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Initial approach to outpatient treatment of

neurotoxicological disorders. Part I – metals

Marlos Fábio A. de Azevedo
1

Resumo

Introdução. A Toxicologia é uma ciência que envolve inúmeros sistemas necessitando de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar.

A indistinção clínica entre as doenças ocupacionais e não ocupacionais dificulta o seu diagnóstico. Nesse contexto, a Neurotoxicologia Ocupacional

e Ambiental estuda os distúrbios do sistema nervoso central (SNC) e periférico (SNP) decorrente da intoxicação dos mais variados agentes.

Método: Trata-se de revisão atualizada da literatura a partir de pesquisa na base de dados MEDLINE e LILACS. Também utilizou-

se livros e documentos publicados em formato eletrônico.

Resultados e Discussão. Distúrbios neuromusculares, distúrbios do movimento, doença do neurônio motor, alterações cognitivo-

comportamentais e neurofisiológicas têm sido relacionados a inúmeros agentes tóxicos nos últimos anos. A proposta deste artigo é revisar os

principais distúrbios neurológicos associados à exposição crônica por metais. A fim de facilitar a abordagem inicial no atendimento ambulatorial

aos distúrbios neurotoxicológicos foram confeccionadas tabelas descrevendo os principais agentes tóxicos, as fontes de exposição envolvidas e suas

principais manifestações neurológicas.

Conclusão. Arsênio, chumbo, mercúrio, manganês, cádmio e estanho são alguns metais envolvidos nos distúrbios neurotoxicológicos.

Contudo, fica evidente nesta revisão que são necessários novos estudos a fim de determinar a real associação destes e outros metais nos distúrbios

crônicos do sistema nervoso central e periférico.

Palavras-chave: ambulatório, neurotoxicologia, metais

Abstract

Introduction. Toxicology is a science that involves innumerable systems and requires a multiprofessional and interdisciplinary team.

The clinical indistinctiveness of occupational and non-occupational disorders makes their diagnosis difficult. In this context, Occupational

and Environmental Toxicology studies the disorders of the central nervous system (CNS) and the peripheral nervous system (PNS) resulting

from intoxication by a wide variety of agents.

Method.  The method consists of an updated review of the literature based on research in the MEDLINE and LILACS databases,

as well as books and documents published online.

Results and Discussion. Neuromuscular disorders, movement disorders, motor neuron disease, cognitive-behavioral and neurophysiological

alterations have been attributed to innumerable toxic agents in recent years. This article proposes to review the main neurological disorders

associated with chronic exposure to metals. To facilitate the initial approach to outpatient treatment of neurotoxicological disorders, tables

were devised to describe the main toxic agents, the sources of exposure involved and their main neurological manifestations.

Conclusions. Arsenic, lead, mercury, manganese, cadmium and tin are some of  the metals involved in neurotoxicological disorders.

However, this review reveals the need for new studies to determine the real association of these and other metals in chronic disorders of the

central and peripheral nervous systems.
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Introdução

A Toxicologia é uma ciência que envolve inúmeros

sistemas necessitando de uma equipe multiprofissional

e interdisciplinar. Inúmeras substâncias químicas podem

causar distúrbios neurológicos ao homem. O número

de agentes tóxicos conhecidos ou com potencial

neurotóxico regulado pelas agências de controle

ultrapassam os milhares. Em 2007, a Comprehensive

Environmental Response, Compensation, and Liability Act

(CERCLA) divulgou a lista principal de substâncias

perigosas aos seres humanos. Naquele momento foram

totalizadas 275 substâncias sendo que 57 acima dos 1000

pontos
1

.

O objetivo da toxicologia ocupacional é a prevenção

de efeitos adversos à saúde do trabalhador que se

origina da exposição no seu ambiente de trabalho
2

.

Normalmente, é difícil estabelecer o nexo causal entre

doença do trabalhador e atividade laborativa. A

indistinção clínica entre as doenças ocupacionais e não

ocupacionais, a dose e o intervalo entre a exposição e a

doença, e, por último, a multifatoriedade (incluindo

fatores pessoais e ambientais), são motivos que explicam

essa dificuldade
2

.

Nesse contexto, a Neurotoxicologia Ocupacional e

Ambiental estuda os distúrbios do sistema nervoso

central (SNC) e periférico (SNP) decorrente da

exposição aos mais variados agentes. Distúrbios

neuromusculares, distúrbios do movimento, doença do

neurônio motor, doenças degenerativas, alterações

cognitivo-comportamentais e neurofisiológicas têm sido

relacionadas a inúmeros agentes tóxicos nos últimos anos.

Na prática clínica diária, inúmeras questões estão

envolvidas no atendimento ao paciente. Desde a sua

chegada ao ambulatório até aspectos regulatórios e

legais. A dificuldade em se determinar o agente tóxico

envolvido e a ausência de informações básicas para o

entendimento do caso como a dose e o intervalo entre

a exposição e a doença, haja vista que são informações

muitas vezes negligenciadas pelo paciente ou empre-

gador, aumentam a complexidade do atendimento.

Além do aspecto técnico, há constantes queixas de

assédio moral e frequente desconfiança de ganho

secundário, decorrente de problemas de relacionamento

interpessoal e socioeconômico atribuído pelo paciente.

Por outro lado, parte dessa dificuldade advém da

própria concepção das bases científicas em que se

realizam os estudos. Inúmeras restrições metodológicas

são impostas, até mesmo decorrente de questões éticas,

o que dificulta sobremaneira o avanço na compreensão

de causa e efeito, e, em última análise, o nexo causal.

A rotina de um ambulatório de Neurotoxicologia

Ocupacional e Ambiental é cercada por inúmeras

incertezas, e por isso decidimos elaborar este artigo. O

objetivo deste artigo é revisar os principais distúrbios

neurológicos associados à exposição crônica por metais

pesados. Pesticidas e solventes orgânicos serão discutidos

em outros artigos. A fim de facilitar a abordagem inicial

ao paciente, foram confeccionadas tabelas descrevendo

os principais agentes tóxicos, as fontes de exposição

envolvidas e suas principais manifestações neurológicas.

É indiscutível a importância dos metais para a

civilização humana. Todas as formas de vida são afetadas

pela presença dos metais. Dependendo da dose e da

forma química podem ser danosos aos sistemas

biológicos
3

. A sua presença é encontrada naturalmente

ou decorrente de atividades antropogênicas presentes

no ar, água, solo e alimentos; o que sem dúvida tornará

em algum momento inevitável a exposição humana.

São os mais antigos agentes tóxicos conhecidos
4

. Das

10 substâncias mais perigosas aos seres humanos,

divulgada em 2007 pela CERCLA, quatro são metais

pesados
1

. As três metais mais tóxicos são o arsênio, o

chumbo e o mercúrio. O cádmio obteve a sétima

colocação. Fatores químicos, a forma de exposição, a

toxicocinética, o hospedeiro e os mecanismos

envolvidos contribuem para os efeitos adversos à saúde.

Apesar do sangue, urina, cabelo e técnicas de toxicologia

molecular constituírem biomarcadores de exposição aos

metais, um indicador crítico de retenção do metal é a

sua meia-vida. A meia-vida biológica varia de acordo

com o tipo de metal e o órgão ou tecido acometidos
4

.

Metodologia

Trata-se de revisão atualizada da literatura a partir

de pesquisa realizada na base de dados MEDLINE e

LILACS, no período compreendido entre 1966 a 2009,

cruzando os seguintes descritores (e seus

correspondentes em inglês) combinados dois a dois:

arsênio- toxicidade, neuropatia, cognição, comportamento;

chumbo- comportamento, cognição, neuropatia,

criança, toxicidade, ocupacional, BERA, parkinsonismo,

ELA, ressonância magnética, PEV, fluorescência, X-ray,

osso; mercúrio- saúde pública, ELA, neuropatia,

comportamento, cognição, PEV, EEG, BERA, PESS,

neuronal, neurodesenvolvimento, criança, gestacional,

Minamata; manganês- manganismo, olfato,

comportamento, cognição, parkinsonismo, ressonância

magnética, barreira hemato-encefálica, dopamina, ferro,
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neuroendócrino; cádmio- riscos, cognição, compor-

tamento; estanho- neurotoxicidade, Alzheimer,

hemorragia cerebral, glioblastoma; alumínio- Alzheimer,

hipocampo. A escolha dos artigos baseou-se na data

de publicação (mais recente) e sua importância dentro

do contexto da revisão. Também utilizou-se livros e

documentos publicados em formato eletrônico.

Arsênio

O arsênio é a substância tóxica mais perigosa aos

seres humanos (CERCLA, 2007)
1

. As exposições

ocupacional e ambiental são as principais formas de

intoxicação, possuindo um elevado potencial

carcinogênico
5

. A população em geral está exposta ao

arsênio pela via oral, através da ingestão de água e

alimentos contaminados
3

. É bem absorvido no trato

gastrointestinal, com boa distribuição corporal,

usualmente metabolizado através do processo de

metilação sendo excretado na urina, pele e suor
6

. Sua ½

vida é de aproximadamente 10 e 30 horas para o arsênio

ingerido e metilado, respectivamente. Entre 50 a 80% é

excretado em três dias. A presença deste agente nas

unhas e cabelo tem sido utilizado como biomarcador

de exposição tanto para exposição aguda quanto crônica,

enquanto o arsênio urinário é um bom indicador na

fase aguda. As linhas de Mees que são bandas brancas

transversais cruzando as unhas podem aparecer seis

semanas após a intoxicação
4

.

A exposição aguda pode produzir uma encefa-

lopatia com sinais e sintomas como cefaléia, letargia,

confusão mental, alucinação, crises convulsivas e coma
7

.

As manifestações neurológicas decorrentes da

intoxicação crônica pelo arsênio, incluem: perda auditiva,

alteração cognitivo-comportamental, síndrome de

Guillain-Barré e polineuropatia sensitivo-motora
8

. Esta

última é a manifestação mais prevalente.

A neuropatia periférica pode surgir uma a duas

semanas após a intoxicação. Caracteriza-se por uma

polineuropatia de predomínio sensitivo, inicialmente,

com uma distribuição em meia e luva. Posteriormente,

pode evoluir com sintomas dolorosos do tipo fisgada

ou pontada. A fraqueza muscular tem início proximal

com progressão distal e tende acometer mais os

membros inferiores
9

. O exame histológico evidencia

um padrão desmielinizante com regeneração

Walleriana
7

. Alguns autores relataram a presença de

déficit cognitivo em crianças e adolescentes, apesar de

haver a necessidade de mais estudos que corroborem

esses resultados
10,11,12

.

Inúmeros mecanismos fisiopatológicos são

propostos no acometimento do SNC e SNP pelo

arsênio. Em neurônios medulares de ratos, o arsênio

diminui a atividade da esterase acetilcolina axonal e

desidrogenase succicínica (SDH), aumentando a

atividade da proteína ácida lisossomial nas células gliais,

o que compromete o metabolismo oxidativo8. Os

compostos trivalentes do arsênio são tiol-reativos e

podem inibir enzimas ou alterar proteínas através de

reações com grupos tiois de proteínas. O arsenato

pentavalente é um separador da fosforilação oxidativa

mitocondrial através de um mecanismo provavelmente

relacionado à substituição competitiva do arsenato por

fosfato inorgânico na formação de adenosina trifosfato
6

.

O diagnóstico laboratorial consiste na dosagem do

arsênio sérico e urinário, sendo a urina colhida em até

24 horas. O nível sérico normal do arsênio é < 7 μg/dl
13

.

Estima-se que os níveis urinários excretados sejam de

40 a 75% de DMA (dimetilado- ácido cacodílico), 20 a

25% de arsênio inorgânico e 15 a 25% de MMA

(monometilado- ácido metilarsônico). Após um a três

dias da adsorção gastrointestinal do arsênio, cerca de 45

a 85% são excretados na urina e muito pouco nas fezes.

Enquanto após a absorção do MMA e do DMA cerca

de 75 a 85% são excretados no primeiro dia na urina
3

.

Na fase aguda, o tratamento é sintomático com

especial atenção para reposição volêmica e controle

pressórico
4

. A penicilamina ou o succímero (ácido 2,3-

dimercaptosuccínico- DMSA) são efetivos em remover o

arsênio do organismo. O ácido dimercaptopropanosulfônico

(DMPS) também pode ser utilizado14. O tratamento

para a intoxicação crônica não tem se mostrado efetivo,

exceto por um limitado ensaio utilizando o DMPS
15,16

.

Chumbo

O chumbo é utilizado pelos humanos há pelo menos

7.000 anos
4

. Ocupa o segundo lugar na lista das 20

substâncias mais perigosas de acordo com a CERCLA,

2007
1

. Sua intoxicação, também denominada saturnismo,

pode acometer o SNC e SNP de crianças e adultos. As

principais vias de exposição na população em geral são

os alimentos, a água e o ar; sendo este último um

componente menor
7

. Os adultos adsorvem cinco a 15%

do chumbo ingerido e usualmente retém menos de

cinco por cento do qual é absorvido. As crianças

adsorvem 42% do chumbo ingerido com 32% de

retenção
17

. Condições fisiológicas como a idade,

gravidez, estado nutricional, jejum, assim como as

características físico-químicas do meio ingerido como

Abordagem inicial no atendimento ambulatorial em distúrbios neurotoxicológicos. Parte I - metais.
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o tamanho das partículas, solubilidade e espécies de

chumbo, são fatores importantes que influenciam a

eficiência da absorção do metal no trato gastrointestina
l3

.

As principais vias de absorção e excreção são os pulmões

e rins, respectivamente
4

. Somente um por cento do

chumbo sanguíneo está disponível para distribuição. Os

rins e fígado são os principais órgãos alvos, sendo

posteriormente redistribuído para os ossos e cabelo. A

½ vida do chumbo sanguíneo é de aproximadamente

30 dias. A fração do chumbo ósseo aumenta de acordo

com a idade variando de 70% na infância até 95% na

fase adulta com uma ½ vida de 20 anos. O chumbo no

osso trabecular é mais lábil possuindo uma menor

reabsorção que o osso cortical. O chumbo liberado

dos ossos pode contribuir com mais de 50% do

chumbo sanguíneo, e é uma fonte de exposição

endógena significativa
18

. O chumbo atravessa a

membrana placentária e se correlaciona com o sangue

do cordão umbilical e a plumbemia (BLL); que é

geralmente menor que a sua concentração óssea
19

. A

principal via de excreção é renal, entretanto a excreção

fecal através do trato biliar representa 1/3 da excreção

total do chumbo absorvido
7

.

O quadro neurológico pode ter início com uma

BLL > 10 μg/dl, embora alguns estudos evidenciaram

um BLL < 5 μg/dl. Em crianças, na fase aguda,

geralmente apresentando um BLL > 70 μg/dl, podem

apresentar letargia, vômitos, irritabilidade, déficit de

atenção, perda do apetite, desequilíbrio, dificuldade na

coordenação motora fina, diminuição do nível de

consciência podendo evoluir para coma e

morte
20,21,22,23,24

. Neste nível a recuperação é

acompanhada por sequelas como epilepsia, retardo

mental, e, em alguns casos, neuropatia óptica e

cegueira
25,26

. Observa-se ao exame histopatológico

importante edema cerebral com características

citotóxicas
24

. Na exposição crônica, há estudos que

evidenciam através de testes neuropsicológicos,

diminuição dos índices de desenvolvimento mental e

QI
23,24

. A intoxicação por chumbo no período

gestacional ou durante o desenvolvimento psicomotor

da criança resulta em significante comprometimento

do desempenho intelectual
27,28

. Nestas condições evita-

se o uso de água fluorada devido à possibilidade de maior

comprometimento cognitivo, pois há o aumento da

plumbemia pela recaptação e/ou facilitação do

transporte do chumbo através da barreira hemato-

jugal
29

. Este desempenho pode se manter

comprometido mesmo em adultos após os 50 anos de

idade
30,31,32

. Em crianças a neuropatia periférica é menos

frequente que nos adultos, e há relatos de alteração

auditiva subclínica
33

.

Nos adultos a intoxicação crônica por este agente

manifesta-se principalmente por uma neuropatia

periférica. Caracteriza-se por uma polineuropatia

sensitivo-motora de predomínio distal e nos membros

superiores. Os principais nervos acometidos neste

segmento são o mediano, ulnar e radial. A queda do

punho – raro nos dias atuais – é um sinal clássico do

comprometimento deste nervo. Nos membros

inferiores são os nervos fibular e sural. Mesmo com

um BLL < 40 μg/dl, a eletroneuromiografia (ENMG)

apresenta diminuição da velocidade de condução e

aumento da latência distal. O chumbo pode acometer

os nervos periféricos por ação direta ou indiretamente

através das insuficiências renal ou hepática
34

. Em muitos

casos não há manifestação clínica, apesar das alterações

à ENMG estarem presentes
35

. A biópsia de nervo

evidencia maior comprometimento de fibras grossas

com desmielinização segmentar e sinais de regeneração

Walleriana ao corte semifino
36

. Relatos anedóticos

descrevem a ingestão de leite (700g/dia ou duas

garrafas) como fator protetor da neuropatia periférica.

Aparentemente, na interação Ca-Pb haveria uma

diminuição da plumbemia com melhora dos sintomas

sensitivos
37

.

Alterações cognitivo-comportamentais são descritas

em adultos especialmente quando expostos na infância

e adolescência. Dificuldade de concentração, memória

e aprendizado são observados através de testes

neuropsicológicos. Curiosamente, as linhas de chumbo

(bandas densas) observadas em áreas ósseas como o

fêmur, tíbia, rádio, patela, entre outros, podem estar

relacionadas com uma aceleração do declínio

cognitivo
38,39

. Apesar de controverso, estudos apontam

para uma dificuldade de relacionamentos interpessoais
40

.

Regiões com diminuição significativa de volume foram

achados nas regiões frontal, parietal, temporal, cerebelo

e córtex insular, sendo mais extensivo nos homens,

particularmente nos lobos frontais
41

. Alterações

posturais e motoras são descritas com frequência.

Instabilidade postural é um sinal de comprometimento

do lobo cerebelar anterior e das vias aferentes

vestíbulocerebelar e espinocerebelar
42

. O polimorfismo

genético do ácido dehidratase d-Aminolevulínico

(ALAD) pode influenciar na susceptibilidade humana

aos efeitos do chumbo inorgânico em funções neuro-

comportamentais
43,44

.
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Distúrbio do movimento como parkinsonismo e

coreoatetose também são descritos
4546

. Em meio à

violência urbana, ferimentos por arma de fogo podem

causar níveis sanguíneos elevados de chumbo, desde

que em contato pleural ou sinovial. O chumbo na

gordura e músculo parece ser mal absorvido
47

. Alguns

relatos observaram a presença de distúrbios do

movimento em pacientes com projéteis de arma de

fogo alojados em articulação por longos períodos
47

.

Diversos agentes tóxicos, entre eles o chumbo, são

associados à esclerose lateral amiotrófica (ELA). O seu

mecanismo está associado à substituição do chumbo

pelo cálcio em inúmeras reações intracelulares causando

danos à mitocôndria e a tecidos neurais, assim como

aumentando a excitabilidade ao glutamato
48

.

Inúmeros estudos associaram a exposição crônica

ao chumbo à alteração de substância branca cerebral

decorrente do maior risco de aterotrombose, hipertensão

arterial sistêmica (aumento da resistência vascular

periférica), elevação do colesterol, triglicerídeos e

homocisteína. Na ressonância magnética de crânio

(RMC) há aumento do sinal nas regiões de núcleos da

base nas seqüências em T2 e flair
49

.

Alguns estudos observaram alterações auditivas

subclínicas ao potencial evocado auditivo de tronco

cerebral (BERA)
50

. Aparentemente, a lesão do chumbo

não é no nervo periférico, mas sim no tronco cerebral
51

.

No cérebro de camundongos e aves, observaram-se

um aumento da fosforilação e neuritic beading axonal

dos neurônios auditivos do tronco cerebral
52,53

. Essas

observações podem contribuir para a compreensão das

alterações observadas ao BERA. Anormalidades do

potencial evocado visual também são relatadas
54

. Apesar

disso novos estudos são necessários para confirmar esses

resultados.

O chumbo afeta o SNC e SNP por inúmeros meca-

nismos: atua como um substituto do cálcio e/ou quebra

de sua homeostase; altera a barreira hemato-cerebral

através da estimulação da proteína quiron C; e, inibe a

modulação colinérgica pelo glutamato e dopamina
51

.

A investigação laboratorial demonstra anemia,

pontilhado basófilo, coproporfirinas urinárias

aumentadas e hemólise. Nos adultos expostos

cronicamente pode-se dosar as protoporfirinas

eritrocitária (PPE) e zinco (ZnPP)4. Devido à deposição

óssea do chumbo, inúmeros artigos têm utilizado o

Cd109 Source K-Shell X-ray fluorescência (KRx

fluorescência) como biomarcador para exposição

crônica a este agente
55

.

O tratamento consiste na quelação e está indicado

quando o BLL é > 60 μg/dl. O ácido

dimercaptosuccínico (DMSA), o edetato cálcico

dissódico (EDTA) e o dimercaprol (BAL) são agentes

quelantes utilizados para esse fim
4

. Em crianças os

critérios para tratamento também são estabelecidos de

acordo com o nível sérico. Para isso, sugerimos consulta

ao trabalho publicado por Laraque e Trasande
56

.

Mercúrio

O mercúrio é um dos melhores exemplos do

movimento de metais no meio ambiente. Está na

atmosfera na forma de vapor de mercúrio decorrente

do desgaste natural da crosta terrestre, erupção vulcânica,

evaporação do oceano e solo; assim como atividades

antropogênicas. Eventualmente, é oxidado para a forma

inorgânica de água-solúvel (Hg 2+ ) e retorna para a

superfície terrestre em forma de chuva. Neste momento,

o metal pode ser reduzido a vapor de mercúrio e

retornar à atmosfera ou ser metilado por microorga-

nismos presentes em sedimentos nos leitos de rios ou

oceanos. Esta reação natural de biometilação produz o

metilmercúrio (MeHg). Este entra na cadeia alimentar

aquática que por sua vez chega até aos mamíferos. O

mercúrio possui três formas químicas distintas:

elementar (Hg0 ), inorgânico (Hg+2 ) e orgânico

(metilmercúrio- CH3Hg+1 e fenilmercúrio- C6H5Hg+1)3.

Do ponto de vista neurológico o mercúrio pode

produzir toxicidade, principalmente, decorrente da

exposição ao vapor de mercúrio e metilmercúrio.

Oitenta por cento do vapor de mercúrio é

absorvido nos pulmões, ganhando a corrente sanguínea

e distribuindo-se rapidamente por todos os tecidos

corpóreos devido a sua elevada liposolubilidade. Após

a sua oxidação transforma-se em mercúrio inorgânico.

Aproximadamente, 10% do vapor de mercúrio é

exalado dentro de uma semana  e aquele convertido

em mercúrio inorgânico é excretado na urina e fezes

com uma ½ vida entre um a dois meses59.

Inicialmente, os sintomas podem ser inespecíficos.

Esta condição foi denominada por síndrome astênica-

vegetativa ou micromercurialismo, sendo caracterizada

por três ou mais dos seguintes achados clínicos: tremor

(inicialmente afetando as mãos e posteriormente

generalizando-se60), aumento da tireóide, aumento da

captação de radioiodo na tireóide, pulso lábil,

taquicardia, dermografismo, gengivite, alterações

hematológicas ou aumento da excreção de mercúrio

urinário57.
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A tríade tremor, gengivite e eretismo (perda de

memória, aumento da excitabilidade, insônia, depressão

e timidez) é a principal manifestação de intoxicação pela

inalação deste agente, condição também denominada

hidrargirismo. Esta condição estava presente na indústria

de chapéus e feltros podendo ocasionar a “síndrome

do chapeleiro louco”, que era caracterizda princi-

palmente por tremor e alterações psiquiátricas9,57.

Através de testes neuropsicológicos alguns estudos

evidenciaram dificuldade de concentração e memória,

em especial, em grupos potencialmente vulneráveis

como no polimorfismo (Val66Met) do fator

neurotrófico derivado cerebral (BDNF)61,62.

Neuropatia periférica também é descrita,

caracterizando-se por uma polineuropatia mista de

predomínio sensitivo e distal. Parestesia ou hipoetesia

com distribuição em meia e luva costuma ser a

apresentação. A ENMG evidencia diminuição da

velocidade de condução sensitiva-motora e aumento

da latência distal57.

Alguns estudos evidenciaram alterações subclínicas

da visão colorida mesmo com níveis séricos de

mercúrio abaixo dos limites biológicos ocupacionais63.

A utilização do EEG com fotoestímulo pode auxiliar

na detecção precoce do eretismo caracterizado pelo

aumento da amplitude das ondas em regiões posteriores

do cérebro64.

O metilmercúrio é bem absorvido no trato

gastrointestinal sendo distribuído aos tecidos em

aproximadamente 30 horas. Dez por cento é distribuído

ao cérebro e cinco por cento permanece no sangue.

Este agente acumula-se no cabelo e apesar da correlação

sanguínea ser proporcional- ela é 250 vezes maior. Assim,

o cabelo tem sido utilizado como um biomarcador de

exposição ao metilmercúrio. Passa por extensa

metabolização hepática sendo excretado nas fezes (90%)

e urina (10%) com uma ½ vida entre  45 a 70 dias57.

A intoxicação por metilmercúrio é caracterizada por

parestesia ao redor da boca e lábios, ataxia e voz

escandida. Outros sinais incluem: neurastenia (sensação

generalizada de fraqueza), espasticidade, tremor, perda

auditiva e visual, podendo haver alterações subclínicas

detectadas ao BERA e potencial evocado visual (PEV),

respectivamente65. Alguns estudos observaram

anormalidades ao potencial evocado somatosensitivo

(PESS)66. Em estágios finais o paciente pode progredir

para coma e morte4. Observa-se ao exame

histopatológico, edema cerebral difuso com

características citotóxicas evoluindo com destruição de

substância cinzenta,  necrose focal, fagocitose e reposição

de células gliais; consequentemente acarretando atrofia

cerebral67.

Inúmeros relatos de consumo de mariscos e peixes

predadores (atum, peixe espada e tubarão) estão

associados à intoxicação por metilmercúrio68. Até o

momento, ao contrário da intoxicação pelo chumbo,

não há evidências que associem a exposição ao

metilmercúrio prénatal ao atraso do desenvolvimento

psicomotor em crianças69,70,71.

A doença de Minamata descrita no Japão em 1956,

que contaminou mais de 100.000 pessoas, ocorreu após

o consumo de peixes contaminados por  dejetos

industriais despejados nos leitos dos rios. O quadro

clínico era caracterizado por alteração cognitiva, ataxia

cerebelar e neuropatia periférica. Após o consumo do

peixe contaminado os sintomas podiam evoluir por

três a dez anos72.

Casos de ELA têm sido associados à intoxicação

por mercúrio inorgânico. Seu possível mecanismo seria

a ação tóxica exercida sobre o DNA e a recaptação do

glutamato pelos astrócitos73.

Os mecanismos fisiopatogênicos do mercúrio estão

associados à: ligação do mercúrio divalente a grupos

de proteínas sulfidrila; interupção da formação de

microtúbulos; inibição de enzimas; estresse oxidativo;

interupção da síntese de DNA e proteínas; respostas

autoimunes e alteração do canal de Ca+, que podem

causar injúria ou mesmo morte celular57,74.

A investigação laboratorial consiste na coleta de urina

24 horas, eletrólitos, uréia, creatinina e urinálise. O nível

sérico normal de mercúrio é < 10g/L. O tratamento

consiste em agentes quelantes do mercúrio como a

cisteína, EDTA, BAL ou penicilamina75. Alguns estudos

observaram que o selênio pode ajudar a evitar os efeitos

tóxicos inerentes a este agente. Contudo, novos estudos

são necessários para corroborar este resultado73,76,77 .

Manganês

Nos últimos anos o manganês tem sido um dos

principais metais a ser estudado. Manganismo é o termo

que denomina a intoxicação crônica por este metal.

Aproximadamente um a cinco por cento do

manganês é absorvido no organismo, sendo as principais

vias a oral e a respiratória. A inalação de partículas de

manganês pode resultar em transferência direta para o

tecido cerebral através do sistema olfatório78. É

eliminado na bile e reabsorvido no intestino. Sua

principal via de excreção são as fezes79.
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Alguns artigos observaram que em crianças sua

exposição tóxica pode levar à hiperatividade e déficit

de aprendizado, possivelmente, decorrente de alterações

dos receptores dopaminérgicos e transporte de

proteínas ao cérebro em regiões relacionadas à atenção,

aprendizado e controle de impulsos80.

Nos adultos, as manifestações iniciais incluem cefaléia,

insônia e espasmos musculares. Com a progressão dos

sintomas quadros predominantemente psiquiátricos se

instalam; é a chamada loucura mangânica. Caracteriza-

se por comportamento compulsivo, labilidade

emocional, halucinação visual, perda de memória e

declínio cognitivo79,81. Também observa-se alteração em

testes neuropsicológicos, depressão, ansiedade e

confusão mental82,83.

Com a progressão do quadro aparecem distonia e

sinais parkinsonianos (hipocinesia, rigidez, tremor,

disartia e festinação). O parkinsonismo secundário ao

manganismo diferencia-se da doença de Parkinson

pelos seguintes sintomas: início precoce, distonia mais

frequente, tendência a cair para frente e pobre resposta

ao tratamento com levodopa84,85,86. As vias colinérgicas

são essenciais para a fisiologia da locomoção, cognição,

emoção e comportamento. Todavia, não é surpresa que

a anatomia seletiva da maioria dos efeitos colinérgicos

induzido pelo manganês é compatível com o

manganismo clínico, que envolve o comportamento da

resposta emocional, declínio da função cortical superior

e distúrbio do movimento81.

A RM de crânio pode evidenciar aumento de sinal

bilateral nos gânglios basais, especialmente, no globo

pálido e mesencéfalo na seqüência em T1. Alteração na

captação do 18 F-dopa, 18 FDG e 123-I-beta-CIT

podem ocorrer no PET e SPECT cerebral,

respectivamente86. Um diagnóstico diferencial

importante no parkinsonismo secundário ao

manganismo é a cirrose hepática. Esta não altera a via

dopaminérgica ao PET/SPECT cerebral87.

A exposição crônica ao manganês leva a alteração

na concentração do ferro no sangue e no LCR.

Provavelmente, decorrente do aumento da expressão

do receptor de transferrina (TfR) secundário ao

aumento da ligação de proteínas reguladoras do fluxo

(IRPs), que por sua vez regram sua homeostase88. No

LCR, sabe-se que a captação do manganês cerebral é

inversamente proporcional a concentração de cálcio.

Há clara relação de ambos mecanismos Ca-dependente

e Ca-independente no influxo do manganês cerebral89.

Bloqueadores do canal de cálcio (lanthanum, verapamil,

nickel e vanadato) obtiveram resultados variáveis na

recaptação do manganês celular90. Níveis elevados de

ferro total e ferro associado ao estresse oxidativo,

diminuição de ferritina e complexo-1 mitocondrial

anormal são observados em amostras post-morten de

substância negra de pacientes com manganismo91,92. Alta

concentração de manganês é encontrada principalmente

em regiões de ferro não-HEME como a substância

negra, gânglios da base, caudado-putamen, globo pálido

e núcleo subtalâmico91.

Apesar disso, outros mecanismos estão envolvidos

na fisiopatogenia do manganismo, entre eles: o sistema

colinérgico; as barreiras hemato-cerebral e hemato-

liquórica; a citotoxicidade do manganês às células

dopaminérgicas; o metabolismo glutamatérgico e

gabaérgico; o estresse oxidativo e a ação da transferrina

no influxo do manganês, inibindo a ativação do cálcio

e controlando a taxa de produção de ATP através da

fosforilação oxidativa81,93,94,95,96.

Parâmetros séricos associados ao metabolismo do

ferro podem estar alterados como a ferritina,

transferrina, capacidade total de ligação do ferro

(TBIC)91,92. Alguns artigos relataram o aumento da

prolactina e alteração da tireóide. Alguns pacientes

melhoram com a utilização de quelantes como o EDTA,

entretanto novos estudos são necessários para

confirmarem esses resultados85. Também existem relatos

anedóticos de casos de crise convulsiva associada à

intoxicação por manganês que melhoraram com

quelantes99.

Cádmio

Ocupa o sétimo lugar na lista de substâncias tóxicas

mais perigosas aos seres humanos1. Está presente nas

baterias, em especial níckel-cádmio, e em diversas outras

fontes. Contudo, alimentos como os vegetais, arroz,

trigo, mariscos e tabaco são a principal via de exposição

na população em geral100.

É absorvido nos pulmões (5-35%) e no trato

gastrointestinal (5-10%)4. Uma vez absorvido é

minimamente excretado e somente 0,001% do peso

corporal é excretado por dia pela urina e fezes. Sua ½

vida varia entre 10 a 30 anos4.

Os estudos que avaliam a toxicidade do cádmio no

sistema nervoso central e periférico são escassos, e sua

fisiopatogenia não é bem conhecida. Alguns estudos

observaram alteração de testes neuropsicológicos nas

áreas como atenção, velocidade psicomotora e
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memória, contudo necessitam de mais estudos que

corroborem os seus resultados101,102. A hiposmia é

descrita por alguns pesquisadores, sugerindo uma

manifestação precoce de intoxicação103. Até o momento,

não há tratamento específico para a intoxicação pelo

cádmio.

Estanho

O estanho é considerado como um metal de

toxicidade menor. Há evidências de que os

organoestânicos causam toxicidade aos seres humanos.

Em contrapartida, estudos apontam para um possível

potencial terapêutico.

Os compostos estânicos dividem-se em dois grupos:

inorgânico e orgânico. O primeiro é pouco absorvido

e rapidamente excretado tendo uma toxicidade

geralmente baixa. Os organoestânicos compreendem

um grande grupo de compostos organometálicos com

uso comercial, incluindo desde catalizadores e

estabilizadores industriais até pesticidas utilizados na

agricultura e atividades aquáticas104.

Os compostos organoestânicos são mais tóxicos,

tendo como representantes o monometilestanho

(MMT), dimetilestanho (DMT) e trimetilestanho (TMT).

Este último é mais associado à intoxicação em seres

humanos. É bem absorvido pelo trato intestinal atuando

como uma excitotoxina aguda. Em altos níveis causa

necrose neuronal. Afeta neurônios do sistema límbico

incluindo o hipocampo e o córtex entorinal104.

Clinicamente, as manifestações de neurotoxicidade

podem  incluir cefaléia, dificuldade com a memória e

alteração de comportamento como agressividade,

desorientação e psicose. A apresentação neurotóxica

mais frequente nos seres humanos é uma síndrome

límbica-cerebelar aguda. É caracterizada por zumbido,

insônia, depressão, afeto incogruente, defeitos na

memória, confusão mental e crise convulsiva. Observa-

se uma lentificação ao EEG. As manifestações

neurológicas podem se apresentar agudamente ou

permanecerem latentes por três dias ou mais105.

Os possíveis mecanismos de ação incluem uma

redução dos níveis de zinco hipocampal, elevação

extracelular do glutamato e diminuição da concentração

do ácido -aminobutírico104,105.

O estanho parece estar associado a mecanismos

envolvidos em doenças degenerativas. Alguns estudos

associaram o TMT ao aumento da expressão da enzima

hidrolase epóxido microssomial (mEH) no hipocampo

e córtex adjacente (entorinal e transentorinal) em

pacientes com doença de Alzheimer. Esta expressão

está associada a placas -amilóides (A), mas também

são achadas em regiões subependimárias na formação

do hipocampo. Estes achados sugerem que a mEH pode

estar associada na patogênese da neurodegeneração em

resposta ao estresse ambiental106. Todavia, novos estudos

são necessários para confirmarem esses resultados.

Por outro lado, o estanho aponta para um possível

potencial novo agente terapêutico voltado às doenças

cérebro vasculares (DCVs) e oncológicas. Alguns

autores observaram que após a administração

intravenosa do estanho (estanho-mesoporfirina IX-

SnMP) no acidente vascular cerebral hemorrágico

(AVCh) experimental em cérebros de coelhos houve

uma diminuição da perda neuronal envolvida no

processo consequente à siderose107,108. Um estudo in vitro

utilizando cultura de células tumorais de glioblastoma

multiforme exposta ao trietilestanho(IV)lupinilsulfídeo

hidroclorado (IST-FS29) constatou necrose tumoral,

redução do tamanho celular, vacuolização do citoplasma

e a presença de macrófagos. No entanto, há que se

realizar novos estudos que corroborem esses resultados109.

Apesar do nível sérico do organoestânico poder ser

dosado, a forma mais frequente é a amostra urinária.

Esta dosagem deve ser realizada no máximo quatro a

10 dias após a exposição. Os limites biológicos de

exposição (BEIs) variam entre 0,1-0,2 mg/m3 para curta

exposição105.

Diversos outros metais são veiculados a distúrbios

neurológicos. O cobre apesar de estar associado a

doenças hereditárias como a doença de Menkes, Wilson

e aceruloplasminemia hereditária, não afeta o sistema

nervoso em condições normais4. Alguns artigos

associam o alumínio a alterações cognitivo-

comportamentais. Baseiam-se no fato de que, em

modelo animal, a presença de alumínio nos neurônios

piramidais do hipocampo acarreta uma desregulação

do balanço entre citocinas/neutrófilos, contribuindo

para a formação de enovelados neurofibrilares110,111,112.

Por outro lado, não se pode afirmar sua implicação em

encefalopatias ou doenças degenerativas tipo Alzheimer.

A Tabela que segue mostra, de modo sintético, os

distúrbios neurológicos decorrentes da intoxicação por

metais, considerando o agente (incluindo os acima

descritos), as fontes de exposição e as manifestações

clínicas apresentadas.
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Tabela. Distúrbios neurológicos decorrentes da intoxicação por metais (adaptado de Liu e Salgado
3,4

).
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Conclusão

Por diversos motivos, é mais simples aferir

causalidade em quadros de intoxicação aguda. A

premissa da replicabilidade é um dos pilares na

formação da evidência científica. Todavia, quando se

trata da exposição crônica e em baixas doses por um

determinado agente o inverso se impõe.

Dificuldades éticas e metodológicas contribuem para

isso. Nesses casos, talvez haja a necessidade de uma

mudança conceitual, no sentido de entender a

intoxicação crônica não como uma alteração exclusiva

de um determinado órgão alvo; e sim multisistêmica.

Existe um vasto campo a se percorrer na

Neurotoxicologia Ocupacional e Ambiental. A parceria

entre pesquisa básica e epidemiologia clínica são parte

obrigatória deste caminho. Arsênio, chumbo, mercúrio,

manganês, cádmio e estanho são alguns metais

envolvidos nos distúrbios neurotoxicológicos. Contudo,

fica evidente nesta revisão que são necessários novos

estudos a fim de determinar a real associação destes e

outros metais nos distúrbios crônicos do sistema

nervoso central e periférico.
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