobiano em 

alvenarias, desinfetantes, biocidas em sistemas e torres de resfriamento de centrais 

elétricas, fábricas de papel e celulose, cervejarias, curtumes e fábricas têxteis  (OMS, 

1990). A principal aplicação comercial do TBT tem sido através de biocidas para tintas 

náuticas, sendo essa, a principal forma pelo qual o composto é introduzido no ambiente 

(Alzieu, 2000). Inicialmente, o TBT foi utilizado em tintas de associação livre levando a 

elevadas taxas de lixiviação seguidas de uma rápida perda de efetividade. Posteriormente, 

houve o desenvolvimento de tintas de autopolimento. Nessas tintas, o TBT é ligado a um 

copolímero (como o metacrilato de TBT) sendo lentamente liberado da camada 

superficial da pintura para o meio ambiente a uma taxa constante. Isso permitiu que a 

proteção conferida pelo produto às superfícies pintadas permanecesse intactas por até 

cinco anos (Hallers-Tjabbes, 1997; Alzieu, 1998), aumentando significativamente o 

período entre as docagens para repintura (Price & Readman, 2013). 
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1.2. Histórico 

 

Em 1950, as propriedades biocidas dos compostos triorganoestânicos foram 

descobertas em Utrecht, nos Países Baixos (Van der Kerk & Luijten, 1956). Desde a 

década de 1960, o TBT tem sido utilizado como biocida em tintas náuticas. No seu auge 

em 1980, o mercado global de tintas com TBT correspondia de 2.000 a 3.000 toneladas 

métricas por ano (Matthiessen, 2013). Essas tintas são aplicadas diretamente sobre as 

estruturas submersas na coluna d’água com a finalidade de inibir a bioincrustação 

marinha. Os organismos aderidos aos cascos aumentam o atrito com a água, o que pode 

afetar o desempenho operacional dessas estruturas ao aumentar o consumo de 

combustível, reduzir a velocidade e a manobrabilidade das embarcações (Gipperth, 2009; 

Hallers-Tjabbes, 1997). Portanto, as comunidades incrustantes geram prejuízos 

econômicos para a indústria naval. Sendo assim, o uso de sistemas anti -incrustantes, 

contendo TBT se mostrou efetivo e economicamente viável. Por outro lado, essa 

estratégia possui um impacto ambiental elevado, uma vez que, o biocida é lixiviado a 

partir dos revestimentos contaminando os ecossistemas aquáticos (Gipperth, 2009). 

A introdução do TBT no ambiente aquático produziu efeitos danosos sobre os 

ecossistemas límnicos e marinhos, devido a sua persistência ambiental e toxicidade sobre 

organismos aquáticos não-alvos. Em 1975, a produção de ostras da espécie Crassostrea 

gigas foi significantemente reduzida na Baía de Arcachon na França, devido a falha 

reprodutiva e anomalias na calcificação das conchas dos organismos adultos (Alzieu, 

2000). Um outro efeito deletério conhecido é o imposex em gastrópodes marinhos. Nesse 

fenômeno, o TBT atua como desregulador endócrino, bioacumulando em gastrópodes e 

competindo com andrógenos pelo sítio ativo da enzima citocromo P450 aromatase que 

medeia à aromatização de hormônios androgênicos em estrógenos. Assim, a competição 
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eleva os níveis de hormônios andrógenos que resulta no desenvolvimento e sobreposição 

de estruturas masculinas (como pênis, canal deferente e tecidos prostáticos) em fêmeas 

de gastrópodes marinhos (Bettin et al. 1996; Matthiessen & Gibbs, 1998). Assim, o 

imposex é um importante biomarcador no monitoramento da poluição por TBT em 

regiões marinhas (Sousa et al. 2009). 

Os efeitos deletérios sobre as populações aquáticas levaram a formulação das 

primeiras restrições ao uso de tintas à base de TBT. Em 1982, a França foi o primeiro país 

a proibir o uso de tintas contendo TBT para barcos menores de 25 m, sendo 

posteriormente seguida pelo Reino Unido (1987), EUA (1988), Austrália (1988) e Canadá 

(1989) (Alzieu, 1998). No entanto, novos monitoramentos mostraram que o banimento 

parcial não foi efetivo em diminuir os níveis ambientais desse poluente, sendo necessário 

medidas mais amplas para proteger o ambiente aquático (Sousa et al. 2014). Em 2001, a 

Organização Marítima Internacional (OMI) aprovou a Convenção Internacional sobre o 

Controle de Sistemas Anti-incrustantes Danosos em Navios, banindo o uso de tintas à 

base de TBT, com proibição total em âmbito global, entrando em vigor em setembro de 

2008 (OMI, 2008). Essa convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional do Brasil 

através do decreto legislativo nº 797/2010 e promulgada pela Presidência da República 

através do decreto nº 8345/2014 (Brasil, 2010; 2014). Anteriormente, a Marinha do Brasil 

tinha implementado a portaria nº 76/ DPC de 30 de julho de 2007, que aprovou normas 

para o controle de sistemas anti-incrustantes danosos em embarcações nacionais e 

internacionais que necessitassem de pintura em território nacional (Brasil, 2007).  

Na costa brasileira, o número de gastrópodes fêmeas imposexadas e concentrações 

relevantes de TBT com entrada recente nos sedimentos tem sido frequentemente 

observado em áreas portuárias ou sob suas influências, mesmo após o seu banimento 

(Maciel et al. 2018; Toste et al. 2011; Zeidan & Boehs, 2017). Além disso, o uso 
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doméstico ilegal em países signatários da Convenção Internacional da OMI e o uso de 

TBT por embarcações de países não-signatários desta Convenção contribuem para a 

entrada recente desse poluente nos ecossistemas aquáticos (Antizar-Ladislao, 2008). Os 

efeitos prejudiciais à saúde humana relacionados à exposição ao TBT, devido a sua 

toxicidade, ocorrem principalmente pelo consumo de alimentos, como frutos do mar, 

peixes e culturas agrícolas contaminadas, além da exposição ocupacional (Antizar-

Ladislao, 2008; Cardwell et al. 1999; Keithly et al. 1999). A exposição diária ao TBT 

pode ser ainda maior para as populações que habitam regiões costeiras, uma vez que a 

ingestão diária tolerável pode ser extrapolada. Além disso, a contaminação por esse 

composto é uma questão ambiental que está longe de ser resolvida nas regiões costeiras 

da América do Sul (Mattos et al. 2017). 

 

1.3. Bioacumulação, biomagnificação e toxicidade 

 

As propriedades lipofílicas do TBT e seu coeficiente de partição octanol-água 

moderadamente alto (log Kow = 3,54 para a água do mar) contribuem para a sua 

bioacumulação em organismos vivos (OMS, 1990). Ao bioacumular, o TBT pode ser 

transferido via cadeia trófica, alcançando cargas corporais elevadas em organismos que 

estão no topo da cadeia alimentar, fenômeno conhecido como biomagnificação (Si  et al. 

2011). Os peixes e crustáceos são capazes de biotransformar enzimaticamente o TBT em 

formas mais facilmente excretáveis (como o hidroxidibutilestanho e, posteriormente, di e 

monobutilestanho). No entanto, a exposição a altas concentrações em áreas extremamente 

contaminadas pode inibir a detoxificação para o TBT e outros compostos poliaromáticos. 

Além disso, a ausência de um sistema de detoxificação dependente do citocromo P450 
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explica a maior capacidade de moluscos conseguirem bioacumular esse contaminante 

(Alzieu, 1998; 2000). 

A absorção do TBT ocorre no intestino em um percentual que pode variar de 20 a 50 

% (dependendo do veículo utilizado para a sua diluição) ou através da pele (10%). Após 

a absorção, os principais órgãos onde o TBT se bioacumula são o fígado e os rins (OMS, 

1990). Em predadores marinhos pertencentes a níveis tróficos elevados como tubarões, 

golfinhos e atuns, a bioacumulação ocorre em níveis significativos no fígado e rins,  

possivelmente devido à presença de moléculas metaloligantes como a glutationa (Kannan 

et al. 1996). Mitra et al. (2013a) demonstraram um padrão de bioacumulação similar para 

roedores. Nesse estudo ratos Wistar machos expostos a 1000 e 5000 ng/g durante 30 dias 

consecutivos apresentaram quantidades significativas de TBT no fígado, seguido pelo 

rim, soro e pulmões, respectivamente. Além disso, a perda de TBT entre os tecidos são 

variáveis, embora a meia-vida biológica desse composto em mamíferos seja de 23 a 30 

dias (OMS, 1990). 

Em relação a sua toxicidade em roedores, esse poluente é tóxico, com dose letal 

mediana (DL50), variando de acordo com o peso corporal de 94 000 a 234 000 ng/g em 

ratos e de 40 000 a 230 000 ng/g em camundongos. A variação da toxicidade aguda vem 

do componente aniônico do sal de TBT. Este composto apresenta potencial letal maior 

quando administrado por via parenteral, em comparação a via oral, possivelmente devido 

à absorção parcial do composto pelo intestino (OMS, 1990). 

 

1.4. Efeitos neurotóxicos 
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O TBT consegue atravessar a barreira hematoencefálica e acumular-se no tecido 

nervoso de animais (Hara et al. 1994; Mitra et al. 2013b). Em peixes, esse composto pode 

alcançar o sistema nervoso através do transporte axoplasmático, como descrito por 

Rouleau et al. (2003). No sistema nervoso central (SNC), estudos mostram que o TBT é 

capaz de diminuir o peso médio encefálico sem afetar o ganho de peso corporal, inibir os 

indicadores de sinaptogênese e mielinogênese (O’Callaghan & Miller, 1988), aumentar 

os níveis de moléculas pró-inflamatórias, induzir estresse oxidativo, morte celular por 

apoptose e necrose (Dong et al. 2006; Ferreira et al. 2013; Mizuhashi et al. 2000), 

indicando que ele age principalmente sobre o tecido nervoso gerando efeitos 

neurotóxicos. 

Adicionalmente, o TBT pode modificar os níveis de diversos neurotransmissores 

(Elsabbagh et al. 2002; Kishimoto et al. 2001; Nakayama et al. 2007; Yu et al. 2013). 

Segundo Kishimoto et al. (2001), uma concentração ambiental de TBT (30 - 100 nM) 

facilitou a neurotransmissão GABAérgica em neurônios hipotalâmicos de ratos. Em outro 

estudo, Elsabbagh et al. (2002) demonstraram que duas doses agudas de óxido de 

tributilestanho (37.500 e 75.000 ng/g) diminuíram os níveis de serotonina (5-HT ou 5-

hidroxitriptamina), dopamina (DA) e norepinefrina no SNC de ratos. Tsunoda et al. 

(2004) relataram que o tratamento subcrônico com 125.000 ng/g de TBT aumentou a 

razão do ácido homovanílico (metabólito da DA)/DA, afetando a neurotransmissão 

dopaminérgica no mesencéfalo de camundongos BALB/c machos. Conjuntamente, os 

efeitos neurotóxicos induzidos pelo TBT podem eliciar mudanças no repertório 

comportamental em roedores (Asakawa et al. 2010; Ema et al. 1991; Ikeuchi et al. 2012). 

 

2. Efeitos comportamentais 
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Estudos mostram que a exposição de roedores ao TBT, em diferentes 

concentrações, pode alterar os comportamentos motor e cognitivo. Neste contexto, o 

estudo de Asakawa et al. (2010) demonstrou que a exposição de ratos Wistar fêmeas ao 

TBT (125.000 ng/g), durante o periodo gestacional, na amamentação e/ou na ingestão de 

ração após o desmame, reduziu a atividade locomotora e o comportamento exploratório 

de seus filhotes quando testados após o desmame (com 15 semanas de idade) no teste do 

campo aberto. Esse efeito foi mais expressivo nestes animais, em comparação com 

aqueles expostos ao TBT através da dieta sólida. Gardlund et al. (1991) mostraram que a 

administração pré-natal de TBT (1.000 ou 5.000 ng/g) em ratas Sprague-Dawley prenhes, 

em um período compreendido entre o sexto e o vigésimo dia gestacional, induziu 

hiperatividade motora, prejuízo na aprendizagem espacial e uma potencialização na 

hiperatividade motora induzida por anfetamina na prole quando testado na fase adulta. 

Ema et al. (1991) demonstraram que a exposição aguda ao TBT (6.300; 12.500; 25.000 

ou 50.000 ng/g), reduziu, de forma dose-dependente, a atividade motora e as respostas de 

aversão a choques em ratos Wistar machos. 

No entanto, há poucas informações sobre os possíveis efeitos da exposição desse 

contaminante sobre o comportamento emocional. Um dos poucos trabalhos, neste 

sentido, é o de Ohtaki et al. (2007), que mostraram efeito do tipo ansiogênico em 

camundongos C57BL/6, machos e fêmeas, expostos ao TBT (200.000 ng/g), através de 

uma redução da atividade locomotora e um aumento nas respostas autonômicas 

associadas ao medo no teste do campo aberto. O estudo de Tu et al. (2020) também 

demonstraram um efeito ansiogênico em peixes-zebras expostos a 100 ng/L ou 500 ng/L 

de TBT, durante 28 dias, no teste do mergulho em tanque novo (similar ao LCE para 

ratos), através do aumento no tempo gasto na metade inferior do tanque (área menos 

ansiogênica do aparato), tempo despendido para retornar à metade superior do tanque e a 
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duração do comportamento de freezing (imobilidade, traduzido do inglês - um parâmetro 

de ansiedade e medo). Segundo esses autores, o comportamento do tipo ansioso foi 

causado pela inibição de genes relacionados à DA, 5-HT e ao GABA (ácido gama-

aminobutírico na sigla em inglês), além do aumento do cortisol plasmático nos animais 

expostos. 

 

3. Transtornos mentais na adolescência 

 

A etiologia dos transtornos mentais ainda não é completamente conhecida, mas 

há um consenso de que tenha origem multifatorial onde os fatores genéticos, ambientais, 

as alterações estruturais cerebrais, do neurodesenvolvimento e neuroquímicas parecem 

estar associadas a um aumento no risco para desenvolvê-las (Martin et al. 2009). Os 

fatores ambientais interagem com a vulnerabilidade genética dos indivíduos, favorecendo 

o surgimento de uma psicopatologia (Chand & Marwaha, 2020; Martin et al. 2009).  

Durante a adolescência, alterações hormonais, comportamentais, cognitivas e 

emocionais estão relacionadas a mudanças funcionais e morfológicas em áreas cerebrais 

associadas à fisiopatologia de diversos transtornos mentais (Miguel-Hidalgo, 2013). Em 

muitas psicopatologias é nessa fase que costumam aparecer os primeiros sintomas, com 

50% dos casos surgindo até os 14 anos de idade (Kessler et al. 2005). Nesse período, 

ocorrem diferentes processos de crescimento e modelagem neural em diversas áreas do 

córtex frontal e regiões subcorticais (Miguel-Hidalgo, 2013). Dessa forma, a exposição a 

fatores ambientais, somada aos efeitos da expressão gênica, pode gerar circuitos neurais 

disfuncionais, predispondo ao surgimento de transtornos mentais, podendo ter efeitos 

duradouros e persistentes na fase adulta (Miguel-Hidalgo, 2013). 
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A ansiedade e a depressão são transtornos mentais que apresentam uma alta 

prevalência na população mundial. Os transtornos de ansiedade compreendem várias 

condições clínicas que evoluem de forma diferente e exigem tratamentos específicos. 

Entre eles, destacam-se: transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobias 

específicas, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo e estresse pós-traumático. 

Estes transtornos afetam cerca de 264 milhões de pessoas ao redor do mundo e mais de 

18 milhões de pessoas (9,3%) só no Brasil, o que faz desse país o que possui o maior 

número de indivíduos com transtornos de ansiedade proporcionalmente (OMS, 2017). 

Os transtornos de ansiedade incluem aqueles que compartilham características 

de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. O medo é 

uma resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a 

antecipação de uma ameaça futura. Esses dois estados se sobrepõem, mas também se 

diferenciam com o medo sendo, com mais frequência, associado a períodos de 

excitabilidade autonômica aumentada, necessária para as respostas de luta ou fuga, 

pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga. A ansiedade sendo mais 

frequentemente associada à tensão muscular e à vigilância em preparação para o perigo 

futuro e comportamentos de cautela ou esquiva (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais - 5° edição; DSM - 5, na sigla em inglês). 

Os principais neurotransmissores relacionados aos transtornos de ansiedade são 

a 5-HT, a noradrenalina e o GABA, sendo assim, os principais medicamentos que 

auxiliam no tratamento da ansiedade estão relacionados com a modulação desses três 

sistemas de neurotransmissores (Rector et al. 2008). Em relação à neuroanatomia, a 

amígdala, estrutura do sistema límbico envolvida no processamento emocional, 

desempenha papel importante na modulação do medo e da ansiedade. Pacientes ansiosos 

apresentam uma resposta elevada nesta estrutura frente a pistas que geram ansiedade. 
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Além disso, a amígdala e outras estruturas do sistema límbico estão conectados ao córtex 

pré-frontal e a ativação anormal dessas estruturas pode ser revertida por tratamento 

psicológico e farmacológico (Chand & Marwaha, 2020).  

O transtorno depressivo maior representa a condição clássica do grupo dos 

transtornos depressivos. É um distúrbio do humor complexo e de percurso crônico 

caracterizado por sintomas como: humor deprimido, anedonia, sentimento de culpa e 

inutilidade, distúrbios do sono e do apetite, cansaço, dificuldade de concentração e baixa 

energia (NIH, 2021). Esse transtorno acomete cerca de 322 milhões de pessoas ao redor 

do mundo e mais de 11 milhões de pessoas (5,8% da população) no Brasil (OMS, 2017). 

Embora tenha uma alta prevalência na população, os mecanismos fisiopatológicos deste 

transtorno ainda são pouco compreendidos (OMS, 2017). 

Diferentes mecanismos neurais são propostos para explicar a fisiopatologia da 

depressão como: o aumento do estresse oxidativo no SNC (Bhatt et al. 2020), a 

neuroinflamação (Rhie et al. 2020), e a hiperatividade do eixo hipotálamo-pituitária-

adrenal (HPA) (Varghese & Brown, 2001). No entanto, a hipótese clássica é conhecida 

como hipótese monoaminérgica da depressão. Segundo essa hipótese, haveria uma 

diminuição nas concentrações de monoaminas na fenda sináptica, notadamente 5-HT, DA 

e norepinefrina, cujo papel estaria relacionado com a regulação do humor, do 

processamento de recompensa, sono, cognição e outras funções (Hasler, 2010; Quevedo 

& Izquierdo, 2020). 

 

3.1. Testes comportamentais 
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Os testes comportamentais são amplamente utilizados para avaliação da 

neurotoxicidade de poluentes ambientais em roedores (Asakawa et al. 2010; Ema et al. 

1991; Gardlund et al. 1991). As mudanças comportamentais detectadas em modelos 

experimentais podem refletir alterações bioquímicas e fisiológicas nos organismos 

induzidas pela exposição a substâncias químicas (Peakall, 1996). Além disso, essas 

abordagens são úteis para a avaliação dos mecanismos fisiopatológicos subjacentes aos 

transtornos, contribuindo para a seleção de novos fármacos com potencial terapêutico 

durante a fase de investigação pré-clínica (Belovicova et al. 2017). Nesse sentido, 

diferentes testes são utilizados para avaliar o comportamento emocional do tipo ansioso 

e depressivo em roedores. Entre os testes que avaliam os comportamentos relacionados à 

ansiedade destacam-se: labirinto em cruz elevado (LCE), campo aberto e a caixa claro-

escuro. Em relação aos testes que avaliam componentes do comportamento depressivo, 

destacam-se: nado forçado, suspensão da cauda, preferência por sacarose e o teste do 

splash (TS) (Belovicova et al. 2017; Planchez et al. 2019). 

Nesse estudo, investigamos componentes do comportamento emocional, 

relacionados à ansiedade e à depressão, através dos testes do LCE e TS, respectivamente. 

 

3.1.1. Validação do Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 

 

O LCE é um dos testes mais utilizados em laboratórios de pesquisa experimental 

para a avaliação de comportamentos associados à ansiedade em roedores (Quevedo & 

Izquierdo, 2020). Baseia-se nos estudos de Montgomery (1955) com o labirinto elevado 

em Y com braços abertos e fechados, onde foi demonstrado que os roedores preferiam 

sistematicamente os braços fechados aos abertos, sugerindo que a exposição a estímulos 

novos provocava tanto um impulso à exploração quanto um estado de medo, gerando 
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conflito. O principal teste baseado neste princípio é o teste do LCE. Ele foi desenvolvido 

originalmente por Handley & Mithani (1984) e validado farmacológica, fisiológica e 

comportamentalmente por Pellow et al. (1985). 

 Composto por dois braços fechados por paredes laterais e dois abertos, 

perpendiculares entre si e elevados em relação ao solo, o LCE induz ao conflito entre a 

tendência inata de explorar ambientes novos e o medo da altura, luminosidade e do espaço 

aberto. Assim, animais colocados neste aparato têm tendência a evitar os braços abertos, 

permanecendo mais tempo nos fechados. Dessa forma, os parâmetros de ansiedade 

avaliados no LCE são: (i) número de entradas nos braços abertos pelo número total de 

entradas; (ii) tempo despendido nos braços abertos pelo tempo total do teste, geralmente, 

estabelecido em 5 min.  Desse modo, fármacos ansiolíticos aumentam o número de 

entradas e o tempo de permanência nos braços abertos, enquanto os ansiogênicos 

produzem efeito contrário. É sabido que o LCE é um modelo de ansiedade baseado na 

baixa atividade exploratória espontânea do animal nos braços abertos e elevados do 

aparelho. Em função de alterações da atividade motora também influenciarem o 

comportamento exploratório no LCE, o número total de entradas nos braços (abertos + 

fechados) são usados para refletir a atividade locomotora do animal (Pellow et al. 1985). 

Adicionalmente, o uso de medidas comportamentais etológicas, tais como - 

esticamento, mergulho da cabeça, levantamento, autolimpeza, espreitamento e 

imobilidade - além das medidas tradicionais de espaço e tempo, parecem aumentar a 

sensibilidade do labirinto como modelo animal de ansiedade (Espejo, 1997; Estanislau, 

2012; Rodgers & Cole, 1993; Silva & Brandão, 2000). 

A facilidade do uso do LCE consiste no fato de que não necessita de 

condicionamento, privação de água ou comida. Desse modo, ele é caracterizado como 

modelo etologicamente fundamentado. 
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3.1.2. Validação do Teste do Splash (TS) 

 

O teste inicial foi adaptado de Yalcin et al. (2005). O TS consiste em um modelo 

pré-clínico de depressão que se baseia na avaliação do comportamento de autolimpeza 

(grooming em inglês) em roedores após a pulverização de uma solução de água com 

sacarose a 10% no dorso dos animais. A viscosidade desta solução suja a pelagem do 

dorso, fazendo com que os animais iniciem o comportamento de autolimpeza que inclui 

a limpeza do focinho/rosto, lavagem da cabeça (movimentos semicirculares no topo da 

cabeça e atrás das orelhas - autolimpeza facial), e a limpeza do pelo corporal (autolimpeza 

corporal) (Casarrubea et al. 2013, 2015; Kalueff & Tuohimaa, 2004).  

Os parâmetros analisados neste teste são: latência para o início da autolimpeza, 

considerado como índice de autocuidado, e o tempo despendido pelos animais na 

autolimpeza, considerado como índice de comportamento anedônico (Lieberknetch et al. 

2016). Segundo o dicionário de psicologia da Associação Americana de Psicologia, a 

anedonia é um dos dois sintomas que define um episódio depressivo maior e corresponde 

a perda da capacidade em sentir prazer nas experiências e atividades que anteriormente 

eram prazerosas. Essa mesma Associação define o autocuidado como um conjunto de 

atividades necessárias para o cuidado pessoal, realizadas por um indivíduo sem ajuda de 

terceiros (como comer, vestir-se e assear-se). O comportamento do tipo-depressivo é, 

portanto, caracterizado por uma latência aumentada para o início da autolimpeza (déficit 

no autocuidado) e uma redução na duração ou frequência deste comportamento, motivado 

pelo consumo do açúcar (anedonia) (D’Audiffret et al. 2010; Lieberknetch et a. 2016). 

Sendo assim, a hipótese deste trabalho é a de que os ratos expostos 

subcronicamente ao TBT apresentarão comportamentos emocionais do tipo ansioso e 
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depressivo nos modelos do LCE e TS, respectivamente, induzidos pela bioacumulação 

desse poluente no SNC. Adicionalmente, espera-se verificar uma diminuição na atividade 

locomotora e no ganho de peso corporal nestes animais.  

 

4. Justificativa 

 

 

A poluição é um tema bastante discutido, devido aos problemas de 

contaminação que atingem a atmosfera, solos, florestas, animais, rios e oceanos. A 

degradação ambiental é cada vez mais evidente, e a preocupação com os impactos no 

ambiente marinho também. Sabe-se que muitos poluentes lançados nos oceanos, como o 

tributilestanho, causam efeitos sobre a biodiversidade, com reflexos no ecossistema 

terrestre e na saúde humana. Por sua vez, a zona marinha tem grande relevância no 

fornecimento de alimentos consumidos no mundo e sobre a composição da 

biodiversidade, uma vez que a riqueza de espécies nos oceanos é enorme, embora ainda 

pouco investigada. Processos de bioacumulação e de biomagnificação levam o TBT, a ser 

maciçamente concentrado em tecidos de organismos aquáticos. Esse cenário é ainda mais 

preocupante, visto que o TBT é considerado altamente tóxico para uma grande variedade 

de espécies marinhas. 

Considerando os impactos ambientais negativos, o risco potencial à saúde 

humana, associado ao consumo de pescados contaminados pelo TBT, poucos estudos 

avaliaram os efeitos da exposição desse poluente, em concentrações ambientalmente 

relevantes. Adicionalmente, seus efeitos sobre o comportamento emocional durante a fase 

de adolescência são ainda largamente desconhecidos. Investigações dessa natureza são 

importantes, uma vez que é na adolescência que o sistema nervoso se mostra mais 
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vulnerável a exposições ambientais devido ao crescimento e modelagem neuronal. 

Modelos experimentais que mimetizam efeitos de poluentes em crianças e adolescentes 

são raros, embora fundamentais na elucidação dos possíveis riscos exclusivos a esse 

período de vida. Portanto, estudos adicionais são necessários para avaliar os riscos da 

exposição ao TBT durante esta fase do neurodesenvolvimento e o seu possível impacto 

na saúde das pessoas. 

 

5. Objetivo 

5.1. Objetivo geral 

 

Investigar os efeitos da exposição subcrônica ao TBT na modulação dos 

comportamentos emocionais relacionados à ansiedade e à depressão em ratos Wistar 

machos adolescentes. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

• Investigar o efeito da administração subcrônica de TBT, nas concentrações de 20 

e 600 ng/g, na mediação de respostas de ansiedade e atividade locomotora através 

do teste do LCE em ratos Wistar machos adolescentes; 

 

• Investigar o efeito da administração subcrônica de TBT, nas concentrações de 20 

e 600 ng/g, na mediação de respostas de depressão através do teste do Splash em 

ratos Wistar machos adolescentes. 
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6. Material e métodos 

6.1. Reagentes 

 

O cloreto de tributilestanho (TBTCl) foi obtido da Sigma-Aldrich (pureza = 

98,6%). O óleo de milho foi obtido de fontes comerciais locais. As soluções para os 

tratamentos foram feitas com o padrão analítico de TBTCl diluído previamente em óleo 

de milho. As concentrações do poluente foram ajustadas ao volume final de 1 ml/kg do 

peso corporal dos animais.  

 

6.2. Animais  

Foram utilizados 30 ratos Wistar machos, com 3 semanas de idade (DPN 21) e 

peso médio de 56,41 ± 13,64 g no início do experimento, provenientes do Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Biologia e Medicina da Universidade 

Federal de São Paulo (CEDEME/Unifesp). Os animais foram alocados em grupos de 4 

indivíduos por gaiola-viveiro com água e ração ad libitum. Eles foram mantidos no 

biotério sob um programa de iluminação artificial com ciclo claro-escuro de 12h/12h com 

início às 07 h e temperatura constante (23 ± 1° C). Após 7 dias de habituação às condições 

laboratoriais, os ratos foram submetidos a um protocolo de exposição ao TBTCl. Todos 

os experimentos foram realizados no ciclo claro do dia.  

Os protocolos experimentais foram desenvolvidos em concordância com os 

preceitos éticos de experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e com a aprovação da Comissão de Ética no Uso de 
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Animais da Universidade Federal de São Paulo (CEUA/Unifesp) sob o número 

4891080419. 

 

6.3. Linha temporal dos procedimentos  

 

 A Figura 2 representa a linha temporal de execução dos experimentos desde a 

chegada dos animais ao biotério até o dia da eutanásia. Do DPN 21-27, os animais ficaram 

em habituação no biotério. No DPN 28-57 (30 dias consecutivos), os ratos foram expostos 

ao TBT ou a solução veículo por gavagem. Esse período equivale à adolescência em ratos 

de acordo com Schneider, (2013). O ganho de peso foi registrado diariamente. No DPN 

58 e 59, os ratos foram submetidos aos testes comportamentais que medem aspectos do 

comportamento emocional: o LCE (ansiedade) e o teste do Splash (depressão). 

Imediatamente após este último teste, os animais foram eutanasiados. 

Figura 2. Linha temporal mostrando as fases de execução dos experimentos desde a chegada dos 

animais ao biotério até o dia da eutanásia. Dia Pós-Natal (DPN) 21-27, chegada dos animais ao 

biotério onde ficaram em habituação durante sete dias. DPN 28-57: período de exposição ao TBT 

(20 ng/g ou 600 ng/g, v.o.) ou ao óleo de milho (veículo) por 30 dias consecutivos. Em DPN 58, 

os animais foram submetidos ao teste do LCE e em DPN 59 ao teste do Splash. Imediatamente 

após este último teste, os animais foram eutanasiados. 

 

 

6.4. Grupos Experimentais 
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Os ratos foram distribuídos aleatoriamente em três grupos experimentais (10 

ratos/grupo): O grupo 1 (controle), composto por ratos tratados apenas com óleo de milho, 

e os grupos 2 e 3, compostos por ratos tratados com TBT diluído no óleo de milho nas 

concentrações de 20 ng/g ou 600 ng/g, respectivamente (Tabela 1). 

A escolha das concentrações de TBT foi realizada com base nas concentrações 

ambientalmente relevantes descritas para Thaisella chocolata, um molusco consumido 

rotineiramente pela população local do Chile (Mattos et al. 2017). Esses organismos 

foram coletados de áreas contaminadas por TBT na costa chilena. Além disso, por ser um 

molusco, apresenta baixa capacidade em detoxificação de poluentes contribuindo para a 

sua bioacumulação no organismo (Alzieu, 1998). 

 

 

 

Tabela 1. Atribuição dos grupos experimentais e suas respectivas concentrações de TBT. 

Grupos experimentais Concentrações de TBT 

Grupo 1 óleo de milho (grupo veículo controle do TBT) 

Grupo 2 óleo de milho + 20 ng/g de TBT (concentração baixa) 

Grupo 3 óleo de milho + 600 ng/g de TBT (concentração alta) 

 

 

6.5. Procedimentos 

6.5.1. Administração oral 
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Os ratos foram expostos diariamente, durante 30 dias consecutivos (DPN 28-57), à 

solução veículo ou TBT nas concentrações de 20 ou 600 ng/g, por gavagem, que consiste 

em um método de administração oral forçada de fluidos através de uma cânula metálica, 

levando-a diretamente ao estômago do animal via esôfago (Virginia Tech, 2017) (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Acompanhamento do peso corporal 

 

Com o objetivo de verificar o efeito da exposição ao TBT sobre o ganho de peso 

corporal, os ratos foram pesados diariamente do DPN 28-59. 

 

6.5.3. Teste do Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 

 

 O aparelho em madeira situa-se a 50 cm acima do nível do solo e possui dois 

braços abertos de face um para o outro e dois braços fechados, perpendiculares, cada qual 

medindo 50 x 10 cm. Ao redor dos braços abertos foram acopladas lâminas acrílicas, 

Figura 3.  Representação gráfica da administração oral por gavagem. A) O rato é imobilizado 

manualmente. Em seguida, uma cânula metálica acoplada a uma seringa é inserida na cavidade 

oral do roedor. B) A cânula é deslizada gentilmente pelo esôfago até o estômago. Posteriormente, 

o êmbolo da seringa é pressionado entregando o volume do fluido pré-selecionado.  
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fazendo uma borda de 1 cm de altura. Os braços fechados apresentam paredes laterais em 

madeira com 40 cm de altura (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação gráfica de modelo convencional de LCE. 

 

 No DPN 58, cada animal foi colocado individualmente no centro do LCE com 

sua região anterior voltada para um dos braços abertos, podendo explorar livremente o 

aparelho durante 5 min. O comportamento dos animais foi filmado durante o teste através 

de um circuito de TV composto por uma câmera filmadora a 120 cm acima do assoalho 

do labirinto, conectada a um monitor em uma sala contígua. Foi registrada a frequência 

de entradas nos braços abertos e fechados do labirinto, assim como, o tempo despendido 

nesses compartimentos. Como já mencionado, o número de entradas nos braços abertos 

e o tempo despendido nesses braços são considerados como índice de ansiedade. O 

número total de entradas (entradas nos braços abertos + entradas nos braços fechados) é 

considerado como índice de atividade locomotora (Rodgers & Johnson, 1995).  
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Além das medidas clássicas citadas, a atividade exploratória dos animais foi 

analisada através de três categorias comportamentais utilizadas em abordagem 

etofarmacológica (Casarrubea et al. 2013; 2015) (Figura 5): 

• Autolimpeza facial (facial grooming): O rato esfrega as patas dianteiras em sua 

face (olhos, orelhas, vibrissas e boca) com movimentos rápidos, circulares e 

rítmicos e/ou lambe suas patas; 

•  Levantamento (rearing): O rato assume uma postura ereta, podendo se apoiar ou 

não nas paredes fechadas; 

• Mergulho da cabeça (head-dipping): O rato inclina sua cabeça nas laterais do 

aparelho em direção ao precipício. 

Estas medidas etológicas foram utilizadas como índices complementares de 

ansiedade, uma vez que aumentam a sensibilidade do teste do labirinto como modelo de 

ansiedade (Estanislau, 2012; Rodgers & Cole, 1993; Zimcicova et al. 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Etograma das três medidas etológicas analisadas neste estudo. a) Autolimpeza facial: o 

rato esfrega suas patas dianteiras em sua face (olhos, orelhas, vibrissas e boca) com movimentos 

rápidos, circulares e rítmicos e/ ou lambe suas patas; b) Levantamento: o rato assume uma postura 
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ereta e c) Mergulho da cabeça: o rato inclina sua cabeça nas laterais do aparelho em direção ao 

precipício. Etograma adaptado de Casarrubea et al. (2013; 2015). 

 

Os comportamentos de cada animal foram analisados, posteriormente, a partir 

das gravações das sessões experimentais, utilizando-se um programa computacional 

(EthoVision; Noldus Information Technology, Netherlands). O LCE foi limpo com álcool 

20% entre cada sessão experimental para evitar pistas olfativas. A intensidade luminosa 

neste espaço era de 16 lux. Cada animal foi testado uma única vez nesse teste. Todos os 

experimentos foram realizados no período da manhã. 

 

4.4.4. Teste do Splash (TS) 

 

No DPN 59, o mesmo grupo de animais foi submetido ao TS. Cada animal foi 

colocado individualmente em uma gaiola-viveiro de polipropileno (30x19x14 cm) com o 

piso recoberto por maravalha e deixado para aclimatar por 10 min. Após a habituação, 

uma solução de água com 10% de sacarose foi borrifada três vezes no pelo do 

revestimento dorsal do animal (Figura 6). Imediatamente após os borrifos, a atividade 

comportamental foi gravada durante 5 min. Os parâmetros analisados foram: latência para 

o início da autolimpeza como índice de autocuidado e o tempo despendido na autolimpeza 

como índice de comportamento anedônico (Lieberknetch et al. 2016). 

Os comportamentos de cada animal foram analisados, posteriormente, a partir das 

gravações das sessões experimentais, utilizando-se o software Media Player Classic 

(MPC-HC). A gaiola foi limpa com álcool 20%, entre cada sessão experimental, para 

evitar pistas olfativas. A intensidade luminosa neste espaço era de 16 lux. Cada animal 
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foi testado uma única vez nesse teste. Todos os experimentos foram realizados no período 

da manhã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representação gráfica do Teste do Splash. Uma solução de água com 10% de sacarose 

é borrifada três vezes no pelo do revestimento dorsal do animal. Os parâmetros analisados são: 

latência para o início da autolimpeza e a duração deste comportamento. 

 

 

6.5.4. Eutanásia 

 

 No DPN 59, imediatamente após o fim do TS, os animais foram anestesiados por 

via inalatória com isoflurano a 4% em oxigênio e eutanasiados pelo método de 

decapitação com a utilização de uma guilhotina. Os encéfalos foram removidos com o 

auxílio de instrumental cirúrgico como pinça dente de rato, tesoura, pinça de pressão e 

alicate. A porção esquerda do encéfalo foi deixada intacta para os estudos de 

bioacumulação de TBT. As amostras foram guardadas no ultra freezer - 80ºC para 

análises posteriores. 
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6.6. Análise estatística 

  Os dados foram representados como média ± EPM. A normalidade e a 

homogeneidade de variância dos dados foram analisadas pelo Teste de Shapiro-Wilk e 

Teste de Levene, respectivamente.  As comparações entre os grupos foram realizadas 

através de uma análise de variância (ANOVA) mista com medidas repetidas para o ganho 

de peso corporal e ANOVA de uma via para os testes do LCE e do TS. Os testes post-hoc 

foram o teste Bonferroni para a ANOVA mista e Tukey para a ANOVA de uma via 

quando necessário. Todos os testes estatísticos foram realizados com o software R v. 4. 

1. 0 (R Core Team, 2021). Um valor de P igual ou inferior a 0,05 foi considerado 

significativo.  

 

 

7. Resultados 

7.1. Ganho de peso corporal 

 

A figura 7 ilustra a média do ganho de peso corporal, ao longo de cinco semanas, 

nos DPNs = 28, 35, 43, 51 e 59 em ratos tratados com TBT (20 ng/g ou 600 ng/g) ou 

solução veículo do DPN 28-59. A ANOVA mista com medidas repetidas mostrou que 

não houve diferença significativa entre os grupos experimentais [F (2, 27) = 0,425; P = 

0,657]. A mesma análise mostrou um efeito significativo do tempo sobre o ganho de peso 

dos animais [F (4, 108) = 2100, 64; P = < 0,001]. A ANOVA mista com medidas repetidas 

revelou que há efeito da interação entre os fatores tempo e grupos experimentais [F (8, 

108) = 4,539; P = 0,011]. O teste post-hoc de Bonferroni indicou que não houve diferença 

entre os grupos experimentais dentro de cada DPN analisado (Tabela 2). No entanto, esse 
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mesmo teste indicou que houve diferença significativa na interação dos grupos 

experimentais ao longo do tempo (Tabela 3).  

 

 

 

Figura 7. Efeitos da administração subcrônica de TBT (20 ou 600 ng/g) ou solução veículo em 

ratos Wistar sobre o ganho de peso corporal do DPN 28-59. Média ± EPM. N = 10 para cada 

grupo experimental. (ANOVA mista. Teste post-hoc de Bonferroni). 
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Tabela 2. Efeito da interação dos grupos experimentais (CON = controle, TBT 20 = 20 ng/g de TBT e 

TBT 600 = 600 ng/g) em cada DPN analisado (28, 35, 43, 51 e 59). (ANOVA mista).  

Dias grupo 1 grupo 2 P 

28 CON TBT 20 1,00 
 

CON TBT 600 1,00 
 

TBT 20 TBT 600 0,42 

35 CON TBT 20 1,00 
 

CON TBT 600 1,00 
 

TBT 20 TBT 600 0,74 

43 CON TBT 20 1,00 
 

CON TBT 600 1,00 
 

TBT 20 TBT 600 0,54 

51 CON TBT 20 1,00 
 

CON TBT 600 1,00 
 

TBT 20 TBT 600 1,00 

59 CON TBT 20 0,12 
 

CON TBT 600 0,81 
 

TBT 20 TBT 600 1,00 
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7.2. Testes comportamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

CON 28 35 < 0,01 

CON 28 43 < 0,01 

CON 28 51 < 0,01 

CON 28 59 < 0,01 

CON 35 43 < 0,01 

CON 35 43 < 0,01 

CON 35 51 < 0,01 

CON 35 59 < 0,01 

CON 43 51 < 0,01 

CON 43 59 < 0,01 

CON 51 59 < 0,01 

TBT 20 28 35 < 0,01 

TBT 20 28 43 < 0,01 

TBT 20 28 51 < 0,01 

TBT 20 28 59 < 0,01 

TBT 20 35 43 < 0,01 

TBT 20 35 51 < 0,01 

TBT 20 35 59 < 0,01 

TBT 20 43 51 < 0,01 

TBT 20 43 59 < 0,01 

TBT 20 51 59 < 0,01 

TBT 600 28 35 < 0,01 

TBT 600 28 43 < 0,01 

TBT 600 28 51 < 0,01 

TBT 600 28 59 < 0,01 

TBT 600 35 43 < 0,01 

TBT 600 35 51 < 0,01 

TBT 600 35 59 < 0,01 

TBT 600 43 51 < 0,01 

TBT 600 43 59 < 0,01 

TBT 600 51 59 < 0,01 

Tabela 3. Ganho de peso corporal em cada grupo experimental (CON = controle, TBT 20 = 20 ng/g de 

TBT e TBT 600 = 600 ng/g) ao longo de 5 semanas. (ANOVA mista. Teste post-hoc de Bonferroni). 
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7.2.1. Labirinto em Cruz Elevado 

7.2.1.1.  Número de entradas nos braços abertos e fechados 

 

A figura 8 ilustra a média do número de entradas nos braços abertos e fechados 

no LCE em ratos tratados com o TBT (20 ou 600 ng/g) ou solução veículo. A ANOVA 

de uma via mostrou que não houve diferença entre os três grupos no número de entradas 

nos braços abertos [F (2, 27) = 2,236; P = 0,126]. O mesmo teste mostrou que houve 

diferença entre os três grupos para o número de entradas nos braços fechados [F (2, 27) 

= 3,569; P = 0,042]. No entanto, O teste post-hoc de Tukey mostrou que não houve 

diferença significativa nos três grupos para a frequência de entradas nos braços fechados.  

Figura 8. Efeitos da administração subcrônica de TBT (20 ng/g ou 600 ng/g) ou solução veículo 

em ratos Wistar sobre o número de entradas nos braços abertos (A) e fechados (B) no LCE. Média 

± EPM. N = 10 para cada grupo experimental. (ANOVA de uma via. Teste post-hoc de Tukey). 

 

 

7.2.1.2. Tempo despendido nos braços abertos e fechados 
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A figura 9 ilustra a média de tempo despendido nos braços abertos e fechados no 

LCE em ratos tratados com TBT (20 ng/g ou 600 ng/g) ou solução veículo. A ANOVA 

de uma via mostrou que não houve diferença significativa entre os três grupos no tempo 

despendido nos braços abertos [F (2, 27) = 0,093; P = 0,912] e fechados [F (2, 27) = 

0,092; P = 0,913]. 

Figura 9. Efeitos da administração subcrônica de TBT (20 ou 600 ng/g) ou solução veículo em 

ratos Wistar sobre o tempo despendido nos braços abertos (A) e fechados (B) no LCE. Média ± 

EPM. N= 10 para cada grupo experimental. (ANOVA de uma via). 

 

 

7.2.1.3. Número total de entradas 

 

A figura 10 ilustra a média do número total de entradas (braços abertos + braços 

fechados) no LCE em ratos tratados com TBT (20 ou 600 ng/g) ou solução veículo. A 

ANOVA de uma via mostrou que não houve diferença entre os três grupos [F (2, 27) = 

1,27; P = 0,297]. 
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Figura 10. Efeitos da administração subcrônica de TBT (20 ou 600 ng/g) ou solução veículo em 

ratos Wistar sobre o número total de entradas (braços abertos + braços fechados) no LCE. Média 

± EPM. N= 10 para cada grupo experimental. (ANOVA de uma via). 

 

Medidas etológicas 

 

A figura 11 ilustra a frequência dos comportamentos de autolimpeza facial, 

levantamento e mergulho da cabeça apresentados no LCE por ratos tratados com TBT 

(20 ou 600 ng/g) ou solução veículo. A ANOVA de uma via mostrou que não houve 

diferença entre os três grupos experimentais para as medidas de autolimpeza facial [F (2, 

27) = 2,591; P = 0,093] e mergulho da cabeça [F (2, 27) = 1,228; P = 0,309]. No entanto, 

a mesma análise mostrou que houve diferença entre os três grupos para a medida de 

levantamento [F (2, 27) = 55,58; P < 0,01].  O teste post-hoc de Tukey mostrou um 

aumento na frequência de levantamentos no grupo TBT 20 ng/g comparado aos demais 

grupos. Não foi verificada diferença entre os grupos controle e TBT 600 ng/g.  
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Figura 11. Efeitos da administração subcrônica de TBT (20 ng/g ou 600 ng/g) em ratos Wistar 

sobre a frequência dos comportamentos de autolimpeza facial, levantamento e mergulho da 

cabeça no LCE. Média ± EPM. N= 10 para cada grupo experimental. * P < 0,01. (ANOVA de 

uma via. Teste post-hoc de Tukey). 

 

 

7.3.1.  Teste do Splash 

7.3.1.1. Latência para a autolimpeza 

 

A figura 12 ilustra a média da latência para o início do comportamento de 

autolimpeza, após o borrifo da solução de sacarose em ratos tratados com TBT (20 ng/g 

ou 600 ng/g) ou solução veículo. A ANOVA de uma via mostrou que não houve diferença 

entre os três grupos para essa variável [F (2, 27) = 0,458; P = 0,637].  
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 Figura 12. Efeitos da administração subcrônica de TBT (20 ng/g ou 600 ng/g) ou solução veículo 

em ratos Wistar sobre a latência para o início da autolimpeza no teste do Splash. Média ± EPM. 

N= 10 para cada grupo experimental. (ANOVA de uma via). 

 

5.2.2.2. Tempo despendido na autolimpeza 

 

A figura 13 ilustra a média do tempo despendido na autolimpeza em ratos tratados 

com TBT (20 ng/g ou 600 ng/g) ou solução veículo. A ANOVA de uma via mostrou uma 

diferença significativa neste parâmetro em ratos tratados com o TBT, nas duas 

concentrações, em comparação com o grupo controle [F (2, 27) = 6,55; P = 0,004]. O 

teste post-hoc de Tukey mostrou que os ratos expostos ao TBT apresentaram uma redução 

significativa no tempo despendido na autolimpeza em comparação com os ratos do grupo 

controle. Não foi verificada diferença entre os grupos TBTs. 
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Figura 13. Efeitos da administração subcrônica de TBT (20 ng/g ou 600 ng/g) ou solução veículo 

em ratos Wistar sobre o tempo despendido na autolimpeza no teste do Splash. Média ± EPM. N 

= 10 para cada grupo experimental. * P < 0,05; ** P < 0,01. (ANOVA de uma via. Teste post-hoc 

de Tukey). 

 

8. Discussão 

 

No presente estudo, nós investigamos os efeitos da exposição subcrônica ao poluente 

aquático TBT em duas concentrações ambientais sobre o ganho de peso corporal e no 

comportamento emocional em um modelo de ansiedade e depressão em ratos Wistar 

machos adolescentes. 

O ganho de peso corporal é um importante endpoint para a avaliação dos efeitos 

tóxicos resultantes da exposição de roedores a substâncias químicas, uma vez que os seus 

efeitos são facilmente detectados (Ema et al. 1991). Como já citado, nós avaliamos os 

efeitos do TBT em ratos adolescentes. A adolescência é um período em que os roedores 

estão em franco desenvolvimento e, portanto, é natural que os animais ganhem peso. No 

entanto, neste estudo, não foi verificado ganho significativo nesse parâmetro em ratos 

expostos subcronicamente a 20 ou 600 ng/g de TBT, mostrando que o ganho de peso 
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corporal não foi afetado nestes animais. Diversos estudos mostram que a exposição ao 

TBT pode afetar o peso corporal dos roedores, normalmente induzindo perda de peso, 

que pode ocorrer em diferentes momentos do desenvolvimento animal (Asakawa et al. 

2010; Ema et al. 1991; Ikeuchi et al. 2012; Makita et al. 2005; Mitra et al. 2013a; Tsunoda 

et al. 2004).  

No estudo de Mitra et al. (2013a), ratos Wistar machos adolescentes foram 

submetidos a um protocolo de exposição ao TBT por 30 dias nas concentrações de 1.000 

e 5.000 ng/g. Os indivíduos tratados com 1.000 ng/g não exibiram diferenças 

significativas no ganho de peso corporal. No entanto, aqueles tratados com 5.000 ng/g 

apresentaram uma diminuição significativa nesse parâmetro no 25.º e 30.º dia de 

exposição. Resultado similar foi reportado por Ema et al. (1991). Esses pesquisadores 

observaram perda de peso corporal em ratos Wistar expostos ao TBT na concentração de 

50.000 ng/g. Similarmente, Ikeuchi et al. (2012) reportaram uma inibição no ganho de 

peso corporal em ratos Wistar machos expostos a 125.000 ng/g de TBT via placenta e 

leite materno e/ou ingestão de ração após o desmame. Os indivíduos expostos ao TBT 

tiveram seus ganhos de peso inibidos independentemente do momento de exposição, 

sendo observada uma inibição maior no grupo exposto durante o período de gestação, 

através da ingestão do leite materno e dieta sólida (Ikeuchi et al. 2012). Os nossos 

resultados sugerem que a concentração mínima necessária de TBT para induzir efeitos 

observáveis sobre essa variável não foi alcançada em nosso estudo. Adicionalmente, 

nesse trabalho, avaliamos apenas o ganho de peso dos animais expostos ao contaminante 

sem avaliar o efeito do TBT na ingestão alimentar. 

Os resultados obtidos no teste do LCE mostraram que o tratamento subcrônico 

com o TBT, nas duas concentrações utilizadas, não produziu quaisquer efeitos sobre as 

medidas tradicionais como no número de entradas e tempo nos braços abertos e fechados 
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do LCE em comparação ao grupo controle. Adicionalmente, não foi verificada alteração 

na atividade motora dos animais expostos ao TBT, uma vez que o número total de 

entradas (braços abertos + braços fechados) também não foi diferente quando comparado 

aos ratos do grupo controle.  

 Em relação às medidas etológicas, não foram verificadas alterações nas variáveis 

autolimpeza facial e mergulho da cabeça, corroborando os resultados observados com as 

medidas clássicas. O comportamento de autolimpeza é considerado uma resposta 

deslocada emitida pelo animal quando se encontra em um ambiente novo servindo para 

aliviar a ansiedade em situações de estresse (Zimcikova et al. 2017). O mergulho da 

cabeça tem sido considerado uma medida que expressa avaliação de risco em roedores 

(Rodgers et al. 1992; Rodgers & Cole, 1993). Dessa forma, os efeitos ansiogênico e 

ansiolítico são expressos pela redução e aumento, respectivamente, na frequência desta 

variável (Rodgers et al. 1992; Rodgers & Cole, 1993). Foi verificado um aumento 

significativo na frequência do comportamento de levantamento em ratos tratados com o 

TBT em sua menor concentração. Esse efeito não foi resultado de uma alteração na 

atividade motora dos animais uma vez que, como já mencionado, o TBT não afetou o 

número total de entradas no LCE. Muitos estudos (Murugaiyan & Bhargavan, 2021; 

Selakovic et al. 2016; Shastry et al. 2016; Zimcikova et al. 2017) sugerem que a alta 

frequência deste comportamento está associada a um aumento do comportamento 

exploratório revelando, portanto, um efeito ansiolítico. Esse resultado demonstra que as 

medidas etológicas, geralmente, podem ser mais sensíveis às ações de drogas do que os 

índices tradicionais de ansiedade neste teste. 

Alguns estudos (Molloy & Waddington, 1985; Navarro & Martín-López, 2006; 

Silva & Brandão, 2000) sugerem que as medidas etológicas são moduladas por 

neurotransmissores distintos, o que pode contribuir para explicar o efeito observado em 
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nosso estudo apenas na variável levantamento. O mergulho da cabeça parece ser 

modulado por vias GABAérgicas e serotoninérgicas, enquanto que os comportamentos 

de levantamento e autolimpeza são modulados principalmente por vias dopaminérgicas 

(Molloy & Waddington, 1985; Navarro & Martín-López, 2006; Silva & Brandão, 2000). 

Mais especificamente, o comportamento de autolimpeza seria modulado pelo receptor 

D1, enquanto o comportamento de levantamento seria modulado pelo receptor D2 (Starr 

& Starr, 1986; White et al. 1988). Segundo Molloy & Waddington, (1985), a autolimpeza 

seria modulada exclusivamente pelo receptor D1 enquanto o levantamento necessitaria 

da estimulação sinérgica de ambos os receptores, D1 e D2, para ocorrer.  

Os estudos de Tsunoda et al. (2013) e Yu et al. (2013) mostraram um aumento de 

dopamina no estriado de roedores e uma diminuição da expressão dos receptores D1 e D2 

observados no SNC do peixe Sebasticus marmoratus exposto a diferentes concentrações 

de TBT (10, 100 e 1000 ng/L). Gardlund et al. (1991) também demonstraram que ratos 

Sprague-Dawley expostos a 1000 e 5000 ng/g de TBT prenatalmente, apresentaram maior 

atividade locomotora e levantamento em comparação aos ratos controles, após serem 

estimulados com 250 e 1000 ng/g de anfetamina do que os indivíduos controles. A 

exposição ao TBT nesse estudo não afetou os níveis de monoaminas. No entanto, os 

efeitos estimulantes da anfetamina sobre os parâmetros comportamentais analisados 

indicam algum efeito do poluente sobre as vias dopaminérgicas, demonstrando que o TBT 

é capaz de modular o comportamento de levantamento por afetar as vias dopaminérgicas. 

Entretanto, os estudos avaliando os efeitos tóxicos de compostos organoestânicos 

no comportamento de roedores são escassos e contraditórios (Asakawa et al. 2010; 

Gardlund et al. 1991; Ikeuchi et al. 2012; Tsunoda et al. 2012). No estudo de Ikeuchi et 

al. (2012), ratos Wistar machos tratados com TBT (125.000 ng/g durante a gestação, 

amamentação e/ou ingestão de ração após o desmame) apresentaram uma redução nos 
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comportamentos de levantamento, autolimpeza facial e corporal e da atividade 

locomotora no campo aberto. Ohtaki et al. (2007) mostraram que a exposição de 

camundongos C57BL/6 ao TBT (200.000 ng/g na dieta, por duas semanas) induziu um 

aumento nas respostas autonômicas associadas ao medo e uma redução significativa na 

atividade locomotora destes animais no campo aberto. Dessa forma, novos estudos são 

necessários para uma melhor compreensão dos efeitos da exposição ao TBT no 

comportamento emocional de roedores.  

No TS, a exposição dos ratos ao TBT não prejudicou a latência para o início do 

comportamento de autolimpeza que expressa autocuidado (Lieberknetch et al. 2016). No 

entanto, o tempo despendido na atividade de autolimpeza, considerado como índice de 

comportamento anedônico (Lieberknetch et al. 2016), foi reduzido significativamente 

nestes animais. Esta redução no tempo de autolimpeza é considerada um fenótipo 

depressivo (D’ Audiffret et al. 2010; Lieberknetch et a. 2016), uma vez que a presença da 

sacarose no pelo dos animais não os motivou a manter o comportamento de autolimpeza. 

Assim, o aumento na latência para iniciar o comportamento de autolimpeza caracteriza 

déficit no autocuidado, enquanto a motivação reduzida em manter o comportamento de 

autolimpeza induzido pela ingestão de sacarose caracteriza anedonia. Dessa forma, a 

exposição ao TBT parece induzir um sintoma específico da depressão, a anedonia, sem 

causar déficits no autocuidado. Além disso, a anedonia induzida por ambas as 

concentrações do poluente sugere que não há uma quantidade segura aceitável do 

contaminante que possa ser ingerida diariamente sem manifestar esse fenótipo.  

Como citado anteriormente, o teste do splash avalia a anedonia através do tempo 

despendido realizando a autolimpeza induzida pelo consumo de uma solução adocicada. 

No entanto, Smith & Gannon, (1991) demonstraram que ratos Sprague-Dawley diabéticos 

(condição induzida pela administração de estreptozotocina) apresentaram consumo 
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reduzido de soluções com níveis mais alto de sacarose (0,5 e 1 M) em testes de preferência 

por essa substância em relação aos controles. Sendo assim, substâncias que aumentam o 

nível de glicose na corrente sanguínea dos roedores podem interferir nos resultados de 

testes de depressão que utilizam a ingestão de uma solução adocicada para avaliação de 

um fenótipo depressivo. Embora, alguns estudos tenham mostrado que a exposição de 

camundongos KM ao TBT aumentou significativamente os níveis de glicose em jejum 

dos animais expostos (Li et al. 2017; Zuo et al. 2014), o estudo de Mitra et al. (2013a) 

demonstraram que a exposição de ratos Wistar machos a 1000 ng/g de TBT por 30 dias 

produziu níveis baixos de glicose no sangue dos animais expostos induzindo um estado 

de hipoglicemia. Os resultados discrepantes, nestes dois estudos, parecem estar 

relacionados à diferentes espécies, protocolos de exposição e doses utilizada. Sendo 

assim, é provável que os efeitos observados no comportamento de autolimpeza em nosso 

estudo tenham sido causados, de fato, pela anedonia e não por um efeito secundário de 

hiperglicemia. Ainda assim, testes para avaliação da depressão que não utilizem a 

ingestão de açúcar como o do nado forçado poderia ser uma opção para validar os dados 

encontrados nesse estudo. 

Em relação à anedonia, esse fenótipo é modulado principalmente (mas não 

exclusivamente) pela via dopaminérgica mesolímbica (via de recompensa). Sendo assim, 

a hipofunção dessa via relacionada com o surgimento desse sintoma (Zisner & 

Beauchaine, 2016). Nesse sentido, estudos mostram que a exposição ao TBT induz 

disfunção no sistema dopaminérgico (Elsabbagh et al. 2002; Tsunoda et al. 2004; Tu et 

al. 2020). A exposição de ratos ao TBT (37.500 e 75.000 ng/g) induziu depleção do nível 

de dopamina em todo o encéfalo de ratos Sprague-Dawley machos (Elsabbagh et al. 

2002). Tsunoda et al. (2004) demonstraram que a exposição a 125.000 ng/g de TBT 

aumentou a razão de ácido homovanílico/DA, afetando a neurotransmissão 
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dopaminérgica no mesencéfalo de camundongos BALB/c machos. Além disso, a 

exposição ao TBT inibiu a expressão de genes relacionados à síntese da DA (th1, slc6a3, 

drd2a e drd2b) em peixes-zebras expostos a 500 ng/L do TBT (Tu et al. 2020). 

Conjuntamente, esses estudos mostram que o poluente é capaz de afetar diferentes 

aspectos das vias dopaminérgicas, sendo capaz de induzir um fenótipo anedônico. 

Além dos efeitos sobre as vias dopaminérgicas, o TBT induz outros efeitos 

neurotóxicos, como a inflamação. No estudo de Mitra et al. (2013b) foi demonstrado que 

a exposição ao TBT (10.000, 20.000 e principalmente 30.000 ng/g) induziu o aumento de 

moléculas inflamatórias como a interleucina 6 (IL-6), ciclo-oxigenase-2 (Cox-2) e do 

fator nuclear kappa B (NF-kB), além de estresse oxidativo em tecidos do córtex de ratos. 

Nakano et al. (2004) relataram que macrófagos, células de defesa, de ratos tratados com 

TBT (1 e 1,5 µM) aumentaram a expressão do RNAm da citocina pró-inflamatória TNF-

α (fator de necrose tumoral alfa) e a atividade da caspase-3, induzindo apoptose nesse 

tipo celular. Lawrence et al. (2018) demonstraram que a exposição de linfócitos humanos 

(outra célula de defesa) a 2,5 – 200 nM de TBT estimulou a síntese das citocinas TNF- α 

e IFN- γ (Interferon gama).   

A inflamação mediada por citocinas desempenha papel importante no surgimento 

da anedonia durante a adolescência (Freed et al. 2019). Fatores de transcrição como o 

NF-kB atua na expressão gênica de inúmeras citocinas (Blackwell & Christman, 1997). 

Essas moléculas são capazes de modular os níveis de monoaminas como serotonina e 

dopamina. Citocinas como IL-6, IFN- γ e TNF- α são capazes de elevar a atividade da 

enzima indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) que, por sua vez, aumenta a metabolização 

do triptofano, precursor da 5-HT (Anderson et al. 2013; Maes et al. 2011). Além disso, a 

exposição de camundongos a citocina TNF- α foi capaz de induzir anedonia por atuar na 

metabolização da 5-HT e DA no núcleo accumbens (uma estrutura importante da via de 
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recompensa no estriado ventral) (Van Heesch et al. 2013). Sendo assim, esses 

mecanismos podem contribuir para explicar os níveis baixos desses neurotransmissores e 

o aumento da metabolização da DA no mesencéfalo, observados em animais expostos ao 

TBT (Elsabbagh et al. 2002; Nakayama et al. 2007; Tsunoda et al. 2004). 

Além dos efeitos sobre os sistemas monoaminérgicos, disfunções do eixo HPA 

têm sido observadas em pacientes deprimidos (Varghese & Brown, 2001). Esse eixo 

modula a liberação de cortisol (em humanos) pelas glândulas adrenais (De Kloe et al. 

2005). Nesse sentido, o aumento dos níveis séricos de corticosterona repetidamente (um 

análogo do cortisol em roedores) induz comportamento do tipo depressivo (Johnson et al. 

2006; Zao et al. 2008). Notadamente, Merlo et al. (2016) demonstraram que a exposição 

de ratas Wistar fêmeas a 0,1 ng/g de TBT durante 15 e 30 dias, induziu um desequilíbrio 

nas funções do eixo HPA levando a um aumento da secreção de corticosterona, na 

expressão do RNAm de CRH e numa diminuição da liberação de ACTH. Segundo esses 

autores, a dissociação hormonal foi induzida pela inflamação e pela expressão de iNOS 

(óxido nítrico sintase) no hipotálamo dos roedores. Tu et al. (2020) demonstraram algo 

similar em peixes-zebras. A exposição desses peixes a 100 e 500 ng/L de TBT aumentou 

os níveis de cortisol plasmático. Assim, é provável que o TBT possa induzir 

comportamento do tipo anedônico/depressivo por interferir em múltiplos mecanismos 

biológicos que, isoladamente ou em conjunto, interagem com o período da adolescência, 

aumentando os riscos do surgimento de sintomas do tipo-depressivo. 

 

9. Conclusão 
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Os resultados do presente estudo demonstram que a exposição subcrônica de 

ratos Wistar machos adolescentes ao TBT, nas concentrações de 20 e 600 ng/g, não afetou 

o ganho de peso corporal nem a maioria dos comportamentos relacionados à ansiedade e 

à atividade locomotora, avaliados através das medidas clássicas e etológicas no LCE. No 

entanto, a exposição a este poluente induziu comportamentos do tipo ansiolítico e 

anedônico, verificados através do aumento na frequência do comportamento de 

levantamento e diminuição no tempo despendido no comportamento de autolimpeza, 

respectivamente, sem afetar o autocuidado. Há indícios de que o TBT possa induzir 

comportamento ansiolítico por agir sobre as vias dopaminérgicas e o comportamento 

depressivo ao interferir em diferentes mecanismos neurais como na depleção de DA e 5-

HT, aumento da inflamação periférica e aumento da atividade do eixo HPA. Esses 

mecanismos combinam-se com o período da adolescência aumentando a vulnerabilidade 

para a expressão desses fenótipos (Figura 14).  
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10. Limitações deste estudo  

 

Devido à falta de tempo hábil, o teste de cromatografia gasosa, que avalia a 

captação de TBT pelo tecido nervoso, não foi realizado. Adicionalmente, precisaríamos 

utilizar técnicas mais refinadas tais como: HPLC para verificar a quantificação de 

neurotransmissores in vivo, ensaios hormonais para medir níveis de corticosterona, 

técnicas que avaliam o dano oxidativo (como peroxidação lipídica e carbonilação de 

proteínas), entre outras, para testarmos essas hipóteses. As principais limitações desse 

estudo foram o uso de apenas duas concentrações ambientais discrepantes de TBT e o 

período de exposição subcrônico a esse poluente, que pode ter sido um período de 

exposição curto para observamos efeitos tóxicos do TBT sobre o ganho de peso corporal 

Figura 14. Efeitos da exposição subcrônica de 20 e 600 ng/g de TBT na modulação dos comportamentos ansiolítico e depressivo em ratos 

Wistar machos adolescentes. 
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e para os outros parâmetros comportamentais. Além disso, as nossas conclusões foram 

baseadas exclusivamente nos efeitos comportamentais observados após a exposição de 

ratos ao TBT sobre estas respostas. 
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9. Anexos 

9.1. Certificado da Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

  

 


