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RESUMO 

O aumento da morbidade e da mortalidade de doenças inflamatórias no trato respiratório 

tais como asma, enfisema e bronquite têm sido correlacionadas com a exposição de 

indivíduos a poluentes ambientais incluindo matéria particulada e substâncias químicas 

como o formaldeído (FA). O FA é um agente de ligação cruzada que reage com 

macromoléculas celulares, tais como proteínas, ácidos nucléicos e moléculas com baixo 

peso molecular, tais como aminoácidos, e tem sido relacionado a processos inflamatórios, 

bem como ao estresse oxidativo. O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos 

oxidantes sobre a resposta inflamatória pulmonar em ratos Fischer expostos a diferentes 

concentrações de FA. Para isso, vinte e oito ratos Fischer foram divididos em quatro 

grupos, com sete animais por grupo. O grupo controle (GC) foi exposto ao ar ambiente e 

três grupos foram expostos a diferentes concentrações de FA a 1% (FA1), 5% (FA5) e 10% 

(FA10). Após a eutanásia, foram coletados o sangue, o lavado broncoalveolar (LBA) e os 

pulmões para as análises bioquímicas e morfométricas. O LBA mostrou que a exposição ao 

formaldeído por cinco dias foi capaz de aumentar a quantidade de células inflamatórias nos 

pulmões dos ratos expostos ao formaldeído a 10% em relação ao GC. Mudanças também 

foram observadas no perfil celular em FA5 e FA10 com um aumento de macrófagos e 

linfócitos em FA10 e linfócitos em FA5 em relação ao GC. A atividade da NADPH-

oxidase no sangue apresentou-se elevada em FA5 e FA10 em relação ao GC e houve 

aumento na produção de quimiocinas pró-inflamatórias (CCL2, CCL3 e CCL5) no plasma 

de animais dos grupos expostos ao FA. A atividade da enzima superóxido dismutase 

(SOD) apresentou aumento e a relação glutationa reduzida/oxidada (GSH/GSSG) 

apresentou redução em FA5 e a atividade da enzima catalase (CAT) apresentou aumento 

no grupo FA1, ambos em relação ao GC. Houve aumento na peroxidação lipídica e na 

formação de proteína carbonilada em FA10 em relação ao GC. Também observamos 

aumento nas quimiocinas CCL2 e CCL5 nos grupos expostos em relação ao GC. Quanto às 

análises morfométricas, o FA5 apresentou um aumento na área de luz alveolar (Aa) e uma 

redução na densidade de volume (Vv) de septo alveolar em relação ao GC. Nossos 

resultados apontam para o potencial do formaldeído em promover a lesão de vias aéreas 

tanto pelo aumento do processo inflamatório quanto pelo desequilíbrio redox. 

 

Palavras-chave: Formaldeído, Inflamação pulmonar, Estresse oxidativo, Rato. 
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ABSTRACT 

 The increased morbidity and mortality of inflammatory diseases such as asthma, 

bronchitis and emphysema in the respiratory tract have been correlated with the exposure 

of individuals to environmental pollutants including particulate matter and chemical 

substances such as formaldehyde (FA). The FA is a crosslinking agent that reacts with 

cellular macromolecules such as proteins, nucleic acids and molecules with low molecular 

weight such as amino acids, and it has been linked to inflammatory processes and 

oxidative stress. This study aimed to analyze the oxidative effects on pulmonary 

inflammatory response in Fischer rats exposed to different concentrations of FA. Twenty-

eight Fischer rats were divided into four groups with seven animals per group. The control 

group (CG) was exposed to ambient air and three groups were exposed to different 

concentrations of FA 1% (FA1), 5% (FA5) and 10% (FA10). Blood, bronchoalveolar 

lavage (BAL) and lungs were collected for biochemical and morphometric analyzes after 

euthanasia. The BAL fluid showed that exposure to formaldehyde for five days was able to 

increase the amount of inflammatory cells in the lungs of rats exposed to formaldehyde 

10% in comparison to the CG. Changes were also observed in FA5 and FA10 cell profiles 

with an increase of macrophages and lymphocytes in FA10 and lymphocytes in FA5 

compared to the CG. The activity of NADPH oxidase in the blood had been higher in FA5 

and FA10 compared to the CG and there was increased production of pro-inflammatory 

chemokines (CCL2, CCL5 and CCL3) in the plasma of groups exposed to FA. The activity 

of superoxide dismutase enzyme (SOD) had an increase and reduced/oxidized glutathione 

ratio (GSH / GSSG) had an decrease in FA5 and the activity of the catalase enzyme (CAT) 

showed an increase in FA1 group, both in relation to the CG. There was an increase in 

lipid peroxidation and protein carbonyl formation in FA10 compared to the CG. We also 

observed an increase in CCL2 and CCL5 chemokines in the treatment groups compared to 

the CG. As for the morphometric analysis, the FA5 showed an increase in the alveolar area 

(Aa) and a reduction in volume density (Vv) of the septal compared to the CG. Our results 

point out to the potential of formaldehyde in promoting airway injury by increasing the 

inflammatory process as well as by the redox imbalance. 

Keywords: Formaldehyde, Pulmonary inflammation, Oxidative stress, Rats. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da morbidade e da mortalidade de doenças inflamatórias no trato 

respiratório tais como asma, enfisema e bronquite têm sido correlacionadas com a 

exposição de indivíduos a poluentes ambientais incluindo matéria particulada e substâncias 

químicas como o formaldeído (FA) (Lambert et al., 2003; Fujimaki et al., 2004; Green-

Mckenzie e Hudes, 2005; Ezratty et al., 2007). Os poluentes podem causar lesões no 

epitélio das vias aéreas e induzir mudanças na resposta imune local, favorecendo a indução 

e manutenção da inflamação como ocorre na asma, e ainda podem causar câncer de 

pulmão e doenças cardiovasculares (Dales e Raizenne, 2004; Güleç et al., 2006; Sul et al., 

2007). Profissionais da saúde como farmacêuticos, médicos, enfermeiros, dentistas e 

veterinários estão expostos às ações do FA em decorrência de suas atividades (Niosha, 

1983). O mesmo pode ser considerado para indivíduos que utilizam técnicas em estudos de 

patologia e histologia. Além desses, estudantes e profissionais que manuseiam peças 

preservadas, como aquelas existentes em laboratórios de anatomia, são consideradas 

grupos de risco (Wantke et al., 2000). 

O FA ocorre como um produto natural na maioria dos sistemas vivos e no ambiente. 

Também tem sido muito utilizado, em solução aquosa, como desinfetante e conservante e, 

mais recentemente, em diversas aplicações industriais, incluindo a produção de adesivos, 

capas de madeira, plástico, têxteis, couro e na fabricação de produtos químicos (Bosetti et 

al., 2008), de materiais de construção (Li et al., 2007) e cosméticos (Osha, 2001). Esse 

também é encontrado em emissões dos automóveis (Li et al., 2007) devido ao uso do 

metanol como alternativa ao uso de combustíveis fósseis, pois sua biotransformação 

enzimática gera FA, pela queima do gás de cozinha (Lino-Dos-Santos-Franco, 2008) e do 

fumo do tabaco (Li et al., 2007). O FA causa irritação local e sensibilização da pele após 

exposição aguda e subaguda em experimentação animal e em humanos (Swenberg et al., 

1980). Pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, bem como irritação das vias 

aéreas e ligeiras alterações neuropsicológicas (Ezratty et al., 2007) e é um potente 

desencadeador de inflamação das vias aéreas inferiores (Bardana e Montanaro, 1991). O 

FA provoca sintomas no sistema nervoso central, que incluem dor de cabeça, insônia, 

anorexia e tontura (Solomons e Cochrane, 1984), podendo ser cancerígeno no local de 
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contato com uma consequente proliferação regenerativa de célula epitelial resultante da 

citotoxicidade e mutação (Li et al., 2007), uma vez que o FA é um agente de ligação 

cruzada bem conhecido que reage com macromoléculas celulares, tais como proteínas e 

ácidos nucléicos e moléculas com baixo peso molecular, tais como aminoácidos (Cheng et 

al., 2003; Liteplo e Meek, 2003; Metz et al., 2004) com efeitos citotóxicos, hematotoxicos, 

imunotóxicos e genotóxicos. Estudos toxicológicos de genotipagem têm mostrado que 

mesmo em baixas concentrações ambientais, o FA é capaz de induzir danos no DNA, 

inibição do crescimento e um atraso de reparação do DNA após a irradiação UV em vários 

tipos de células humanas (Grafstrom et al., 1983; Grafstrom, Fornace e Harris, 1984; 

Cosma e Marchok, 1988; Emri et al., 2004). 

A exposição a agentes químicos e físicos, assim como o metabolismo aeróbico 

celular e inflamação, são fontes geradoras de espécies reativas de oxigênio (EROs), 

incluindo oxigênio singlete, peróxido de hidrogênio, ânion superóxido e radical hidroxila. 

Essas espécies reativas são importantes mediadores de lesão celular, desempenham 

importante papel no estresse oxidativo e podem contribuir para uma variedade de doenças 

(Halliwell, 1997). Os ácidos graxos poliinsaturados associados à membrana estão 

susceptíveis a ações de EROs o que resulta na peroxidação de lipídeos. Esse processo pode 

interferir na fluidez da membrana e compartimentação celular, podendo levar à lise celular 

(Datta e Namasivayam, 2003). 

Neste contexto, nosso trabalho teve como objetivo analisar os efeitos oxidantes sobre 

a resposta inflamatória pulmonar em ratos Fischer expostos a diferentes concentrações de 

FA. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. FORMALDEÍDO 

 

A fórmula molecular do formaldeído é CH2O, e seu nome, de acordo com a 

nomenclatura da União internacional de Química Pura e Aplicada IUPAC é metanal 

(WHO, 2005). O formaldeído (FA) é o aldeído mais simples, encontrando-se em condições 

ambientais normais sob a forma gasosa (IARC, 2006), solúvel em água, incolor, irritante e 

apresenta um odor pungente; altamente reativo, prontamente sofre polimerização (WHO, 

2002) sendo, na forma gasosa, inflamável e podendo formar com o ar misturas explosivas 

(Naya e Nakanishi, 2005). O FA exógeno pode ser absorvido em quantidade mínima pelo 

organismo, pois é um produto metabólico normal proveniente do metabolismo de 

aminoácidos como serina, glicina, metionina e colina. Após a oxidação do FA a formiato, 

através da enzima formaldeído desidrogenase, o átomo de carbono é oxidado a dióxido de 

carbono (CO2) ou incorporado à purina, timina e aminoácidos por meio de um carbono 

biossintético tetrahidrofolato dependente. Por serem componentes normais do metabolismo 

intermediário, esses compostos são armazenados de forma significativa por qualquer tecido 

do nosso organismo. Em quantidades maiores, o formiato é tóxico para o homem, sendo 

responsável pelas manifestações sistêmicas observadas na intoxicação por FA. O formiato 

pode ser excretado na urina (principalmente como ácido fórmico), incorporado a outras 

moléculas celulares ou oxidado a dióxido de carbono exalado (Salthammer, Mentese e 

Marutzky, 2010). Quando o formaldeído é absorvido após inalação ou ingestão, uma 

pequena quantidade atinge a circulação sistêmica, pois é rapidamente metabolizado pela 

enzima formaldeído glutationa desidrogenase e S. formil glutationa hidrolase, é excretado 

sob a forma de ácido fórmico ou oxidado como carbono exalado (IARC, 1995). 

Em 2004, a Interenational Agency for Research on Cancer (IARC, 2006) classificou 

o formaldeído como um agente carcinogênico. Diversos estudos questionam o potencial 

carcinogênico do FA para as exposições ambientais. Estudos apontam que irritação 

sensorial pode ser observada nas concentrações de 0,2-0,3 partes por milhão (ppm) e que 
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irritação ocular e do trato respiratório não ocorre abaixo de 0,1 ppm. Consequentemente, as 

concentrações que não resultam em irritação citotóxica com um aumento da proliferação 

das células representam um limite para a ação carcinogênica sobre o trato respiratório 

superior. Como irritação citotóxica apenas irá ocorrer nas concentrações claramente 

superiores aos que provoca irritação sensorial, uma ação cancerígena não é de esperar 

quando irritação sensorial não está presente (Salthammer, Mentese e Marutzky, 2010). 

A inalação do formaldeído em baixas concentrações provoca irritação das mucosas 

do aparelho respiratório superior e olhos (EPA, 2000), esses efeitos estão relacionados à 

sua alta solubilidade em água que faz com que, durante a inalação, grande parte do 

formaldeído seja absorvida pela mucosa nasal, dessa maneira, apenas pequena quantidade 

de formaldeído chegará às vias aéreas inferiores (Lorenzini, 2012). 

A inalação de concentrações altas de formaldeído pode causar broncoconstrição, 

dispneia ou sensação de asfixia, levando a um aumento da demanda ventilatória. Além 

disso, pode levar à dano celular, com consequente liberação de líquidos para o espaço 

intersticial, ocasionando edema, que ocorre depois da exposição subaguda ou crônica 

(Lorenzini, 2012). 
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2.2. ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO E ESTRESSE OXIDATIVO 

 

O estresse oxidativo é um desequilíbrio fisiológico dentro de uma célula ou 

tecido/órgão, definida como "uma condição que surge quando há um grave desequilíbrio 

entre os níveis de radicais livres em uma célula e suas defesas antioxidantes em favor do 

primeiro"(Pradeep et al., 2013). Estima-se que 13 bilhões de moléculas reativas de 

oxigênio são geradas/célula/dia, o que deixa claro a importância dos sistemas de defesa 

antioxidante para a manutenção da saúde (Ames, Shigenaga e Hagen, 1993).  

A produção de EROs, espécies reativas de nitrogênio (ERN), entre outras espécies 

reativas, é parte integrante do metabolismo humano e é observada em diversas condições 

fisiológicas. Dentre estas espécies reativas estão o ânion superóxido (O2
•-
), o ânion 

peroxinitrito (ONOO
-
), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o óxido nítrico (NO

•
) e o radical 

hidroxila (OH
•
) (Maccioni, Muñoz e Barbeito, 2001). As EROs e ERN têm importante 

função biológica, como na fagocitose, fenômeno em que essas espécies são produzidas 

para eliminar o agente agressor. As EROs exercem função crítica na sinalização 

intracelular (Dröge, 2002; Reth, 2002). A ativação do fator de transcrição NFкB (fator 

nuclear kapa B) em fagócitos, por exemplo, pode ser controlada por espécies reativas de 

oxigênio, tais como o ânion superóxido e peróxido de hidrogênio (Sanlioglu et al., 2001; 

Asehnoune et al., 2004). Porém, a superprodução dessas espécies reativas pode culminar 

em processo de morte celular por necrose ou apoptose, por meio da interação com lipídeos, 

proteínas e com o ácido desoxirribonucleico (DNA) (Maccioni, Muñoz e Barbeito, 2001). 

Como forma de proteção, o organismo possui um sistema de defesa antioxidante, que pode 

ser enzimático, como a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa 

peroxidase (GPx), ou não enzimático, como o ácido ascórbico (vitamina C) e a Vitamina E 

(Theriault et al., 1999), e são capazes de neutralizar estas espécies convertendo-as em 

produtos menos reativos. Se o controle destas espécies reativas não é eficiente se 

estabelece um estado de desequilíbrio redox que pode levar a dano ao organismo. 

O estresse oxidativo contribui para muitas lesões teciduais, incluindo câncer, 

doenças neurológicas, aterosclerose, hipertensão, isquemia, diabetes, doenças respiratórias 

agudas, fibrose pulmonar idiopática, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), e asma 

(Birben et al., 2012).  As principais EROs e ERN estão resumidas no quadro 1. 
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Quadro 1- Principais espécies reativas de oxigênio e nitogênio. 

Oxidante Fórmula Equação de reação 

Ânion superóxido O2
- 

NADPH + 2O2 ↔ NADP
+ 

+ 202
- 
+ H

+ 

Peróxido de hidrogênio H2O2 Hipoxantina +H2O + O2  ⇌ xantina + H2O2 

Xantina + H2O2 + O2 ⇌ ác. Úrico + H2O2 

Radical hidroxila •OH  Fe
2 

+ H2O2→ Fe
3+ 

+ OH
- 
+ •OH 

Àcido hipocloroso  HOCl H2O2 + Cl
- 
→ HOCl +H2O 

Radicais peroxila ROO
•
 R

•
 + O2  → ROO

•
 

Radicais hidroperoxila HOO O2
- 
+ H2O ⇌ HOO + OH

- 

Óxido Nítrico NO L-arginina → NO
• 
+ L-citulina 

Peroxinitrito ONOO
-
 O2

- 
+ NO

•
 → ONOO

-
 

Fonte: Adaptado de Birben et al., 2012. 

O local principal para a produção de ânion superóxido é a mitocôndria. 

Normalmente, os elétrons são transferidos através da cadeia mitocondrial de transporte de 

elétrons para a redução de oxigênio em água, mas cerca de 1 a 3% de todos os elétrons 

escapam do sistema e produzem superóxidos (Birben et al., 2012; Bindoli e Rigobello, 

2013). O ânion superóxido também pode ser gerado por fagócitos, como neutrófilos, 

eosinófilos, monócitos e macrófagos através de um fenômeno metabólico definido como 

“burst” oxidativo em resposta a estímulos inflamatórios ou à infecção. Os reativos 

intermediários do oxigênio como ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e radical 

hidroxila são microbicidas e, ao mesmo tempo, tóxicos ao tecido circundante, o que os 

torna importantes na defesa do hospedeiro e na reação inflamatória (Moreira, 2009). A 

liberação de reativos intermediários do oxigênio por fagócitos resulta da montagem e 

ativação do sistema nicotinamida-adenina-dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase, um 

complexo enzimático que catalisa a doação de um elétron ao oxigênio molecular 

transformando-o em ânion superóxido (Moreira, 2009). 

As enzimas antioxidantes agem como defesa do organismo contra as EROs formadas 

tanto pelo metabolismo normal quanto por alterações induzidas por estresse ambiental ou 

patologias. A enzima antioxidante SOD é a primeira linha de defesa para neutralizar o 
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superóxido gerado em compartimentos citosólicos e mitocondriais da célula. A função 

dessa enzima é converter duas moléculas de ânion superóxido em oxigênio e peróxido de 

hidrogênio (H2O2). O H2O2, por sua vez, é transformado em H2O por meio da ação das 

enzimas CAT ou GPx (figura 2). A CAT causa a quebra direta do peróxido de hidrogênio 

em oxigênio e água (Gurel et al., 2005). A GPx converte peróxido de hidrogênio em água, 

possuindo importante papel na proteção contra radicais livres em espécies que utilizam o 

metabolismo oxidativo por catalisar a redução de peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos 

lipídicos, sendo de grande importância para a sobrevivência da célula (figura 1) (Torres, 

2009). SOD e CAT são as mais importantes enzimas responsáveis pelo balanço oxidativo 

nos pulmões, essas enzimas geralmente são reguladas pelo estresse oxidativo (Valenca et 

al., 2008). Três isoformas da enzima SOD em mamíferos são conhecidas, a Cu,Zn-SOD, 

encontrada no citosol, a Cu,Zn-SOD, encontrada na matriz extracelular e a Mn-SOD, 

presente na matriz mitocondrial (Torres, 2009). 

A glutationa reduzida (GSH) é um tripéptido de baixo peso molecular, composta por 

glutamato, cisteína e glicina. Tem um grupo tiol na cisteína e é muito abundante sendo o 

principal tampão redox intracelular (Ferreira e Abreu, 2007), sendo um antioxidante muito 

importante. Concentrações baixas de GSH estão associadas à maior risco de estresse 

oxidativo e ocorrência de infecções oportunistas (Torres, 2009). No processo de 

neutralização dos radicais livres, a GSH é oxidada com a formação do radical GS•. Esse 

radical livre também é reativo, mas rapidamente reage com um segundo radical GS• 

formando GSSG (glutationa oxidada), que não é oxidante. A GSSG é novamente reduzida 

a duas GSH pela enzima glutationa redutase (GR) (Ferreira e Abreu, 2007) em um 

processo dependente de NADPH. A limitação de disponibilidade de NADPH pode levar ao 

aumento de GSSG e deixar as células mais propensas ao dano (figura 1) (Torres, 2009). 
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Figura 1. Representação do ciclo das glutationas. A detoxificação do ROOH é feita pela GPx na presença 

de GSH, levando a oxidação da glutationa (GSSG). A GR reduz a GSSG a GSH na presença de NADPH. R= 

hidrogênio ou radical alquila (Torres, 2009). 

O excesso na formação de H2O2 ou a deficiência em CAT ou GPx, na presença de 

íons ferro ou cobre pode levar à formação do radical OH
•
 por meio da reação de Fenton 

(figura 2) (Torres, 2009). O radical hidroxila é altamente reativo e não possui um agente 

capaz de neutralizá-lo, um vez formado ele irá reagir com biomoléculas podendo ocasionar 

danos ao organismo (Barbosa et al., 2010). Além de ser o principal iniciador do processo 

de peroxidação lipídica, tendo como consequência a alteração da função biológica das 

membranas celulares, o radical hidroxila é capaz de agir sobre as proteínas, alterando-as 

em relação à sua estrutura e/ou função biológica. Seu ataque ao DNA possibilita a 

ocorrência de mutações (Welch et al., 2002). A figura 2 mostra a integração dos sistemas 

de defesa enzimática. 
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Figura 2. Integração dos sistemas de defesa enzimática. Por meio da reação de dismutação, a superóxido 

dismutase (SOD) catalisa a geração de peróxido de hidrogênio (H2O2) a partir do radical superóxido (O2
•
). As 

enzimas catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) se integram para impedir o acúmulo de H2O2 que, 

apesar de não ser um radical livre, é igualmente reativo e capaz de promover danos potenciais. O acúmulo 

dessa espécie reativa (H2O2) possibilita, por meio das reações de Fenton e Haber-Weiss, a geração do radical 

hidroxila (OH
•
), contra o qual não existe defesa enzimática. A GPx reduz o H2O2 à água, no entanto o faz à 

custa da conversão da glutationa reduzida (GSH) em oxidada (GSSG), essa última que promove ação 

oxidante em função da ligação dissulfeto existente em sua estrutura. Assim, é de extrema importância a ação 

da glutationa redutase (Grd), responsável pela recuperação da glutationa reduzida (GSH), possibilitando a 

manutenção da integralidade do ciclo redox da glutationa e, consequentemente, do equilíbrio adequado entre 

os sistemas de defesa enzimáticos (Barbosa et al., 2010) 

 

As alterações nas membranas, que podem ocorrer em decorrência da ação das 

EROs, levam a transtornos da permeabilidade, alterando o fluxo iônico e o fluxo de outras 

substâncias, o que resulta na perda da seletividade para entrada e/ou saída de nutrientes e 

substâncias tóxicas à célula, alterações do DNA, oxidação das lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) e comprometimento dos componentes da matriz extracelular 

(proteoglicanos, colágeno e elastina) (Lima e Abdalla, 2001). As EROs podem contribuir 
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com a peroxidação lipídica e oxidação de proteínas podendo levar a uma função celular 

alterada e necrose associada com toxicidade do FA ou seus derivados (Datta e 

Namasivayam, 2003). A peroxidação lipídica é um dos danos decorrentes da ação das 

EROs e ocorre como uma cascata de eventos bioquímicos resultante da ação dos radicais 

livres sobre os lipídeos insaturados das membranas celulares, gerando principalmente 

radical alquila (L•), alcoxila (LO•) e peroxila (LOO•), levando à destruição de sua 

estrutura, falência dos mecanismos de troca de metabólitos e, numa condição extrema, à 

morte celular (Benzie, 1996). O processo da peroxidação lipídica pode ser dividido em três 

etapas: iniciação, propagação e terminação (Figura 3). O radical OH• é muito reativo e, por 

ser uma espécie oxidante muito instável, tem um importante papel na iniciação da 

peroxidação lipídica retirando um átomo de hidrogênio dos ácidos graxos poliinsaturados 

com consequente produção de um radical de lipídeo (L•). O radical L• reage com o 

oxigênio molecular, formando LOO•. Ao retirar hidrogênio de outro lipídeo, o radical 

LOO• inicia a fase de propagação, já que há formação de um hidroperóxido de lipídeo 

(LOOH) e outro L• que reage com oxigênio e assim por diante. Na fase final, dois radicais 

reagem entre si e formam um não radical. O LOOH pode sofrer outras reações, com 

consequente produção de alcanos e aldeídos de diferentes tamanhos, como por exemplo, o 

malondialdeído (MDA), utilizado como marcador de peroxidação lipídica (Simonian e 

Coyle, 1996; Lima e Abdalla, 2001). 

 

Figura 3. Principais reações ocorridas durante o processo de peroxidação lipídica (Adaptado de 

Augusto, 2006). Iniciação: Retirada de H
+
 de LH pelo OH• com formação de L•. Propagação: L• reage com 

O2 formando LOO• que retira um H+ de outro LH formando novamente L•. Terminação: Ocorre quando os 

radicais (L• e LOO•) propagam-se até destruírem a si mesmos. 
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A oxidação de proteínas é outro processo que ocorre devido a ação de EROs. As 

reações químicas discretas podem induzir padrões de oxidação que variam de acordo com 

as espécies de radicais de iniciação. Essas espécies podem reagir diretamente com a 

proteína ou podem reagir com moléculas, tais como os açúcares e lipídeos, que geram 

produtos que, em seguida, reagem com a proteína (Pradeep et al., 2013), portanto, a 

dosagem da proteína carbonilada é o marcador mais amplamente utilizado para os danos a 

proteína e reflete o dano celular induzido por várias formas de EROs (Dalle-Donne et al., 

2006) (Augustyniak et al., 2014). 
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2.3. INFLAMAÇÃO PULMONAR 

 

A inflamação é uma resposta de defesa que ocorre após dano celular causado por 

microrganismos, agentes físicos (radiação, trauma, queimaduras), químicos (toxinas, 

substâncias cáusticas), necrose tecidual e/ou reações imunológicas. A reação inflamatória 

caracteriza-se por uma série de eventos inter-relacionados, entre os quais aumento no fluxo 

sanguíneo e permeabilidade vascular na região afetada, exsudação de fluido (edema), dor 

localizada, migração e acúmulo de leucócitos inflamatórios dos vasos sanguíneos para 

dentro do tecido, formação de tecido de granulação e reparo tecidual (Abbas e Janeway, 

2000). A reação inflamatória representa um dos componentes mais importantes da 

execução das respostas imunitárias inatas e adaptativas e, embora faça parte dos 

mecanismos defensivos contra inúmeras agressões, em muitos casos pode também causar 

danos aos organismos (Rodrigues, 2013). 

O acúmulo de células para um sítio inflamatório após estímulo ocorre a partir do 

contato e da rolagem dos leucócitos circulantes sobre as células endoteliais (Kelly, Hwang 

e Kubes, 2007). Neste processo, as células se aderem ao endotélio e migram do leito 

vascular para a área afetada (Luster, Alon e Von Andrian, 2005). O extravasamento de 

leucócitos da corrente sanguínea para o tecido perivascular (diapedese) ocorre através de 

três passos coordenados: rolamento dos leucócitos sobre a parede endotelial, adesão às 

células endoteliais e, finalmente, a transmigração para o acúmulo no sítio da lesão 

(Springer, 1995). Ao transpassar o endotélio e penetrar nos tecidos, os leucócitos devem 

interagir com proteínas da matriz extracelular. À medida que as células deixam os vasos 

sanguíneos, elas perdem algumas de suas moléculas de superfície, como a L-selectina, que 

não são mais necessárias, e seguem para o foco inflamatório através de um processo 

chamado quimiotaxia, que pode ser definido como uma locomoção orientada de acordo 

com o gradiente de concentração formado por substâncias endógenas ou exógenas a partir 

do sítio de injúria (Bezerra, 2009). A figura 4 representa um esquema de migração dos 

leucócitos para o sítio inflamatório. 
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Figura 4.  Migração dos leucócitos para o sítio inflamatório. Os leucócitos, estimulados pelos indutores 

da resposta inflamatória produzem citocinas, as quais ativam as células endoteliais das vênulas a expressarem 

selectinas, ligantes para integrinas e quimiocitocinas. As selectinas medeiam a adesão fraca dos leucócitos, as 

integrinas, a adesão forte e as quimiocinas ativam e estimulam a migração dos neutrófilos para o foco 

inflamatório. Moficado de www.cours-pharmacie.com acesso em 27fev2015. 

A migração de leucócitos é essencial à resposta inflamatória e à resposta do 

hospedeiro e é controlada por quimiocinas (Oliveira et al., 2007). As quimiocinas são 

citocinas quimiotáticas que agem como mensageiros intercelulares; produzidos por vários 

tipos celulares, estão presentes principalmente em processos inflamatórios, onde a presença 

de leucócitos é essencial na resposta do hospedeiro durante a infecção (Baggiolini, 2001). 

As quimiocinas possuem homologia estrutural baseada em seus resíduos conservados de 

cisteína, e também na capacidade de ligar-se a receptores acoplados à proteína G 

transmembrana (Zlotnik e Yoshie, 2000). Existem quatro famílias de quimiocinas: CC, 

CXC, XC e CX3C, onde C representa cisteína e X ou X3, representam um ou três 

aminoácidos (Guerreiro, Santos-Costa e Azevedo-Pereira, 2011). As quimiocinas são 

definidas pelas famílias seguidas da letra L (ligante) e pelo número do seu gene. Os 

receptores também são definidos pelas famílias, porém seguidos pela letra R (receptor) e 

um número (Quadro 2) (Oliveira et al., 2007). 

 

http://www.cours-pharmacie.com/
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Quadro 2. Receptores de Quimiocinas e seus respectivos ligantes (Oliveira et al., 2007). 
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Os pulmões são órgãos alvos de exposição aos patógenos e antígenos presentes no 

meio ambiente, portanto, mecanismos de defesa inespecíficos e específicos estão 

envolvidos na remoção desses agentes patogênicos. As respostas imunes inatas e 

adaptativas são a forma de proteção contra substâncias tóxicas, como poluentes ambientais,  

que atingem os alvéolos pulmonares. O sistema de defesa inato do pulmão é fornecido pela 

barreira epitelial e pela resposta inflamatória aguda que causa lesão tecidual pelo 

recrutamento e ativação de neutrófilos, eosinófilos e macrófagos (Misharin et al., 2013). 

Na inflamação das vias aéreas, a NADPH oxidase nas membranas das células inflamatórias 

é ativada para produzir oxigênio, os quais são, em seguida, reduzidos ao ânion superóxido 

recebendo um elétron de NADPH, e podem ser dismutados em peróxido de hidrogênio. 

Assim, estas EROs estão envolvidas na patogênese da inflamação das vias aéreas através 

da indução de dano tecidual (Jung et al., 2007). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos oxidantes sobre a resposta inflamatória pulmonar em ratos Fischer 

expostos a diferentes concentrações de Formaldeído. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

I. Quantificar células inflamatórias no parênquima pulmonar através da contagem 

total e diferencial do lavado broncoalveolar. 

 

II. Realizar contagem total e diferencial de leucócitos no sangue. 

 

III. Verificar a formação de espécies reativas de oxigênio através da atividade da 

enzima NADPH oxidase. 

 

IV. Determinar a atividade das enzimas antioxidantes: Superóxido dismutase (SOD) e 

Catalase (CAT) 

 

V. Quantificar glutationa total (GSHt), glutationa reduzida (GSH), glutationa oxidada 

(GSSG), bem como a relação GSH/GSSG. 

 

VI. Analisar o dano decorrente do estresse oxidativo, sob a forma de peroxidação 

lipídica e carbonilação protéica, nos extratos pulmonares; 

 

VII. Quantificar a densidade de volume (Vv) de septo alveolar e área de luz alveolar 

(Aa). 

 

VIII. Realizar ensaios imunoenzimáticos para as quimiocinas CCL2, CCL3 e CCL5 no 

pulmão e no plasma.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Animais 

 

Foram utilizados 28 ratos albinos, da linhagem Fischer, entre 10 e 12 semanas de 

idade e com massa corporal de 180-200g, provenientes do Laboratório de Nutrição 

Experimental da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os animais foram mantidos 

em caixas e ambiente com temperatura, luminosidade e umidade controladas (21±2ºC, 

ciclos de 12h claro/escuro, 50±10%, respectivamente) e receberam dieta comercial para 

rato (Labina) e água, ambos ad libitum. O presente trabalho foi realizado de acordo com as 

normas de proteção aos animais e com os princípios éticos da Sociedade Brasileira de 

Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL), tendo sido aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFOP (protocolo nº 2011/01). 

 

4.2. Delineamento experimental 

 

Os animais foram divididos em quatro grupos dependendo do tipo de exposição a 

que foram submetidos conforme descrição abaixo: 

Grupo controle (GC) (n=7) – animais aos expostos ao ar ambiente e manipulados sob as 

mesmas condições que os demais grupos. 

Grupo exposição ao formaldeído a 1% (FA1) (n=7) – animais expostos ao formaldeído na 

concentração de 1%. 

Grupo exposição ao formaldeído a 5% (FA5) (n=7) – animais expostos ao formaldeído na 

concentração de 5%. 

Grupo exposição ao formaldeído a 10% (FA10) (n=7) – animais expostos ao formaldeído 

na concentração de 10%. 
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4.2.1. Exposição ao formaldeído 

 

A exposição ao formaldeido ocorreu através de um nebulizador ultrassônico 

(fabricante: Unique) acoplado uma câmara de inalação com capacidade de 30 litros (25 cm 

x 30 cm x 40 cm) (figura 5), cada grupo foi exposto a diferentes concentrações de 

formaldeído (1%, 5% e 10%), respectivamente, e um grupo controle exposto ao ar 

ambiente. As exposições tiveram duração de 20 minutos e foram realizadas 3 vezes por dia 

(manhã, tarde, noite), durante 5 dias. A eutanásia ocorreu 24 horas após a última exposição 

 

Figura 5: Esquema da exposição ao FA. 
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4.3. Coleta do lavado broncoalveolar e sangue 

 

Os animais foram eutanasiados por sobredose de anestésico. Imediatamente após a 

eutanásia, o sangue foi coletado e o tórax de cada animal foi aberto para a realização do 

lavado broncoalveolar (LBA). O pulmão esquerdo foi clampeado, a traqueia canulada e o 

pulmão direito foi lavado com 3 ml de solução salina (3 x 1000 μL). As amostras foram 

mantidas em gelo até o final do procedimento, a fim de evitar lise celular. A contagem total 

de células foi feita em câmara de Newbauer. Para a contagem diferencial foram preparadas 

lâminas por citocentrifugação. Para isso, 250 μL da amostra de LBA foram utilizados. A 

amostra foi colocada em centrífuga por 1 minuto a 1000 rpm. As lâminas foram coradas 

com panótipo rápido e um total de 200 células por lâmina foram analisados como 

contagem diferencial. O sangue foi retirado por punção cardíaca para a realização do 

leucograma e plaquetograma. Uma amostra de 200 µL foi diluída em salina (1:2) e os 

parâmetros hematológicos foram avaliados utilizando aparelho de contagem eletrônica 

(ABX diagnostics, micro 60) do Laboratório Piloto de Análises Clínicas (LAPAC-UFOP). 

 

4.4. Processamento tecidual 

 

Após a realização do LBA, o ventrículo direito foi perfundido com solução salina para 

remoção do sangue nos pulmões. O pulmão direito foi clampeado para que fosse instilada, 

apenas no pulmão esquerdo, via traqueia, formalina tamponada 4% (pH 7,2) a uma pressão 

de 25 cmH2O por 2 minutos. O pulmão esquerdo então foi removido e imerso em solução 

fixadora por 48 horas. Em seguida, o material foi processado da seguinte forma: banho 

progressivo em álcool 70% a 90% por 1 h cada etapa; 2 banhos em álcool a 100% por 1 h 

cada; 2 banhos de xilol de 1 h cada; 2 banhos em parafina de 1 h cada e inclusão em 

parafina. Após processamento de rotina e inclusão em parafina, foram feitos cortes 

seriados a quatro micrômetros de espessura, os quais foram corados em hematoxilina-

eosina (HE) para a análises morfométricas. 
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4.5. Homogeneizado tecidual 

 

Em seguida à retirada do pulmão esquerdo para histologia, o pulmão direito foi 

imediatamente removido e armazenado em gelo picado em tubos devidamente etiquetados. 

Depois, 100 mg do órgão foram homogeneizados (Homogeneizador Novatécnica mod. 

NT136, Piracicaba, Brasil) em 1 mL de tampão fosfato de potássio pH 7,5 e centrifugado a 

10.000 x g por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi coletado e o volume final de todas as 

amostras ajustado para 1,5ml com tampão fosfato. Essas amostras foram armazenadas em 

freezer para posteriores análises bioquímicas. 

 

4.6. Ensaios Imunoenzimáticos para marcadores inflamatórios  

 

O plasma e homogeneizado de tecido pulmonar foram usados para avaliação das 

quimiocinas pró-inflamatórias CCL2, CCL3 e CCL5. Os ensaios imunoenzimáticos foram 

realizados em placas de 96 poços onde foram adicionados 100 µl de anticorpo monoclonal 

contra a proteína (ou peptídeo) de interesse, diluídos em PBS contendo 0,1% de albumina 

de soro bovino - BSA (SIGMA). Após incubação por 12 horas à temperatura ambiente, os 

anticorpos não adsorvidos foram descartados e as placas bloqueadas com 300 µl/poço de 

uma solução contendo PBS-BSA 1%, durante 1 hora a 37
o 

C. As amostras de plasma/ou 

sobrenadante, foram aplicadas em um volume de 100 µl para cada poço. Paralelamente, a 

proteína investigada foi diluída em várias concentrações para o estabelecimento da curva 

padrão e, a seguir, realizada incubação por 12 horas à temperatura ambiente. 

Posteriormente, os anticorpos secundários foram diluídos em PBS-BSA 0,1% e incubados 

por 2 horas à temperatura ambiente. Finalmente, 100 ul de estreptoavidina ligada à 

peroxidase na diluição de 1:4000 em PBS-BSA 0,1% foram adicionados à placa e a mesma 

mantida sob agitação por 30 minutos. O cromógeno escolhido para revelação foi o OPD 

(-phenylenediamine -SIGMA) ou tetrametilbenzidina,  diluído em tampão citrato de 

acordo com recomendação do fabricante. No momento da aplicação de 100 µl desta 

solução nos poços, foi ainda adicionado 2 µl/placa de H2O2 30 volumes como catalisador 

da reação. Após 20 minutos de incubação em ausência de luz, a reação sofreu bloqueio 
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adicionando-se 50 µl de H2SO4 3 M por poço. A leitura da intensidade de marcação foi 

realizada em leitor de ELISA utilizando-se o comprimento de onda de 490 nm. 

 

4.7. Análise histopatológica: estereologia e morfometria 

 

A análise da densidade de volume do septo alveolar Vv [sa] foi realizada em um 

sistema-teste composto por 16 pontos e em uma área-teste conhecida  (Starcher, 2000),  

onde a linha proibida foi considerada como delimitação, a fim de evitar uma 

superestimação no número de estruturas. O sistema teste foi acoplado a um monitor ligado 

a um microscópio. O número de pontos (PP) que atingiram os septos alveolares (Vv [sa]) 

foram avaliados de acordo com o número total de pontos de um sistema teste (Pt). Então 

temos que Vv = . Para se obter amostras uniformes e proporcionais do pulmão, foram 

analisados aleatoriamente 18 campos e um sistema ciclóide de ensaio sobreposto sobre a 

tela do monitor. O volume de referência foi estimado pela contagem de pontos de 

utilização dos sistemas de ponto de teste (PT). Uma área total de 1,94 mm
2
 foi analisada 

para determinar as densidades de volumes dos septos alveolares (Vv[sa]) em cortes 

corados em HE. A determinação da área de luz alveolar foi realizada através da seleção de 

forma aleatória de 20 campos por lâmina de cada animal, na forma digitalizada, com uma 

área total de (1,5 x 10
7
 µm

2
) usando medidas de função interativa do software Leica Q-win 

Plus (Leica Microsystems, Inc., Buffalo Grove, Illinois, USA) 

 

4.8. Biomarcadores do estresse oxidativo e dano 

 

4.8.1.  Ensaio de Quimioluminescência 

 

O ensaio de quimioluminescência permite avaliar, diretamente, a formação de O2
-
. 

Esta técnica baseia-se na reação entre 5-amino-2,3-dihydro-1,4- phthalozinedione 

(luminol) e os intermediários reativos gerados. A reação ocorre no interior de um sistema 

T

P

P
P
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de catôdo e anôdo, o que permite a captação e registro dos fótons emitidos pelo -

aminophitalato. 

Para a realização do procedimento experimental, os neutrófilos do sangue foram 

obtidos segunda a técnica descrita por (Bicalho, Gontijo e Nogueira-Machado, 1981), onde 

3 mL de sangue periférico heparinizado foram adicionados  sobre 6 mL de gradiente duplo 

de Leukopaque e Monopaque (densidade = 1,08 e 1,12, respectivamente)  em tubos 

siliconizados. Após centrifugação a 100 xg por 20 minutos foram obtidas duas fases 

distintas separadas por dois anéis interfásicos, sendo o anel superior formado por células 

mononucleares e o inferior por neutrófilos. O anel rico em neutrófilos foi colocado em 

tubo siliconizado, com o auxílio de uma pipeta. Em seguida esse anel foi lavado duas vezes 

em PBS pH 7,4. Após as duas lavagens as células foram ressuspensas em 1,0 mL de PBS 

pH 7,4. A viabilidade celular foi avaliada pelo teste de exclusão com azul de Tripan 

(Oliveira-Lima e Dias Da Silva, 1970) e mostrou-se sempre superior a 95%. Em um 

luminômetro, os neotrófilos foram incubados com 500 l de luminol (10-4M) por 30 

minutos, em tubos de vidro siliconizados, sendo os fótons emitidos neste intervalo 

registrados de 1 em 1 minuto pela impressora interna do aparelho. Para todos os ensaios, o 

volume final foi ajustado para 700 l com PBS. Os valores foram expressos em RLU-min. 

 

4.8.2. Proteínas totais 

 

Para as avaliação das proteínas totais do tecido pulmonar foi utilizado o método de 

Lowry (Lowry et al., 1951). Esse método é baseado nas ligações das proteínas, que em 

meio alcalino, com os íons cobre (Cu2+) formando uma cor azul que é dependente em 

partes, do índice de tirosina e triptofano da amostra, já que os íons cobre catalisam a 

oxidação de aminoácidos aromáticos (Pádua, 2010). 

 

Preparo dos reagentes: 

Reagente A: 0,25 g de sulfato de cobre e 0,5 g de citrato de sódio foram dissolvidos 

em 100 mL de água destilada. Foi armazenado no escuro, em temperatura ambiente. 

Reagente B: 5 g de carbonato de sódio e 1 g de hidróxido de sódio foram 

dissolvidos em 250 mL de água destilada. Armazenado em temperatura ambiente. 
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Reagente C: 1 mL do reagente A foi adicionado a 50 mL do reagente B. Preparado 

na hora do teste. 

Reagente D: 1 mL de Folin-Ciocateau foi misturado a 1 mL de água destilada. 

Preparado na hora do teste e mantido no escuro. 

 

O branco, usado para zerar o espectrofotômetro, recebeu 100 l de água destilada e 

todos os demais procedimentos feitos com as amostras. 10 l da amostra foram acrescidos 

de 90 l de água destilada, 1 mL do reagente C e incubados por 15 minutos a temperatura 

ambiente. Após, foi acrescido 100 l do reagente D e incubado a temperatura ambiente por 

30 minutos, no escuro. A leitura foi realizada a 660 nm. Foram realizados 4 pontos para 

uma curva padrão a partir de diferentes concentrações de uma solução estoque de 

proteínas. Para calcular a concentração de proteínas totais foi feito um gráfico expressando 

a concentração do padrão (eixo Y) X absorbância do padrão (eixo X). Foi determinada a 

equação da reta onde: Concentração = a x Absorbância + B. Com esta equação calculou-se 

a concentração de proteínas totais na amostra.  

 

4.8.3. Atividade da Superóxido Dismutase (SOD) 

 

Os homogeneizados de tecido pulmonar foram utilizados para determinar as 

atividades de enzimas importantes no processo de defesa antioxidante tecidual.  O produto 

resultante da reação catalisada pela SOD é o peróxido de hidrogênio que deve ser retirado 

do meio o mais rápido possível. Uma unidade de enzima é definida pela quantidade 

transformada em 1 μmol de substrato por minuto. A atividade enzimática foi estimada pela 

inibição da auto-oxidação da adrenalina medida espectrofotometricamente 480 nm 

(Bannister e Calabrese, 1987). A adrenalina é oxidada pelo ânion superóxido para formar 

um produto róseo, adrenocromo.  

Para a mensuração da atividade da SOD foram utilizados os seguintes reagentes: 

Tampão glicina, adrenalina e catalase.  

 

A seguir observa-se o protocolo de preparo dos reagentes: 
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1. Preparar Solução de Catalase: Utilizar 2,88 mg de Catalase e 1,2 ml de água 

destilada; 

2. Preparar solução de Epinefrina: Utilizar 48 mg de epinefrina, 2,4 ml de água 

destilada e 35 microlitros de HCl fumegante em capela; 

3. Tampão Glicina: 1,5g de glicina – 400 ml de H2O destilada 

4. Diluir glicina em 300 ml de àgua destilada, diluir, completa o volume para 400 ml 

com água destilada, ajustar o pH= 10,4 com NaOH. 

Foram utilizados 3 volumes diferentes de uma mesma amostra. Sendo 5,10 e 15 

microlitros da amostra em análise para cada leitura de 180’’. Para fazer o branco 

adicionou-se 970 microlitros do tampão glicina + 10 microlitros da solução de catalase + 

20 microlitros da solução de adrenalina. Em seguida, realizou-se a leitura dos diferentes 

volumes de amostra. 

Para os diferentes volumes de amostra, adicionamos nessa seqüência: 965 

microlitros de Tampão Glicina em cada cubeta + quantidade de amostra em questão (5, 10 

ou 15 microlitros) + 10 microlitros de solução de catalase + 20 microlitros de solução de 

epinefrina. Homogeneizamos a solução na cubeta três vezes, com auxílio da pipeta de 1000 

microlitros. A adrenalina foi preparada na hora e a leitura realizada em um tempo de 180 

segundos, com intervalo de 10 segundos e comprimento de onda de 480 nm. O resultado é 

representado por U/mg de proteína (Bannister e Calabrese, 1987). 

 

 

4.8.4. Atividade da Catalase (CAT) 

 

A atividade da CAT foi mensurada a partir da taxa de decréscimo de peróxido de 

hidrogênio a uma absorbância de 240 nm, representada por U/mg de proteína (Aebi, 1984). 

Foram utilizados os seguintes reagentes: Tampão Fosfato e peróxido de hidrogênio, 

que foram preparados de acordo com o protocolo a seguir: 

1. Tampão fosfato (PBS): 

NaCl (136, 9 mM) - 8,0086 g (anidro PA) 

Na2HPO4 (0,27 mM) - 0,0383 g (anidro) 
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- 0,48 g (2 H2O) 

- 0,0724 g (7 H2O) 

KH2PO4 (1,1 mM) - 0,1496 g (anidro PA) 

2. Tampão com peróxido = 25 ml de tampão para 40 μl de peróxido de hidrogênio 

Após preparo dos reagentes foi iniciada a leitura em espectrofotômetro, onde o 

tampão com peróxido foi alicotado juntamente com cada uma das amostras em cubeta de 

quartzo (970 μl e 30 μl, respectivamente). A leitura foi realizada durante 60 segundos, com 

registros a cada 10 segundos. 

 

4.8.5. Análise do Sistema Glutationa (GSH total, GSSG, GSH e relação GSH/GSSG) 

 

A glutationa está presente nas células principalmente na sua forma reduzida (GSH) 

representando em torno de 90%, o restante aparece na forma de glutationa oxidada 

(GSSG). Esta dosagem foi adaptada do kit comercial Sigma #CS0260, e utiliza um método 

cinético para mensurar os níveis de glutationa total (GSH+GSSG) em amostras biológicas, 

através da redução do Ácido 5,5´-Ditio-bis-(2-nitrobenzóico) (DTNB) à TNB. 

Para realizar a dosagem, 100 mg de pulmão foi homogeneizado com 1 mL de ácido 

sulfosalicílico 5% (SSA), e em seguida centrifugado a 10.000 xg por 10 minutos à 4 ºC. O 

sobrenadante foi retirado e usado como amostra biológica. 

A dosagem foi realizada em microplaca de 96 poços. Inicialmente foram adicionados 

aos poços 150 μl da mistura de trabalho que contém glutationa redutase, DTNB, e 100 mM 

tampão fosfato de potássio. Em seguida adicionou-se 10 μl de amostra para os testes e 10 

μl de 100 mM tampão fosfato de potássio para o branco. As amostras foram incubadas por 

5 minutos e em seguida a reação foi iniciada com a adição de 50 μl de solução de NADPH. 

Com o início da reação, a absorbância foi imediatamente medida a 405 nm utilizando um 

leitor de placa de ELISA (Biotek ELx808). Foram realizadas 6 leituras com intervalo de 1 

minuto entre cada leitura. 

Para mensurar os níveis de glutationa oxidada, seguimos o mesmo processo 

apresentado anteriormente, porém a amostra biológica passou por um processo de 

derivatização antes do início da dosagem. Para isso foi feito uma alíquota de 100 μl de 

amostra e acrescentou-se a esta 2 μl de vinilpiridina e 5 μl de trietanolamina (TEA), com 
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pH entre 6 e 7, incubou por uma hora. Após este período, utilizou-se 10 μl desta nova 

amostra para reagir com a mistura de trabalho, como anteriormente descrito. 

As concentrações de glutationa total e oxidada foram obtidas através de uma curva 

padrão realizada para cada uma das dosagens. A subtração da concentração de glutationa 

oxidada do valor da concentração da glutationa total fornece o valor da concentração da 

glutationa reduzida e a relação GSH/GSSG obteve-se através da divisão dos resultados de 

concentração de GSH pelos resultados de GSSG. 

 

4.8.6. Níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

 

A peroxidação lipídica foi determinada através do ensaio de substancias reativas ao 

ácido tiobarbitírico (TBARS) conforme descrito por Buege e Aust (1978). Esse método 

baseia-se na capacidade do ácido tiobarbitúrico (TBA) em se ligar a lipídios oxidados. Para 

isso, 250 l de uma solução de Ácido Tricloroacético (TCA 28% dissolvido em HCL 0,25 

N), 250 l de Ácido Tiobarbitúrico (1%) diluído em ácido acético (1:1) e 125 l de 

solução de BHT 5 mM dissolvido em etanol foram adicionados à 500l da amostra. O tubo 

foi misturado no vórtex e colocado em banho-maria a 95ºC por 15 minutos. Logo após, foi 

colocado em banho de água gelada por 5 minutos. O material foi centrifugado por 10 

minutos a 13000 rpm. O sobrenadante foi lido em espectrofotômetro a 535 nm. A 

concentração de TBARS foi determinada utilizando o coeficiente de extinção molar ε 

=1,56 X 105 L.mol-1.cm-1, segundo a lei de Lambert Beer. A concentração foi 

representada em nmols por miligramas de proteína (nmol / mg de proteínas) . 

 

4.8.7. Proteína Carbonilada 

 

A reação de EROs com proteínas pode levar à sua oxidação com a consequente 

formação de derivados carbonílicos que podem ser mensurados por métodos sensíveis. 

Para de determinação da concentração de proteína carbonilada utilizamos o método 

descrito por Levine et al. (1994). 
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Para cada amostra utilizou-se dois tubos de polipropileno. Um foi determinado como 

Amotra (A) e outro de Branco (B). 500 µL da homegeneizado de pulmão foi colocado em 

cada tubo (A e B). Adicionou-se 500 µL de TCA (ácido tricloroacético) a 10% e misturou-

se no vórtex. Logo após, os tubos foram centrifugados à 5000xg por 10 minutos à 4ºC. Em 

seguida, adicionou-se ao tubo A 500 µL de DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina) e, no tubo B 

500 µL de HCl à 2,5M. Ambos foram mantidos no escuro à temperatura ambiente por um 

período de 30 minutos, e a cada 15 minutos eram misturados no vórtex.  Após os 30 

minutos, foi adicionado 500µL de TCA 10% em cada tubo, misturado no vórtex e 

centrifugados à 5000xg por 10 minutos à 4ºC. o sobrenadante dos tubos foi descartado e 1 

mL de uma mistura de etanol/acetato de etila (1:1) foi adicionado aos tubos e misturados 

no vórtex. Os tubos foram novamente centrifugados e o sobrenadante de ambos os tubos 

foi descartado. Adicionou-se 1 mL da mistura etanol/acetato de etila, misturou-se no vórtex 

e foram novamente centrifugados. Descartou-se novamente o sobrenadante e adicionou-se 

1 mL de SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) 6%,misturou-se no vórtex e centrifugou-se à 

10000xg por 10 minutos à 4ºC. Os sobrenadantes foram lidos no espectrofotômetro à 370 

nm. 

Para o cálculo da concentração de proteína carbonilada utilizou-se a equação de 

Lambert Berr:  

 

A=C.b.Ɛ 

 

Onde A é a subtração da absorbância do tubo A (amostra) pela absorbância do tubo 

B (branco), C é a concentração, b é o caminho óptico e Ɛ é o coeficiente de extinção molar. 

O conteúdo de proteína carbonilada foi calculado usando o coeficiente de extinção molar 

de 22 000 M-1 cm-1 e expresso por nmol de proteína carbonilada pormada por mg de 

proteína. 

Para a determinação da concentração de proteína carbonilada em relação à 

concentração de proteínas totais utilizou-se o método de Lowry et al. (1951). 
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4.9. Análises estatísticas 

 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média. Para os dados com 

distribuição normal foi utilizada a análise de variância univariada (ANOVA one- way) 

seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Para os dados discretos foi utilizado o teste Kruskal-

Wallis seguido do pós-teste de Dunns. Em ambos os casos, a diferença significativa foi 

considerada quando o valor de p<0,05. Todas as análises foram realizadas utilizando o 

software GraphPad Prism versão 5.00 para  Windows 7, GraphPad Software (San Diego, 

CA, USA). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análise do influxo de células presentes no lavado broncoalveolar dos grupos 

controle e expostos ao formaldeído. 

 

Para avaliar a presença de células inflamatórias no parênquima pulmonar de ratos 

expostas ao formaldeído em diferentes concentrações, realizamos a contagem total e 

diferencial das células inflamatórias presentes no LBA. Nossos resultados mostraram que 

as concentrações de 1% e 5% não alteraram a quantidade de células inflamatórias 

pulmonares após a exposição (figuras 6 e 7). Por outro lado, a exposição à concentração de 

10% promoveu aumento de células inflamatórias no parênquima pulmonar (figuras 6 e 7). 

Além disso, a exposição à 5% e 10% promoveu mudanças no perfil celular inflamatório. 

Em 5% foi observado aumento percentual da população de linfócitos e em 10% aumento 

percentual de macrófagos e linfócitos (figuras 6 e 7). 
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Figura 6. Número médio de células no parênquima pulmonar. (a) representa diferença significativa em 

relação a GC. Os dados estão expressos como média ± EPM (n = 7) e foram analisados pelo Oneway 

ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste de Bonferroni (p <0,05). 
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Figura 7. Fotomicrografia de LBA.  GC (A), FA1 (B), FA5 (C), FA10 (D). Panótipo rápido. 440 x.  

 

5.2. Avaliações estereologicas e morfométricas do parênquima pulmonar dos grupos 

controle e expostos ao formaldeído 

 

As análises morfométricas do parênquima pulmonar evidenciaram que a exposição 

ao formaldeído a 1% e 10% não foi capaz de promover mudanças significativas na 

estrutura histológica pulmonar (figuras 8, 9 e 10). A exposição a 5% promoveu redução na 

densidade de volume (Vv) de septo e aumento da área de luz alveolar (Aa) no parênquima 

pulmonar (Figuras 8, 9 e 10) 
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Figura 8. Densidade de volume de septo. Os dados foram expressos como média ±erro padrão da média 

(n=7) e foram analisados por One-Way Anova e pós-teste de Bonferroni (p<0.05). (a) indica diferenças em 

relação a GC. 

 

 

Figura 9. Área de luz alveolar. Os dados foram expressos como média ±erro padrão da média (n=7) e foram 

analisados por OneWay Anova e pós-teste de Bonferroni (p<0.05). (a) indica diferenças em relação a GC. 
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Figura 10. Fotomicrografias de cortes de pulmão. Observa-se redução na densidade de volume (Vv)  de 

septo em (C) FA5 comparado com (A) GC, (B) FA1 e (D) FA10.  LA: luz alveolar; * luz alveolar 

aumentada; setas: linfócitos; cabeças de setas: macrófagos. HE. 440 x  

 

5.3. Número de leucócitos e plaquetas no sangue 

Para determinação de parâmetros inflamatórios sistêmicos foram realizadas 

avaliações no sangue periférico de animais expostos a diferentes concentrações de 

formaldeído. No sangue periférico a exposição à concentração de 1% não promoveu 

aumento na quantidade total de leucócitos e também não promoveu nenhuma alteração nas 

populações individuais destas células (tabela 1).  

A exposição a 5% de formaldeído promoveu aumento no total de leucócitos 

sanguíneos, associado ao aumento de linfócitos totais. Da mesma forma, foi observado 

aumento de leucócitos totais na exposição à 10%, mas interessantemente, não foram 

detectas diferenças nas populações individuais nas células brancas do sangue (tabela 1). 

Além disso, somente na exposição a 10% foi observada redução no volume médio das 

plaquetas (tabela 1). 
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Tabela 1. Dados Hematológicos. 

 

Letras diferentes indicam diferenças significativas quando se comparam os dados representados em uma 

mesma linha. * Oneway ANOVA seguido pelo pós teste de Bonferroni foi usado para analisar dados 

paramétricos (p <0,05).  

 

5.4. Ensaios Imunoenzimáticos para marcadores inflamatórios 

 

 Foram determinados o perfil de produção de quimiocinas plasmáticas e presentes 

no parênquima pulmonar na exposição ao formaldeído em diferentes concentrações. A 

exposição a 1% promoveu aumento da CCL5 no parênquima pulmonar. Da mesma forma, 

foi observado aumento de CCL5 no soro, associado também ao aumento de CCL3 neste 

grupo. A exposição a 5% também promoveu aumento de CCL5 no parênquima pulmonar e 

CCL3 no soro dos animais e a exposição a 10% levou ao aumento da CCL2 e CCL5 no 

parênquima pulmonar e CCL2 no soro dos animais deste grupo (tabela 2 e 3).  

 

 

 

 

 CG FA1 FA5 FA10 

Leucócitos totais (10³/mm³) 3,9±0,4 5,1±0,8 7,02±0,7a 6,9±0,9 a 

Neutrófilos (10³/mm³) 1,4±0,6 1,1±0,3 1,04±0,2 1,6±0,8 

Linfócitos (10³/mm³) 2,4±0,2 3,6±0,6 5,3±0,4a 4,0±0,5 

Monócitos (10³/mm³) 0,04±0,02 0,1±0,04 0,04±0,04 0,02±0,02 

Eosinófilos (10³/mm³) 0±0 0,4±0,2 0,6±0,2 0,6±0,2 

Basófilos (10³/mm³) 0,4±0,4 0,3±0,2 0,6±0,6 1,2±0,7 

Volume Médio de Plaquetas (106/mm³) 6,5±0,1 6,0±0,1 6,2±0,2 5,9±0,1a 
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 GC FA1 FA5 FA10 

CCL2 (µg/mL) 16.86±0.85 18.20±0.37 18.40±0.51 23.10±2.45a 

CCL3 (µg/mL) 245.7±29.95 255.0±39.76 283.6±39.64 400±89.36 

CCL5 (µg/mL) 238.6±53.74 487±51.9a 489.2±64.04a 490.9±54.1a 

 

Tabela 2. Expressão de CCL2, CCL3 e CCL5 no pulmão de ratos controle e expostos 

ao formaldeído p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

a
 significa diferenças em relação ao GC. 

 

 

Tabela 3. Expressão de CCL2, CCL3 e CCL5 no plasma de ratos controle e expostos 

ao formaldeído p<0,05. 

 

 a
 significa diferenças em relação ao GC. 

 

 

 GC FA1 FA5 FA10 

CCL2 (µg/mL) 75.17±2.4 84.20±0.6 84.40±0.5 90.33±3.4a 

CCL3 (µg/mL) 68.14±8.5 186.7±27.13a 155±24.49a 141.7±11.01 

CCL5 (µg/mL) 315.6±39.50 498.5±52.42a 331.5±42.73 335.4±38.48 
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5.5. Análise das Defesas Antioxidantes e atividade da enzima NADPH oxidase, 

TBARs e Proteína carbonilada no parênquima pulmonar e no sangue.  

 

Para analisarmos a relação entre a exposição ao formaldeído em diferentes 

concentrações e alterações no equilíbrio redox quantificamos a atividade da enzima 

NADPH oxidase e das enzimas antioxidantes SOD e CAT, bem como o complexo 

glutationa. Para avaliar os possíveis danos decorrentes do estresse oxidativo, verificamos a 

formação de produtos da peroxidação lipídica e da oxidação de proteínas através da 

quantificação de TBARs e Proteína Carbonilada, respectivamente. 

Na exposição ao formaldeído na concentração de 1% poucas alterações foram 

observadas nas atividades das enzimas pró e antioxidantes avaliadas. Neste grupo, pode-se 

encontrar aumento da atividade da enzima CAT e além disso, não foram observadas lesões 

as estruturas do parênquima pulmonar associadas ao estresse oxidativo neste órgão (tabela 

4).  

Quando a exposição ocorreu na concentração de 5% observou-se aumento na 

atividade da NADPH oxidase no sangue, da atividade de SOD no pulmão e da presença de  

GSHt, GSH e GSSG. Nesse grupo, também não foram observadas lesões nas estruturas do 

parênquima pulmonar associadas ao estresse oxidativo nesse órgão. Além disso pode-se 

evidenciar alteração na relação GSH/GSSG, sendo esta reduzida neste grupo, indicando 

maior neutralização de agentes pró-oxidantes (tabela 4). 

A exposição ao formaldeído na concentração de 10% promoveu aumento na 

atividade da NADPH oxidase no sangue associada a nenhuma alteração na atividade de 

enzimas antioxidantes e presença de dano celular causado pelo desequilíbrio oxidativo 

evidenciado nas dosagens de TBARs e proteína carbonilada (tabela 4). 
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Tabela 4 - Avaliações bioquímicas no parênquima pulmonar e sangue dos animais do 

grupo controle e grupos expostos ao formaldeído. 

 

A letra “a” indica diferença em relação ao grupo controle. Oneway ANOVA seguido pelo pós teste de 

Bonferroni foi usado para analisar dados discretos (p <0,05).  

  CG FA1 FA5 FA10 

NADPH oxidase (RLU/min) 215,4±21,3 144,3±32,7 351,2±45,3 a 482,5±24,0 a 

SOD (U/mg ptn) 15,8± 4,4 32,6± 4,6 63,8±9,8 a 20,8± 4,9 

CAT (U/mg ptn) 8,9±0,08 14,6±2,4a 10,5±0,3 6,8±1,1 

GSHt (nmol/ml) 5,6±1,3 7,9±1,8 13,3±1,8 a 5,4±1,1 

GSSG (nmol/ml) 2,1±0,5 2,7±0,8 5,8±0,8a 2,1±0,4 

GSH (nmol/ml) 3,5±0,8 5,2±1,3 7,5±0,9a 3,4±0,6 

GSH/GSSG (nmol/ml) 1,8±0,2 1,5±0,1 1,3±0,1a 1,7±0,2 

 Proteína Carbonilada (nmol/mg ptn) 89,5±9,5 99,1±7,3 85,6±7,8 133,7±9,3a 

TBARS (nmol/mg ptn) 0,3±0,05 0,17±0,01 0,17±0,008 0,54±0,04a 
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6. DISCUSSÃO 

Neste estudo, foi realizada a caracterização do influxo de células inflamatórias para o 

parênquima pulmonar de ratos expostos ao formaldeído em diferentes concentrações, de 

forma aguda (durante 5 dias), o dano causado pela oxidação de membranas e proteínas 

celulares, os perfis de atividades de enzimas oxidante como a NADPH oxidase e 

antioxidantes como SOD, CAT e sistema glutationa, os marcadores inflamatórios 

pulmonares e sistêmicos e a densidade de volume (Vv) de septo e a área do alvéolo (Aa).  

A exposição ao formaldeído causou aumento de células inflamatórias no pulmão, na 

concentraçãos 10%, associado ao aumento de macrófagos e linfócitos, bem como aumento 

de linfócitos na concentração de 5%. Em estudo realizado com ratos no ano de 2011 foi 

relatado aumento significativo no número de leucócitos recuperados no LBA de ratos 

expostos ao FA de forma tempo-dependente (Lino-Dos-Santos-Franco et al., 2011). Jung e 

colaboradores (2007) também observaram aumento no número total de células no LBA de 

camundongos expostos ao FA e Wang e colaboradores (2014) observaram aumento no 

número de células recuperadas no LBA de camundongos expostos a uma mistura de 

compostos orgânicos voláteis (formaldeído, xileno, tolueno e benzeno). Esses estudos 

corroboram com o nosso onde observamos aumento no número de células inflamatórias 

recuperadas no LBA, indicando a ocorrência de resposta inflamatória desencadeada pela 

exposição ao FA. Nossos resultados e diversos outros encontrados na literatura apontam 

para o potencial do formaldeído em causar irritação e/ou lesões no parênquima pulmonar, 

que por consequência, inicia o processo de defesa de maneira inespecífica, o processo 

inflamatório. Além disso, pode-se evidenciar a importância da concentração da exposição 

para iniciar a resposta inflamatória, uma vez que a concentração de 1% se mostrou pouco 

efetiva para promoção de alterações nas populações celulares no parênquima pulmonar. 

Estudos realizados por Valença e Porto (2008) e por Campos e colaboradores (2014), 

verificaram aumento na área de luz alveolar em camundongos expostos à fumaça de 

cigarro. Em nosso estudo, observamos aumento de luz alveolar e redução na densidade de 

volume de septo nos animais na concentração de 5%, curiosamente, o mesmo não foi 

observado em animais expostos a concentração de 10%. Novamente nossos resultados 

apontam para a dependência da concentração para a indução de alterações teciduais, sendo 

novamente a exposição a 1% pouco efetiva neste aspecto.  
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A diminuição da Vv de septo apresentada e aumento da Aa observada em exposições 

a 5% podem estar relacionadas à produção de metaloproteinases de matriz (MMPs) pelas 

células inflamatórias. Linfócitos (aumentados neste grupo) são células hábeis em produzir 

MMPs que participam no remodelamento e degradação da matriz extracelular. 

 Os eventos de uma reação inflamatória são quimicamente mediados e a expressão de 

quimiocinas é essencial para o recrutamento sérico e influxo de leucócitos para o foco 

lesivo tecidual. A expressão celular e aumentos nos níveis de quimiocinas como a CCL2, 

CCL3 ou CCL5 nos fluidos do organismo têm sido relacionados a respostas 

imunológicas/inflamatórias envolvendo monócitos/macrófagos e linfócitos (Cocchi et al., 

1995; Conti e Digioacchino, 2001).  Nossos resultados mostraram aumento de CCL2 e 

CCL5 no pulmão e, aumento sérico de CCL2, CCL3 e CCL5, com aumento de macrófagos 

e linfócitos no pulmão e de linfócitos no sangue de animais expostos ao formaldeído, 

mostrando uma sinalização celular pró-inflamatória em ambas as concentrações de 

formaldeído avaliadas neste estudo. Na exposição a 5% o aumento de CCL5 se associa e 

pode explicar o maior influxo de linfócitos encontrados neste tecido. Da mesma forma o 

microambiente pulmonar apresentando aumento de CCL2 e CCL5 podem explicar o 

grande influxo observado destas células. 

Assim como no parênquima pulmonar, foram observadas alterações séricas nos 

animais expostos ao FA nas concentrações de 5 e 10%. Sul e colaboradores (2007) 

verificaram que genes funcionalmente relacionados com o processo de desenvolvimento, 

coagulação, expressão gênica, homeostase celular e oncogênese de ratos, foram reprimidos 

após exposição ao FA. A redução no volume médio de plaquetas, uma das alterações 

séricas encontradas nas exposições a 10%, pode estar diretamente relacionada a ação do 

FA sobre genes responsáveis pela codificação de proteínas associadas a coagulação, desta 

forma, valendo futuramente, novas investigações por nosso grupo de pesquisa.  

Em um ambiente tecidual sobre estimulação patológica, dentre elas a exposição ao 

FA, sabe-se que a atividade da enzima NADPH oxidase gera ânion superóxido e que o 

mesmo está diretamente relacionado ao estresse oxidativo. Células com atividade alta da 

NADPH oxidase, como macrófagos e neutrófilos, podem contribuir para os danos 
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oxidantes no pulmão (Júnior et al., 2005). Vaid e Katiyar (2014) verificaram aumento do 

estresse oxidativo mediado por NADPH oxidase em células expostas à fumaça de cigarro. 

Lino-dos-Santos-Franco e colaboradores (2011), em seus estudos, concluíram que NADPH 

oxidase, NOS (óxido nítrico sintase) e COX (ciclooxigenase) são, pelo menos em parte, 

responsáveis pelo aumento de EROs após exposição ao FA. Em nosso estudo também 

verificamos um aumento na atividade da enzima NADPH oxidase em animais expostos ao 

formaldeído e que este aumento esteve diretamente relacionado a concentração do FA na 

exposição, não sendo possível observar efeitos em concentrações menores de 5%.  

O FA é uma substância que tem sido relacionada ao desenvolvimento de processos 

inflamatórios pulmonares (Lino-dos-Santos-Franco, 2008). Observamos aumento no 

número de células inflamatórias no parênquima pulmonar nos grupos expostos ao 

formaldeído e, sabe-se que macrófagos e neutrófilos presentes no pulmão contribuem para 

o desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes (Lin e Thomas, 2010). EROs são 

subprodutos inerentes de leucócitos ativados e contribuem para resposta inflamatória e 

destruição tecidual. Além disso, o aumento direto do quadro oxidativo produzido pela 

liberação de radicais de oxigênio por neutrófilos inflamatórios e macrófagos tem 

relevância para o desequilíbrio entre oxidante e antioxidante assim como para o 

estabelecimento do estresse oxidativo (Lanzetti et al., 2008). A SOD é a principal defesa 

enzimática no pulmão contra os efeitos deletérios do O
-
2 através da conversão do O

-
2 em 

H2O2, um substrato para CAT e GPx (Rodrigues, 2013) . Em nosso trabalho, a enzima 

SOD apresentou-se aumentada apenas na exposição com 5%.  A atividade da enzima CAT 

apresentou aumento somente na exposição a 1%. Gurel e colaboradores (2005), 

trabalhando com ratos que receberam injeção intraperitoneal de FA, verificaram que as 

atividades de SOD e CAT no córtex frontal e hipocampo foram significativamente 

menores no grupo de FA do que no grupo controle. As atividades de ambas as enzimas 

foram mantidas a um nível semelhante ao grupo controle em animais que receberam FA e 

vitamina E. Gülec, Gurel e Armutcu (2006) constataram redução na atividade de SOD e 

CAT no fígado de ratos que receberam injeções intraperitoneais de FA (10mg/Kg) durante 

10 dias com consequente aumento na peroxidação lipídica e oxidação de proteínas. Os 

resultados encontrados nesses experimentos, comparados aos nossos sugerem que 

exposições ao FA, prolongadas ou em altas concentrações, suprimem os mecanismos de 
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defesa do organismo favorecendo os danos decorrentes, porém exposição aguda em 

concentrações menores 5% não são suficientes para acarretarem dano ao tecido. 

A GPx catalisa a redução do peróxido de hidrogênio (H2O2) e peróxidos orgânicos 

para seus correspondentes alcoóis às custas da conversão da GSH a GSSG. A GR é 

conhecida como uma enzima que catalisa o metabolismo GSSG em duas moléculas de 

GSH. A diminuição da atividade da GR em células induz a uma diminuição no nível de 

glutationa nas células, um processo associado com várias doenças, tais como AIDS, Mal de 

Parkinson e diabetes, dentre outras (Erat e Ciftci, 2006). O FA leva a diminuição da 

expressão de GR causando a perda de capacidade de conversão de substâncias reativas em 

compostos não tóxicos resultando na peroxidação lipídica e oxidação de proteínas 

(Adibhatla, Hatcher e Dempsey, 2003; Adibhatla e Hatcher, 2008). A redução na atividade 

da GR diminui a reciclagem de GSSG em GSH, o que causa aumento nos níveis de 

peróxido de hidrogênio. Em nosso estudo, observamos aumento na formação de GSSG e 

GSH e redução GSH/GSSG quando a exposição ao FA ocorreu na concentração de 5%, 

sendo isto, indicativo da maior atividade das defesas antioxidantes nesse grupo.  

Trabalhos anteriores sugerem que a exposição ao FA em animais de experimentação 

provoca depressão do sistema antioxidante, devido ao aumento da peroxidação lipídica e a 

formação de radicais livres (Farooqui et al., 1986; Datta e Namasivayam, 2003). A 

peroxidação lipídica é geralmente considerada como um processo nocivo que leva a 

modificações estruturais de proteínas e lipídios, tais como, biomembranas e lipoproteínas e 

é geralmente associada a um mau funcionamento celular (Kühn e Borchert, 2002). Em 

nosso trabalho, observamos que o aumento na formação de proteína carbonilada e na 

peroxidação lipídica ocorre de maneira dose dependente e foi marcante na exposição ao 

FA a 10%. Sul e colaboradores (2007) em seus experimentos verificaram que os níveis de 

MDA (malondialdeído), método indicativo da peroxidação lipídica, em pulmões de ratos 

tratados com 5 ppm de formaldeído não eram diferentes dos controles, no entanto, os 

níveis de MDA foram signicativamente maiores quando os animais foram expostos a 

formaldeído a 10 ppm. Teng e colaboradores (2001) relataram que administração de FA 

em cultura de hepatócitos resultou na geração de EROs e indução da peroxidação lipídica 

de forma dose-tempo dependente. Tang e colaboradores (2003) mostraram que os níveis de 
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MDA, em células germinativas testiculares de ratos, são aumentados quando exposto a 

altos níveis de FA.  

Sul e colaboradores (2007) revelaram que a presença de proteína carbonilada se 

associa a padrões semelhantes de peroxidação lipídica, onde o teor de carbonila nos 

pulmões de ratos tratados com 5 ppm de formaldeído não eram diferentes dos controles, 

mas foram significativamente aumentados em pulmões de ratos expostos ao formaldeído a 

10 ppm, mostrando uma relação de dano dose-dependente. Gurel e colaboradores (2005) 

observaram que houve aumento na formação de proteína cabonilada no córtex frontal e 

hipocampo de ratos que receberam FA (10mg/Kg) intraperitonealmente durante 10 dias e 

que quando os animais eram tratados com vitamina E a formação de proteína carbonilada 

era reduzida; o que sugere que essa alteração se deve ao estresse oxidativo provocado pelo 

FA.  

A exposição ao FA altera o funcionamento do organismo de forma a aumentar os 

estímulos inflamatórios com liberação de quimiocinas e, consequente aumento de células 

inflamatórias no sítio da injúria e, altera também, a ação das defesas antioxidantes 

(Fujimaki et al., 2004).  O aumento de SOD e a redução da relação GSH/GSSG na 

exposição a 5% sugere uma reação do organismo na tentativa de protegê-lo dos danos 

decorrentes da exposição ao FA. O que pode ser confirmado pelos níveis de peroxidação 

lipídica e proteína carbonilada semelhantes ao grupo controle. Já nas exposições a 10%, 

observa-se aumento de células inflamatórias no parênquima pulmonar acompanhado de 

aumento nos níveis de peroxidação lipídica e oxidação de proteínas, sem aumento na 

atividade de sistemas antioxidantes.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Este estudo demonstrou que várias alterações bioquímicas e histológicas são 

produzidas no tecido pulmonar e no sangue de ratos em resposta à exposição ao FA. Esses 

efeitos são, pelo menos em parte, mediados pela produção de espécies reativas e redução 

da atividade de enzimas antioxidantes. Nossos resultados apontam para o potencial do 

formaldeído em promover a lesão de vias aéreas tanto pelo aumento do processo 

inflamatório quanto pelo desequilíbrio redox, o que ocorre de forma dose dependente. 
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