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Abordagem inicial no atendimento 
ambulatorial em distúrbios 

neurotoxicológicos:
Parte III - solventes orgânicos

Initial approach to outpatient treatment of
neurotoxicological disorders: Part III – organic solvents
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Resumo
Introdução: Milhões de pessoas são expostas diariamente aos solventes. Inúmeros solventes podem causar intoxicação aguda. Menos clara é a 

associação da exposição crônica e em baixas doses poder produzir alteração neurológica. Diversas atividades ocupacionais estão envolvidas com a sua 
exposição. Condição bastante diferente é o seu uso inadvertido com intuito alucinógeno. 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. Discussão: Distúrbios 
neuromusculares, distúrbios do movimento, 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 solventes orgânicos. 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: Tolueno, bissulfeto de carbono e n-Hexano são alguns solventes 
envolvidos nos distúrbios neurotoxicológicos, Contudo, fica evidente nesta revisão que são necessários novos estudos a fim de determinar a real associação 
destes e outros solventes nos distúrbios crônicos do sistema nervoso central e periférico. 
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Abstract
Introduction: Millions of peoples are exposed to solvents every day. Most solvents cause acute intoxication. Less evident is the association of chronic 

exposure and in low doses in producing neurological disorders. Innumerable occupational activities are involved in the exposure to solvents. Their inadvertent 
use with hallucinogenous intention is an entirely different condition. 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. Discussion: Neuromuscular disorders, movement disorders, 
cognitive-behavioral and neurophysiological changes have been attributed to innumerable toxic agents in recent years. This article proposes to review 
the main neurological disorders associated with chronic exposure to organic solvents. To facilitate the initial approach to treatment of neurotoxicological 
disorders of outpatient, tables were devised to describe the main toxic agents, the sources of exposure involved and their main neurological manifestations. 
Conclusions: Toluene, carbon bisulfate and n-hexane are some of the solvents involved in neurotoxicological disorders. However, this review reveals 
the need for new studies to determine the real association of these and other solvents in chronic disorders of the central and peripheral nervous systems. 
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Introdução
Milhões de pessoas são expostas diariamente aos 

solventes. Seja em nível domiciliar, em atividades 
laborativas ou até mesmo socialmente (álcool e tabagismo). 
Inúmeros solventes podem causar intoxicação aguda. 
Menos clara é a associação da exposição crônica e em 
baixas doses poder produzir alteração neurológica. 
Situação bastante diferente é o abuso de solventes, que está 
associado à inalação inadvertida com intuito alucinógeno 
causando dependência e consequências deletérias à saúde1. 

O termo solvente refere-se a uma classe de químicas 
orgânicas líquidas, de variável lipofilicidade e volatilidade, 
sendo a inalação a principal via de exposição. São 
usados para dissolver, diluir ou dispersar materiais 
que são insolúveis na água. São amplamente utilizados 
como desengraxantes, constituintes de tinta, vernizes, 
lacques, tintas, aerossol, corante e adesivos, síntese 
química, combustível e aditivos1. Inúmeras atividades 
ocupacionais estão envolvidas na exposição aos solventes, 
contudo a principal indústria do setor é a desengraxante 
de metais. As principais formas de absorção são as 
vias inalatória e dérmica; o trato gastrointestinal tem 
pouca participação. A contaminação ambiental é outra 
forma de disseminação dos solventes, e inúmeros 
veículos contribuem para isso2. O número de solventes 
catalogados até o momento é de 350 (OSHA, 2006)3.

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: encefalopatia 
crônica do solvente- ocupacional, diagnóstico, cognição, 
comportamento, neuropsicologia, EEG, tolueno, PEV, 
BERA, ressonância magnética, risco; tolueno- cognição, 
comportamento, neurite, teratogenicidade, abuso; bissulfeto 
de carbono- neurotoxicidade, surdez, discromatopsia, 
neuropsicologia, ressonância magnética, biomarcador; 
n-Hexano- neuropatia, equilíbrio, visão, ototoxicidade, 
cognição, comportamento. 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.

Encefalopatia crônica do solvente (ECS)
A ECS é uma condição que vem sendo estudada há 

vários anos. Cada vez mais tem sido associada à doença 

ocupacional. A ECS é caracterizada por sintomas 
inespecíficos como cefaléia, fadiga, distúrbios de humor 
e do sono. O quadro pode existir com o sem alterações 
em testes neuropsicológicos2. Neste sentido os países 
europeus vêm tomando diversas iniciativas com a 
finalidade de incluir definitivamente este diagnóstico no 
hall das doenças ocupacionais4. Há que se ter pelo menos 
10 anos de exposição até o início dos sintomas5. Critérios 
diagnósticos foram propostos onde recomendamos 
as revisões de Cranmer e van der Hoek para maiores 
informações6,7.

Alguns autores observaram alterações em testes 
neuropsicológicos voltados à velocidade de processamento, 
atenção, memória de retenção, função executiva e 
linguagem8. Frequentemente, coexistem distúrbios do 
sono, transtornos somáticos, depressão, desemprego e 
consumo de álcool9. Através do eletroencefalograma 
quantitativo (EEGq), alguns estudos observaram 
lentificação do rítmo cerebral em regiões frontais 
caracterizado pelo predomíno do rítmo teta10. A 
exposição de ± 100 PPM por ano pode causar efeitos 
subclínicos em exames neurofisiológicos11. Diminuição 
da amplitude da onda P300 e discromatopsia foram 
referidos ao BERA e PEV, respectivamente12,13. Estudos 
radiológicos utilizando-se RM de crânio evidenciaram 
ectasia ventricular, atrofia cerebral e aumento de 
sinal da substância branca; o que é uma característica 
típica da chamada leucoencefalopatia do tolueno. 
Estas alterações representam uma mielinotoxicidade 
severa e crônica ao SNC14. Um estudo utilizando RM 
funcional (SPECT, espectroscopia e difusão cerebral) 
em pacientes assintomáticos concluiu que há diminuição 
da ligação dos receptores dopaminérgicos (D2R) em 
áreas como o estriado, tálamo e núcleo caudado, assim 
como diminuição de neurometabólitos cerebrais como 
o N-acetilaspartato, glutamato e colina no córtex 
frontal15. Técnicas de biologia molecular evidenciaram 
um polimorfismo genético em enzimas envolvidas no 
metabolismo dos solventes orgânicos. CYP2E1, EPHX1, 
GSTP1 estavam associadas a um aumento do risco de 
desenvolver ECS16.

Não há tratamento específico e o principal fator 
prognóstico é a imediata parada da exposição ao 
agente. A melhora do quadro clínico costuma ser 
parcial e a susceptibilidade individual influencia no 
resultado. O diagnóstico precoce aumenta em quatro 
vezes a chance de recuperação. Fatores concomitantes 
à doença como depressão dificulta a reabilitação em até 

RBNeurologia_Vol 47 Nº 1.indd   16 27/05/2011   12:41:04



Revista Brasileira de Neurologia  »     Volume 47  »     Nº1  »     jan - fev - mar, 2011  »     17

Abordagem inicial no atendimento ambulatorial em distúrbios 
neurotoxicológicos: Parte III - solventes orgânicos

cinco vezes quando comparado aos pacientes sem esta 
comorbidade17. 

Tolueno
A principal via de absorção é a pulmonar, sendo 

que 40% do tolueno inalado são absorvidos pelos 
pulmões, e em casos de ingestão “ocasional” pelo 
trato gastrointestinal. Sua distribuição no organismo 
é bastante rápida. Aproximadamente, 80% sofre 
biotransformação nos microssomas hepáticos, o que 
pode estar alterada quando associado a outros tipos de 
solventes, metanol e medicamentos. Sua excreção e de 
seus metabólitos é rápida. Cerca de 18 a 20 horas após 
a exposição todo o composto absorvido já foi quase 
totalmente eliminado do organismo. Aproximadamente 
sete a 14 por cento do tolueno absorvido são eliminados 
inalterados pelo ar expirado, enquanto sua proporção na 
urina varia entre 31 a 80%1. 

O SNC é alvo primário do tolueno e outros 
a lfenilbenzenos. Manifestações agudas podem 
variar desde vertigem e cefaléia até coma e óbito. A 
encefaloptia aguda é rapidamente reversível após a 
parada da exposição, e não está associada a alterações 
na neuroimagem18. Em pessoas que fazem abuso do 
tolueno, alterações cognitivo-comportamentais como 
inatenção, apatia, alteração de memória, diminuição 
de habilidades visuoespaciais, disfunção do lobo frontal 
e quadros psiquiátricos são relatados18. Também são 
citados ataxia cerebelar, atrofia óptica, sinais piramidais 
e disfunção de pares cranianos19. Altos níveis de tolueno 
pré-natal podem causar mal formação congênita 
denominada síndrome do solvente fetal. É caracterizada 
por microcefalia e alterações faciais semelhante à 
síndrome alcoólica fetal20.

Inúmeros mecanismos são propostos para explicar essas 
alterações. Uma hipótese é a de que a partição do tolueno 
nas regiões hidrofóbicas das proteínas interajam entre si, 
levando a uma alteração de membrana-ligação enzima 
atividade e/ou especificidade do receptor de uma maneira 
reversível21. Outras evidências sugerem que o tolueno e 
outros compostos orgânicos variáveis (VOCs) podem 
atuar agudamente aumentando a função do receptor 
GABA-A, atenuando no receptor NMDA-fluxo de cálcio 
estimulado e/ou ativando o sistema dopaminérgico22. 

Em relação à toxicidade crônica, ainda não se sabe 
ao certo o seu mecanismo. Contudo, sugere-se que há 
depósitos em áreas com alta concentração de mielina 
levando à astrocitose21. 

A avaliação laboratorial consiste na dosagem do 
tolueno sérico e do ácido hipúrico urinário. O risco de 
leucopenia é menor quando comparado ao benzeno 
isoladamente2.

Bissulfeto de carbono
É uma substância de exposição predominantemente 

ocupacional. Presente na atmosfera através da emissão de 
gases industriais ou em pequena quantidade através de 
vapores inalados pela população em geral. Também pode 
existir através da exposição indireta do metabolismo 
de pesticidas como o ditiocarbamato ou drogas como 
o dissulfiram23.

A principal via de absorção é a pulmonar. Também 
pode ser absorvido pela pele íntegra, e em casos de 
ingestão acidental pelo trato gastrointestinal. Setenta 
a 80% sofre biotransformação no organismo, através 
do complexo enzimático P450 e um intermediário 
oxigenado instável que se degrada em sulfeto de 
carbonila (COS), tiocarbamato e enxofre elementar 
reativo ao qual se f ixa nos microssomas. Origina 
subprodutos que são excretados pela urina. Cerca de 
10 a 30% pode ser excretado pelos pulmões e três por 
cento pela pele1.

O quadro neurológico pode se apresentar 
como neuropatia periférica, mielopatia, alterações 
cognitivo-comportamentais, ataxia cerebelar, tremor 
e parkinsonismo24. A neuropatia periférica caracteriza-
se por uma polineuropatia sensitivo-motora de 
predomínio distal com componente axonal. Síndrome 
cordonal posterior, com especial comprometimento 
da sensibilidade vibratória, associada à espasticidade é 
característica do envolvimento das vias ascendentes e 
descendentes da medula25. Há relatos de diminuição 
da audição (associada ao barulho) e discromatopsia 
em trabalhadores expostos ao bissulfeto de carbono 
(CS2)26,27.

Duas vias distintas de metabolização estão envolvidas: 
1- a interação direta do CS2 com aminoácidos livres 
e grupos sulfidril de aminoácidos e polipeptídeos 
para formar ditiocarbamatos e tritiocarbamatos; 2- 
metabolismo microssomial do CS2 a fim de reativar 
intermediários sulfúricos capazes de ligação covalente 
com macromoléculas25. 

A RM de crânio evidencia alteração de substância 
branca semelhante à encefalopatia do tolueno e doença 
microangiopática secundária a alteração do f luxo 
sanguíneo cerebral28. 
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O diagnóstico laboratorial consiste em dosagem do 
ácido 2-tiotiazolidina-4-carboxílico (TTCA) na urina 
e as reações cruzadas covalente eritrócito espectina e 
hemoglobina29.

n-Hexano
O n-Hexano é um hidrocarboneto alifático cuja 

principal via de absorção é a pulmonar, causando 
intoxicação aguda e crônica. É rapidamente absorvido 
pelo organismo através das vias gastrointestinal, 
pulmonar e, em menor quantidade, pela pele. Após a 
absorção, o n-hexano é rapidamente distribuído pelos 
tecidos, em especial, fígado, rins e tecido adiposo. 
Atravessa facilmente a barreira placentária, o que 
determina no sangue fetal concentração semelhante 
à encontrada no sangue materno. É biotransformado 
através do sistema enzimático hepático (citocromo P450) 
tendo uma eliminação urinária1. 

Neuropatia periférica sensitivo-motora com 
predomínio distal é a principal manifestação clínica. 
A ENMG evidencia ondas agudas e f ibrilação 
acompanhada por leve diminuição da velocidade de 
condução e aumento da latência distal; padrão típico de 
lesão axonal com desmielinização secundária. Alteração 
postural, discromatopsia, estreitamento do campo 
visual, atrofia/neurite óptica, alteração da memória, 
alucinações, atrofia óptica hereditária de Leber e 
ototoxicidade também são descritas25,30,31,32,33. 

O custo social que a intoxicação aguda deste 
solvente causa em crianças e adolescentes, denominados 
cheiradores de cola, sempre é motivo de inúmeras 
discussões. Esses indivíduos podem desenvolver uma 
neuropatia subaguda, evoluindo com tetraplegia dois 
meses após o início dos sintomas. Mesmo após o término 
da exposição, há progressão do quadro por mais um a 
quatro meses. O tempo de recuperação do paciente varia 
entre um a quatro anos1. 

Os metabólitos do n-Hexano, a inibição de 
enzimas como a gliceraldeido-3-fosfato-desidrogenase, 
a formação de pirrol em proteínas do citoesqueleto 
axônico, a neutralização de carga positiva de proteínas 
dos neurofilamentos, alteração do vasanervorum, 
alteração do metabolismo lipídico, mecanismos 
imunoalergênicos e fatores genéticos são algumas das 
teorias para a explicação dos mecanismos lesivos do 
n-Hexano ao SNC e SNP. Seu principal metabólito 
urinário é o 2,5-hexanodiona2.

A metil-n-butil-cetona (MBC) também é um 
metabólito formado durante a biotransformação do 
n-hexano. O quadro clínico da intoxicação por MBC 
inicia-se por perda de peso, evoluindo com sinais 
de neuropatia periférica de predomínio sensitivo e 
distal (parestesia). Ocorre comprometimento motor 
principalmente em membros inferiores1. 

O tratamento é sintomático, todavia, em modelo 
animal, há relatos da administração de zinco diminuir 
os efeitos tóxicos deste agente34.

Tabela 1. Distúrbios neurológicos decorrentes da intoxicação por solventes e vapores

Agente Atividade ocupacional e outras fontes Clínica

Hidrocarbono aromático

Benzeno Gasolina automotiva, indústria petroquímica, 
siderurgias que usam carvão mineral, cigarro

Aguda: “embriaguez”, cefaléia, vertigem, 
tremores, visão turva, sonolência, 
inconsciência, convulsão, morte

Crônica: cefaléia, irritabilidade

Tolueno Solvente para óleos, borracha natural e sintética, 
resinas, carvão, piche, betume, acetilcelulose, 
tintas (fotogravuras), vernizes, laca, thinners, 
agente de limpeza, cola, gasolina, contaminação 
(ar, água e solo)

Aguda: euforia, cefaléia, fraqueza, 
fadiga, distúrbios de visão, tremores, 
confusão mental, ataxia, paralisias, 
convulsão, narcose, morte

Crônica: síndrome do solvente fetal, 
encefalopatia crônica do solvente?

RBNeurologia_Vol 47 Nº 1.indd   18 27/05/2011   12:41:04



Revista Brasileira de Neurologia  »     Volume 47  »     Nº1  »     jan - fev - mar, 2011  »     19

Abordagem inicial no atendimento ambulatorial em distúrbios 
neurotoxicológicos: Parte III - solventes orgânicos

Xileno e 
etilbenzeno

Indústria química de plásticos, fibras sintéticas, 
couro, tecidos, papéis, agente de limpeza, 
desengordurante, thinner para tintas e lacas, 
gasolina, óleo combustível

Crônica: cefaléia, fadiga, sonolência, 
vertigens, confusão mental, coma, morte

Estireno Fabricação de polímeros, copolímeros, resinas, 
borracha sintética, látex, produtos de vidro e 
sínteses orgânicas, cigarro, exaustão automotiva, 
emissão de materiais de construção

Aguda: vertigem, astenia

Crônica: cefaléia, vertigem, fadiga, 
irritabilidade, perda de memória, 
anorexia, astenia, sensação de 
embriaguez

Hidrocarbono alifático

n-Hexano Petróleo, fabricação de calçados (cola), 
industrialização da borracha (fabricação 
de borracha, pneus, plásticos), processo de 
laminação de materiais plásticos (polietileno e 
polipropileno), tintas e seus solventes, extração de 
óleos vegetais (indústria de alimentos), fabricação 
de móveis, produção farmacêutica, cosmética, 
têxtil, química, petroquímica, artes gráficas

Aguda: acidental- depressão do 
SNC; inalação de vapores- vertigem, 
euforia, parestesia das extremidades; 
concentrações elevadas- vertigem e 
marcada anestesia

Crônica: neuropatia periférica sensitivo-
motora, discromatopsia, ototoxicidade, 
déficit mnéstico

Metil-n-butil-cetona 
(MBC)

Resinas, vernizes, tintas, fabricação de 
metacrilato

Crônica: perda de peso, neuropatia 
periférica

Solventes clorados

Cloreto de
metileno

Fibras sintéticas, filmes para fotografia, 
óleos, gorduras, descafeinação, aerossóis, 
desengordurante, pesticidas, cloração da água

Aguda: cefaléia, apatia, vertigem, 
alterações neurocomportamentais

Tricloroetileno (TCE) Desengraxante na limpeza de peças metálicas, 
solvente de 3borrachas, óleos e resinas, 
produtos de limpeza (removedores, fluidos para 
carpetes), pesticidas, colas para PVC, plásticos, 
ácido cloroacético, limpeza de filmes, chapas 
fotográficas, lentes, antropogênica (limpeza de 
peças, tratamento de esgotos, aterros sanitários), 
rejeitos industriais, microalga vermelha, tintas, 
descafeinação, lavagem a seco

Aguda: cefaléia, sonolência, 
incoordenação motora, vertigem, 
diplopia, paralisia dos músculos faciais 
e pescoço

Crônica: vertigem, cefaléia, euforia, 
discromatopsia, insônia, irritabilidade, 
neuralgia do trigêmio, alteração 
cognitivo-comportamental (diminuição 
da compreensão, déficit mnéstico e 
alteração do estado afetivo)

Percloroetileno (PER) Desengraxante de peças metálicas, lavagem a 
seco, síntese de fluorocarbonos, indústria têxtil, 
desengraxantes, tapete, tapeçaria, limpadores, tinta, 
removedor de manchas, intermediário químico

Aguda: depressão do SNC

Crônica: vertigem, cefaléia, confusão 
mental, letargia, irritabilidade, 
diminuição da função visuoespacial 
(limpadores a seco)

Tetracloreto de carbono Limpeza de peças metálicas, lavagem a 
seco, compositora de espuma de extintor de 
incêndio, indústria química, despejos químicos, 
antihelmíntico

Aguda: depressão do SNC, coma
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Bissulfeto de carbono Produção de rayon viscose, papel celofane, 
resinas, borracha, gorduras, pesticidas, 
preservante de frutas frescas, produção de 
semicondutores, preservativos, produtos têxteis, 
cimento de borracha, verniz, galvanoplastia

Crônica: leve- alteração cognitivo-
comportamental; moderada- parestesias, 
emagrecimento, distúrbio bipolar, 
neuropatia periférica, dificuldade e 
diminuição perceptiva, desatenção, 
abstração; grave- cefaléia, distúrbios 
do sono, fadiga generalizada, 
labilidade emocional, irritabilidade, 
alucinações, diminuição de memória 
para eventos recentes, perda de libido, 
parkinsonismo;

Tricloroetano Desengraxante de metal, limpador de manchas, 
componente de aerossóis

Aguda ou crônica: depressão do SNC, 
cefaléia, vertigem, anestesia, morte

Cloroformo Geladeira (freon), anestésico (abolido na década 
de 40), água para beber, piscinas e o ar em redor

Aguda: depressão do SNC semelhante à 
intoxicação pelo álcool

Álcoois

Metanol Frutas, vegetais, aspartame, antidetonante 
em combustíveis para a aviação, síntese para 
substância químicas diversas, tintas, lacas, 
resinas, corante, vernizes, esmaltes, removedores, 
plásticos, celulóides, impermeabilizantes, filmes 
para fotografia, inibidor na formação de hidratos 
nos oleodutos das estações de extração de grão 
natural, combustível de veículos automotores, 
contaminação (ar, água)

Aguda: leve- cefaléia, “embriaguez”, 
alterações oftalmológicas (visão 
embaçada, dor ocular, fotofobia, 
percepção de pontos luminosos, 
diminuição do campo visual, edema de 
retina, cegueira parcial ou definitiva); 
grave- fraqueza, confusão mental, 
convulsões, coma (edema cerebral)

Glicóis

Etilenoglicol Plástico, filmes para embalagem, resinas 
alquílicas, capacitores eletrolíticos, óleos 
para usinagem, resina poliester insaturada, 
plastificantes para papel celofane, tintas, 
pesticidas, anticongelantes industriais, 
automotivo no tratamento de gases em geral, 
solvente para nitrocelulose, acetato de celulose, 
cosméticos, tintas e lacas

Aguda: ataxia, disartria, hipocalcemia 
(câimbras e tetania), hipotonia 
(miosite), coma (edema cerebral); menos 
frequente: nistagmo, oftalmoplegia, 
edema palpebral, atrofia óptica, 
neuropatia periférica

Crônica: cefaléia, lombalgia

Dietilenoglicol (DEG) Resina de poliéster, poliuretano, goma-laca, 
tinta de impressão, agente de secagem para gases 
naturais e industriais, humectantes para papel e 
cortiça, aditivos em cosméticos

Aguda: encefalopatia, neurite óptica 
com papiloedema, paralisia facial 
periférica

Propilenoglicol (PG) Fibras de poliéster, resinas, componente 
automotivo anticongelante/esfriante, fluidos 
para aeronaves, cosméticos, comida processada, 
produtos do tabaco, diluentes para preparação 
oral, dermatológica, intravenoso (diazepam/
lorazepam)

Aguda: depressão do SNC em crianças

Combustíveis e Aditivos

continuação da tabela 1
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Abordagem inicial no atendimento ambulatorial em distúrbios 
neurotoxicológicos: Parte III - solventes orgânicos

continuação da tabela 1

Gasolina
automotiva

Frentistas, clientes (auto-abastecimento), 
motorista de caminhão, distribuidores, tanques 
de armazenamento, manufaturação, distribuição, 
utilização

Aguda: euforia, encefalopatia aguda 
(inalação intencional)

Crônica: encefalopatia crônica (inalação 
intencional)

Metil terciário-butyl éter 
(MTB)

Aguda: cefaléia, vertigem, desorientação

Adaptado de Bruckner JV e Leite EMA1,2.

Conclusão
Tolueno, bissulfeto de carbono e n-Hexano são alguns 

solventes envolvidos nos distúrbios neurotoxicológicos, 
Contudo, fica evidente nesta revisão que são necessários 
novos estudos a fim de determinar a real associação 
destes e outros solventes nos distúrbios crônicos do 
sistema nervoso central e periférico. 
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