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RESUMO 

 

O uso dos telefones celulares gera questionamentos quanto aos seus 

potenciais efeitos sobre o sistema biológico e consequências para a saúde 

humana. Desde seu desenvolvimento e introdução no mercado, o uso dessa 

tecnologia vem aumentado rápida e exponencialmente, nos deixando cada vez 

mais expostos à radiação eletromagnética emitida por esses aparelhos. 

Estudos mostram que tanto o embrião como os neonatos e crianças possuem 

maior susceptibilidade à radiação eletromagnética, causando grande 

preocupação por parte do meio científico, onde a Organização Mundial da 

Saúde recomenda investigações experimentais dos efeitos de radiação 

principalmente em mulheres grávidas e crianças, e por parte do meio público, 

que tem procurado informações a respeito dos potenciais efeitos da radiação. 

O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) é uma via de resposta ao estresse, 

conhecido por ser programável, ou seja, o ambiente é capaz de mudar a 

função do eixo HPA na vida adulta do animal quando este é exposto ainda 

filhote, podendo essa mudança ser permanente. O objetivo desse estudo foi 

avaliar o efeito da radiação eletromagnética (1,8 GHz) emitida por aparelhos de 

telefonia móvel sobre a glândula adrenal de machos adultos da prole expostos 

durante o período intrauterino. Para isso, foi dosado o conteúdo total e a 

secreção basal e estimulada (por cafeína e potássio) de catecolaminas, bem 

como avaliados os níveis de glicose sérica e corticosterona quando os animais 

atingiram a idade de 90 dias. Os resultados mostram aumento no conteúdo 

total de catecolaminas acompanhado de diminuição da glicose no grupo 

exposto, mas sem alterações na secreção de catecolaminas e na concentração 

sérica de corticosterona. Diante dos resultados aqui apresentados, sugerimos 

que a radiação possui efeito programador na síntese das catecolaminas e na 

regulação da glicose sérica. 

 

Palavras-chave: Telefone celular, radiação eletromagnética, glândula adrenal, 

programação metabólica, catecolaminas, glicose. 



ABSTRACT 

 

The use of mobile phones raises questions about their potential effects on the 

biological system and consequences for human health. Since its development 

and introduction in the market, the use of this technology has increased rapidly 

and exponentially, leaving us more exposed to the electromagnetic radiation 

emitted by these devices. Studies show that the embryo, the neonates and 

children are more susceptible to electromagnetic radiation, causing great 

concern on the part of the scientific community, where the World Health 

Organization recommends experimental investigations of the effects of 

radiation, mainly on pregnant women and children; as well for those who have 

been seeking information about the potential effects of radiation. The 

hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis is a way of responding to stress, 

known to be programmable and therefore, the environment is able to change 

the HPA axis function in the adult life of the animal when it is exposed in the 

earlier life and this change can be permanent. The objective of this study was to 

evaluate the effect of electromagnetic radiation (1.8 GHz) emitted by mobile 

telephones on the adrenal gland of adult male offspring exposed during the 

intrauterine period. For this, the total content and the basal and stimulated 

caffeine and potassium secretion of catecholamines were measured, as well as 

serum glucose and corticosterone levels when the animals reached the age of 

90 days. The results show an increase in the total content of catecholamines 

accompanied by a decrease of glucose in the exposed group, but without 

alterations in catecholamines secretion and serum corticosterone concentration. 

In view of the results presented here, we suggest that the radiation has a 

programmer effect on the synthesis of catecholamines and the regulation of 

serum glucose. 

 

 

Keywords: Mobile phones, electromagnetic radiation. adrenal gland, metabolic 

programming, catecholamines, glucose. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1.Telefonia Móvel e Radiação Eletromagnética 

 

Telefonia celular, ou telefonia móvel, é o nome dado para sistemas de 

comunicação móvel sem fio. Criada a fim de facilitar a comunicação e torná-la 

mais eficaz, com a telefonia celular passou-se a ter como alternativa um 

pequeno aparelho portátil que pode receber ou fazer chamadas em movimento 

e de praticamente qualquer lugar onde esteja, ao contrário do que ocorre na 

telefonia fixa (JORDÃO, 2009; TELECO, 2017). 

Assim, a procura por serviço de telecomunicação móvel se popularizou a 

partir dos anos 1990 (BBC, 2016), crescendo exponencialmente o número de 

assinaturas no Brasil (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Evolução dos acessos em operação na telefonia móvel no Brasil entre 

2004 e 2017 (ANATEL, 2017). 
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Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015 

mostraram que o número de brasileiros que utilizam o celular aumentou 

enquanto que o uso de telefone fixo diminuiu quando comparados aos dados 

do ano de 2014 (IGBE, 2015) (Figura 2). 

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) registrou 242 

milhões de acessos em operação da telefonia móvel em abril de 2017 no Brasil 

(ANATEL, 2017). 

 

 

Figura 2. Bens de consumo presentes nos domicílios particulares permanentes 

do Brasil, 2014 e 2015 (IBGE, 2015). Em destaque os serviços de telefonia. 

 

Devido ao avanço da tecnologia com o passar dos anos, o aparelho 

celular deixou de apenas realizar chamadas de voz. Foram atribuídos recursos, 

como mensagens de textos, reprodução de arquivos MP3, câmera e, sobretudo 

a internet, que intensificaram a adesão da população a esse sistema. De 
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acordo com a Figura 3,95% da população mundial vivem em uma região 

coberta por uma rede móvel e 84% possuem rede banda larga móvel (terceira 

geração - 3G - ou superior), e a fim de aperfeiçoar a transmissão de dados, foi 

desenvolvida recentemente a quarta geração (4G ou LTE – Long Term 

Evolution) que se difundiu rapidamente atingindo 53% da população global 

(ITU, 2016; ROMER, 2017). 

 

 

Figura 3. Cobertura de redes móveis e tecnologias em evolução (ITU, 2016). 

 

Os telefones celulares operam na faixa de alta frequência do espectro 

eletromagnético, de várias centenas de MHz a vários GHz, para permitir 

chamadas de telefone sem fio e transferência de dados e imagens (ICNIRP, 

2017). 

As radiações eletromagnéticas são divididas em ionizantes e não 

ionizantes. As radiações ionizantes, como os raios X e raios gama, provocam 

reações químicas nos tecidos onde elas incidem e por isso são muito 

perigosas. Já as radiações não ionizantes (frequências de 30 kHz a 300 GHz) 
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não provocam reações químicas (PAULINO, 2001). Contudo, isso não significa 

que estas não representam um risco à saúde. Sendo assim, pesquisas 

continuam a ser promovidas pela OMS, com o intuito de determinar se existe 

alguma consequência à saúde proveniente de exposições maiores à radiação 

eletromagnética emitida por aparelhos de telefonia celular (WHO, 2006). 

Os celulares apresentam uma frequência mais elevada da radiação não 

ionizante (alta frequência), na faixa de 300 MHz a 300 GHz (BALBANI e 

KRAWCZYK, 2009), também denominadas microondas (Figura 4) que 

permitem chamadas de telefone sem fio e transferência de dados, incluindo a 

comunicação através da Internet. Atualmente existem quatro gerações de 

telefones móveis, as quais suas frequências usadas variam de acordo com as 

diferentes tecnologias e de acordo com os países (ICNIRP, 2017). A primeira 

geração (1G) teve seu grande impacto na sociedade principalmente pela 

novidade: sem fio. Implantada na década de 1970, os celulares de 1G operam 

com a tecnologia analógica a uma freqüência que variava de 450 a 800 MHz. A 

segunda geração (2G) da telefonia celular móvel surgiu no início dos anos 90 e 

se baseia na tecnologia digital, utilizando sistemas GSM (Global System for 

Mobile Communications), CDMA (Code Division Multiple Access) e TDMA 

(Time Division Multiple Access), operando na faixa de frequência de 850 a 

1900 MHz. Em 2005, foi implantada a terceira geração (3G) de telefones 

móveis, acompanhada de grandes avanços tecnológicos. O sistema 3G 

implantado no Brasil opera nas frequências entre 1900 e 2100 MHz. Por fim, 

surgiu a tecnologia 4G, que oferece desempenho e velocidades mais estáveis 

para os consumidores em comparação com a tecnologia anterior, operando na 

faixa de frequência de 2,5 GHz. As redes 4G utilizam principalmente a 

tecnologia LTE. Criada baseada no sistema GSM, a LTE prioriza o tráfego de 

dados ao invés do tráfego de voz, proporcionando uma rede de dados mais 

rápida e estável (ANATEL, 2014; CAIRES, 2011; MAZZONI, 2014; TELECO, 

2017). 

A geração 3G é o padrão digital mais utilizado de radiofrequência para 

comunicação através de aparelhos móveis, no qual 84% da população mundial 

possuem essa tecnologia (ITU, 2016). 



5 
 

 

 

Figura 4. Espectro eletromagnético: radiação não ionizante e ionizante 

(BALBANI e KRAWCZYK, 2009). 

 

Acompanhando o aumento dos usuários de telefonia também houve o 

aumento do número de antenas de telefonia celular, conhecidas como 

Estações de Rádio Base (ERB), que são antenas fixas que transmitem ondas 

eletromagnéticas na mesma faixa de frequência dos celulares, meio pelo qual a 

comunicação móvel é estabelecida (WHO, 2014; SANTOS, 2016). Os 

aparelhos celulares transmitem a radiação quando chamadas de voz ou 

transmissões de dados são realizadas, enquanto que as ERB estão 

transmitindo continuamente esses sinais (OMS, 2002). 

O aumento da demanda pelo uso de radiofrequências e, 

consequentemente, da instalação de torres de radiocomunicações têm gerado 

preocupações sobre riscos à saúde associados à exposição humana a campos 

eletromagnéticos de radiofreqüências (ANATEL, 2016). Parte das assinaturas 

de celulares representa o número de famílias que permitem que as crianças 

utilizem esses aparelhos, o que motiva a preocupação no meio científico, uma 

vez que as crianças possuem o crânio menor e mais delgado, tecidos mais 

ricos em água, e o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento. Tais 



6 
 

fatores predispõem à maior dissipação da energia e aumentam a 

suscetibilidade aos efeitos no sistema nervoso central, razão pela qual a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda priorizar os estudos dos 

efeitos dos campos eletromagnéticos nessa faixa etária (BALBANI e 

KRAWCZYK, 2009). 

Tem sido demonstrado que crianças apresentam maior susceptibilidade 

a agentes tóxicos, físicos e ambientais, em comparação aos adultos, 

especialmente nos sistemas reprodutivo, endócrino, e no sistema nervoso 

central (SNC). A susceptibilidade de cada órgão para o agente tóxico depende 

do período da embriogênese em que a exposição ocorre (TAKAHASHI et al., 

2010), o que torna importante detectar possíveis alterações em diferentes fases 

gestacionais. 

Segundo a Agência Internacional de Investigação sobre o Câncer 

(IARC), agência especializada da OMS, os campos eletromagnéticos de 

radiofrequência foram classificados no Grupo 2B, ou seja, agentes para os 

quais existem evidências limitadas de carcinogenicidade em humanos e menos 

que evidências suficientes de carcinogenicidade em modelos animais (WHO, 

2012; WHO, 2014). Além dessa agência, a OMS possui um programa 

internacional, International Electromagnetic Project, aberto a qualquer governo 

membro, responsável por avaliar os efeitos ambientais e sobre a saúde quando 

expostos a campos eletromagnéticos (WHO, 2017). É notável a preocupação 

da OMS quanto ao uso excessivo do celular e, consequentemente, a exposição 

à radiação eletromagnética, levantando questões no meio científico quanto aos 

potenciais efeitos desta sobre o sistema biológico. 

Nesse contexto, estudos que analisem os efeitos da radiação emitida por 

aparelhos celulares assumem grande relevância no cenário atual. 

 

1.2.Efeitos Biológicos da Radiação Eletromagnética 
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O número de estudos com relação à radiação eletromagnética emitida 

por celular sobre sistemas biológicos vem crescendo, a fim de avaliar seus 

potenciais efeitos. Os conhecimentos científicos quanto ao efeito dos campos 

eletromagnéticos são baseados em estudos com animais, humanos, in vitro e 

epidemiológicos (IARC, 2002; OMS, 2002; DIAS e SIQUEIRA, 2002; MIAH e 

KAMAT, 2017; CALDERÓN et al., 2017; SU et al., 2017). Estes variam quanto 

ao tempo de exposição e a frequência da radiação (BEHARI et al., 2010). 

Contudo, os resultados são controversos, uma vez que não existe uma 

metodologia padrão quanto à radiação aplicada, modelo animal e forma de 

exposição. 

Alguns estudos mostram que a exposição à radiação eletromagnética 

causa diversos efeitos sobre o sistema biológico. A classificação dos celulares 

como “possivelmente carcinogênicos” (Grupo 2B) foi baseada em estudos 

feitos pelo grupo Hardell e pela IARC, onde ambos forneceram resultados 

positivos quanto à associação da exposição à radiação eletromagnética e o 

aumento da incidência de tumores cerebrais, como glioma (HARDELL, 

CARLBERG E HANSSON, 2013). Além de tumores cerebrais, estudos 

mostram que a exposição à radiofrequência aumenta os radicais livres, seja 

pelo aumento da produção ou pela interferência na produção de antioxidantes, 

induzindo ao stress oxidativo, que pode implicar em muitos efeitos adversos 

para a saúde, incluindo câncer (HAVAS, 2017). Os celulares também podem 

afetar o processo reprodutivo, apresentando principalmente efeito sobre a 

fertilidade masculina (SEPEHRIMANESH et al., 2017; SOLEK et al., 2017). 

Alguns estudos indicam que, a longo prazo, a exposição à radiação pode 

causar em seres humanos vários distúrbios, como por exemplo: dores de 

cabeça, fadiga, depressão, zumbido, irritação de pele, distúrbios hormonais e 

outras condições (ABDEL-RASSOUL et al., 2007; BUCHNER e EGER, 2011; 

CHU et al., 2011; JOHANSSON, 2006; SANTINI et al., 2002). Estudos apontam 

alterações neurocomportamentais e no neurodesenvolvimento, quando a 

exposição ocorre no período gestacional, como hiperatividade e problemas 

emocionais (SAGE e BURGIO, 2017). 

Segundo Dias e Siqueira (2002), alguns efeitos prejudiciais da radiação 

em ratos foram perda de memória de longo prazo e redução do tempo de 
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reação. Além disso, efeitos na aprendizagem também podem ser observados 

(GHEYI et al., 2000). Nittby et al (2008) relataram que os animais que sofreram 

exposição à radiação GSM-900 por mais de um ano apresentaram alterações 

na memória quando comparados aos animais não expostos. Em contrapartida 

dos potenciais efeitos negativos da radiação, um estudo concluiu que a 

exposição de pessoas voluntárias à radiação eletromagnética melhorou seus 

desempenhos cognitivos em testes que avaliam a capacidade de atenção 

(NEDELSTYN e OLDERSHAW, 2002). 

Outro efeito encontrado foram mudanças comportamentais quando ratos 

machos e fêmeas foram expostos por 2 horas, onde as fêmeas apresentaram 

mudanças agudas e tardias esperadas, como diminuição da locomoção, 

orientação e exploração e aumento significativo dos níveis de ansiedade, já os 

machos apresentaram mudanças agudas opostas ao esperado, como aumento 

da orientação, exploração e locomoção e redução dos níveis de ansiedade 

(KHIRAZOVA et al., 2012). 

A fim de conscientizar as pessoas quanto ao efeito da radiação quando 

deixam os celulares guardados em seus bolsos próximo à região genital, 

Dasdag et al. (1999) observaram, em modelos animais, que houve diminuição 

na contagem de espermatozóides do grupo exposto, mas não foi significativo. 

Contudo, quando analisado histologicamente, o diâmetro dos túbulos 

seminíferos foi menor quando comparado ao grupo não exposto. Outros 

estudos (FORGACS et al., 2006; RIBEIRO et al., 2007; YAN et al., 2007) 

também não encontraram efeitos da radiação no testículo e nos 

espermatozóides de ratos expostos. Mas Agarwal et al. (2008) concluíram que 

o uso do celular é capaz de afetar a qualidade do sêmen, uma vez que a 

contagem, a motilidade, a viabilidade e a morfologia dos espermatozóides são 

comprometidas. Portanto, o uso do celular pode afetar diretamente a fertilidade. 

De acordo com Gheyi (2000), ratos expostos à radiação de 2,45 GHz, 

por uma hora, ao longo de um ano (quatro gerações), apresentaram redução 

na ordem de 20% do número de filhotes nascidos em comparação ao grupo 

não exposto. Em outro estudo também foi possível observar redução 

progressiva do número de filhotes, mas o desenvolvimento neonatal não foi 
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afetado (BEHARI, 2010). Outros autores, assim como Behari (2010), não 

encontraram correlação entre a exposição à radiação e o desenvolvimento 

neonatal (BORNHAUSEN e SCHEINGRABER, 2000). 

Outra linha de pesquisa importante é quanto ao efeito da exposição à 

radiação durante a gestação e como isto afeta as próximas gerações. De 

acordo com Ogawa et al. (2009), a exposição materna à radiação de 1,95 GHz 

por 90 minutos/dia do 7º ao 17º dia de prenhez não causou efeitos 

significativos na mãe e na prole, exceto a média de filhotes por fêmea que foi 

maior no grupo não submetido à radiação. Porém, Berman e colaboradores 

(1992) constataram que a exposição materna a 970 MHz causou redução no 

peso dos filhotes expostos. Além disso, efeitos comportamentais foram 

observados em filhotes expostos à radiação durante a vida intrauterina, onde 

estes apresentaram hiperatividade, redução dos níveis de ansiedade e 

comprometimento da memória (ALDAD et al., 2012). Em estudos com 

humanos, a fim de avaliar o comportamento e a saúde de crianças expostas à 

radiação no período pré e pós-natal, foi aplicado um questionário a mulheres 

que usaram o celular durante a gestação e este mostrou que a exposição aos 

telefones celulares foi associada a dificuldades comportamentais, como 

problemas emocionais, e hiperatividade em torno da idade de entrada na 

escola (DIVÃ et al., 2008). Estudos relacionados à função do sistema nervoso 

central mostram que a exposição pré-natal afeta a atividade de proliferação das 

células de Purkinje durante o desenvolvimento do cerebelo, persistindo mesmo 

após o período pós-natal (ODACI et al., 2015). 

Penafiel e colaboradores (1997) mostraram que a radiação celular pode 

causar mudanças na atividade da ornitina descarboxilase, enzima essencial na 

síntese de DNA. O efeito do campo eletromagnético no DNA é mais 

significativo em células nervosas do que em outros tipos de células do 

organismo, uma vez que as células nervosas possuem baixa capacidade de 

reparação do DNA. Assim, estas podem induzir a apoptose ou acelerar um 

processo neurodegenerativo (BEHARI, 2010). 

Kleijn et al. (2016) observaram que a exposição em curto prazo (uma 

semana) à radiação eletromagnética pode afetar a ativação do eixo hipotálamo-
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pituitária-adrenal (HPA) em ratos, de modo a diminuir a liberação de hormônios 

adrenocorticotrópicos (ACTH). De forma semelhante, outros estudos, utilizando 

diferentes frequências, mostraram que a radiação eletromagnética é capaz de 

aumentar a concentração de corticosterona (BOUJI et al., 2012; DANIELS et 

al., 2009; PROCHNOW et al., 2011) 

Nosso grupo de estudo (Laboratório de Biologia Celular e Molecular – 

Universidade Federal de Juiz de Fora), nos últimos anos, tem estudado o efeito 

da radiação emitida por aparelhos celulares sobre as vias de sinalização 

celular, comportamento, reprodução, desenvolvimento embrionário e suas 

possíveis consequências na vida adulta. Já foi demonstrado que a radiação 

emitida por telefones celulares (1800 MHz) afeta os níveis de fosforilação das 

proteínas da família das MAPK’s, ERK1 e ERK2, em células hipofisárias 

(CAIRES, 2014). Além disso, a exposição à radiação pode alterar o 

comportamento do rato quando analisamos os resultados do teste de campo 

aberto. Os parâmetros analisados indicam comportamento de estresse, medo 

ou ansiedade (CAIRES et al.; 2014). Outro estudo demonstra que a exposição 

à radiação aumenta a fragmentação de DNA em espermatozóides após três 

dias de exposição em modelos animais, além de ser responsável pelo aumento 

da mortalidade, diminuição na concentração dos espermatozóides e redução 

da qualidade do sêmen (MUSSO, 2014). Recentemente, mostramos que a 

radiação é capaz de alterar a concentração sérica de hormônios reprodutivos, 

aumentando a concentração de estrogênio, e do sistema hepático durante os 

períodos gestacionais, bem como afetar a regulação glicêmica dos animais 

adultos quando estes foram expostos durante a vida intrauterina (SANTOS, 

2016), resultado aqui também apresentado. 

Apesar de controversos e/ou inconclusivos os diferentes estudos já 

realizados mostram que a radiação é capaz de afetar diferentes sistemas e 

tecidos biológicos, exigindo cautela no uso deste tipo de tecnologia. 
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1.3.Programação 

 

É bem estabelecido que, durante os períodos críticos de 

desenvolvimento, pré e pós-natal, fatores parentais e ambientais possuem a 

capacidade de afetar permanentemente a função celular, a fisiologia e o 

metabolismo da prole, resultando em maior risco de desenvolver doenças na 

vida adulta a qualquer momento, uma vez que o organismo fica mais vulnerável 

(WARD et al., 2004; MEANEY et al., 2007; GRACE, 2011). Segundo Barker 

(1992), a exposição a fatores ambientais no início da vida programa o risco de 

aparecimento de doenças na vida adulta. Esse evento é denominado 

“programação”, definida como indução fenotípica que determina a capacidade 

do organismo de responder às mudanças no seu ambiente, levando a 

alterações estruturais, fisiológicas e metabólicas que podem se propagar pelas 

próximas gerações (BURDGE, 2007). 

Estresse é definido como estado de ameaça ou como ameaça à 

homeostase. O corpo humano reage ao estresse ativando vias complexas do 

sistema nervoso central e respostas adaptativas periféricas, que se 

inadequadas ou excessivas e/ou prolongadas podem afetar o comportamento, 

bem como podem causar consequências nas funções fisiológicas, como no 

crescimento, metabolismo, circulação, reprodução e resposta 

imune/inflamatória (CHARMANDARI, TSIGOS e CHROUSOS, 2005). 

  

Levine (1967) mostrou que o ambiente é capaz de mudar a função do 

eixo HPA na vida adulta do animal quando este é exposto ainda na fase inicial 

da vida. Essa mudança pode ser permanente de modo que, além da função, o 

desenvolvimento do eixo HPA também é comprometido tanto em recém-

nascidos quanto na vida jovem e adulta (KAPOOR et al., 2006). Meaney et al. 

(2007) sugerem que o eixo HPA é tanto um alvo para fatores ambientais 

quanto um mediador da relação entre os eventos que ocorrem no início da vida 

e a saúde na vida adulta. 
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A capacidade do ambiente de programar o eixo HPA no início da vida 

tem sido discutida para várias espécies (MATTHEWS, 2002). A programação 

do eixo HPA in utero está ligada ao desenvolvimento de doenças metabólicas 

na vida adulta (WARD et al., 2004). Em modelos animais, o estresse pré-natal 

causa alterações na atividade basal e estimulada do eixo HPA nos filhotes e 

estes apresentam déficit de atenção, níveis elevados de ansiedade e 

comportamento social perturbado (WEINSTOCK, 1997). Modificações 

epigenéticas, citadas por Dirven et al. (2107), podem mudar drasticamente o 

potencial transcricional dos genes envolvidos na regulação dos eixos HPA em 

resposta a fatores ambientais. 

Mecanismos epigenéticos são definidos como processo mediado por 

alterações nas funções genéticas que não são explicadas por mudanças na 

sequência de DNA (BRAUN et al., 2017). 

O estresse durante o início da vida pode influenciar significativamente o 

desenvolvimento do sistema neuroendócrino bem como seus reguladores, 

modificando a regulação epigenética da expressão gênica, com implicações 

para a saúde e o bem-estar na vida adulta (DIRVEN et al., 2017). 

O estresse prenatal durante o início do período gestacional promove 

mudanças na metilação do DNA nas regiões promotoras de liberação de 

corticotropina e do receptor de glicocorticóide, resultando em alterações a 

longo prazo do fator de liberação de corticotopina e do receptor de 

glicocorticóide, consequentemente aumenta a capacidade de resposta do eixo 

HPA (BRAUN et al,. 2017). 

Além do eixo HPA, a medula adrenal também pode ser programada. Um 

estudo mostrou que animais, com 10 dias de vida, que tiveram leptina injetada 

apresentaram hipertrofia da glândula adrenal e aumento no conteúdo de 

catecolaminas quando atingiram 150 dias de vida, sugerindo que a 

hiperleptinemia aumenta a função da glândula adrenal pela ativação do sistema 

nervoso simpático (TREVENZOLI et al., 2010). 
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1.4.Glândula Adrenal e Glicose 

 

As glândulas adrenais são estruturas bilaterais constituídas pela medula 

e córtex, tecidos totalmente diferentes quanto à histologia, origem embrionária, 

bioquímica e características funcionais (GUYTON e HALL, 2002). 

O córtex adrenal, que é a zona externa da glândula, tem origem 

mesodérmica e corresponde a 80% do tecido glandular, apresentando três 

camadas distintas responsáveis por secretar os hormônios esteróis 

adrenocorticais: 

· Zona glomerular – É a camada mais externa da glândula, onde são 

produzidos e secretados os mineralocorticóides. Entre eles, o mais importante 

é a aldosterona, conhecida por possuir basicamente três ações sobre o túbulo 

distal final e o ducto coletor renais: aumento da reabsorção de sódio e aumento 

da secreção de potássio e hidrogênio, regulando a homeostase de sal e o 

volume. 

· Zona fascicular – Região média e de maior espessura, secreta 

principalmente os glicocorticóides, que possuem ação sobre a estimulação da 

gliconeogênse, supressão das respostas imunes e inflamatórias, ação 

permissiva às catecolaminas e modulação do funcionamento do SNC. O 

principal glicocorticóide produzido é o cortisol (em humanos) ou a 

corticosterona (em ratos) (“hormônios do estresse”). 

· Zona reticular – Camada mais profunda do córtex responsável por 

sintetizar e secretar os androgênios (androstenediona e 

desidroepiandrosterona – DHEA), que contribuem para o aparecimento e 

manutenção dos caracteres sexuais secundários, e em pequena quantidade os 

glicocorticóides. 

A secreção hormonal das três camadas, ou córtex adrenal, é regulada, 

principalmente, pelo eixo HPA, representado na Figura 5. Contudo, a zona 

glomerulosa é minimamente influenciada pelo hormônio adrenocorticotrópico 
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(ACTH) , sendo regulada principalmente pelo sistema renina-angiotensina 

(ELLA et al., 2008; BERNE e LEVY, 2009). 

 

 

Figura 5. Regulação da secreção de cortisol pelo eixo HPA. CRH: hormônio 

liberador de corticotrofina. ACTH: hormônio adrenocorticotrópico (COSTANZO, 

2004). 

 

A medula adrenal, que é a região mais interna da glâdula, se origina da 

crista neural e corresponde a aproximadamente 20% do tecido. Composta por 

células cromafins, a medula é responsável pela secreção das catecolaminas 

(COSTANZO, 2004) e é regulada pelas fibras pré-ganglionares simpáticas 

colinérgicas do nervo esplâncnico, que liberam a acetilcolina (ACh) (BERNE e 

LEVY, 2009; MELO, 2008; OLSON et al., 2011). A ACh liberada pode interagir 

com dois diferentes receptores nas células cromafins: nicotínicos e 

muscarínicos. 

O receptor nicotínico, que é do tipo ligado a canal de sódio (Na+), 

quando interage com a ACh, as subunidades do receptor se movem abrindo o 

canal para o íon Na+, que penetra na célula, despolarizando-a. Essa 

despolarização abre os canais de Ca2+ sensíveis a voltagem (AIRES, 2008). 

A interação entre ACh e o receptor muscarínico ativa a enzima 

fosfolipase C. Uma vez ativada, a fosfolipase C promove a catálise do 
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fosfolipídio de membrana 4,5-bisfosfato de fosfatidilinositol, gerando 1,4,5-

trisfosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 difunde-se da membrana 

plasmática para o interior da célula onde se ligará a canais de Ca2+ existentes 

na membrana do retículo endoplasmático, levando à abertura desses canais de 

Ca2+ e liberando os estoques deste íon do retículo endoplasmático para o 

citoplasma. Além disso, o IP3 pode também promover a entrada de Ca2+ do 

meio extracelular pela membrana através de canais de Ca2+ não dependentes 

de voltagem (AIRES, 2008; MOCHIZUKI-ODA et al., 1991). 

O Ca2+ promove a fusão de vesículas com catecolaminas à membrana 

plasmática e posterior exocitose dos hormônios (GARCIA et al., 2006; MELO, 

2008). 

O sistema nervoso autônomo supre cada tipo de órgão alvo por meio de 

caminhos distintos que consiste em conjuntos de neurônios pré e pós-

ganglionares (JANIG e McLACHLAN, 1992). Diferentemente, do sistema 

nervoso autônomo, a medula adrenal é regulada por apenas um neurônio (pré-

ganglionar) (COSTANZO, 2014), e ativada em resposta a estímulos de 

exercício extremo ou ao estresse, por exemplo. 

Além dessa via fisiológica, a secreção de catecolaminas pode ser 

estimulada por outras formas: cafeína e potássio. Sabe-se que a cafeína 

aumenta a liberação de Ca2+ do retículo endoplasmático para o citoplasma e 

inibe o mecanismo de recaptação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático, 

tornando o Ca2+ mais disponível (BRAGA e ALVES, 2000). Outro modo é a 

estimulação das células medulares adrenais com altas concentrações de 

potássio. Este provoca a despolarização da membrana plasmática (potencial 

de ação), permitindo a entrada de Ca2+ via canais de Ca2+ dependentes de 

voltagem, favorecendo a secreção das catecolaminas (MELO, 2008). 

Ativação do eixo HPA e da via simpática na secreção de catecolaminas 

mobilizam substratos energéticos durante um período de demanda metabólica 

e aumentam o fluxo sanguíneo para órgãos vitais. Estas respostas são 

obviamente adaptativas, e para os indivíduos confrontados com a adversidade 

crônica (por exemplo, patógenos, privação de nutrientes, violência, predação, 

etc.), a resposta do eixo HPA aumentada ao estresse parece ser vantajosa, 
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apesar dos custos óbvios (hiperglicemia, hiperlipidemia, armazenamento de 

gordura, contra-regulação de insulina). E, portanto, as respostas ao estresse da 

idade adulta estão sujeitas à programação perinatal (MEANEY, 2007). 

A fêmea prenha quando exposta a um ambiente hostil aumenta seu 

reflexo de vigilância para sobreviver. Por conseguinte, um sinal de stress é 

transmitido ao feto, o qual, por programação, altera o desenvolvimento do eixo 

HPA fetal e o comportamento relacionado com o estresse leva a uma maior 

capacidade de sobrevivência após o nascimento. Isso denota um processo 

epigenético através do qual as "características adquiridas" são transmitidas às 

gerações subsequentes (KAPOOR et al., 2006; MEANEY et al., 2007). Durante 

uma resposta ao estresse, podem ocorrer várias alterações no funcionamento 

fisiológico do organismo, conduzidas principalmente pela liberação de 

glicocorticóides e catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) das glândulas 

adrenais (HERMAN e CULLINAN, 1997). 

Ao invés de serem secretadas próximas ao órgão-alvo e atuar como 

neurotransmissores, as catecolaminas adrenomedulares (noradrenalina e 

adrenalina) são secretadas na circulação sanguínea e atuam como hormônios 

em diferentes órgãos (BERNE e LEVY, 2009). 

A noradrenalina (NA), ou norepinefrina, é o principal neurotransmissor 

ou mediador químico secretado pelas terminações nervosas ao nível do SNC e 

dos tecidos, considerada um neurotransmissor de ação localizada 

(MIGLIORINI, 1991; BERNE e LEVY, 2009). As células cromafins sintetizam e 

secretam principalmente adrenalina (AD), mas também a NA, que atingem a 

circulação sistêmica e atuem em diferentes tecidos-alvo (ELLAS et al., 2008). 

Suas funções são dependentes do tipo de receptor adrenérgico expresso nas 

membranas celulares em diferentes órgãos. Tipicamente, esses hormônios são 

conhecidos por sua resposta “luta ou fuga”, uma vez que aumentam a 

respiração, a contração do miocárdio, a pressão sanguínea e a frequência 

cardíaca. Além disso, estimulam a liberação de glicose do fígado e músculo, 

bem como aumentam o metabolismo celular e são componentes importantes 

no controle do metabolismo energético (BERNE e LEVY, 2009; DE DIEGO, 

GANDÍA e GARCIA, 2008). 
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Dopamina, uma terceira catecolamina, não é secretada em quantidades 

significativas pela medula adrenal, sendo produzida e metabolizada em sua 

grande parte nos órgãos mesentéricos. Em alguns órgãos, principalmente nos 

rins, a dopamina não possui atividade de neurotransmissor e nem como 

hormônio (MELO, 2008; GOLDSTEIN, 2003). 

A síntese das catecolaminas (Figura 6) é iniciada com o transporte do 

aminoácido tirosina, proveniente da dieta e captado pelo sangue, para o interior 

do citoplasma da célula cromafim seguida de hidroxilação desse produzindo di-

hidroxifenilalanina (DOPA) pela tirosina hidroxilase (TH), enzima limitante. A 

DOPA é convertida a dopamina pela aminoácido descarboxilase, uma enzima 

citoplasmática. A dopamina é transportada para dentro de uma vesícula de 

secreção, ou grânulo cromafim, onde então é convertida em norepinefrina pela 

enzima dopamina β-hidroxilase. Na maioria das células adrenomedulares, 

praticamente toda NA difunde-se do grânulo cromafim e é metilada pela enzima 

citoplasmática feniletanolamina-N-metiltransferase (PNMT) originando a AD, 

que então é transportada de volta ao grânulo (MIGLIORINI, 1991; BERNE e 

LEVY, 2009; MELO, 2008). 

 

 

Figura 6.Síntese das catecolaminas (adaptado de BERNE e LEVY, 2009). 
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A ACh estimula a secreção de catecolaminas e isto estimula o processo 

de biossíntese hormonal, ativando a enzima limitante, TH, nas células 

cromafins, além de aumentar a atividade da dopamina β-hidroxilase 

(MIGLIORINI, 1991; BERNE e LEVY, 2009; MELO, 2008). Vários fatores que 

controlam a atividade do promotor de TH também regulam a estabilidade do 

mRNA, como hipoxia e estresse, levando a uma maior tradução de TH e, 

portanto, aumento da quantidade de TH e atividade enzimática (TEKIN et al., 

2014). 

As catecolaminas podem interagir com diferentes receptores 

adrenérgicos localizados nas membranas celulares e por isso apresentam 

diferentes efeitos hemodinâmicos e metabólicos (MELO, 2008). Os receptores 

adrenérgicos são classificados em receptores α (α1 e α2) e receptores β (β1, β2 

e β3). Estes receptores podem ser caracterizados de acordo com a potência 

relativa de agonistas e antagonistas endógenos e farmacológicos, com as vias 

sinalizadoras, com e localização e a densidade relativa de cada receptor 

(Tabela 1) (BERNE e LEVY, 2009). 

Tabela 1. Receptores adrenérgicos. 
Tipo de 

Receptor 
Mecanismo 

Primário de Ação 
Exemplos de 

Distribuição Tecidual 
Exemplos de 

Ação 
 
α1 

 
IP3 e Ca2+, DAG 

Terminais nervosos 
simpáticos pós-
sinápticos 

Aumento da 
contração da 
musculatura lisa 
vascular 

 
α2 

 
AMPc 

Terminais nervosos 
simpáticos pós-
sinápticos, célula beta 
das ilhotas 
pancreáticas 

Inibição da 
liberação de 
norepinefrina e de 
insulina 

β1 AMPc Coração Aumento do débito 
cardíaco 

 
β2 

 
AMPc 

Fígado, musculatura 
lisa vascular, 
bronquíolos e útero 

Aumento da 
produção hepática 
de glicose, 
diminuição da 
contração de vasos 
sanguíneos, 
bronquíolos e útero 

β3 AMPc Fígado, tecido adiposo Aumento da 
produção hepática 
de glicose e lipólise 

Fonte: BERNE e LEVY, 2009. 



19 
 

Pelo fato de a medula adrenal ser diretamente inervada pelo sistema 

nervoso autônomo, a resposta adrenomedular é muito rápida (BERNE e LEVY, 

2009). O sistema simpatomedular exerce efeitos sobre todos os tecidos e 

órgãos que possuam receptores adrenérgicos. A sua ação difusa serve como 

fator homeostático preparador do organismo para os mecanismos de “luta ou 

fuga”, que envolve ajustes no sistema cardiovascular, tônus da musculatura lisa 

visceral, metabolismo intermediário e secreção de outros hormônios 

(MIGLIORINI, 2009). 

O córtex e o sistema simpatomedular podem ser ativados pelo mesmo 

estímulo (por exemplo, estresse), ou seja, o sangue que banha o córtex 

também banha a medula, expondo as células cromafins a uma grande 

concentração de corticoesteróis, como os glicocorticóides. Estes aumentam a 

expressão PNMT e, consequentemente, aumentam a conversão de NA a AD 

(CONCEIÇÃO et al., 2013; MIGLIORINI, 1991), de acordo com a Figura 7. 

 

 

Figura 7. Regulação da síntese de catecolaminas pelos glicocorticóides 

(adaptado de AXELROD e REISINE, 1984). 

 

Outra relação entre catecolaminas e os glicocorticóides é quanto à 

manutenção da reatividade vascular às catecolaminas, ou seja, o cortisol, por 

ser necessário na manutenção da pressão arterial normal, é exigido para a 

resposta vasoconstritora das arteríolas às catecolaminas (COSTANZO, 2004). 

Embora uma grande variedade de estímulos estressantes/excitantes 

afetem ambas as concentrações plasmáticas de catecolaminas e 

corticosterona, as características das suas respostas (por exemplo, latência, 
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taxa, magnitude, duração e alcance de resposta) podem variar 

significativamente e dependem de uma série de fatores, como tensão, idade, 

sexo, hora do dia, tipo de estímulo, intensidade e duração da estimulação (DE 

BOER et al., 1988). 

Cortisol e corticosterona são glicocorticóides em humanos e roedores, 

respectivamente, liberados em resposta a um estímulo estressor, via eixo HPA 

(TERAO e KATAYAMA, 2016). A concentração basal da corticosterona controla 

os processos metabólicos, enquanto que durante os períodos de estresse, a 

concentração de corticosterona é elevada, associando-se ao catabolismo 

protéico, à mobilização lipídica, ao comportamento de escape, à hiperatividade 

em gaiolas, à supressão de reprodução, ao aumento da atividade alimentar e à 

maior função imune, ou seja, processos envolvidos na sobrevivência (KRAUSE 

et al., 2017). 

Os glicocorticóides estimulam a gliconeogênese, ou seja, participam do 

balanço energético quando energia é requerida em uma situação de estresse, 

por exemplo (COSTANZO, 2004). O cortisol inibe a utilização da glicose pelas 

células e estimula o armazenamento de glicogênio (DA SILVA, 2005). 

As catecolaminas, assim como os glicocorticóides, pela estimulação 

tanto da glicogenólise como da gliconeogênese hepáticas, aumentam a 

produção de glicose pelo fígado. Além disso, as catecolaminas estimulam a 

secreção de glucagon, inibem a secreção de insulina e estimulam a 

glicogenólise muscular, aumentando a concentração plasmática de lactato e o 

afluxo hepático deste substrato neoglicogênico. No tecido adiposo, a AD 

estimula a lipólise, que converte os triglicerídeos em ácidos graxos livres 

(usados como fonte alternativa de energia) e glicerol. Todas essas ações 

contribuem para a manutenção dos níveis glicêmicos (AIRES, 2008). Portanto, 

a NA e AD possuem participação relevante no balanço energético, 

redirecionando a energia para os órgãos envolvidos na resposta ao estresse 

(CHAMANDARI, TSIGOS, e CHROUSOS, 2005; CONCEIÇÃO et al., 2013; DE 

DIEGO, GANDÍA e GARCIA, 2008). 

Segundo Conceição et al. (2013), o excesso de alimentação materna 

durante o período neonatal, aumenta a função adrenomedular da prole. Em 
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outro estudo, a baixa disponibilidade de alimentos gera uma competição que 

aumenta a atividade da enzima TH e a concentração de catecolaminas na 

medula adrenal, além disso, causa rápida elevação das concentrações basais 

de corticosterona (AXELROD e REISINE, 1984; KRAUSE et al., 2017). 

Quando analisado o efeito da radiação eletromagnética sobre as 

catecolaminas, Braune et al (2002) observaram que a exposição de jovens com 

idade entre 20 e 34 anos à radiação emitida por um sinal GSM (900 MHz) não 

alterou os níveis de NA, AD e cortisol. Assim como Braune, Djeridane et al 

(2008) não encontraram efeitos da radiação eletromagnética na frequência de 

900 MHz nas funções endócrinas de homens expostos. Mahdavi et al. (2014) 

observaram em ratos Wistar que a radiação diminuiu a concentração de 

noradrenalina e aumentou a concentração de ACTH. 

Alterações tanto nas concentrações de catecolaminas quanto nas 

concentrações de corticosterona, ambos mediadores da resposta ao estresse, 

podem indicar alguma alteração no sistema simpatomedular ou no eixo HPA, 

respectivamente, devido à exposição à radiação emitida por celular. Nakamura 

et al. (1997) demonstrou que a exposição à microondas aumenta os níveis 

plasmáticos de corticosterona materna. Além disso, a radiação eletromagnética 

emitida por aparelhos celulares altera o perfil de catecolaminas (CAIRES, 

2014). Contudo, não temos estudos sobre os potenciais efeitos da radiação 

durante o período gestacional ou na prole exposta durante o período 

embrionário. 

Nesse contexto, tendo em vista a importância dos efeitos da radiação 

eletromagnética, a falta de informações e os resultados obtidos por nosso 

grupo, se torna relevante avaliar o efeito da exposição materna à radiação 

eletromagnética emitida por celulares sobre o sistema endócrino da prole, mais 

precisamente a glândula adrenal, quando expostos durante o período 

intrauterino. 
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2.OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito da radiação eletromagnética (1,8 GHz) emitida por 

aparelhos de telefonia móvel sobre a glândula adrenal de machos adultos da 

prole expostos durante o período intrauterino. 

2.2.Objetivos Específicos 

 

I. Dosar a concentração de catecolaminas na medula adrenal; 

II. Dosar a secreção de catecolaminas basal e a estimulada por cafeína e 

alta concentração de potássio; 

III. Avaliar a glicemia sérica; 

IV. Avaliar a corticosterona total sérica; 

V. Estabelecer a correlação fisiológica entre os efeitos observados. 
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3.MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1.Registro no Comitê de Ética - UFJF 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética de Experimentação 

Animal (CEEA) da Universidade Federal de Juiz de Fora (protocolo 

experimental 98/2012) e realizado em conformidade com as recomendações do 

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (National Research Council 

U. S., 2011).  

 

3.2.Animais 

 

Vinte ratas Wistar fêmeas nulíparas e dez ratos Wistar machos, todos 

com 90 dias de idade, foram obtidos no Centro de Biologia da Reprodução 

(CBR) da Universidade Federal de Juiz de Fora. Todos os animais foram 

mantidos em ambiente com temperatura controlada (23 ± 2 ºC) com um 

sistema de iluminação artificial em fotoperíodo de 12 horas (7 horas às 19 

horas na presença de luz, e 19 horas às 7 horas no escuro), água e ração 

comercial do tipo peleitizada (Nuvital, Colombo, Paraná, Brasil) foram 

oferecidos ad libitum durante todo o estudo. 

As ratas Wistar nulíparas foram acasaladas com machos de fertilidade 

comprovada, na proporção de 2:1 durante o período noturno em que estavam 

na fase de proestro. Os animais foram mantidos em coabitação durante no 

máximo 3 ciclos estrais e a presença de espermatozóides nos esfregaços 

vaginais (Figura 8) determinou o primeiro dia de prenhez (dia 1 pós 

inseminação). 
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Figura 8. Esfregaço vaginal com presença de espermatozóides. 

 

3.3.Gaiolas para Manutenção dos Animais 

 

As gaiolas (Figura 9) foram construídas para acomodar os animais ao 

longo dos experimentos, além de permitir a exposição uniforme destes à 

radiação enquanto se movimentavam livremente (CAIRES et al., 2014). 

As gaiolas mediam 26 cm de altura, 44 cm de comprimento, 30 cm de 

largura, e suas tampas possuíam vários furos com 0,5 cm de diâmetro para 

possibilitar a ventilação dentro das mesmas. 

Para o acondicionamento dos celulares no interior das gaiolas, foi feito 

um furo largo nas tampas onde foi colocado um tubo de cloreto de polivinila 

(PVC), que também possuía furos, permitindo a passagem da radiação emitida 

pelo celular durante os experimentos. Além disso, as gaiolas foram revestidas 

externamente com papel alumínio a fim de minimizar a dispersão da radiação 

emitida pelo celular para o ambiente e bloquear a entrada de outros tipos de 

radiações. 
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Figura 9. Gaiola experimental (SANTOS, 2016). 

 

Em cada gaiola foi colocada apenas uma fêmea por vez, na presença ou 

não do celular dependendo do grupo experimental (Grupo Exposto e Grupo 

Não Exposto). Os animais pertencentes ao Grupo Não Exposto foram mantidos 

a uma distância de 3 m da gaiola contendo os animais expostos.  

 

3.4. Exposição à Radiação Eletromagnética e Mecanismo Acionador dos 

Telefones Celulares 

 

No primeiro dia de prenhez, as ratas foram acomodadas individualmente 

em gaiolas especiais, que foram construídas como descrito anteriormente. As 

ratas foram divididas aleatoriamente em dois grupos (n = 10/grupo) durante os 

21 dias de prenhez: 

1) Não Expostas (grupo controle), onde os animais foram acondicionados 

nas caixas experimentais porém sem a presença do aparelho celular; 
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2) Expostas, onde foram expostas à ondas eletromagnéticas emitidas por 

telefones móveis (GSM). 

 

Os aparelhos celulares desse sistema operam a uma frequência de 1.8 

GHz, que são acionados por um dispositivo eletrônico micro-controlado que 

funciona como um timer e foi programado para ativar os aparelhos celulares 

para realizar ligações com duração de 25 segundos a cada 2 minutos durante 

os dias de experimento, das 19 horas às 7 horas. O horário foi estabelecido 

para que a exposição à radiação ocorra durante o período de maior atividade 

dos animais (SANTOS, 2016). Tanto o mecanismo acionador quanto os 

aparelhos celulares operam sem luz, som ou vibração. 

Esse mecanismo foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de 

Ótica Aplicada, sob a coordenação do professor Dr. José Paulo Rodrigues 

Furtado de Mendonça do Instituto de Ciências Exatas (ICE) da UFJF. 

 

3.5.Ninhada 

 

O dia do nascimento foi considerado como o primeiro dia pós-natal. O 

número de filhotes total e o número de filhotes machos e fêmeas por ninhada 

foram registrados. No nascimento, todas as ninhadas foram pesadas e 

padronizadas com três fêmeas e três machos. Os macos da prole padrozinada 

tiveram seu peso acompanhado do primeiro até o 90º dia. 

 

3.6.Eutanásia 

 

Quando os filhotes machos atingiram 90 dias de idade, eles foram 

mantidos em jejum de 8 horas, durante o período de luz (9 horas às 17 horas), 

para a realização dos procedimentos experimentais descritos abaixo. Neste 
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trabalho não foram usadas fêmeas nestas avaliações, uma vez que os perfis de 

secreção do eixo HPA variam de acordo com a fase do ciclo estral (BECKER et 

al., 2005), podendo interferir nos resultados. 

Após o jejum, foi escolhido um rato macho de cada ninhada de ambos 

os grupos experimentais (n = 10/grupo) para avaliação da corticosterona total 

sérica e dosagem de catecolaminas. 

Os machos adultos, os mesmos animais utilizados nos experimentos 

para avaliação de catecolaminas juntamente com os animais utilizados em 

subprojeto do laboratório, de ambos os grupos experimentais, não expostos (n 

= 19) e expostos (n=16), foram utilizados para avaliação da glicemia. 

Os animais foram eutanasiados por exsanguinação total por punção 

cardíaca sob anestesia com cetamina 2% (10 mg/kg, i.p.) e xilazina 5% (90 

mg/kg, i.p.) (Koning, S.A., Buenos Aires, Argentina), seguida de perfuração do 

diafragma. As glândulas adrenais foram removidas e o sangue recolhido por 

punção cardíaca e processado para obtenção do soro. 

 

3.7.Concentração de Catecolaminas 

 

A concentração de catecolaminas foi realizada utilizando a glândula 

adrenal direita. Esta foi macerada em 500 µL de ácido acético 10% e 

centrifugada (5031 g por 5 minutos). O sobrenadante foi recolhido e a 

concentração de catecolaminas foi determinada pelo método fluorimétrico do 

trihidroxiindol (KELNER et al., 1985). 

Em 50 µL de cada amostra foram adicionados 250 µL de tampão de 

fosfato 0,5 M (pH 7,0). Posteriormente, foram adicionados 25 µL de ferricianeto 

de potássio 0,5%. A solução foi homogeneizada, incubada durante 20 minutos 

e a reação foi paralisada pela adição de 500 µL de ácido ascórbico (60 mg/mL) 

/ NaOH 5M na proporção de 1:19. Em seguida, foram adicionados 2,0 mL de 

água destilada, a solução foi homogeneizada e analisada por 

espectrofluorímetro (Varioskan Flash, Thermo). Os comprimentos de onda 



28 
 

foram 420 nm para excitação e 510 nm para emissão. Paralelamente, foi feita 

uma curva padrão de adrenalina (Hipolabor) nas concentrações de 0,0; 2,5; 

5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 100,0 e 200,0 µM, utilizada para determinar a 

concentração de catecolaminas. Todas as dosagens foram feitas em duplicata, 

com os tubos mantidos em banho de gelo durante todo o procedimento. 

 

3.8.Secreção Basal e Secreção Estimulada de Catecolaminas 

 

A glândula adrenal esquerda foi imediatamente removida após eutanásia 

e mantida em tampão Krebs-Hepes (pH 7,2) até o momento da dissecação. A 

secreção de catecolaminas basal e estimulada por cafeína e potássio foi 

avaliada em medulas adrenais isoladas. 

A estimulação da secreção de catecolaminas foi avaliada sob dois 

aspectos: 

 

1- em resposta á indução da despolarização da membrana plasmática com 

altas concentrações de potássio 30 mM; 

 

2- em consequência da mobilização de Ca2+ de pools intracelulares. Neste 

caso foi utilizada cafeína, um reconhecido mobilizador de Ca2+ do 

retículo endoplasmático (ENDO, 1977), na concentração de 25 mM. 

 

As glândulas tiveram as suas medulas dissecadas pela extração do 

córtex com auxílio de lupa estereoscópica, pinças e instrumentos cirúrgicos 

oftalmológicos. A medula dissecada foi mantida em solução de Krebs-Hepes 

com 0,5% de albumina composta por (em mM): Cl- 154,26; Na+ 143,4; Ca2+ 2,5; 

Mg22+ 1,18; (SO4)2+ 1,2; K+ 5,9; glicose 11,1, HEPES 25,0; albumina de soro 

bovino - BSA 0,5%; pH 7,2. Nos experimentos com cafeína e altas 
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concentrações de K+, foi retirada concentração esquivalente de NaCl para 

manter a osmolaridade das soluções. As glândulas foram empaladas com uma 

agulha (Figura 10) para a secreção basal e estimulada de catecolaminas. 

 

 

Figura 10. Medula adrenal dissecada e empalada com agulha. 

 

As estimulações foram feitas em placas Costar de 96 poços à 

temperatura ambiente. Para a medula de cada animal, foram utilizados seis 

poços consecutivos da placa. Os três primeiros poços continham solução salina 

Krebs-Hepes, o quarto, a solução estimuladora (solução Krebs-Hepes 

contendo 25 mM de cafeína ou 30 mM de potássio), e os dois últimos, também 

solução salina Krebs-Hepes. Em cada poço, o volume de solução foi de 200 μL 

e o tempo de incubação foi de 5 minutos. Subsequentemente, foram 

adicionados 20 µL de ácido acético P.A. a cada poço e o material armazenado 

em tubos eppendorf e congelado para posterior dosagem. As medulas adrenais 

foram colocadas em 220 µL de solução de ácido acético 10% (v/v), para 
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extração por sonicação (60 MHz por 10 minutos) do conteúdo de 

catecolaminas não secretado.  

Todas as amostras, secreção basal e estimulada, foram quantificadas 

pelo método fluorimétrico do trihidroxiindol (item 3.7). Os resultados foram 

expressos como a porcentagem de catecolaminas secretadas em relação a 

concentração de cada glândula. 

 

3.9.Avaliação da Glicemia e Corticosterona Total Sérica 

 

As amostras de sangue foram coletadas no momento da eutanásia, 

como descrito no item 3.6, e centrifugadas (1811 g por 5 min) para a obtenção 

do soro. A corticosterona total foi mensurada utilizando método de 

radioimunoensaio para ratos (MP Biomedicals LLC, Orangeburg, NY, EUA) 

com uma sensibilidade de ensaio de 7,7 ng/mL e coeficiente de variação intra-

ensaio de 4,4 %. Os níveis de glicose no soro foram determinados por 

espectrofotometria utilizando kit de ensaio colorimétrico (Bioclin/Quibasa, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil) de acordo com as intruções do fabricante. 

 

3.10.Análise Estatística 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média 

(EPM), a menos que seja indicado de outra maneira. As comparações entre os 

grupos experimentais foram feitas utilizando o teste “t” de Student não pareado, 

e as diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. Todas as 

análises foram realizadas com o programa Prism 5.0 (GraphPad software, Inc.). 
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4.RESULTADOS 

 

4.1.Ninhada 

 

De acordo com a Tabela 2, as diferenças entre os grupos experimentais 

quanto ao no número de filhotes, massa da ninhada e proporção de machos e 

fêmeas por ninhada não foram significativas. 

 

Tabela 2. Variáveis ao nascimento da prole de ratas Wistar prenhes não 
expostas e expostas à radiação emitida por aparelhos celulares durante todo o 
período gestacional. 

Variáveis Grupos 

 Não exposto Exposto 

Número de filhotes 9,90 ±0,86 10,30±0,83 

Massa da ninhada (g) 54,47±4,66 58,66±3,96 

Proporção machos e fêmeas 1,04±0,25 1,16±0,26 

Dados expressos como média ± EPM. n = 10, p > 0,05. 

 

A prole teve seu peso acompanhado do primeiro até o 90º dia, a Figura 

11 representa o ganho de massa corporal de filhotes machos. Não houve 

diferença significativa no ganho de massa corporal da prole no período 

estudado. 
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Figura 11. Ganho de massa corporal de filhotes machos do primeiro ao 90º dia 

de vida expostos ou não à radiação eletromagnética emita por aparelhos 

celulares durante o período embrionário. Dados expressos como média ± EPM. 

n = 30, p > 0,05. 

 

4.2.Concentração de Catecolaminas 

 

A concentração de catecolaminas, da glândula adrenal direita dos ratos 

machos adultos, teve um aumento significativo de 41,45% nos animais 

expostos à radiação durante a vida intrauterina (Figura 12). 
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Figura 12.Concentração de catecolaminas (μM) de animais não expostos e 

expostos à radiação eletromagnética emitida por telefones celulares durante o 

período embrionário. Dados expressos como média ± EPM. n = 10, p < 0,05. 

 

4.3. Secreção Basal e Secreção Estimulada de Catecolaminas 

 

A secreção basal (Figura 13) e a estimulada por cafeína e por potássio 

(Figura 14), em glândulas adrenais esquerdas, não sofreram alterações pela 

exposição materna à radiação. 
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Figura 13. Secreção basal de catecolaminas de animais não expostos e 

expostos à radiação eletromagnética emitida por telefones celulares durante o 

período embrionário. Dados expressos como média ± EPM. n = 10, p > 0,05. 

 

 

 

 

Figura 14. Secreção de catecolaminas adrenal em animais não expostos e 

expostos a radiação eletromagnética emitida por telefones celulares durante o 

período embrionário. Dados expressos como média ± EPM. n = 10, p > 0,05. 
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4.4. Concentração de Glicose e Corticosterona Total Sérica 

 

Os animais, em jejum, expostos à radiação apresentaram uma redução 

significativa de 15,45% da glicose sérica em relação aos animais que não 

foram expostos durante o período embrionário (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Nível de glicose sérica em animais não expostos (n = 19) e expostos 

(n = 16) a radiação eletromagnética emitida por telefones celulares durante o 

período embrionário. Dados são expressos como média ± EPM. p < 0.05. 

 

A corticosterona total sérica (Figura 16) não apresentou diferença 

significativa entre os grupos experimentais. 
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Figura 16. Corticosterona total sérica em animais não expostos e expostos a 

radiação eletromagnética emitida por telefones celulares durante o período 

embrionário. Dados são expressos como média ± EPM. n = 10. p > 0,05. 
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5.DISCUSSÃO 

 

Como muitos estudos já demonstraram, tanto o embrião como os 

neonatos e crianças possuem maior susceptibilidade à radiação 

eletromagnética, o que gera grande preocupação e maior atenção por parte 

das organizações, como a OMS que recomenda investigações experimentais 

dos efeitos de radiação principalmente em mulheres grávidas e crianças 

(BALBANI e KRAWCZYK, 2009; TAKAHASHI et al., 2010). 

A todo o momento estamos expostos à radiação eletromagnética 

originada por diferentes fontes, mas os celulares nos acompanham 

diariamente, deixando os usuários cada vez mais expostos aos efeitos 

potencialmente nocivos da exposição à radiação de radiofreqüência. 

Nosso estudo é um dos pioneiros no que se diz respeito ao efeito da 

radiação eletromagnética na glândula adrenal, emitida pelo próprio aparelho 

celular. Diferente da maioria dos trabalhos que utilizam como forma de 

exposição uma antena transmissora de radiação e animais imobilizados, 

nossos animais não possuíam restrição de movimento nas gaiolas. As razões 

para adotar esta metodologia foram: 1) Diferentemente de um emissor de onda, 

em um telefone real a transmissão é feita por pulsos curtos e rápidos em vez 

de pulsos contínuos como antenas emissoras; 2) Está bem estabelecido que a 

contenção mecânica de animais tenha efeito estressor (IBRAHIM et al., 2015) e 

que o estresse durante o desenvolvimento fetal pode modificar a estrutura e 

fisiologia do sistema simpatoadrenal com efeitos sobre a vida adulta de ratos, 

que é o foco do nosso estudo (YOUNG, 2002); 3) Testes anteriores realizados 

no nosso laboratório mostraram que a radiação emitida pelo telefone móvel 

chega a toda a gaiola de maneira semelhante (dados não mostrados). A 

adoção dessa metodologia tem como principal finalidade retratar como a 

exposição ocorre em humanos. Contudo, uma possível desvantagem desta 

metodologia poderia ser a falta de controle da radiação emitida, mas os 

dispositivos comerciais típicos têm uma pequena largura de banda, cerca de 20 
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MHz. Assim, nesse estudo foi determinado que a exposição ocorreria no 

período de maior atividade dos animais, à noite. 

Nosso estudo mostrou que a exposição materna à radiação 

eletromagnética de 1,8 GHz, durante todo o período de prenhez, não foi capaz 

de alterar as variáveis da prole quanto ao no número de filhotes nascidos, 

massa da ninhada e proporção de machos e fêmeas por ninhada, bem como 

no ganho de peso da prole até a vida adulta. Shirai et al (2017) também não 

observaram efeito da radiação sobre o ganho de peso da prole exposta durante 

o período embrionário. Contudo, Behari (2010) observou que a radiação é 

capaz de reduzir o número de filhotes progressivamente, sem afetar o 

desenvolvimento neonatal. 

Quanto ao sistema endócrino em resposta ao estresse, a radiação 

eletromagnética aumentou a concentração de catecolaminas na glândula 

adrenal dos animais expostos, isso nos sugere que há maior produção de 

catecolaminas ou maior acúmulo destas na adrenal devido a falhas na 

secreção. No presente estudo foi observado acúmulo de catecolaminas na 

adrenal dos animais expostos à radiação; no entanto, não observamos falha na 

secreção de catecolaminas durante os experimentos in vitro; o que não nos faz 

descartar a possibilidade sobre regulação da via de síntese de catecolaminas, 

hipótese apoiada pelo aumento da síntese de catecolaminas e seu acúmulo em 

ratos submetidos a estresse (STALLKNECHT, 2004). Jovanovic et al. (2016) 

relatou que animais submetidos à um tipo de estresse, como isolamento 

crônico, por 12 semanas não apresentaram aumento no conteúdo de 

catecolaminas apesar da TH se encontrar aumentada. 

A diminuição da glicose sérica em animais expostos nos sugere que a 

regulação da glicemia foi afetada pela radiação, seja pela alteração da 

secreção dos hormônios reguladores da glicose, como insulina, glucagon e 

catecolaminas (BERNE e LEVY, 2009) ou pela alteração da ação destes. 

Sabendo que as catecolaminas possuem importante papel no controle 

glicêmico, Shin et al (2017) realizaram estudo com camundongos submetidos à 

hipóxia intermitente, os quais tiveram sua medula adrenal retirada 

cirurgicamente. Os autores observaram que os animais apresentaram 
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diminuição nos níveis de glicose em jejum, devido ao aumento da síntese de 

glicogênio no fígado regulada pela insulina. Nossos resultados não mostram 

redução e nem diferenças no processo secretório das catecolaminas, mas seria 

importante medir os níveis plasmáticos, a fim de realizar uma análise mais 

detalhada. Assim, apesar do nosso estudo mostrar que a radiação programa a 

diminuição da glicemia, a concentração de catecolaminas nas adrenais foi 

aumentada e a concentração de corticosterona não foi alterada, nos indicando 

que a regulação glicêmica pode ter sido afetada por outra via hormonal, sendo 

necessário mais estudos para investigar a origem dessa variação na glicose. 
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6.CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos por nosso grupo de estudos permitem afirmar que 

a exposição materna à radiação eletromagnética, no nosso modelo 

experimental, programa a função da glândula adrenal, para aumento na 

concentração de catecolaminas na adrenal, sem alterar a secreção, o que 

sugere maior síntese de catecolaminas na prole adulta. Por outro lado, 

programa a diminuição da glicemia na idade adulta, o que sugere que outros 

fatores hormonais estejam modulando a glicemia. Como nosso trabalho é um 

dos pioneiros que estuda o efeito da radiação eletromagnética na glândula 

adrenal, são necessários estudos adicionais a fim de entender como a radiação 

afeta a síntese de catecolaminas, o processo de secreção in vivo e a redução 

da glicemia, bem como se estes fenômenos se correlacionam. 
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