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RESUMO 
 

Kira, CS. Determinação de valores de referência para chumbo, cádmio, mercúrio e 
níquel em sangue de crianças e adultos da cidade de São Paulo [Tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2014. 
 
O aumento da emissão de poluentes no meio ambiente tem gerado preocupação com a 
exposição humana a esses contaminantes, refletindo-se no aumento significativo de 
pesquisas envolvendo biomonitorizações. De modo geral, o método mais apropriado 
para interpretar resultados de biomonitorização é descrever tendências ou distribuições 
dos valores observados na população, e compará-los com uma população de 
referência, utilizando os valores de referência (VR). Porém, muitos países, incluindo o 
Brasil, ainda não têm disponíveis valores de referência de base populacional. Dessa 
forma, para a interpretação dos resultados obtidos em estudos de biomonitorização no 
Brasil, comumente são utilizados valores preconizados na literatura internacional, que 
não refletem a realidade da nossa população dificultando o diagnóstico e a solução do 
problema. O objetivo deste estudo foi derivar valores de referência para chumbo, 
cádmio, mercúrio e níquel em sangue de crianças e adultos sadios, sem exposição 
ocupacional a esses metais, residentes no município de São Paulo. Amostras de 
sangue de 786 adultos (14 a 70 anos) e 538 crianças (6 a 13 anos) foram coletadas 
entre 2007 e 2008. Questionários foram aplicados para se obter informação a respeito 
de variáveis que poderiam influenciar os níveis dos metais estudados no sangue. Os 
valores de referência foram estabelecidos considerando o limite superior do intervalo de 
confiança a 95% para o percentil 95 da distribuição dos dados obtidos para cada metal. 
Os VR derivados por faixa etária e gênero para chumbo foram: 32,6 e 42,3 µg/L para o 
grupo masculino abaixo de 11 anos e acima de 20 anos, respectivamente; no grupo 
feminino nas mesmas faixas etárias os VR derivados foram 26,2 e 31,1 µg/L. Para 
cádmio os VR foram de 0,42 e 0,62 µg/L para homens e para mulheres os VR foram 
0,19 e 0,56 µg/L, para a mesma faixa etária mencionada. No caso do mercúrio para o 
grupo masculino os VR foram 1,5 e 3,1 µg/L e para o grupo feminino os VR foram 1,6 e 
3,2 µg/L, respectivamente para as faixas etárias mencionadas e, para níquel os VR 
para homens foram de 3,60 e 3,63 µg/L e para mulheres foram de 3,64 e 3,50 µg/L, 
respectivamente para as faixas etárias mencionadas. Gênero, idade e hábito de fumar 
foram as variáveis que apresentaram associação significativa com as concentrações de 
chumbo e cádmio em sangue. Além dessas, consumo de vísceras e miúdos e área de 
moradia mostraram estar associados com os níveis de chumbo em sangue e, consumo 
de destilados para os níveis de cádmio em sangue. Para mercúrio, idade, consumo de 
peixes e vísceras e miúdos foram os fatores que apresentaram associação significativa 
com os níveis do metal no sangue. Para níquel em sangue os fatores determinantes 
foram idade, consumo de peixe, vísceras e miúdos e frango. Os valores de referência 
obtidos neste estudo poderão subsidiar os diagnósticos de exposição ambiental ao 
chumbo, cádmio,mercúrio e níquel. 
 
Descritores: Valores de referência; Chumbo; Cádmio; Mercúrio; Níquel; Sangue; 
Monitoramento biológico; Adulto; Criança. 
 
 



ABSTRACT 

Kira, CS. Determination of reference values for lead, cadmium, mercury and nickel in the 
blood of children and adults in the city of São Paulo [Thesis]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo, 2014 
 
The increase in the emission of pollutants in the environment has raised concern with 
human exposure to these contaminants, reflected in the significant increase of research 
involving biomonitoring. In general, the most appropriate method for interpreting 
biomonitoring results is to describe trends or distributions of observed values in the 
population, and compare them with a reference population using reference values (RV). 
However, many countries, including Brazil, still do not have population-based reference 
values available. Thus, for the interpretation of results obtained in biomonitoring studies 
in Brazil, values commonly encountered in the international literature are used, which do 
not reflect the reality of our country's population, making difficult to diagnose and fix the 
problem. The aim of this study was to derive reference values for lead, cadmium, 
mercury and nickel in blood of healthy children and adults without occupational 
exposure to these metals residing in the city of São Paulo. Blood samples from 786 
adults (14-70 years old) and 538 children (6-13 years old) were collected between 2007 
and 2008. Questionnaires were applied to obtain information regarding variables that 
could influence the levels of the studied metals in blood. Reference values were 
established considering the upper limit of the 95% confidence interval for the 95th 

percentile of the distribution of data for each metal. The RV derived by age and gender 
for lead were: 32.6 and 42.3 µg/L for males below 11 years old and above 20 years old 
respectively; for females in the same age groups RV were 26.2 and 31.1 µg/L. For 
cadmium the RV were 0.42 and 0.62 µg/L for men and for women were 0.19 and 0.56 
µg/L for the same age groups mentioned. In the case of mercury for the males the RV 
were 1.5 and 3.1 µg/L and for females were 1.6 and 3.2 µg/L, respectively for the 
mentioned age groups and for nickel RV for men were 3.60 and 3.63 µg/L and for 
women were 3.64 and 3.50 µg/L, respectively for the mentioned age groups. Gender, 
age and smoking were the variables significantly associated with the concentrations of 
lead and cadmium in blood. Besides these, consumption of viscera and offal and area of 
residence were associated with levels of lead in blood, and consumption of spirits with 
levels of cadmium in blood. For mercury, age, consumption of fish, viscera and offal 
were the factors significantly associated with levels of that metal in the blood. 
Determinants of nickel in blood were age, consumption of fish, chicken and viscera and 
offal. The reference values obtained in this study may support the diagnosis of 
environmental exposure to lead, cadmium, mercury and nickel. 
 
Descriptors: Reference values; Lead; Cadmium; Mercury; Nickel; Blood; Biological 
monitoring; Adult; Child. 

 
 

 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A proposta desta tese foi baseada no projeto FAPESP multiusuário “Projeto 

para aquisição de espectrômetro com plasma de argônio indutivamente acoplado 

para avaliação de exposição humana a metais e formação de recursos humanos”, 

processo nº 2004/08852-7, aprovado em 01/04/2005. 

O projeto FAPESP tinha como principais objetivos avaliar os níveis de 

metais em amostras de sangue e urina de uma população não exposta a excesso 

de contaminantes metálicos residente no município de São Paulo, além de 

modernizar a infraestrutura do laboratório de saúde pública para atender às 

demandas de avaliação da exposição de trabalhadores a esses metais, e 

avaliação da qualidade da água de hemodiálise e de consumo humano. O 

conhecimento dos níveis desses elementos químicos no organismo daria suporte 

a investigações de possíveis efeitos ainda não bem esclarecidos em exposições 

rotineiras, e orientar medidas de controle ambiental quanto a possível 

contaminação em grau aumentado, em relação ao usual. 

O projeto contou com a participação de várias instituições de saúde, 

pesquisa e ensino: Divisão de Bromatologia e Química do Instituto Adolfo Lutz da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Departamento de Clínica Médica da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas 



Apresentação 

 

 

 

 

 

 

(UNICAMP), Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo e Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo (USP). 

O projeto se enquadra dentro da missão do Instituto Adolfo Lutz que é 

desenvolver pesquisas e ações conjuntas com as vigilâncias sanitária e 

epidemiológica em prol da saúde pública. Uma das atividades é a avaliação da 

exposição humana a contaminantes presentes no ambiente. Para a interpretação 

dos resultados obtidos em estudos de biomonitorização é importante conhecer o 

valor de referência para o contaminante analisado. No Brasil usamos os valores 

preconizados na literatura internacional, que não reflete a realidade da população 

do país, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico e a solução do problema. 

A oportunidade do Instituto Adolfo Lutz de realizar um trabalho conjunto 

com a UNICAMP, o Centro de Vigilância Epidemiológica e a Faculdade de Saúde 

Pública da USP e a chamada pública para o equipamento multiusuário favoreceu 

o desenvolvimento desse projeto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos tem causado 

impacto no meio ambiente ocasionando um aumento na emissão de 

contaminantes, devido ao aumento na produção de compostos químicos e 

também de novos produtos e seus subprodutos. Outro fator que contribuiu foi a 

intensificação na exploração de recursos naturais e o aumento da industrialização, 

que resultaram na liberação de resíduos para o ambiente. Como consequência, a 

poluição ambiental e as preocupações relacionadas à saúde humana têm 

alcançado um nível crítico em várias áreas do mundo. Muitas substâncias têm 

efeitos tóxicos à saúde e ao ambiente, e a exposição humana a essas substâncias 

pode ocorrer durante os processos de produção, armazenamento, manuseio, 

transporte, uso e disposição, bem como por derramamentos acidentais (Conti, 

2008). 

 Nesse sentido, programas voltados à biomonitorização, controle e 

prevenção da exposição populacional a substâncias perigosas estão sendo 

realizados em muitos países. Isto tem ocorrido porque está se tornando 

imprescindível conhecer os níveis de contaminação próximos a áreas de despejo 

perigoso, fontes de emissão industriais e outras fontes, a fim de efetivar esforços 
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para a promoção da saúde, como também para validar políticas de saúde pública 

para a redução da exposição ambiental à qual a população está sujeita. 

A partir de dados de avaliação ambiental resultantes das análises de 

contaminantes em solo, ar e água, pode-se proceder à biomonitorização para 

determinação das substâncias químicas ou de seus metabólitos em fluidos 

biológicos ou tecidos, a fim de obter evidências da exposição humana a esses 

compostos (National Research Council, 2006; Clewell et al., 2008). A interpretação 

dos resultados obtidos nesses estudos é fundamental para o estabelecimento de 

ações de remediação ou definição de políticas ambientais ou de saúde pública 

para a redução da contaminação ou exposição. 

De modo geral, o método mais apropriado para interpretar resultados de 

biomonitorização é descrever tendências ou distribuições dos valores observados 

numa população, e compará-los com uma população de referência, utilizando os 

“valores de referência”. Porém, muitos países, incluindo o Brasil, ainda não têm 

disponíveis valores de referência de base populacional. Muitos grupos de 

pesquisa geralmente comparam os resultados obtidos na população em estudo 

com grupos controle para realizar a interpretação dos dados (Paoliello et al., 2002; 

Mayan et al., 2006; Freitas et al., 2007; Hogervorst et al., 2007; Coelho et al., 

2013; Madeddu et al., 2013).  

Quando a interpretação de resultados de exposição é feita com grupos 

controle, devem ser tomados cuidados para se conseguir uma referência 

adequada. Estes cuidados referem-se às características do grupo controle, como 
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idade, gênero, condição de saúde, estilo de vida, e ocupação, que devem ser 

similares às do grupo exposto, com exceção do fator de exposição. 

Apesar de válidos, valores derivados de grupo “controle” não são 

necessariamente obtidos por meio de metodologia e definição de número 

amostral, como os valores de referência. 

Pelo exposto acima, pode-se afirmar que a interpretação de achados 

epidemiológicos em áreas contaminadas, seria conduzida de forma mais 

adequada com o conhecimento de valores de referência da população (Poulsen et 

al., 1994; Hamilton et al., 1994; Pivetta et al., 2001; Paoliello et al., 2001a, 2002; 

Alimonti et al., 2005). 

Na indisponibilidade de definição de valores de referência nacionais ou 

regionais, muitos grupos de pesquisa têm também realizado a avaliação da 

exposição comparando os resultados obtidos com valores de referência 

estabelecidos em outros países (Gil et al., 2006; Bazzi et al., 2008; Moreno et al., 

2010; Ikeda et al., 2011; Lin; Wu, 2011). Dessa forma, a interpretação de 

resultados de biomonitorização pode levar a conclusões errôneas, seja pelo 

resultado final de contaminação positiva, como para a falsa definição de ausência 

de problema. Mesmo nos casos de definição de exposição excessiva por meio da 

comparação com valores de referência de outros países, a magnitude do 

problema pode ser subestimada ou superestimada. Isso porque a exposição às 

substâncias ou contaminantes varia entre as diferentes regiões geográficas, além 

da influência das condições socioeconômicas e hábitos alimentares (Poulsen et 

al., 1994). 
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A necessidade da definição de valores de referência torna-se fundamental, 

uma vez que os resultados obtidos na mensuração de determinados 

contaminantes numa população podem ser comparados a esses valores, 

permitindo uma interpretação mais consistente dos dados de biomonitorização. 

O panorama sobre o estabelecimento de valores de referência no Brasil e 

também em outros países é apresentado a seguir. 

 

1.1 Estabelecimento de valores de referência no Brasil e em outros países 

 

1.1.1 Estabelecimento de valores de referência no Brasil 

 

No Brasil não são realizados inquéritos populacionais em grande escala, 

onde os dados produzidos poderiam ser utilizados para o estabelecimento de 

valores de referência, como em outros países. Porém, merece destaque o estudo 

piloto, realizado no final de 2007 e início de 2008, para avaliar a exposição 

humana a substâncias químicas, o Projeto Piloto do I Inquérito Nacional de 

Populações Expostas a Substâncias Químicas. Este projeto foi elaborado pelo 

Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde 

Ambiental (CGVAM). O Inquérito Nacional tinha como objetivo determinar o nível 

de exposição humana a substâncias químicas de interesse à saúde pública e a 

identificação de subgrupos com exposição aumentada. Até o presente momento 

somente foi realizado o projeto piloto com o objetivo de examinar a possibilidade 

de execução desse grande inquérito nacional, sendo constituído por três 



Introdução 5 

 

subprojetos: “doadores de sangue”, “crianças escolares” e “conscritos das forças 

armadas” (IESC/UFRJ, 2011). 

No subprojeto “doadores de sangue” foi avaliada a exposição da população 

a substâncias químicas, como Hg, As, Cd, Co, Cu, Mn, Pb, Se, Tl, U, Pt e Sb 

determinados no sangue total e cabelo, além de resíduos de organoclorados em 

soro sanguíneo. A população do estudo foi constituída por doadores de sangue, 

com idade entre 18 e 65 anos, residentes na Região Metropolitana de São Paulo. 

O estudo envolveu a coleta de 373 amostras de sangue total, 360 amostras de 

cabelo e 542 amostras de soro de doadores de sangue. 

No caso do subprojeto “crianças escolares” o estudo envolveu a 

biomonitorização de 270 crianças, com idades entre 8 e 10 anos, matriculadas em 

duas escolas da rede municipal de ensino do município do Rio de Janeiro para 

avaliação da concentração de metais, os mesmos do subprojeto “doadores de 

sangue” porém utilizando amostras de sangue capilar e unha. 

O subprojeto “conscritos das forças armadas” teve o objetivo de avaliar a 

exposição de conscritos do exército brasileiro, residentes no município do Rio de 

Janeiro, aos mesmos metais e organoclorados do subprojeto “doadores de 

sangue”. Este estudo envolveu a participação de jovens do gênero masculino, que 

se apresentaram às comissões de seleção do exército brasileiro no município do 

Rio de Janeiro. Neste estudo foram coletadas 512 amostras de sangue, 322 

amostras de cabelo e 306 amostras de soro sanguíneo. 
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Embora o Brasil não tenha definido valores de referência de base 

populacional, alguns estudos particulares tentaram estabelecer valores de 

referência regionais para metais. 

Valor de referência para chumbo em sangue foi estabelecido para adultos 

residentes na cidade de Londrina, Paraná, com amostras coletadas entre 1994 e 

1996. Na época do estudo o chumbo já tinha sido eliminado da gasolina há pelo 

menos dez anos, dessa forma essa fonte de contaminação havia sido extinta. A 

cidade de Londrina apresentava baixo nível de industrialização, possuindo como 

possíveis fontes de exposição ao chumbo duas fábricas de baterias de médio 

porte e várias retificadoras. O estudo envolveu 538 adultos selecionados de forma 

não aleatória. Os critérios de exclusão aplicados foram: exposição ocupacional ao 

chumbo, fumar mais de dez cigarros por dia e morar perto de indústrias ou locais 

que utilizavam o chumbo em seus processos produtivos. O método de seleção da 

população de referência escolhida foi “a posteriori” a partir da população geral, isto 

é, somente após as análises realizadas é que seriam decididos quais indivíduos 

fariam parte da população de referência, para então proceder à análise estatística. 

O valor de referência foi definido como sendo o valor médio mais ou menos dois 

desvios padrão (Paoliello et al., 2001a). 

Um trabalho mais recente estabeleceu valores de referência para chumbo, 

cádmio e mercúrio em sangue de doadores de sangue da região metropolitana do 

município de São Paulo. A derivação foi feita com 653 adultos não fumantes, com 

idades entre 18 e 65 anos, e as amostras foram coletadas em 2006. Os valores de 

referência foram derivados a partir dos valores arredondados do limite superior do 
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intervalo de confiança a 95% do percentil 95. Foram incluídos no estudo os 

doadores de sangue que residiam na região metropolitana de São Paulo há pelo 

menos um mês, não fumantes, e sem exposição ocupacional aos metais 

estudados (Kuno et al., 2013). 

Na literatura pesquisada observou-se escassez de trabalhos nacionais 

envolvendo a derivação de valores de referência. Em contrapartida, em outros 

países, estudos de biomonitorização de base populacional em número muito maior 

do que os existentes no Brasil, tem proporcionado o estabelecimento de valores 

de referência. 

Programas nacionais de biomonitorização com amostragens 

representativas são importantes para descrever a distribuição das exposições, 

estabelecer banco de dados para derivar valores de referência, estabelecer 

tendências nos níveis de exposição populacional no tempo, ajustar prioridades 

para pesquisa sobre efeitos à saúde humana, avaliar a efetividade de esforços 

para redução da exposição, entre outros (Becker et al., 2002). Esses programas 

devem ser contínuos, pois os valores de referência devem ser atualizados com 

frequência devido à variação na exposição ambiental. 

 

1.1.2 Estabelecimento de valores de referência em outros países 

 

 A seguir são apresentados os principais programas de biomonitorização, 

em âmbito nacional, realizados em outros países para o estabelecimento de 

valores de referência representativos da população. 
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- Programa de biomonitorização da República Tcheca 

 

Em 1994 a República Tcheca lançou o projeto de biomonitorização humana 

(CZ-HBM) para avaliar a exposição a vários contaminantes ambientais (metais e 

agrotóxicos) na população geral (Cerná et al., 2007). Até o presente momento o 

projeto cobriu períodos entre 1996 e 2009. O programa de biomonitorização 

envolveu a participação dos seguintes grupos: adultos (doadores de sangue com 

idade entre 18 e 58 anos) e crianças com idades entre 8 e 10 anos. Questionário 

foi aplicado para obter informação sobre a idade, peso, altura, moradia, 

medicação, e estilos de vida. Dentre os vários objetivos do projeto destaca-se o 

estabelecimento de valores de referência para a população geral do país (Cerná et 

al., 2012). O valor do percentil 95 foi utilizado para estabelecer os valores de 

referência (Batariová et al., 2006). Valores de referência para chumbo e cádmio 

em sangue foram derivados, pela primeira vez, para o período de 1996 a 1998, e 

mais recentemente foram atualizados para o período de 2005 a 2009. Para 

mercúrio em sangue, valores de referência foram estabelecidos para o período de 

2001 a 2003, e foram atualizados para o período de 2005 a 2009 (Cerná et al., 

2012). 

 

- Programa de biomonitorização da Alemanha 

 

A Alemanha é outro país que tem realizado estudos populacionais em 

grande escala, onde são obtidos dados representativos do país com relação à 
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exposição humana a contaminantes ambientais, como metais e poluentes 

orgânicos. O estudo de biomonitorização populacional conhecido como German 

Environmental Surveys (GerES) conduzido pela agência federal ambiental da 

Alemanha vêm ocorrendo desde a metade dos anos 80 e tem envolvido um 

grande número de participantes, que são entrevistados, e seus materiais 

biológicos como sangue, urina ou cabelos analisados. As amostras do GerES são 

representativas da população da Alemanha com relação à região (parte oriental ou 

ocidental), tamanho da comunidade, idade e gênero. Questionários são aplicados 

para se obter informação relacionada às condições de exposição, alimentação e 

condições de moradia (Becker et al., 2007). O GerES I foi realizado entre 1985 e 

1986, e esteve voltado ao monitoramento de 2731 adultos, com idades entre 25 e 

69 anos, da Alemanha Ocidental. O GerES IIa também realizado na Alemanha 

Ocidental, entre 1990 e 1991, avaliou 2524 adultos com a mesma faixa de idade 

dos participantes do GerES I; enquanto o GerES IIb realizado entre 1991 e 1992, 

avaliou 1763 adultos com idades entre 18 e 79 anos na Alemanha Oriental, e 

também 359 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos e 238 crianças 

de 6 a 14 anos. O GerES III foi realizado em 1998 e foi conduzido na Alemanha 

reunificada, com o monitoramento de 4822 adultos com idades entre 18 e 69 anos. 

O GerES IV conduzido em cooperação com o National Health Survey for Children 

and Adolescents (KiGGS) foi realizado entre 2003 e 2006 e esteve focado nas 

crianças  entre 3 e 14 anos (1800 participantes). O GerES V está previsto para 

ocorrer entre 2014 e 2017 com foco nas crianças e adolescentes entre 3 e 17 
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anos. Segundo a agência ambiental da Alemanha, UBA, será realizado ainda um 

pré-teste para o GerES V (UBA, 2013). 

Os relatórios desses estudos populacionais trazem uma breve descrição 

das substâncias medidas e são apresentadas tabelas com parâmetros estatísticos 

da distribuição dos contaminantes analisados com médias (aritmética e 

geométrica), percentis, além do intervalo de confiança para a média geométrica. 

Percentis da faixa de medida superior foram utilizados para derivar os valores de 

referência (Angerer et al., 2011). O GerES é o estudo mais importante usado pela 

comissão alemã de biomonitoramento humano para a definição de valores de 

referência (Becker et al., 2002). Os principais objetivos do GerES são gerar, 

atualizar, avaliar dados representativos da exposição humana a contaminantes e 

estabelecer valores de referência na Alemanha, que são revisados 

periodicamente, em decorrência de mudanças na exposição ambiental da 

população em geral, com relação aos poluentes (Becker et al., 2007; Schulz et al., 

2009; Kuno et al., 2010). 

Para avaliar dados de biomonitorização a Comissão de Biomonitoramento 

Humano da Alemanha recomenda o uso de dois tipos diferentes de valores guia: 

os valores de biomonitoramento humano (HBM) e os valores de referência. 

Os valores HBM são derivados de estudos toxicológicos e epidemiológicos. 

De acordo com a comissão alemã, dois diferentes níveis podem ser identificados: 

HBM I e HBM II. O valor de HBM I representa a concentração da substância no 

material biológico humano abaixo da qual não há risco de efeitos adversos à 

saúde e consequentemente não há necessidade de intervenção. O valor HBM II 
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representa a concentração da substância no material biológico humano acima da 

qual há um aumento de risco de efeitos adversos à saúde, sendo necessário 

reduzir de forma urgente a exposição e fornecer cuidado médico individual. O 

valor de HBM I pode ser considerado um valor de verificação ou controle enquanto 

que o valor de HBM II pode ser considerado como um nível de intervenção ou 

ação. Níveis de concentração maiores que os valores de HBM I e menores que os 

valores de HBM II requerem análises adicionais com a identificação das fontes de 

exposição e necessidade de redução da exposição, pois não se podem excluir 

efeitos adversos à saúde (Ewers et al., 1999; Schulz et al., 2007; D’Illio et al., 

2013).  

Para níveis de concentração maiores que os valores de referência e 

menores que os valores de HBM I, a comissão alemã de biomonitoramento 

recomenda que se considerem os seguintes aspectos:  

- se os valores de HBM I não forem excedidos, do ponto de vista toxicológico não 

há urgência de ação;  

- por outro lado, se os valores de referência são excedidos, isto indica que a 

exposição é maior que a usual e, então deve ser ponderado se a exposição pode 

ser reduzida, levando-se em consideração se a fonte de exposição pode ser 

evitada, ou procurar outras explicações para este valor alto, não usual. Níveis 

encontrados acima dos valores de referência podem ser considerados como 

vindos de uma fonte específica. 

Estas considerações se aplicam a achados individuais. No caso de valores 

altos serem encontrados para grupos de pessoas, devem-se verificar os seguintes 
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aspectos: se todas as amostras vêm de uma área específica; se as amostras 

foram colhidas após determinado evento, ou se houve um aumento na exposição 

num determinado período. Isto poderia prover indicação de uma fonte específica 

(Schulz et al., 2012). 

Até o presente momento a comissão de biomonitoramento alemã, no caso 

de metais, derivou valores de HBM para chumbo e mercúrio em sangue de adultos 

e crianças. No entanto, em 2009 a mesma comissão suspendeu os valores de 

HBM (HBM I e II) para chumbo em sangue, para crianças e adultos. Essa decisão 

foi tomada em vista de evidências que mostraram não haver um nível seguro, 

especialmente para crianças, para o desenvolvimento de efeitos tóxicos causados 

pelo chumbo (Wilhelm et al., 2010; Schulz et al., 2011). 

A comissão de biomonitoramento humano da Alemanha derivou valores de 

HBM para mercúrio no sangue, fornecendo o valor de 5 ug/L para o valor de HBM 

I e de 15 ug/L para o valor de HBM II, tanto para crianças quanto para adultos 

(Schulz et al., 2007; D’Ilio et al., 2013). 

 

- Programa de biomonitorização dos Estados Unidos (EUA) 

 

Os EUA são um dos países que tem conduzido periodicamente programas 

de biomonitorização em grande escala, em amostras representativas da 

população geral. Um exemplo disso é o National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES), programa organizado pelo Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) e que vem sendo realizado de forma contínua desde 1999, com 
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amostragens anuais. Esta pesquisa examina cerca de 5000 pessoas a cada ano, 

em diversas localidades do país para avaliar o estado nutricional e de saúde de 

adultos e crianças americanas. A pesquisa combina a realização de entrevistas e 

exames. A entrevista aplicada aborda questões demográficas, socioeconômicas, 

de dieta e de saúde. Além disso, exames médicos, dentais, fisiológicos bem como 

testes laboratoriais são realizados (CDC, 2013b). 

O CDC realiza avaliação sobre a exposição ambiental da população 

americana a diversas substâncias, a partir de análises feitas no sangue, soro ou 

urina de subamostras aleatórias de cerca de 2500 participantes do NHANES. Os 

dados obtidos são compilados em ciclos de dois anos num relatório, o National 

Report on Human Exposure to Environmental Chemicals. A primeira edição foi 

lançada em março de 2001 e a revisão mais atualizada deste relatório está na sua 

quarta edição e foi publicada em 2013, apresentando todos os resultados obtidos 

das biomonitorizações realizadas em períodos anteriores. O relatório apresenta 

estatística descritiva dos níveis das substâncias analisadas no sangue, soro ou 

urina. A estatística inclui média geométrica e percentis com intervalo de confiança. 

Tabelas são apresentadas com resultados para a população total, bem como para 

grupos categorizados segundo a idade, gênero e etnia, conforme definido no 

NHANES (CDC, 2013a). Os resultados obtidos nessa biomonitorização estão 

sendo utilizados para estabelecer valores de referência, que podem ser usados 

para determinar se uma pessoa ou grupo de pessoas tem uma exposição não 

usual.  
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- Programa de biomonitorização do Canadá 

 

O Canadá também está conduzindo estudos de biomonitorização de base 

populacional, e um desses é o Canadian Health Measures Survey (CHMS), que 

fornece dados nacionais sobre a exposição ambiental e estado nutricional, e de 

saúde da população. No primeiro ciclo do CHMS (2007-2009) foram coletados 

dados socioeconômicos, demográficos e informação sobre estilo de vida, histórico 

médico, estado de saúde, condições de moradia, além de amostras de sangue e 

urina, de amostra representativa de cerca de 5600 canadenses, com idades entre 

6 e 79 anos. Parte da pesquisa de biomonitorização avaliou diferentes substâncias 

químicas e seus metabólitos, incluindo metais, agrotóxicos, e bisfenol A no sangue 

e na urina da população. A média geométrica foi utilizada como valor de referência 

para comparação com outros estudos (Haines et al., 2011; Haines; Murray, 2012). 

 

- Programa de biomonitorização da Itália 

 

Apesar dos programas nacionais de biomonitorização serem 

internacionalmente reconhecidos como pilares para avaliação da exposição 

humana a contaminantes, a Itália carece de pesquisas nacionais de 

monitorizações, predominando campanhas restritas a certas áreas do país (Bocca 

et al., 2011; Forte et al., 2011). Estas pesquisas regionais de monitorização 

estabeleceram valores de referência na população estudada, muitas delas 

orientadas pela Società Italiana per i Valori di Riferimento, SIVR, que vem atuando 
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e colaborando para a atualização do conhecimento e reforçando a relevância de 

valores de referência em saúde ambiental e ocupacional (Minoia et al., 1990; 

Apostoli et al., 2002; Alimonti et al., 2005; Bocca et al., 2011; Forte et al., 2011). 

Um programa de biomonitorização sobre a exposição ambiental a metais na 

população geral da Itália, o Program for biomonitoring of the exposure (PROBE), 

iniciado em 2008, tornou possível obter dados representativos da exposição a 

diversos metais na população italiana. 

 

- Programa de biomonitorização da Eslovênia 

 

A Eslovênia é um país do sul da Europa, que nas últimas três décadas 

praticamente realizou biomonitorizações em áreas altamente poluídas. Em 2007 

seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde preparou uma 

proposta para realização de programa de biomonitorização nacional. Com os 

dados obtidos neste programa pretendeu-se estabelecer valores de referência 

nacionais para cádmio, chumbo, dioxinas e furanos no sangue e em leite materno. 

Os resultados deste programa ainda não estão disponíveis (Perharic; Vracko, 

2012). 

 

- Projeto envolvendo diversas regiões da Europa 

 

 O projeto EURO TERVIHT (Trace Element Reference Values in Human 

Tissues) foi estabelecido no início dos anos 80, com os objetivos de determinar e 
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comparar concentrações de elementos-traço em tecidos e fluidos biológicos de 

indivíduos da população de diversos países da Europa, além de propor valores de 

referência, baseados nessas medidas. Estudos realizados dentro deste projeto 

envolveram a revisão de dados de concentrações de elementos obtidos nos 

materiais biológicos da população geral, com avaliação crítica dos fatores 

analíticos, pré-analíticos e de seleção dos indivíduos envolvidos no estudo. 

Poulsen et al. (1994) analisaram criticamente estudos realizados na 

Dinamarca sobre as concentrações de elementos-traço (cádmio, cobalto, cromo, 

mercúrio, níquel, chumbo e selênio) no sangue da população do país, que 

poderiam servir como valores de referência. Com relação ao cádmio, mercúrio, 

níquel, selênio e cobalto no sangue os dados da literatura mostraram-se não 

válidos como valores de referência para a população geral da Dinamarca por não 

descrever adequadamente as populações com relação à idade, gênero, estilo de 

vida ou por não garantir a qualidade dos resultados gerados. 

Após avaliar criticamente trabalhos realizados na Eslováquia e na 

República Tcheca, Kucera et al. (1995) verificaram que muitos dados 

apresentados nesses trabalhos não preenchiam critérios para derivar valores de 

referência, especialmente no quesito referente ao número de indivíduos,  seleção 

do grupo de referência, e procedimentos de garantia de qualidade. Os autores 

chegaram à conclusão que havia então a necessidade de padronização de 

metodologias para contornar os problemas levantados. 
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- Programa de biomonitorização da Coréia do Sul 

 

Uma das iniciativas mais recentes com relação à realização de programas 

de biomonitorização humana nacional está ocorrendo na Coréia do Sul, que está 

centrando esforços para medir os níveis de poluentes ambientais na população, 

por meio de monitorizações regulares. O Korean National Health and Nutrition 

Examination Survey (KNHANES) é um de uma série de programas relacionados 

com a saúde dos coreanos, patrocinado pelo centro para a prevenção e controle 

de doenças (CDC) do país. O KNHANES tem sido usado para avaliar o estado 

nutricional e de saúde da população coreana desde 1998. A pesquisa é composta 

de quatro partes: a componente de entrevista e comportamento de saúde para 

determinar as características demográficas e socioeconômicas, incluindo 

questionamentos sobre idade, nível de educação, ocupação, renda, hábitos de 

fumo, consumo de bebida alcoólica, prática de exercício, histórico de doença do 

participante e da família; pesquisa sobre a nutrição, e o exame de saúde, que 

inclui a medição de altura, peso, massa corpórea, pressão, além de coleta de 

material para exames laboratoriais (colesterol, LDL, HDL e triglicérides). O 

programa KNHANES começou em 1998 e cinco rodadas foram realizadas até o 

presente momento. As três primeiras edições do programa aconteceram em 

intervalos de aproximadamente três anos (KNHANES I em 1998, KNHANES II em 

2001 e KNHANES III em 2005). A quarta edição (KNHANES IV) foi realizada entre 

2007 e 2009 e a quinta edição do programa, KNHANES V, foi realizada entre 2010 

e 2012. Em 2005 dentro do KNHANES III foi incluída a primeira biomonitorização 
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para chumbo, cádmio e mercúrio (Korean National Human Exposure and 

Biomonitoring Examination). Os dados dessa biomonitorização foram utilizados 

para estabelecer valores de referência para chumbo, cádmio e mercúrio no 

sangue da população geral adulta coreana (1997 participantes com idade acima 

de 20 anos). A média geométrica foi utilizada como valor de referência (Kim e Lee, 

2011). Entre 2007 e 2008 foi realizada a segunda biomonitorização para os 

mesmos metais avaliados na primeira biomonitorização (Son et al., 2009). 

 

Em resumo, podemos observar que os diferentes programas realizados 

para monitorizar a população geral a diversos grupos de substâncias são 

importantes fontes para derivação de valores de referência para a população geral 

ou subgrupos da população estratificados por classes de idade, gênero, etnia, 

hábitos, entre outras. 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Os processos de urbanização e de industrialização têm levado ao 

aparecimento de áreas contaminadas em diferentes regiões. No Estado de São 

Paulo já foram detectadas mais de 4,5 mil áreas contaminadas (Cetesb, 2012). 

Dentre os principais contaminantes estão os agrotóxicos (20%), derivados de 

petróleo (16%), resíduos industriais (12%) e metais (11%) (Ministério da Saúde, 

2010). Estima-se que mais de dois milhões de pessoas estejam expostas a 

substâncias tóxicas nestes locais. A divulgação da ocorrência de grandes 

incidentes de contaminação tem despertado a atenção por parte das autoridades e 

da sociedade, que passaram a exigir a realização de monitorizações para 

avaliação das populações expostas. Diante deste contexto, evidencia-se a 

necessidade de definições de valores de referência, com os quais os resultados 

obtidos na biomonitorização da população em estudo podem ser interpretados. 

Considerando que valores de referência produzidos no Brasil são escassos, os 

resultados produzidos neste estudo irão contribuir com esses valores, que podem 

ser utilizados nas avaliações de episódios de exposição humana devido à 

contaminação ambiental ou ocupacional, e definição de políticas públicas para 

evitar riscos à saúde humana devido à presença de metais no ambiente. 
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Seleção dos elementos a serem estudados 

 

 Os elementos metálicos, chumbo e mercúrio, envolvidos neste estudo 

foram selecionados levando em consideração a toxicidade, e também sua 

presença como poluentes ambientais. A seleção do cádmio no presente estudo 

levou em consideração sua toxicidade e o níquel foi selecionado, pois há poucos 

dados na literatura sobre os níveis basais na população geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Este trabalho tem como objetivo propor valores de referência para níquel, 

cádmio, chumbo e mercúrio em sangue de adultos e crianças, residentes no 

município de São Paulo. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar concentrações de níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue de 

uma amostra da população residente no município de São Paulo; 

 

- Verificar a influência de variáveis sócio demográficas e de estilo de vida nas 

concentrações dos elementos estudados. 

 

 



 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Antecedentes 

 

O conceito de “valores de referência” foi introduzido em 1969 por dois 

pesquisadores escandinavos, Grasbeck e Saris, para descrever as concentrações 

de analitos no sangue de um grupo definido de indivíduos, que poderiam servir 

como controles ou referências para outros indivíduos sob estudo e, também para 

substituir o termo “valores normais” (Grasbeck, 1990; Apostoli, 1999; Geffré et al, 

2009). 

Tradicionalmente resultados de laboratório eram interpretados por 

comparação com os chamados valores normais, porém este termo apresentava 

ambiguidades e era vago com relação ao seu conceito e, portanto não mais seria 

considerado apropriado, o que propiciou a introdução e uso de um novo conceito, 

o de valores de referência (Grasbeck, 1988; Apostoli et al., 1998; Geffré et al, 

2009). 
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Segundo Grasbeck (1988) a expressão valores normais apresentava muitas 

interpretações, como o de mais frequente, ou o que seguia uma distribuição 

Gaussiana ou ainda, que não apresentava patologia, conforme sua conotação 

fosse popular, estatística ou clínica (Sunderman Junior, 1975). Em virtude disso, 

para a interpretação dos dados laboratoriais, estes deveriam ser comparados com 

valores derivados de indivíduos classificados como controles, que não 

necessariamente seriam indivíduos “sadios”, mas que teriam características 

definidas e declaradas (Apostoli et al., 1998; Apostoli, 1999). 

O termo valores de referência é freqüentemente usado de forma 

inapropriada e seu significado tem sido confundido com o termo “valores normais”, 

conforme exposto acima ou com o termo valores limite. Valores limite servem para 

identificar os níveis de exposição para os quais não ocorrem danos à saúde das 

pessoas expostas e de seus descendentes. Já os valores de referência são 

derivados a partir de cálculos estatísticos e não de dados de saúde ou 

toxicológicos, sendo assim, não podem ser utilizados como valores orientadores 

baseados em efeitos à saúde (Ewers et al., 1999; Wilhelm, 2003; Schulz et al., 

2009; Ceriotti et al., 2009). 

Os valores de referência, entretanto permitem avaliar a exposição de 

indivíduos ou grupos de indivíduos comparando-os à exposição basal 

(background) a uma dada substância num dado período (Ewers et al., 1999; 

Alimonti et al., 2000). Portanto, os valores de referência podem ser usados como 

critérios para classificar os valores medidos como sendo elevados ou não, 
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conforme o caso (Schulz et al., 2009). Além disso, os valores de referência 

definem níveis dos indicadores biológicos na população geral que não é exposta 

diretamente por razões ocupacionais (Alessio, 1993; Alessio et al., 1994; Ewers et 

al., 1999). 

 

Recomendações da IFCC 

 

 Cerca de vinte anos após a introdução do conceito sobre valores de 

referência, a International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) publicou o 

primeiro documento oficial com recomendações para a produção de valores de 

referência, seu tratamento e uso. Essas recomendações foram divididas em seis 

publicações: 

- Parte 1: conceito de valores de referência (Solberg, 1987a); 

- Parte 2: seleção dos indivíduos para a produção de valores de referência 

(Petitclerc; Solberg, 1987); 

- Parte 3: preparação dos indivíduos e coleta de amostras para a produção de 

valores de referência (Solberg; Petitclerc, 1988); 

- Parte 4: controle da variação analítica na produção, transferência e aplicação de 

valores de referência (Solberg; Stamm, 1991); 
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- Parte 5: tratamento estatístico de valores de referência e determinação de limites 

de referência (Solberg, 1987b); 

- Parte 6: apresentação dos valores observados comparados aos valores de 

referência (Dybkaer; Solberg, 1987). 

 

Desde então, tem ocorrido uma maior conscientização por parte da 

comunidade científica, que vem empregando o conceito de valores de referência 

para realizar interpretações mais precisas, quando se avalia a exposição humana 

a determinados elementos ou compostos e suas variações no organismo humano 

devido aos processos fisiológicos, diferenças genéticas, doenças ou fatores 

ambientais (Henny et al., 2000; Henny; Petersen, 2004). 

O primeiro documento da IFCC apresenta o conceito de valores de 

referência e a nomenclatura utilizada para descrever a relação entre os resultados 

observados em um estudo e os valores de referência. 

Os termos associados ao conceito de valores de referência, de acordo com 

a IFCC, são descritos a seguir: 

 

- indivíduos de referência: indivíduo selecionado para comparação usando critérios 

de inclusão e exclusão definidos, sendo importante definir a condição de saúde do 

indivíduo; 
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- população de referência: grupo consistindo de todos os possíveis indivíduos de 

referência (no caso dos valores de referência individuais, a população é 

constituída somente de um membro; um indivíduo pode servir como referência 

dele mesmo ou de outro indivíduo); 

- grupo de amostra de referência: subconjunto da população de referência. As 

características do grupo de amostra de referência nem sempre são idênticas às 

características da população de referência, pois a população de referência 

compreende um número desconhecido de membros (é uma entidade hipotética), 

além disso, o grupo de amostra de referência raramente é selecionado de maneira 

totalmente aleatória; 

- distribuição de referência: distribuição estatística dos valores de referência; 

- valor de referência: valor obtido por observação ou medida, de um mensurando 

(substância química ou seu metabólito) obtido do grupo de amostra de referência; 

- limites de referência: valores derivados da distribuição de referência, que são 

utilizados com propósitos descritivos; é um descritivo dos valores de referência; 

- intervalo de referência: intervalo entre e incluindo, dois limites de referência; o 

intervalo compreendendo uma fração dos valores medidos nos indivíduos de 

referência, mais frequentemente a distribuição central de 95% dos valores de 

referência delimitado entre dois percentis; 



Revisão de literatura 27 

 

- valor observado: valor obtido por observação ou medida, e produzido para tomar 

uma decisão, que pode ser comparado com valores de referência. Em resumo, 

seria o valor obtido de análise laboratorial de um material coletado a partir de um 

indivíduo. 

 Na prática, geralmente compara-se os valores observados em um indivíduo 

de uma população com os limites de referência (o limite inferior e o superior). 

As relações entre os termos acima descritos são apresentadas na Figura1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Relações entre os termos relacionados a “valores de referência” de acordo com a 
IFCC. FONTE: Solberg, 1987a. 
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Definição de valores de referência 

 Após a definição inicial de valores de referência da IFCC em 1987, vários 

autores aprimoraram a definição, melhorando a sua compreensão e aplicação. 

 Por definição, valores de referência refletem os achados num grupo 

selecionado da população, os quais indicam a exposição basal dessa população 

com relação a uma dada substância num dado período (Ewers et al., 1999; 

Alimonti et al., 2000). 

Estudos realizados levando em consideração diferenças relacionadas ao 

consumo alimentar, de bebidas alcoólicas, de medicamentos, suplementos 

vitamínicos, proximidade com fontes antropogênicas e geogênicas de 

contaminantes metálicos, fatores étnicos, etc, definem um determinado valor 

médio ou mediano de um contaminante metálico no sangue de determinada 

população. Esses valores médios ou medianos, que não estão relacionados a 

ocupações específicas ou hobbies que podem expor as pessoas a doses 

excessivas de metais, são chamados de valores de referência (Apostoli, 1999; 

Komaromy-Hiller et al., 2000; Alimonti el al., 2000; 2005). 

A população de referência fornece uma amostra constituída de forma 

aleatória de todos os possíveis indivíduos de referência, submetidos 

posteriormente a critérios de inclusão e exclusão considerando exposições 

específicas e doenças que interfiram nessa medida (exclusão), e considerando 

determinada faixa etária e gênero (inclusão) (Apostoli, 1992; 1999). O intervalo de 

referência é assim definido como o intervalo cobrindo 95% da população com 
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distribuição normal (ou transformada em normal) ou, por exemplo, o intervalo de 

referência não paramétrico entre o percentil 2,5 e o percentil 97,5 baseado em 

pelo menos 120 observações (Kucera et al., 1995; Batariová et al., 2006). 

 

Tipos de valores de referência 

 

Os valores de referência podem ser categorizados conforme diferentes 

critérios, por exemplo, valores de referência de base populacional ou individual, 

univariada ou multivariada. Os intervalos de referência de base individual podem 

ser construídos com base na análise estatística temporal ou por modelos 

fisiológicos. Os intervalos de referência multivariados envolvem a análise 

combinada de duas ou mais substâncias em estudo, no mesmo grupo de 

indivíduos de referência (Solberg, 1987a). 

 Na literatura podem ser encontrados trabalhos com estabelecimento de 

valores de referência a partir, por exemplo, de população amostrada de hospitais 

(Liu et al., 2012; Mortada et al., 2002). Desta forma, o termo “referência” deveria 

ser acompanhado ou precedido por descritores que qualificassem o estado de 

saúde dos indivíduos para os quais foram derivados os valores de referência 

utilizando o nome da doença ou a condição da coleta da amostra, como por 

exemplo: diabético, diabético hospitalizado, etc (Grasbeck, 1988; Solberg; 

Grasbeck, 1989). Deve-se enfatizar que o termo valores de referência não implica 

que sejam derivados de indivíduos saudáveis (Fuentes-Arderiu et al., 2004) ou 
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que provenham da população em geral, assim é recomendável definir ou 

caracterizar a fonte de dados de referência apresentada (Grasbeck, 1990). 

Ritchie e Palomaki (2004) enfatizaram a necessidade de ser estabelecido 

um intervalo de referência específico para cada doença em particular. Este 

intervalo seria gerado a partir de indivíduos considerados controles para os 

pacientes em estudo, o que possibilitaria interpretar a condição do paciente de 

modo mais apropriado (Grasbeck, 1990). 

 

Papel dos valores de referência 

 

 Os valores de referência desempenham papéis importantes, pois podem 

ser utilizados para: 

- identificação de a quais xenobióticos a população está exposta e em quais 

concentrações; 

- estimativa da porcentagem de pessoas com níveis acima dos níveis de 

toxicidade para cada xenobiótico com nível de toxicidade conhecida; 

- estabelecimento de valores de referência, que podem ser utilizados para 

determinar se um indivíduo ou grupos de pessoas têm uma exposição não usual; 

- avaliação da efetividade dos esforços de políticas de saúde pública para reduzir 

a exposição a determinados xenobióticos; 

- verificação se os níveis de exposição são maiores entre crianças, mulheres ou 

outros grupos potencialmente vulneráveis; 
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- estabelecimento de tendências dos níveis de exposição na população ao longo 

do tempo; 

- estabelecimento de prioridades para pesquisa sobre os efeitos de xenobióticos 

na saúde humana (Apostoli; Ricossa, 2012). 

 

A produção de valores de referência 

 

 A produção de valores de referência pode ser realizada em um único 

laboratório ou ser do tipo multicêntrico. A opção de se ter um projeto colaborativo 

para a produção de valores de referência está baseada na redução de tempo e 

custo e, também na dificuldade em se recrutar um número apropriado de 

indivíduos de referência para o estabelecimento dos valores de referência 

(Fuentes-Arderiu et al., 2004).  

 Várias condições devem ser consideradas ao se derivar valores de 

referência, de acordo com o seu uso (Petitclerc; Solberg, 1987; Jones; Barker, 

2008): 

- definição dos analitos para os quais se está derivando o valor de referência, 

estabelecendo as razões da escolha; 

- definição do método analítico a ser utilizado, validado com relação a parâmetros 

que garantam sua estabilidade ao longo do tempo; 
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- definição de parâmetros pré-analíticos que possam afetar os resultados, como 

por exemplo, período da coleta; 

- definição da estatística a ser aplicada na derivação de valores de referência, por 

exemplo, consideração do intervalo central de 95% da população de referência ou 

outro intervalo mais apropriado; 

- descrição da fonte de dados (as características dos indivíduos de referência e do 

grupo de amostra de referência, como: gênero, idade, massa corpórea, fatores 

genéticos, étnicos e socioeconômicos e, as condições fisiológicas e ambientais 

dos indivíduos de referência), incluindo o número de indivíduos, critérios de 

exclusão, fatores pré-analíticos (manuseio de amostra ou preparação do paciente, 

por exemplo), estatística aplicada (média, mediana, intervalos de confiança). 

- definição de critérios de partição, que devem levar em consideração o provável 

efeito na tomada de decisão clínica; 

 Os valores observados podem então ser comparados com os valores de 

referência derivados. 

Para a adequada produção de valores de referência devem-se levar em 

consideração os fatores que contribuem para sua variação. Dentre eles podem-se 

citar as variáveis pré-analíticas e analíticas. Em geral as variáveis pré-analíticas 

englobam os fatores biológicos e metodológicos.  

Os fatores biológicos incluem variáveis de ordem metabólica (fatores que 

influenciam o metabolismo como, por exemplo: jejum prolongado; uso de 

substâncias farmacologicamente ativas como cafeína, betabloqueadores, 

suplementação hormonal, contraceptivos, estresse, exercício físico) (Klee, 2004; 
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Fraser, 2004). Já os fatores metodológicos são relacionados à coleta da amostra, 

seu manuseio e análise. Por exemplo, atenção deve ser dada na coleta do 

sangue, incluindo a técnica a ser utilizada (uso de torniquete, por exemplo), 

equipamentos utilizados (agulha, tubo), aditivos (anticoagulantes), que podem 

influenciar a medição do analito, seja por causar dano à célula ou por introduzir 

contaminantes (Solberg; Petitclerc, 1988; Solberg; Grasbeck, 1989). 

 Entre os fatores que contribuem para a variabilidade da concentração de 

xenobióticos no organismo não se pode ignorar: a via de absorção, a presença de 

fontes de poluição ambiental em diferentes áreas, as variáveis fisiológicas e estilos 

de vida das pessoas, que desempenham papel importante. Em resumo, quando 

se estabelece valores de referência é essencial que se avaliem a contribuição do 

ambiente, dieta e hábitos individuais, que podem afetar os valores medidos na 

população (Apostoli; Ricossa, 2012). 

Certos fatores biológicos como gênero, idade e etnia não podem ser 

eliminados, mas podem ser usados como critérios de partição para possibilitar 

comparações relevantes (Solberg; Petitclerc, 1988; CLSI, 2008).  

O conjunto de itens a serem avaliados vai depender do efeito da variação 

sobre a concentração do analito de interesse. 

A produção de valores de referência seja de base populacional como 

individual requer uma seleção apropriada, e posterior subclassificação (partição), 

que é feita por meio da descrição das características dos indivíduos de referência 

e pela aplicação de critérios claramente definidos. 
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Seleção dos indivíduos de referência 

 

Para a produção de valores de referência selecionam-se os indivíduos de 

referência que irão compor o grupo de amostra de referência, de acordo com 

critérios estabelecidos, de tal forma que este grupo seja o mais semelhante 

possível com a população em estudo. As inferências feitas a partir da avaliação 

dos resultados tornam-se então mais confiáveis (Solberg; Grasbeck, 1989; Klee, 

2004). 

A exclusão de indivíduos pode ser realizada de diferentes formas, por 

exemplo, por meio de questionário anamnésico, exame físico e outras 

investigações, como testes laboratoriais e exames de imagem (Ceriotti et al., 

2009). 

As características necessárias aos indivíduos de referência vão depender 

do escopo para o uso dos valores de referência (Solberg; Grasbeck, 1989; Ceriotti 

et al., 2009). 

 

Estratégias para a seleção dos indivíduos de referência 

 

São várias as estratégias para a seleção dos indivíduos de referência: 

direta ou indireta, a priori ou a posteriori, aleatória ou não aleatória. 
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No método de seleção direta os indivíduos são selecionados a partir de 

uma população, utilizando critérios de inclusão e exclusão bem definidos e 

específicos. Já no método indireto os indivíduos não são considerados, mas sim 

os valores de uma base de dados, que foi estabelecida para outros propósitos, 

como por exemplo, dados de hospitais que possuem em seus bancos, dados de 

pacientes, que fazem exame de rotina. Neste caso, métodos estatísticos são 

aplicados para identificar os valores de referência dentro da distribuição de 

resultados do referido banco. (Solberg; Grasbeck, 1989; Ashavaid et al., 2005; 

Ilcol; Aslan, 2006; CLSI, 2008). Este tipo de abordagem tem sido adotado em 

função do trabalho e custo envolvido em se obter o grupo de amostra de 

referência. Uma limitação neste tipo de método de seleção é que as 

características da população de referência não são cuidadosamente definidas, 

como no método direto. Outra limitação desta abordagem reside no fato que há 

pouco ou nenhum controle sobre as variáveis pré-analíticas (Ceriotti et al., 2009). 

No método de seleção a priori ou prospectivo os critérios de exclusão e 

partição são aplicados antes da coleta das amostras. Este método é mais 

adequado para estudos menores e para indivíduos que preencham critérios de 

inclusão definidos. Quando os critérios de inclusão e exclusão, e partição são 

aplicados após a coleta das amostras tem-se o método a posteriori ou 

retrospectivo. O método a posteriori baseia-se na disponibilidade de se ter uma 

amostra de tamanho grande retirada da população. Resumindo, no método de 

seleção a posteriori um número relevante de indivíduos é coletado, analisado e só 

então decidido quais indivíduos serão mantidos na população de referência, para 
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então serem estratificados. O tamanho da amostra em ambos os tipos de seleção 

vai depender do tipo e número de variáveis a serem estudados (Petitclerc; 

Solberg, 1987; Apostoli, 1992). 

Idealmente os indivíduos de referência deveriam ser obtidos de forma 

aleatória (Rustad et al., 2004). Comumente o que se faz na prática é a seleção 

aleatória de indivíduos da população e aplicação de critérios de inclusão e 

exclusão para a seleção dos indivíduos de referência. 

Solberg e Grasbeck (1989) consideram amostragem não aleatória os 

indivíduos de referência derivados, por exemplo, de um grupo de doadores de 

sangue ou de um grupo de trabalhadores de laboratório. 

 

Estratificação do grupo de amostra de referência 

 

 Para a formação de grupos mais homogêneos os indivíduos de referência 

selecionados podem ser estratificados de acordo com a idade e gênero, sendo 

estes critérios de partição mais comumente utilizados. 

A categorização por idade não precisa necessariamente ser feita em 

intervalos iguais (por exemplo, por décadas), devendo-se levar em consideração a 

variação do mensurando com a idade. Então, no caso de crianças a categorização 

poderia ser feita em função da idade óssea, altura e massa corpórea, 

considerados melhores indicadores do que a idade cronológica. Nos casos de 

puberdade e menopausa, intervalos menores podem ser considerados (Petitclerc; 

Solberg, 1987). 
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 Dependendo do tipo de valor de referência e de seu uso, pode ser de 

interesse a partição segundo outros critérios como, por exemplo, os fatores 

genéticos, socioeconômicos e ambientais (a origem étnica, localização geográfica, 

marcadores genéticos, entre outros). Deve-se, portanto considerar a validade e a 

relevância em se subcategorizar a população de referência (Solberg; Grasbeck, 

1989; Klee, 2004). 

 Critérios de partição são baseados nas características do indivíduo de 

referência selecionado e servem para dividir a amostra de referência em 

subclasses significantes. 

Em alguns casos o que seria considerado um critério de exclusão num 

estudo poderia ser considerado critério de partição em outro. Um exemplo disso 

pode ser a gravidez: um laboratório voltado ao atendimento da população em 

geral poderia excluir mulheres grávidas de sua amostra de referência, enquanto 

que outro laboratório cujo foco esteja voltado à prática obstétrica poderia escolher 

estratificar suas amostras a partir de mulheres grávidas para o estabelecimento de 

valores de referência (CLSI, 2008). 

 

Tratamento estatístico para derivação de valores de referência 

 

Os valores de referência podem ser apresentados sob a forma de intervalos 

de referência.  O intervalo de referência é definido como o intervalo entre e 

incluindo, os limites de referência inferior e superior, contemplando uma 

porcentagem especificada da distribuição dos dados de referência. O tamanho do 
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referido intervalo deve ser ajustado de acordo com o uso (Solberg, 1987; 

Grasbeck, 1990). 

Na literatura vários métodos são abordados para estimativas de valores de 

referência: intervalo de tolerância, intervalo de predição e intervalo por percentil. O 

intervalo de referência definido por percentil pode ser estimado tanto por métodos 

estatísticos paramétricos quanto por não-paramétricos, sendo este o tipo mais 

usado e recomendado pela IFCC (Solberg; Grasbeck, 1989; Rustad et al., 2004; 

Ashavaid, 2005). 

 Uma convenção frequentemente adotada é que o valor de referência deva 

conter 95% da distribuição de referência. Esta definição resulta na exclusão de 

2,5% dos indivíduos que apresentam os resultados mais baixos e outros 2,5% dos 

indivíduos com os resultados mais altos, quando aplicados num intervalo de 

referência bilateral. No caso do interesse clínico estiver focado somente num 

resultado (alto ou baixo) define-se o valor de referência unilateral, que exclui 5% 

dos indivíduos de um único lado ou extremidade da distribuição (Boyd, 2010). 

Entretanto, outras frações ou uma localização assimétrica do valor de referência 

podem ser mais apropriadas em certos casos. Os valores de referência podem ser 

estimados, por exemplo, como os percentis 2,5 e 97,5 da distribuição dos 

resultados da população de referência, embora outros intervalos também possam 

ser utilizados (Rustad et al., 2004; Jones; Barker, 2008). 

 A IFCC recomenda que se especifique o intervalo de confiança para cada 

um dos limites de referência (Solberg, 1987b; Solberg; Grasbeck, 1989). O 
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intervalo de confiança é dependente do número de indivíduos de referência, bem 

como da distribuição dos valores de referência (CLSI, 2008). 

 Os seguintes procedimentos foram recomendados pela IFCC para a 

determinação de valores de referência (Solberg, 1987b): 

 Definição da população de referência; 

 Partição dos valores em subclasses (de acordo com o gênero ou a idade, 

por exemplo) para reduzir a variação. Atenção deve ser dada ao número 

suficiente de valores em cada subclasse para obtenção de estimativas 

confiáveis; 

 Verificação da distribuição dos resultados para obtenção do valor de 

referência (isto é, se segue uma distribuição do tipo Gaussiana ou não). A 

distribuição dos dados deve ser verificada quanto à presença de assimetria, 

curtose, valores extremos, bi ou poli modalidades. Caso a presença destes 

seja identificada há necessidade de reavaliar os critérios de seleção para 

definir a população de referência, ou subdividir o grupo de amostra de 

referência de acordo com o gênero, idade ou outros fatores. 

 Identificação de possíveis valores aberrantes. Decisões devem ser tomadas 

para a inclusão ou eliminação desses valores; 

 Seleção do método estatístico para estimar os valores de referência de 

acordo com o tipo de distribuição dos valores. 

 



Revisão de literatura 40 

 

Os procedimentos utilizados para derivar os valores de referência variam 

conforme as técnicas estatísticas possíveis de serem aplicadas. 

 

a) método não paramétrico 

 O valor de referência derivado pelo método não paramétrico é estimado por 

meio de percentil associado a um intervalo de confiança. 

  

b) método paramétrico 

Se o método paramétrico for o adotado para a definição dos valores de 

referência deve-se proceder de acordo com as etapas descritas a seguir: 

- etapa 1: verificar a distribuição dos dados; 

Para dados que seguem uma distribuição Gaussiana, calcular a média e o 

desvio-padrão. Do contrário, tentar transformações dos dados ou escolher um 

método não paramétrico. 

 

- etapa 2: transformação dos dados; 

Utilizar funções matemáticas, como logaritmos, raiz quadrada, raiz cúbica, 

entre outros, para transformar os dados e testar novamente a distribuição. Caso a 

transformação tenha sucesso e a distribuição se aproxime de uma gaussiana 

utilizar os dados transformados para estimar a média mais ou menos 1,96 

desvios-padrão (considerando-se um nível de confiança de 95%). Em seguida, 

deve-se re-transformar os valores obtidos para obtenção do intervalo final. 
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 Com relação ao número de observações necessárias para a determinação 

dos valores de referência, este deve ser preferencialmente de no mínimo 120 

dados para que se obtenham estimativas confiáveis (Solberg, 1987a; CLSI, 2008; 

Jones e Barker, 2008). 

 

Estabelecimento de valores de referência 

 

 Para estabelecer um valor de referência um conjunto de informações deve 

ser fornecido para saber se os dados observados foram adequadamente obtidos e 

tratados. Devem ser fornecidas as informações sobre a amostra e o tratamento 

estatístico dos dados: 

 

a) Informações sobre a amostra 

De acordo com a aplicação, devem ser estabelecidos os critérios para a 

seleção dos indivíduos de referência para compor a amostra. Também deve ser 

definido o número de indivíduos de referência, os procedimentos para a coleta da 

amostra, estratificações dos grupos, controle das condições pré-analíticas e 

analíticas e o método de análise.  

 

b) Tratamento dos dados obtidos 

O tratamento estatístico dos dados observados para a derivação de valores 

de referência, bem como os testes para verificação da normalidade e suas 

transformações devem ser informados. Caso os dados apresentem distribuição 
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normal, métodos paramétricos podem ser aplicados, e os valores de referência 

devem ser reportados como sendo a média ± desvio padrão. No caso de falta de 

normalidade dos dados, o método não paramétrico deverá ser utilizado e o valor 

de referência informado deverá conter 95% dos dados obtidos, com o intervalo de 

confiança. 

 

Os valores de referência podem ser apresentados sob a forma de gráficos, 

tabelas e também combinados segundo diferentes critérios (como idade, gênero, 

etnia, etc), de acordo com a relevância. 

 Quando diferenças são verificadas entre os valores observados de um 

indivíduo de um grupo que esteja sendo biomonitorizado e os valores de 

referência isto não implica necessariamente em significância médica. Para a 

correta interpretação devem-se levar em consideração os fatores clínicos, 

bioquímicos e fisiológicos. Assim, valores observados abaixo ou iguais ao valor de 

referência devem ser interpretados como “não expostos” ou então “expostos”, 

quando o valor observado estiver situado acima do valor de referência.  

Os termos “anormais”, “normais”, “patológicos” não são recomendados, 

uma vez que o valor de referência é calculado com base em avaliações 

estatísticas, sem levar em consideração os efeitos toxicológicos aos 

contaminantes (Dybkaer; Solberg, 1987). 
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4.2 Toxicologia dos metais 

 

A seguir é apresentado um breve descritivo enfocando a ocorrência, usos, 

efeitos à saúde humana relacionada à exposição ambiental, e as possíveis vias de 

exposição da população geral aos elementos estudados. 

 

4.2.1 Toxicologia do chumbo 

Ocorrência e usos 

 

 O chumbo é um elemento que se apresenta com relativa abundância na 

crosta terrestre, sob a forma de uma variedade de minérios. As principais fontes 

naturais do metal incluem emissões vulcânicas, intemperismo geológico e névoas 

aquáticas (Paoliello; De Capitani, 2003). Como fontes antropogênicas do chumbo 

podem-se citar: mineração e fundição dos minérios do metal, produtos à base de 

chumbo, combustão de carvão e óleo e, incineração de resíduos. Outras fontes 

antropogênicas que causaram grande elevação nas concentrações deste 

elemento no ambiente foram seu uso na gasolina, tintas, soldas, agrotóxicos e 

munição que foram eliminadas ou estão estritamente regulamentadas em diversos 

países, devido à sua persistência e toxicidade (ATSDR, 2007). 

 O transporte e distribuição do chumbo são dependentes das fontes de 

emissão fixas e móveis. O chumbo encontrado no solo é resultante da deposição 

(seca ou úmida) da atmosfera e geralmente fica retido nas camadas superiores do 

solo, sendo muito pouco transportado para águas superficiais ou subterrâneas. Os 
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fatores que influenciam o seu transporte no solo e sua disponibilidade são: pH, 

composição mineral do solo, quantidade e tipo de matéria orgânica, presença de 

colóides inorgânicos e óxidos de ferro e, a quantidade do metal (Paoliello; De 

Capitani, 2003). As fontes que mais contribuem para a presença de chumbo no 

solo vêm de suas utilizações passadas, como o seu uso na gasolina (ATSDR, 

2007). 

 Na atmosfera o chumbo encontra-se sob a forma de partículas, as quais 

são transportadas para outros compartimentos ambientais por deposição 

predominantemente úmida e tende a se acumular nos locais onde é depositado. O 

tamanho da partícula influencia o seu transporte. Partículas grandes depositam-se 

rapidamente próximas às fontes de emissão, enquanto que as partículas menores 

podem ser transportadas para longas distâncias (WHO, 1995). 

 A água de rios, lagos e oceanos também pode conter chumbo devido às 

emissões do metal por fatores naturais ou antropogênicos. As concentrações do 

metal nesse compartimento são influenciadas pelo pH, presença de agentes 

complexantes e sais. 

 O chumbo também ocorre naturalmente em plantas, resultado de processos 

de captação e incorporação do metal nos diferentes biomas (Paoliello; De 

Capitani, 2003). 

 A exposição humana ao chumbo devido à contribuição de fatores naturais é 

baixa. Já o extenso uso do chumbo em diferentes aplicações tem contribuído para 

o aumento significativo de sua concentração no meio ambiente (solo, água e ar) 

(WHO, 1995; ATSDR, 2007). 
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 Devido às suas propriedades físico-químicas o chumbo tem sido utilizado 

em diferentes segmentos, por exemplo: na produção de baterias elétricas, 

pigmentos e tintas, cabos, revestimentos de parede e telhados, munição, 

isolamento de ruídos, esmaltes cerâmicos e, ligas utilizadas na blindagem de 

radiação, soldas e rolamentos, entre outros (WHO, 1995; ATSDR, 2007). 

 A população geral pode ser exposta ao chumbo por ingestão de alimentos e 

água e, por inalação (WHO, 1995; ATSDR, 2007), sendo o consumo de alimentos 

e bebidas a principal fonte de exposição não ocupacional ao chumbo. A 

concentração de chumbo no alimento é função da concentração do metal no ar, 

água e outras fontes, como a presença deste elemento na embalagem de envase 

ou acondicionamento durante sua produção ou preparo. Água de consumo 

também pode ser contaminada pelo metal devido ao uso de encanamentos ou 

soldas à base de chumbo no sistema de distribuição, além de reservatórios, 

cisternas e tanques para água recobertos com chumbo em sua superfície 

(Paoliello; De Capitani, 2003). Além da alimentação, principalmente as crianças 

podem ser expostas ao chumbo pelo solo e poeira (WHO, 1995). 

 

Toxicocinética 

Absorção 

 

 A absorção do chumbo proveniente das fontes ambientais é influenciada 

por fatores biológicos do indivíduo exposto (idade, estado fisiológico, condição 

nutricional, fatores genéticos), quantidade do metal nas vias de entrada e sua 
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forma química. Por exemplo, dietas pobres em cálcio, fosfato, ferro, selênio ou 

zinco podem resultar em aumento de absorção do metal (Lauwerys; Hoet, 2001). 

 Para a população em geral a exposição ao chumbo ocorre principalmente 

por via oral e em pequena extensão pela via respiratória. Para a exposição 

ocupacional a principal via de absorção do chumbo é por via respiratória. Cerca de 

20 a 40% do chumbo que entram no trato respiratório permanecem no organismo, 

sendo que a maior parte é levada ao trato gastrintestinal. Independente da forma 

química a quantidade que permanece nos pulmões é rapidamente absorvida 

(Paoliello; De Capitani, 2003). A taxa de absorção depende da solubilidade das 

espécies químicas do chumbo (Skerfving; Bergdahl, 2007). 

 A absorção gastrintestinal em crianças é aproximadamente três vezes 

maior que em adultos. Durante os períodos de jejum a taxa de absorção de 

chumbo é muito maior do que quando ingerido com alimentos (Paoliello; De 

Capitani, 2003). A deficiência nutricional de ferro está associada com o aumento 

nos níveis de chumbo no sangue, enquanto que a vitamina D e o álcool aumentam 

a absorção do metal (Skerfving; Bergdahl, 2007). 

 A taxa de absorção via dérmica é muito menos significativa do que a oral e 

a respiratória (Paoliello; De Capitani, 2003). A absorção do chumbo pela pele é 

bastante reduzida, porém a contaminação das mãos pelo chumbo contribui para 

sua ingestão oral. Esta é uma via de exposição importante tanto para crianças 

como para adultos expostos ocupacionalmente. A contaminação dos cigarros 

pelas mãos de trabalhadores expostos ao metal parece ser a causa para a 

exposição por inalação (Skerfving; Bergdahl, 2007). 
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Distribuição 

 

 A distribuição do chumbo no organismo humano ocorre de maneira similar, 

independente da via de absorção (Paoliello; De Capitani, 2003). 

 O chumbo é distribuído no sangue, ossos e tecidos moles. No sangue o 

tempo de meia vida é curto, aproximadamente 36 dias; nos tecidos moles a meia 

vida é de cerca de 40 dias e nos ossos, o compartimento mais estável, é de 

aproximadamente 27 anos (Paoliello; De Capitani, 2003). O sangue representa a 

exposição relativamente recente ao chumbo e os níveis de chumbo encontrados 

no sangue são devidos ao ambiente e também ao chumbo armazenado nos 

tecidos (particularmente ossos) que entram na corrente sanguínea durante o 

processo de mobilização (WHO, 1995). No sangue mais de 99% do chumbo está 

presente nos eritrócitos (células vermelhas) e o restante está presente no plasma 

(Skerfving; Bergdahl, 2007). 

 Como a meia vida do chumbo nos ossos é longa esse compartimento serve 

como fonte endógena do metal para outros compartimentos, mesmo depois de 

cessada a exposição há algum tempo (Skerfving; Bergdahl, 2007). Mobilização do 

chumbo a partir do osso pode ocorrer em determinada situação fisiológica ou 

patólogica, como por exemplo, na osteoporose, fratura do osso, gravidez, 

hipertireodismo, câncer de osso e quimioterapia (Lauwerys; Hoet, 2001). 

 Uma vez absorvido, o chumbo não é distribuído de forma homogênea entre 

os diversos compartimentos do corpo. Em adultos, aproximadamente 94% da 

carga corpórea do chumbo estão presentes nos ossos, enquanto que em crianças, 
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73% do chumbo encontram-se nesse compartimento (Paoliello; De Capitani, 

2003). 

 

Eliminação 

 

 A eliminação do chumbo do organismo ocorre principalmente pela urina e 

pelas fezes. Cerca de 60% do chumbo absorvido permanecem no organismo, 

enquanto que 40% são excretados. O chumbo também pode ser excretado pelo 

leite materno, cuja concentração pode variar entre 10 e 30% da concentração 

materna de plumbemia (Ong et al., 1985; Koyashiki et al., 2010). 

 

Efeitos à saúde humana decorrentes da exposição ambiental ao chumbo 

 

 Segundo a literatura os sistemas mais sensíveis aos efeitos tóxicos do 

chumbo incluem o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e o hematológico, 

além dos rins. Contudo, devido à ação do chumbo sobre os sistemas biológicos, 

este metal pode afetar qualquer sistema ou órgão no corpo (ATSDR, 2007). 

 

- Efeitos neurológicos 

 

 Com relação aos efeitos neurológicos o chumbo pode causar prejuízos na 

função cognitiva de adultos e crianças, porém as crianças são mais vulneráveis. 

Crianças são mais propensas a entrar em contato com superfícies contaminadas 
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devido às brincadeiras realizadas no chão e às atividades mão-boca e tornam-se 

mais vulneráveis devido às diferenças na absorção do chumbo ingerido em 

relação a adultos. Estudos recentes em crianças sugerem evidências dos efeitos 

do chumbo sobre as funções cognitivas com concentrações de chumbo no sangue 

abaixo de 10 ug/dL e, possivelmente tão baixas quanto 5 ug/dL (ATSDR, 2007). 

 

- Efeitos cardiovasculares/renais 

 

 Uma das maiores preocupações com relação à exposição ao chumbo são 

as disfunções renais caracterizadas por mudanças nas taxas de filtração 

glomerular e tubulointersticial, resultando em hipertensão, hiperuricemia, gota 

(artrite saturnina) e falha renal crônica. Decréscimos na taxa de filtração 

glomerular podem contribuir com o aumento da pressão sanguínea e, a pressão 

sanguínea elevada pode predispor pessoas a doenças glomerulares (ATSDR, 

2007; Skerfving; Bergdahl, 2007). 

 Estudos têm mostrado que o chumbo no sangue não é um bom 

biomarcador para verificar o efeito do chumbo sobre a hipertensão, enquanto que 

o chumbo no osso tem se mostrado um melhor preditor de elevação da pressão 

sanguínea induzida pelo chumbo (ATSDR, 2007). 

 Estudos epidemiológicos encontraram uma associação fraca, porém 

significativa, do aumento da pressão sanguínea sistólica com o aumento da 

concentração de chumbo no sangue. Resultados de estudos recentes indicaram 

que a contribuição do chumbo para o aumento da pressão sanguínea é mais 



Revisão de literatura 50 

 

pronunciada em pessoas de meia idade em comparação com pessoas mais novas 

(ATSDR, 2007). 

 Estudos sugerem que o aumento na severidade da nefrotoxicidade em 

humanos está associado à concentração aumentada de chumbo no sangue. 

Efeitos sobre a filtração glomerular são observados com concentrações de 

chumbo em sangue abaixo de 10 ug/dL, enzimúria e proteinúria com 

concentrações de chumbo em sangue acima de 30 ug/dL e vários déficits e 

mudanças patológicas quando as concentrações de chumbo em sangue excedem 

50 ug/dL (ATSDR, 2007). 

 

- Efeitos hematológicos 

 

 Os efeitos adversos do chumbo sobre o sistema hematológico estão 

relacionados à perturbação de várias reações enzimáticas na síntese do heme. A 

inibição na síntese do heme pode resultar em anemia, prejuízo no metabolismo de 

compostos endógenos, detoxificação de xenobióticos e aumento exagerado dos 

níveis de neurotransmissores no cérebro, entre outros (ATSDR, 2007). 

 A exposição ao chumbo causa a inibição do ácido δ-aminolevulínico 

desidratase (ALAD) e por consequência o aumento nos níveis do ácido δ-

aminolevulínico sintetase (ALA) no sangue, levando ao aumento da excreção 

urinária. O ALAD no sangue periférico e o ALAU na urina se correlacionam 

estreitamente com os níveis de chumbo no sangue, servindo como indicadores 

precoces da exposição ao metal (Paoliello; De Capitani, 2003). 
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4.2.2 Toxicologia do cádmio 

Ocorrência e usos 

 

 O cádmio está extensamente distribuído pela crosta terrestre e apresenta 

concentração média próxima de 0,1 mg/kg. Geralmente encontra-se associado 

aos minérios de zinco, chumbo e cobre. Altas concentrações de cádmio podem 

ser encontradas em rochas sedimentares e fosfatos marinhos (Chasin; Cardoso, 

2003; WHO, 1992). 

 A atividade vulcânica é considerada a principal fonte natural de emissão de 

cádmio para a atmosfera, seguida pela emissão decorrente de incêndios florestais. 

As emissões do metal devido aos fatores antropogênicos são devidas às 

atividades de mineração, produção, consumo e disposição de produtos contendo 

cádmio, aplicação de fertilizantes fosfatados, queima de combustíveis fósseis, 

incineração e disposição de resíduos industriais e domésticos (Chasin; Cardoso, 

2003; Nordberg; Nordberg, 2002). 

 O ar geralmente contém baixos níveis de cádmio, que se encontra na forma 

particulada suspensa, o qual pode ser transportado para áreas distantes das 

fontes de emissão. O material particulado contendo cádmio pode se depositar 

gravimetricamente ou pode se dissolver na atmosfera e ser removido por 

deposição úmida ou por precipitação (Chasin; Cardoso, 2003). 

Os sistemas aquáticos podem conter cádmio devido às fontes naturais, 

como intemperismo, erosão do solo e da camada de rocha, e também devido aos 

fatores antropogênicos, como vazamentos de aterros e locais contaminados, 
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drenagem de águas residuais dos processos de mineração, descargas de 

efluentes produzidos por lavagem dos gases de fundições de minérios e, pela 

aplicação de lodos de esgoto e fertilizantes na agricultura. Em águas superficiais e 

subterrâneas o cádmio encontra-se principalmente na forma de partícula 

suspensa, o qual pode se mobilizar na água e, na forma de sedimento, um estado 

relativamente estático. O cádmio pode ser mobilizado do sedimento em função da 

modificação do pH, salinidade e potencial de óxido-redução (Chasin; Cardoso, 

2003). A contaminação da água de consumo pode ocorrer como resultado da 

contaminação de encanamentos, aquecedores, resfriadores de água e torneiras 

(Nordberg et al., 2007). 

O cádmio encontrado no solo é resultante da deposição seca e da 

precipitação. Os fatores que influenciam o seu transporte são: pH, reações de 

óxido-redução e formação de complexos. As camadas mais superficiais do solo 

geralmente apresentam concentrações de cádmio duas vezes maiores que as 

mais subterrâneas, devido à deposição atmosférica e contaminação. Além disso, 

concentrações elevadas do metal podem ser encontradas próximas das fontes de 

emissão (Chasin; Cardoso, 2003). 

O cádmio se bioacumula em plantas, invertebrados, peixes e mamíferos e a 

concentração se eleva quanto maior for o nível trófico do organismo. Nos 

mamíferos o cádmio se concentra principalmente nos rins e fígado. Como o 

cádmio acumula-se na cadeia alimentar pode dessa forma atingir o homem. Em 

plantas, o cádmio se concentra primariamente nas raízes e, em menor extensão 

nas folhas (Chasin; Cardoso, 2003; WHO, 1992). 



Revisão de literatura 53 

 

 Atualmente as principais aplicações do cádmio são em baterias de níquel-

cádmio, pigmentos, revestimento sobre outros metais, como o aço e o ferro, para 

impedir a corrosão, estabilizador em plásticos, entre outras (CDC, 2012). 

Exposição humana ao cádmio pode ocorrer por inalação do ar ambiente 

contendo partículas de cádmio, pela dieta (consumo de bebidas e alimentos) ou 

ingestão acidental do solo ou poeiras contaminadas por cádmio, pelo hábito de 

fumar ou ainda pelas atividades ocupacionais que envolvem exposição a poeiras 

ou fumos de cádmio. Os alimentos e o cigarro constituem as principais vias de 

exposição ao cádmio pela população em geral (Chasin; Cardoso, 2003; Nordberg 

et al., 2007). A literatura relata altas ingestões de cádmio pelo consumo de 

mariscos e frutos do mar (Nordberg; Nordberg, 2002). 

 

Toxicocinética 

Absorção 

 

 Absorção por via dérmica ocorre de forma lenta, porém pode atingir 

proporções relevantes quando soluções concentradas de cádmio ficam em contato 

com a pele por muito tempo (Chasin; Cardoso, 2003). 

 A absorção pulmonar é maior que a absorção gastrintestinal e a taxa de 

absorção é dependente de fatores como a especiação química do metal, tamanho 

e solubilidade da partícula. A absorção gastrintestinal é influenciada pelo tipo de 

dieta e pelos estados nutricionais. Em média 5% do total introduzido no organismo 

são absorvidos em homens e 10% ou mais em mulheres. Um fator que pode 
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contribuir para a maior absorção de cádmio em mulheres é a deficiência em ferro. 

A exposição oral é uma via de grande importância uma vez que o cádmio se 

bioacumula na cadeia alimentar. A deficiência de ferro e cálcio e, o consumo de 

gorduras ou proteína na dieta pode contribuir para uma maior absorção de cádmio 

e severidade dos sintomas causados pela intoxicação por esse metal (Chasin; 

Cardoso, 2003; CDC, 2012). 

 

Distribuição 

 

 Independente da via de exposição o cádmio é distribuído pelo organismo e 

se deposita principalmente no fígado e rins. Além desses órgãos, o pâncreas e as 

vértebras também concentram o cádmio. No rim a meia vida biológica do cádmio 

varia entre 10 e 30 anos (Nordberg et al., 2007; Chasin; Cardoso, 2003; Akerstrom 

et al., 2013). 

 Cerca de 80% a 90% de todo o cádmio presente no organismo estão 

ligados à metalotioneína (proteína rica em cisteína, de baixo peso molecular com 

vários sítios tióis de ligação, capaz de se ligar a até sete átomos do metal por 

molécula, em vários tecidos; importante nos processos de detoxificação); esta 

ligação imobiliza o metal tornando-o desta forma menos biodisponível, o que 

protege os órgãos da ação tóxica do metal (Chasin; Cardoso, 2003). 

 O cádmio no sangue ocorre principalmente nos eritrócitos; no plasma as 

concentrações são bastante baixas; no leite humano os níveis de cádmio 
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correspondem de 5 a 10% dos níveis encontrados no sangue (Chasin; Cardoso, 

2003; ATSDR, 2008). 

 

Eliminação 

 

 A excreção se dá igualmente pela urina e fezes e ocorre de forma lenta. 

Níveis de cádmio urinário representam a carga corpórea do metal, com excreção 

de aproximadamente 0,01% dessa carga. A meia vida biológica do cádmio é 

longa. No sangue a meia vida biológica em humanos é de cerca de 100 dias, para 

o componente de rápida excreção e, de 7 a 16 anos, para o compartimento lento 

(Nordberg et al., 2007; ATSDR, 2008). Assim, a concentração de cádmio no 

sangue pode ser um indicador útil para exposição recente (Nordberg et al., 2007; 

Akerstrom et al., 2013). 

 

Efeitos à saúde humana decorrentes da exposição ambiental ao cádmio 

 

 O cádmio pode afetar vários órgãos, mas principalmente os rins e fígado; 

nos rins provoca dano celular com proteinúria e decréscimo de absorção de 

fosfato e enzimas (Chasin; Cardoso, 2003). 

 O metabolismo do zinco, ferro, cobre e selênio é alterado pelo cádmio 

(Chasin; Cardoso, 2003). 

 A exposição aguda ou crônica ao cádmio está relacionada à redução de 

glicogênio hepático e ao aumento da glicemia (Chasin; Cardoso, 2003). 
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- Efeitos devido à intoxicação aguda ou de curto prazo: 

 

 Os sintomas de toxicidade aguda incluem náuseas, vômitos, diarréias e 

dores abdominais, que podem ser seguidos de choque em casos severos 

(Nordberg et al., 2007). 

 Inalação por exposição aguda ao cádmio causa destruição das células 

epiteliais do pulmão, provocando edema, traqueobronquite e pneumonite, às 

vezes culminando em morte (Chasin; Cardoso, 2003; Nordbeg et al., 2007). 

 

- Efeitos devido à intoxicação crônica ou de longo prazo: 

 

 Os principais efeitos observados devido à intoxicação crônica ao cádmio 

incluem doença pulmonar crônica obstrutiva, enfisema, distúrbios crônicos dos 

túbulos renais, além de efeitos no sistema cardiovascular e esquelético. Com base 

em estudos realizados com animais, verificou-se que o cádmio pode provocar 

efeitos sobre o sistema reprodutivo causando infertilidade irreversível, diminuição 

da mobilidade de espermatozóides e espermatogênese, decréscimo dos teores de 

testosterona e alterações do ciclo reprodutivo nas fêmeas (Chasin; Cardoso, 2003; 

Nordberg et al., 2007). 

 Estudos apontam que o rim é o principal órgão que sofre os efeitos da 

toxicidade do cádmio após a exposição crônica. Os danos renais são 

caracterizados por proteinúria e uma diminuição nas taxas de filtração glomerular. 

Um dos primeiros sinais dos efeitos tóxicos do cádmio nos rins é a disfunção 
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tubular caracterizada por um aumento na excreção urinária de proteínas de baixo 

peso molecular ou, aumento nos níveis urinários de enzimas intracelulares. Em 

níveis altos de exposição há aumento dos níveis urinários de proteínas de alto 

peso molecular, como albuminas (ATSDR, 2008; Nordberg; Nordberg, 2002). 

 Para a agência de proteção ambiental americana (EPA) o cádmio foi 

classificado como provável carcinógeno humano (Grupo B1), por inalação. Já o 

programa nacional de toxicologia americano (NTP) classificou-o como 

carcinogênico e a agência nacional de pesquisa de câncer (IARC) classificou o 

cádmio como agente carcinogênico (Grupo 1), que comprovadamente provoca o 

aparecimento de câncer tanto em animais quanto em humanos (Chasin; Cardoso, 

2003). 

 Embora resultados de estudos realizados em humanos sejam 

inconsistentes, há indícios que o cádmio afete também o sistema imunológico 

(Chasin; Cardoso, 2003). 

 

4.2.3 Toxicidade do mercúrio 

Ocorrência e usos 

 

O mercúrio ocorre naturalmente na crosta terrestre, principalmente sob a 

forma do minério cinábrio (HgS). É encontrado na forma elementar e, também sob 

a forma de vários compostos mercuriais inorgânicos e orgânicos (ATSDR, 1999; 

Berlin et al., 2007; WHO, 2007). Os compostos de mercúrio inorgânico são 

formados quando o mercúrio se combina com elementos como o cloro, flúor, 
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bromo, iodo, enxofre, oxigênio, selênio, hidrogênio e telúrio ou com nitrato. Os 

compostos organomercuriais tem o mercúrio ligado a radicais orgânicos, 

geralmente radicais alquila, fenila e metoxietila e ânions (como nitratos, cloretos e 

sulfatos). Estas formas químicas se inter convertem no meio ambiente e, o contato 

com qualquer dos tipos de mercúrio pode produzir toxicidade sistêmica (WHO, 

1992). Dentre as várias formas de mercúrio orgânico encontradas, o metilmercúrio 

é a mais importante e a mais tóxica; esta também é a forma química 

predominantemente encontrada nos alimentos de origem marinha. 

O mercúrio pode entrar e se acumular na cadeia alimentar sob a forma de 

metilmercúrio. Metilmercúrio, uma forma de mercúrio orgânico, produzido a partir 

do mercúrio inorgânico pela atividade microbiológica, de significância para a saúde 

pública, pode se bioacumular ao longo da cadeia alimentar terrestre e aquática 

(CDC, 2012; Järup, 2003). 

 As emissões de mercúrio devido às fontes naturais são provenientes da 

desgaseificação da crosta terrestre, emissões de vulcões e evaporação de corpos 

aquáticos. Com relação à liberação do mercúrio no meio ambiente devido aos 

fatores antropogênicos pode-se citar o uso na mineração do ouro, queima de 

combustíveis fósseis, incineração de lixo, disposição de rejeitos de processos 

metalúrgicos e atividades industriais (UNEP, 2013). 

 A forma química do mercúrio influencia drasticamente o seu transporte no 

meio ambiente. No ar o mercúrio encontra-se principalmente na forma de vapor de 

mercúrio elementar, contudo metilmercúrio também pode ser encontrado. O vapor 

de mercúrio apresenta grande capacidade de dispersão já que seu tempo médio 
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de residência na atmosfera é estimado entre quatro meses e quatro anos. A fração 

do mercúrio associada às partículas em suspensão no ar geralmente é inferior a 

4% (Azevedo et al., 2003). 

 Devido às atividades antropogênicas, uma parcela significativa de mercúrio 

atinge os sistemas aquáticos e parte desta retorna à atmosfera, tornando-se uma 

fonte importante de mercúrio atmosférico (Azevedo et al., 2003). 

 Os sedimentos de rios, lagos e mar, contaminados com mercúrio, são 

perigosos, pois o metal pode ser passível de metilação por muitos anos, formando 

mono e dimetilmercúrio, que são as espécies mais tóxicas do mercúrio (Azevedo 

et al., 2003). 

 A distribuição do mercúrio no solo é afetada pelo pH, drenagem e tipo de 

solo, potencial de óxido-redução, entre outros fatores. A mobilidade do mercúrio 

para as camadas mais profundas do solo é pequena e depende de sua redução 

por processos químicos, microorganismos, plantas ou da transformação em 

compostos de mercúrio voláteis. A lixiviação e a erosão de solos são responsáveis 

pelo transporte do metal do compartimento solo para a água e o sedimento 

(Azevedo et al., 2003). 

O mercúrio se bioacumula em plantas aquáticas, invertebrados, peixes e 

mamíferos. Quanto maior o nível trófico, maiores as concentrações desse metal. 

Os peixes absorvem o mercúrio com facilidade e o acumulam em seus tecidos, 

principalmente na forma de metilmercúrio. A eliminação do metilmercúrio de 

organismos aquáticos e em peixes é lenta, podendo levar meses ou anos (Berlin 

et al., 2007). 
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A ingestão de alimentos e água contaminada com metilmercúrio é a 

principal via de exposição humana a este composto (Berlin et al., 2007). 

O mercúrio é utilizado na produção do cloro e soda cáustica, em 

amálgamas dentários, interruptores elétricos, baterias domésticas, lâmpadas 

fluorescentes, tratamento de minérios de ouro e prata, refino de metais e 

componentes eletrônicos, entre outros (CDC, 2012). Os compostos mercuriais 

também são utilizados em formulações farmacêuticas, principalmente como 

conservantes de soluções nasais, oftálmicas, vacinas e produtos injetáveis, porém 

esses produtos contendo mercúrio estão sendo substituídos por outros que não 

contêm esse elemento e que são mais eficazes (WHO, 2007; WHO; UNEP, 2008). 

 Na população em geral a concentração de mercúrio total no sangue pode 

ser influenciada pelos hábitos alimentares principalmente devido à ingestão das 

formas orgânicas; por exemplo, peixes são a principal fonte de metilmercúrio. Os 

níveis de mercúrio total no sangue aumentam com o maior consumo de peixes, 

porém isso não ocorre na urina, uma vez que o metilmercúrio é pouco excretado 

através dos rins (CDC, 2012). A excreção urinária reflete a exposição ao mercúrio 

inorgânico. Outra forma de exposição da população geral ao mercúrio deve-se aos 

amálgamas dentários, que em geral são responsáveis por pequeno, mas 

significativo aumento nos níveis de mercúrio no sangue e urina (ATSDR, 1999; 

Nuttall, 2004). 

 A exposição das crianças e dos fetos ao mercúrio se dá por intermédio da 

mãe exposta ao metal durante a gravidez e amamentação, uma vez que o 

mercúrio cruza a placenta e pode ser encontrado no leite materno (USEPA, 1997). 
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 A concentração de mercúrio no sangue é principalmente influenciada pela 

exposição recente ao metilmercúrio (CDC, 2012; Kim et al., 2013). 

  

Toxicocinética 

Absorção 

 

 A toxicidade do mercúrio é dependente da forma química sob a qual o metal 

se apresenta e à espécie do organismo que está sendo exposta. Exposição ao 

mercúrio elementar e compostos orgânicos de mercúrio provocam efeitos tóxicos 

ao sistema nervoso central. Já as formas inorgânicas monovalentes e bivalentes 

do mercúrio acometem o rim (ATSDR, 1999). 

O mercúrio e seus compostos podem causar efeitos nocivos à saúde tanto 

no caso de exposição aguda quanto crônica. O metal interfere com grupos 

sulfidrilas presentes em proteínas e sistemas enzimáticos em diferentes tecidos e 

órgãos (Azevedo et al., 2003). 

O mercúrio metálico é preferencialmente absorvido pelos pulmões. 

Aproximadamente 80% do vapor de mercúrio inalado é retido no corpo; o vapor 

dissolvido acumula-se nas células vermelhas do sangue e em seguida é 

transportado para todos os tecidos (Nuttall, 2004). Já por via oral, a absorção do 

mercúrio metálico é desprezível, enquanto que o metilmercúrio apresenta alta 

absorção no trato gastrintestinal, próximo de 95% (CDC, 2012). A absorção do 

mercúrio metálico por via cutânea é moderada, e pode causar um aumento 

significativo nos níveis biológicos do metal (Azevedo et al., 2003). 
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Distribuição 

 

 Os principais sítios de deposição do mercúrio são os rins e o cérebro após 

exposição ao vapor de mercúrio metálico, rins após exposição aos sais 

inorgânicos de mercúrio e, cérebro após exposição aos compostos 

organomercuriais (Lauwerys; Hoet, 2001). 

 A distribuição do metilmercúrio pelo organismo é lenta, levando 

aproximadamente cinco dias até atingir o equilíbrio (Azevedo et al., 2003; Berlin et 

al., 2007). 

 

Eliminação 

 

 Os compostos de mercúrio são eliminados pelas fezes, urina e, pelas 

glândulas salivares, lacrimais e sudoríparas. A velocidade de excreção está 

associada à espécie e é dose-dependente. Assim, quando a exposição é alta a 

principal via de eliminação é a urinária. O mercúrio urinário consiste 

principalmente de mercúrio inorgânico, enquanto que o mercúrio orgânico é 

praticamente excretado pelas fezes. Os poucos dados na literatura sugerem uma 

meia vida biológica de cerca de 60 dias. Parte do mercúrio armazenado no 

cérebro é excretada de forma lenta, com meia vida superior a um ano (Azevedo et 

al., 2003; Berlin et al., 2007). A meia vida do mercúrio inorgânico no sangue varia 

entre uma a três semanas, podendo se estender no caso de exposição 

ocupacional crônica (CDC, 2012). 
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Efeitos à saúde humana decorrentes da exposição ambiental ao mercúrio 

 

 Independente da forma química do mercúrio todos os compostos do metal 

provocam efeitos tóxicos à saúde do homem. A extensão dos efeitos adversos é 

devida à forma do mercúrio, à duração e à via de exposição. 

 A toxicologia das diferentes formas do mercúrio é atribuída principalmente 

às interações de ligação entre os íons mercúrio e os grupos sulfidrilas presentes 

em proteínas e sistemas enzimáticos em diversos tecidos e órgãos, causando a 

inativação dessas enzimas e interferindo no metabolismo e na função celular 

(Azevedo et al., 2003; Berlin et al., 2007). 

 Tanto as intoxicações agudas envolvendo exposição a altas concentrações 

de mercúrio quanto as intoxicações crônicas induzem ao aparecimento de efeitos 

nocivos nos sistemas nervoso, respiratório e renal. No sistema nervoso os 

sintomas incluem tremores nas mãos e em outras partes do corpo, instabilidade 

emocional, sonolência, alucinações, perda de memória, cefaléia, tendência 

suicida, fraqueza muscular, reflexos lentos e perda de sensibilidade. Quanto ao 

sistema respiratório os sintomas vão desde febre e fadiga até edema pulmonar, 

escarros sanguinolentos, dispnéia (respiração curta), pneumonia química e dores 

torácicas. Outras manifestações incluem gosto metálico na boca, mau hálito e 

gengivite (Azevedo et al., 2003). 

 A ingestão de compostos de mercúrio inorgânicos produz efeitos 

inflamatórios, vesicular e necrótico. A mucosa estomacal é afetada causando dor 

gástrica e vômitos. A reação intestinal aos sais mercúricos é de diarréia grave e 
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sanguinolenta, podendo levar à morte em poucas horas devido ao colapso 

circulatório (Azevedo et al., 2003). 

 Com relação aos efeitos tóxicos devido ao mercúrio contido em amálgamas 

dentários, estudos mostram resultados controversos e a maioria das evidências 

não suporta que cause toxicidade (Eyeson et al., 2010; Nuttall, 2004). 

 A literatura relata uma redução da concentração urinária de mercúrio pelo 

consumo de bebidas alcoólicas (Nuttall, 2004). 

Nos casos de intoxicação crônica os rins não são tão acometidos, porém a 

exposição prolongada a baixas concentrações de sais de mercúrio ou de vapores 

de mercúrio metálico podem provocar nefropatia (Azevedo et al., 2003). 

As toxicidades do metilmercúrio e do etilmercúrio devem-se à completa 

absorção destes compostos pelo trato gastrintestinal e pela sua eliminação lenta; 

sua ação tóxica é dependente do nível de concentração e do tempo de exposição. 

O órgão alvo da ação tóxica desses compostos é o sistema nervoso central, 

causando danos cerebrais. As manifestações da intoxicação podem surgir em 

algumas semanas ou meses após a exposição. Nas intoxicações severas os 

sintomas são irreversíveis e pode ocorrer paralisia e morte. Os danos neurológicos 

levam a alterações visuais (como redução do campo visual e cegueira), alterações 

do olfato e paladar, distúrbios emocionais, tremores musculares, perturbações do 

movimento e, no caso de crianças que foram expostas à ação do metilmercúrio 

ainda no útero da mãe, pode ocorrer retardo no desenvolvimento motor e 

psicológico (ATSDR, 1999). 
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4.2.4 Toxicologia do níquel 

Ocorrência e usos 

 

Na crosta terrestre a concentração média do níquel é de 0,0086%. No meio 

ambiente este metal é encontrado combinado com o enxofre e o oxigênio, 

constituindo minérios de sulfeto ou óxido. Também é encontrado nos meteoritos e 

no solo de oceanos (Klein; Costa, 2007; ATSDR, 2005). 

O níquel é liberado para a atmosfera durante o processo de mineração ou 

por atividades industriais que fazem uso dele e de seus compostos, como por 

exemplo, queima de óleo combustível ou carvão, incineração de lixo, produção de 

aço e outras ligas de níquel. As emissões naturais do metal são devidas às 

erupções vulcânicas e poeira (Sutherland; Costa, 2002; Oliveira, 2003; ATSDR, 

2005). 

Na atmosfera o níquel encontra-se na forma de poeira ou aerossóis, em 

concentrações variadas dependendo do tipo da fonte. O transporte e a distribuição 

do níquel entre os diferentes compartimentos ambientais é função do tamanho da 

partícula e das condições meteorológicas. Partículas de tamanhos grandes 

depositam-se próximas à fonte de emissão, enquanto que as partículas menores 

permanecem na atmosfera por longo tempo e percorrem longas distâncias 

(Oliveira, 2003; ATSDR, 2005). 

Na água de rios o níquel apresenta-se precipitado a matéria orgânica e nos 

lagos o níquel encontra-se na forma iônica associada com material orgânico 

(Oliveira, 2003; ATSDR, 2005). 
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O níquel encontrado no solo é resultante da deposição do metal devido às 

emissões provenientes do refino do metal e pela disposição final do lodo utilizado 

como fertilizante.  Fatores como pH e tipo de matéria orgânica influenciam a 

retenção ou a liberação do níquel no solo (Oliveira, 2003; ATSDR, 2005). 

As plantas agregam o níquel a partir do solo pelas raízes. A quantidade 

absorvida pela planta depende do tipo e pH do solo, umidade e conteúdo de 

matéria orgânica (Oliveira, 2003). 

O níquel não é acumulado em quantidades significativas por organismos 

aquáticos (Oliveira, 2003; ATSDR, 2005). 

Compostos de níquel de interesse incluem os óxidos, hidróxidos, sulfatos, 

cloretos e carbonilas. A carbonila de níquel é o único composto do metal que pode 

provocar intoxicação aguda por inalação (Oliveira, 2003). 

O uso primário de níquel consiste na fabricação de ligas utilizadas em 

encanamentos, equipamentos para petroquímica e marinha, bombas, eletrodos 

para solda, motor de turbina, revestimento de talheres e contatos elétricos. 

Também é utilizado em galvanoplastia, cerâmica, pigmentos, baterias e como 

catalisador. Usos não industriais incluem: moedas, bijuterias (anéis, correntes, 

brincos, braceletes), relógios, armação de óculos, botões de roupas, utensílios 

domésticos. Outras fontes de exposição ao níquel incluem as próteses, implantes, 

pinos intraósseos, válvulas cardíacas e as próteses dentárias (Oliveira, 2003; 

Klein; Costa, 2007). 

A população em geral está exposta a baixos níveis de níquel pelo ar, água 

e alimentos. Exposição também pode ocorrer pelo fumo. A literatura relata uma 



Revisão de literatura 67 

 

alta concentração de níquel em cigarros e fumos, dependendo de seu tipo e 

origem (Klein; Costa, 2007). 

 Uma grande porção da população está exposta ao níquel devido ao contato 

com objetos feitos à base deste metal, causando alergias e dermatites, sendo 

considerada a principal via de exposição ao homem. Devido a essas ocorrências, 

a União Européia limitou o conteúdo de níquel em objetos e utensílios utilizados 

rotineiramente, de forma a minimizar a exposição crônica ao metal (Klein; Costa, 

2007). 

A ingestão de níquel pelo homem ocorre pelo consumo de produtos 

vegetais e animais. Legumes e vegetais, como o espinafre e a alface e, também 

castanhas contêm a maior concentração deste metal em comparação com outros 

alimentos. Outras fontes alimentares de níquel são o fermento, o amendoim, o 

cacau em pó e bebidas ácidas. Estima-se uma ingestão total de níquel de cerca 

de 200 a 300 ug por dia, embora a ingestão oral do metal devido às lixiviações a 

partir de utensílios de cozinha e encanamentos de água superem a concentração 

de 1 mg por dia (Rojas et al., 1999; Oliveira, 2003). 

 

Toxicocinética 

Absorção 

 

 O níquel inalado é absorvido principalmente nos pulmões. A deposição no 

trato respiratório é dependente do tamanho das partículas; as partículas solúveis 

depositadas podem ser eliminadas de forma rápida, enquanto que as insolúveis 
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demoram de 20 a 30 horas para serem eliminadas. A taxa de absorção na 

corrente sanguínea varia entre 20% a 35% do níquel depositado nos pulmões e 

depende da solubilidade do composto do metal. A meia vida plasmática do níquel 

varia entre 20 e 34 horas. (Oliveira, 2003). 

 A absorção gastrintestinal de níquel a partir da ingestão de água é maior se 

comparada à absorção alimentar. Estudos verificaram que a absorção de níquel 

em indivíduos em jejum era maior do que em indivíduos que tinham acabado de 

se alimentar. Outros estudos mostraram que alguns constituintes de alimentos 

como fosfatos, ftatos, fibras e outros componentes podem se ligar ao níquel 

deixando-o menos disponível para absorção, em comparação ao níquel dissolvido 

em água. Estudos também sugerem que uma adequada ingestão de ferro pode 

limitar a absorção de níquel (Klein; Costa, 2007; Oliveira, 2003; Sutherland; Costa, 

2002). 

 Estudos em tecidos humanos revelaram significativa correlação entre a 

idade e o aumento dos níveis de níquel nos tecidos, refletindo o acúmulo do metal 

devido à exposição por fontes ambientais (Oliveira, 2003). 

 

Distribuição 

 

 Com relação à distribuição do níquel no organismo não há especificamente 

um órgão de acumulação, porém estudos mostram as maiores concentrações no 

esqueleto, fígado, rim e glândula pituitária e, no caso de exposições em longo 

prazo o pulmão é o órgão de acúmulo (Oliveira, 2003). 
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 A excreção do níquel se dá primariamente na urina, seguida pela excreção 

via saliva e suor, tanto para o ser humano quanto para os animais. Os compostos 

de níquel ingeridos e não absorvidos são excretados pelas fezes (Sunderman 

Junior, 1993). Dados da literatura reportam que a meia vida de excreção urinária 

do níquel varia entre 17 e 39 horas (Klein; Costa, 2007). A eliminação via bile de 

compostos do metal não absorvidos também pode ser significativa em humanos 

(Oliveira, 2003). 

 

Efeitos à saúde humana decorrentes da exposição ambiental ao níquel 

 

 A exposição ao níquel induz resposta imune, resultando em dermatite de 

contato. Os íons níquel em contato com a superfície de pele penetram na 

epiderme e, combinando-se com as proteínas produzem um antígeno (Oliveira, 

2003). 

 Efeitos genotóxicos estão associados com a exposição ao níquel e, em 

estudos realizados foi observado que este metal é capaz de cruzar a placenta 

tanto em animais quanto em seres humanos, podendo provocar embriotoxicidade 

e teratogenicidade.  A exposição ao níquel também afeta o sistema imunológico, 

uma vez que a exposição induz resposta imune, resultando em dermatite (Oliveira, 

2003). 

 Outros efeitos associados à exposição ao níquel são a nefrotoxicidade e 

alterações hormonais (Oliveira, 2003). 
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 A intoxicação por carbonila de níquel afeta o cérebro e os pulmões e pode 

causar dor de cabeça, vertigens, náuseas e vômitos como sintomas iniciais, 

evoluindo para dores no peito, tosse seca, dispnéia (respiração curta), fraqueza, 

entre outros, até delírios, na fase terminal (Oliveira, 2003). 

 

 

 

 



 

MÉTODOS 

 

 

5 MÉTODOS 

 

5.1 Período e desenho do estudo 

 

 Trata-se de um estudo de corte transversal, com a determinação de 

chumbo, cádmio, mercúrio e níquel no sangue de crianças (com idades entre 6 e 

13 anos) e adultos (com idades entre 14 e 70 anos) “sadios”, residentes no 

município de São Paulo. A amostragem foi feita por meio de coleta domiciliar em 

2008. 

 

5.2 Tamanho da amostra e população de estudo 

 

O tamanho da amostra neste estudo foi determinado levando em 

consideração o objetivo do projeto FAPESP, de derivar valores de referência para 

vários metais de relevância toxicológica (Pb, Hg, As, Cd, Al, Mn, Ni. Pt, Pd, Rh), 

em sangue de adultos e crianças do município de São Paulo. 

Apesar das recomendações da IFCC estabelecerem o número mínimo de 

120 observações para obter estimativas confiáveis para determinação de valores 

de referência, para o presente estudo definiu-se o tamanho da amostra em 500 
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adultos e 500 crianças, uma vez que o objetivo era a determinação de VR para 

vários metais para os quais não se conhecia a variabilidade de seus níveis no 

sangue de população não exposta. Além, disso os diferentes estratos etários 

seriam ainda estratificados segundo diferentes variáveis. 

Posteriormente verificou-se que este valor estimado foi adequado, pois 

outro estudo realizado no Brasil com o objetivo de derivar valores de referência 

para chumbo, cádmio e mercúrio em doadores de sangue (Kuno, 2009) estimou 

tamanho de amostra de número similar ao presente estudo. 

 A equipe de investigação procedeu à entrevista preliminar para selecionar 

os indivíduos que não apresentassem risco de contato a concentrações 

excessivas das substâncias (metais pesados) em estudo, devido ao uso de 

medicamentos, trabalho ou lazer. Para as pessoas elegíveis procedeu-se à 

aplicação de questionário seguida da coleta de sangue. Os procedimentos foram 

realizados após consentimento por escrito dos entrevistados. 

 

5.3 Trabalho de campo 

 

A amostragem foi realizada pela empresa contratada por licitação, 

Margarete Harrison de Santis Dominguez-ME. Para o trabalho de campo a 

empresa contratada dispunha de pessoal especializado para o preenchimento do 

questionário, coleta e transporte das amostras. O trabalho de campo foi composto 

por uma equipe de quatro entrevistadores e dois coletores. Os entrevistadores 
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tinham curso superior, enquanto os coletores eram técnicos de enfermagem com 

experiência comprovada em coleta de sangue.  

O trabalho de campo era realizado de três a quatro vezes por semana.  

A equipe visitava os domicílios sorteados, e aplicava um questionário para 

identificar os indivíduos que atendiam os critérios de inclusão e exclusão. O 

participante do estudo, isto é, aquele indivíduo que preenchesse o critério de 

elegibilidade era informado sobre os objetivos do projeto e de sua importância 

para a saúde pública; após as explicações fornecidas a cada um dos entrevistados 

ou seus responsáveis legais era perguntado sobre o interesse em participar do 

estudo, esclarecendo que a participação era voluntária. Nessa oportunidade eram 

solicitadas as assinaturas do termo de consentimento e também era solicitada 

autorização para a coleta de amostra (sangue). 

 A partir do momento em que o participante passava a ser incluído na 

amostra, era aplicado questionário onde foram coletados dados pessoais e 

condições socioeconômicas.  Em seguida eram colhidas amostras de sangue. As 

amostras eram mantidas em caixas de isopor com gelo reciclável, a fim de manter 

as amostras refrigeradas até o retorno ao laboratório, que era entregue sempre no 

mesmo dia da coleta, inclusive nos finais de semana. 

A equipe contratada também era responsável pela digitação dos dados do 

questionário no banco de dados e posteriormente fiz a revisão. 
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Caso o indivíduo não preenchesse o critério de elegibilidade, ele era 

desconsiderado e um novo indivíduo era entrevistado até completar o número 

amostral previsto.  

Os questionários para a coleta dos dados e o termo de consentimento 

elaborados são apresentados nos anexos I, II, III e IV. Foi realizada divulgação da 

pesquisa junto à imprensa e treinamento dos técnicos que realizaram o trabalho 

de campo. 

Amostras de sangue foram coletadas por venopunctura no antebraço por 

pessoal especializado, com agulhas e tubos a vácuo próprios para análise de 

elementos traço. 

 

5.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Com o objetivo de propor valores de referência para metais em sangue de 

indivíduos sadios, os seguintes critérios foram estabelecidos para selecionar os 

potenciais participantes: 

- Critérios de inclusão: crianças “sadias”, em idade escolar (6 a 13 anos) e, adultos 

“sadios” de 14 a 70 anos, de ambos os gêneros. 

- Critérios de exclusão: presença de história de uso de droga, uso crônico de 

medicamentos, diabete mellitus, alcoolismo crônico, hipertensão arterial e doenças 

hepáticas, renais, urológicas e endócrinas, história de ocupação atual ou passada 
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relacionada com exposição aos metais em investigação, atividade não profissional 

ou artesanal envolvendo manipulação de um ou mais dos metais a serem 

pesquisados, e moradia em área reconhecida como contaminada geologicamente 

ou por fonte antropogênica por um dos metais em questão. 

O critério utilizado para incluir o morador no estudo foi baseado nas 

respostas do questionário (de inclusão e exclusão), as quais deveriam ser todas 

“não”. 

O questionário para inclusão e exclusão que foi aplicado neste estudo é 

apresentado no anexo I. 

 

5.4.1 Questionários utilizados 

 

 Os questionários foram estruturados contendo perguntas sobre dados 

pessoais: data de nascimento, gênero, raça, tempo de residência, endereço, 

atividade profissional, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, uso de 

medicamentos ou suplementos polivitamínicos nos últimos trinta dias, tipo 

preferencial de dieta (carne bovina, frango, peixes e frutos do mar) e condições 

socioeconômicas (anexos II e III). 

Essas informações foram incluídas no questionário, pois a literatura relata 

que a distribuição dos níveis dos diversos elementos no sangue pode variar com 

determinadas variáveis como: faixa etária, gênero, hábitos alimentares e outras. 
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5.5 Plano de amostragem 

 

 Os cálculos para a definição da amostragem foram baseados nos dados do 

censo do IBGE de 2000. 

 A amostragem foi probabilística e o procedimento usado para a 

amostragem foi o de conglomerados em dois estágios. A primeira etapa consistiu 

na seleção das unidades primárias de amostragem (UPAs), constituídas pelos 

setores censitários do IBGE. A segunda etapa consistiu na seleção das unidades 

secundárias de amostragem (USAs), constituídas pelos domicílios em cada UPA 

(selecionada na primeira etapa). A amostra foi constituída por 60 setores 

censitários (UPAs) e 26 domicílios em cada setor censitário. 

 

- Seleção das UPAs: 

 

 Para a seleção das UPAs, todos os setores censitários do município de São 

Paulo foram ordenados de acordo com os 96 distritos administrativos da cidade e 

com a renda média famíliar. Os setores censitários assim ordenados foram 

avaliados em relação ao número de domicílios particulares registrados no censo 

de 2000 do IBGE. Quando esse número de domicílios era superior ou inferior a 

dois desvios-padrão da média de domicílios por setor, o setor era então dividido 

ou agregado a outro para constituir uma UPA. Obteve-se ao final uma listagem 

constituída por 60 UPAs. 
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Todas as UPAs selecionadas na primeira etapa foram visitadas para a 

realização de contagem rápida dos domicílios para atualização. Após essa 

atualização, foram sorteados os 26 domicílios em cada UPA.  

 

- Cálculo para obter o número de domicílios a serem visitados por setor (UPA): 

 

- dividiu-se o número de domicílios particulares registrados no censo de 2000 

(2.863.149 domicílios) pela população da faixa etária de 7 e 13 anos residentes na 

cidade de São Paulo (1.259.786 pessoas nesta faixa etária, segundo dados do 

IBGE no censo 2000) para obtenção da proporção de crianças por residência 

nesta faixa de idade; 

- multiplicou-se a proporção obtida (no passo anterior) ao tamanho de amostra 

(neste caso, 500) e acrescentou-se 1/3 para compensar as perdas; 

- o número calculado de domicílios a serem visitados (obtido no passo anterior) foi 

dividido pelo número de UPAs (neste caso esse número foi 60), obtendo-se o 

número de domicílios a serem visitados por UPA, que neste caso foi 26. 

 

- Sorteio dos domicílios que foram visitados em cada UPA: 

 

Para sortear os 26 domicílios que foram visitados nas UPAs foi aplicada a 

amostragem sistemática com probabilidade proporcional ao tamanho da UPA, 

como descrito a seguir: 
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- primeiramente, calculou-se o intervalo amostral, dividindo-se o número de 

domicílios de cada setor censitário (UPA) por 26, que era o número de domicílios 

que seriam visitados por setor (UPA); 

- sorteou-se um número entre “1” e o intervalo amostral (obtido no passo anterior); 

esse número seria o primeiro domicílio a ser visitado (valor do início casual); 

- somou-se o valor do início casual ao valor do intervalo amostral, obtendo-se um 

número, o valor acumulado, que correspondeu ao próximo domicílio sorteado; 

- somou-se o valor acumulado ao valor do intervalo amostral, obtendo-se outro 

número, que correspondeu ao próximo domicílio sorteado. Esse passo foi repetido 

até completar 26 domicílios a serem visitados em cada UPA (setor censitário). 

 Todos os domicílios selecionados no sorteio foram visitados e quando os 

moradores preenchiam os critérios de inclusão, eram convidados a participar do 

estudo e então, entrevistados. Após o preenchimento de questionário sobre dados 

pessoais e assinatura do termo de consentimento era solicitada uma amostra de 

sangue. Esse processo foi repetido até a obtenção do tamanho de amostra 

previsto. 

O uso da amostragem por conglomerados em vários estágios é adequado 

para estudos de inquéritos populacionais uma vez que é indicada nos casos de: 

não se possuir uma lista contendo as identificações de todos os elementos da 

população; existir heterogeneidade entre os indivíduos da população; quando é 

preciso fazer entrevistas ou observações em grandes áreas geográficas ou 

quando o custo de obtenção dos dados cresce com o aumento da distância entre 

os indivíduos (Guedes, 2014). 
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5.6 Aspectos éticos 

 Os procedimentos do estudo respeitaram os procedimentos éticos da 

Declaração de Helsinque e da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 do 

Conselho Nacional de Saúde sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos que 

exige aprovação do projeto por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

institucionalmente formalizado e que incorpore um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido a ser assinado pelos participantes da pesquisa. Seguindo as normas 

de realização de pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, 

tendo sido aprovado (Anexo V). 

Todos participaram de forma voluntária após serem informados e 

esclarecidos verbalmente e por escrito sobre os objetivos do trabalho, sobre os 

riscos envolvidos nos procedimentos de coleta, e sobre a confidencialidade dos 

resultados, assinando termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

5.7 Método analítico 

 

 A necessidade de determinação de elementos em concentrações em níveis 

reduzidos, como no caso do estabelecimento de valores de referência em 

indivíduos expostos ambientalmente a esses elementos, tem levado à utilização 

de técnicas analíticas cada vez mais potentes com relação à sensibilidade e 

capacidade simultânea de quantificação de uma série de elementos. Assim, a 
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espectrometria de massa com plasma de argônio acoplado indutivamente (ICP-

MS) mostrou ser bastante adequada e foi escolhida para esta finalidade. O 

princípio desta técnica é descrita a seguir. 

 

5.7.1 Princípio da técnica analítica espectrometria de massa com plasma de 

argônio acoplado indutivamente (ICP-MS) 

 

A espectrometria de massa é uma técnica analítica instrumental de alta 

sensibilidade, que possibilita a determinação simultânea de vários elementos e 

baseia-se na separação de espécies iônicas, produzidas a partir de elementos 

presentes em uma amostra, de acordo com a razão a massa/carga dessas 

espécies. 

A espectrometria de massa tem sido usada para a determinação de 

constituintes inorgânicos e orgânicos, com aplicações em diferentes áreas como 

ambiental, clínica e geológica.  

Na espectrometria de massa é necessário que ocorram os processos de 

atomização completa (após a volatilização) e ionização, para propiciar a análise 

multielementar da amostra. No caso da espectrometria de massa aplicada à 

química orgânica, as moléculas no sistema de fonte de íons são apenas 

fragmentadas e não completamente atomizadas e ionizadas. Os íons 

fragmentados obtidos e os perfis de fragmentação são utilizados para a 

determinação estrutural da molécula (Becker JS, 2007). 
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O espectrômetro de massa é constituído basicamente por três partes: um 

sistema de fonte de íons, o analisador de massas e o detector (Becker, 2007). 

Existem diversas fontes de energia para promover a atomização e a 

ionização e dentre essas, o plasma produzido por acoplamento indutivo é uma 

fonte particularmente interessante, que devido à alta temperatura produz íons 

elementares inorgânicos de forma eficiente. O plasma indutivamente acoplado é o 

utilizado em espectrômetros de massa e consiste de um gás ionizado contendo 

elétrons livres, íons, átomos e moléculas (Thomas, 2004). 

O plasma de argônio tem energia suficiente (15,7 eV) para dessolvatar e 

ionizar os elementos em solução. Muitos elementos atingem o potencial de 

ionização em mais de 90%, com exceção de alguns semi metais e halogênios 

(Giné-Rosias, 1999; Hill, 2005; Linge; Jarvis, 2009). 

O plasma é formado numa tocha de quartzo, que consiste de três tubos 

concêntricos através dos quais ocorre o transporte do gás argônio. O fluxo de gás 

externo evita o superaquecimento, protegendo as paredes da tocha. O fluxo de 

gás auxiliar introduzido no tubo intermediário é utilizado para estabilizar o plasma 

durante a introdução da amostra. O fluxo interno de gás (conhecido como gás de 

arraste ou gás nebulizador) é responsável pelo transporte da solução da amostra 

para o plasma. O gás argônio é direcionado através da tocha, rodeada por uma 

bobina de cobre conectada a um gerador de rádio frequência (de 27,12 MHz ou 

40,68 MHz). Quando uma potência de rádio frequência (geralmente 700 a 1500 

watts) é aplicada, campos elétricos e magnéticos oscilantes são formados no topo 

da tocha. O plasma então é formado quando uma faísca é aplicada no gás argônio 
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para produzir elétrons, que são acelerados pelos campos elétricos e magnéticos, 

em movimentos circulares fechados, com energia suficiente para ionizar o gás 

argônio. Esse processo é conhecido como acoplamento indutivo e por isso o 

plasma formado é chamado de plasma indutivamente acoplado. Colisões 

sucessivas entre os elétrons e os átomos neutros de argônio provocam novas 

ionizações e o plasma se torna auto-sustentável. Esse processo de colisão é 

responsável pela geração das altas temperaturas no plasma. Parte da energia do 

plasma é então transferida para excitar e ionizar o analito permitindo a excitação 

do elemento e a formação de íons (Giné-Rosias, 1999; Hill, 2005; Montaser et al., 

1998). 

 A forma convencional de introdução da amostra no plasma é a líquida e um 

sistema típico de introdução de amostra consiste de um nebulizador, que forma 

um aerossol fino. As gotas vindas do nebulizador são separadas (as maiores são 

desprezadas) por uma câmara de nebulização. O aerossol é então, transportado 

para o plasma pelo fluxo do gás nebulizador, onde rapidamente sofre os 

processos de dessolvatação, vaporização, atomização e ionização. Esses 

processos ocorrem prontamente, pois no plasma a temperatura pode variar entre 

6000 e 10000 K, dependendo da região do plasma (Hill, 2005; Montaser et al., 

1998). 

Assim, depois da introdução da amostra no plasma, mantido a pressão 

atmosférica, uma parcela dos íons produzidos é admitida no espectrômetro de 

massa através de uma interface composta por dois cones, entre os quais há vácuo 

(≤ 0,1 kPa). Em seguida, o feixe de íons entra numa região de alto vácuo (0,001 
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Pa) e é direcionado através de lentes eletromagnéticas até o analisador de massa. 

Nas lentes as partículas neutras são eliminadas pelas bombas de vácuo. Os íons 

são então separados no analisador de massa de acordo com sua razão 

massa/carga. O analisador de massa mais comumente usado é do tipo 

quadrupolo (Giné-Rosias, 1999; Linge; Jarvis, 2009; Thomas, 2004). 

O analisador de massa quadrupolar é composto por dois pares de cilindros, 

paralelos e equidistantes, aos quais são aplicadas diferenças de potencial 

alternadas e contínuas, de modo que num dos pares o potencial elétrico 

combinado seja positivo e no outro negativo, com igual amplitude. Os íons 

positivos de massa m ao entrarem no quadrupolo são atraídos com força 

proporcional à sua carga e à intensidade do campo elétrico, adquirindo movimento 

acelerado para o cilindro de potencial negativo. Ao selecionar uma combinação de 

potenciais (alternado e contínuo) apropriados, apenas íons com razão 

massa/carga específica com o campo elétrico oscilante serão capazes de 

percorrer todo o quadrupolo e alcançar o detector (Linge; Jarvis, 2009; Cotta, 

2010). 

 

5.7.1.1 Interferências em ICP-MS 

 

As interferências em ICP-MS podem ser divididas em duas categorias: 

espectrais e não espectrais. 

A interferência não espectral ocorre quando o transporte da amostra, a 

eficiência de produção de íons no plasma, a extração ou a condução dos íons 
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para o analisador de massa causam variação no sinal. Isso é provocado pelo 

efeito da matriz da amostra. Sais dissolvidos nas amostras ou o alto teor de 

sólidos dissolvidos, provenientes da decomposição incompleta da matéria 

orgânica podem obstruir o orifício do cone afetando a amostragem dos íons. Esse 

problema pode ser corrigido através de técnicas de calibração, tais como 

padronização interna, adição de padrão e diluição isotópica. No caso da 

padronização interna, a correção só é possível se o padrão e o analito sofrerem os 

mesmos efeitos, isto é o padrão interno e o analito devem possuir massa e 

potencial de ionização próximos (Giné-Rosias, 1999; Thomas, 2004). A técnica de 

diluição isotópica, baseada na adição de uma quantidade conhecida de um dos 

isótopos do analito também pode ser utilizada para superar os problemas de 

interferência de matriz, já que o padrão adicionado tem as mesmas características 

do analito. 

Em ICP-MS com analisador de massa tipo quadrupolo as sobreposições 

dos sinais espectrais ocorrem quando as razões m/z dos íons diferem em menos 

de uma unidade de massa atômica (u.m.a.). 

As interferências espectrais compreendem as interferências isobáricas, 

poliatômicas e as de carga dupla. 

A interferência isobárica é aquela causada por sobreposição de sinais de 

isótopos de diferentes elementos com a mesma m/z nominal. Um exemplo dessa 

interferência é a sobreposição espectral dos nuclídeos 112Cd (24,1% de 

abundância) e 112Sn (1% abundância). No caso da m/z 112, se os dois elementos 

estiverem presentes na amostra nas mesmas concentrações, 4,1% do sinal 
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derivará do estanho e 95,9% derivará do cádmio. Este tipo de interferência pode 

ser contornado escolhendo outro isótopo, que seja livre de sobreposição isobárica, 

desde que haja outro isotópo disponível (Giné-Rosias, 1999; Linge; Jarvis, 2009; 

Nunes, 2009). 

Interferências de íons de carga dupla ocorrem com elementos de baixo 

potencial da segunda ionização. O elemento se ioniza duas vezes formando um 

íon de carga dupla (+2) e assim seu espectro aparecerá com metade da massa 

esperada, podendo gerar perda de sinal e interferência com outros elementos. 

Este problema pode ser controlado aumentando a vazão do gás carregador e/ou 

diminuindo a potência da rádio frequência (Giné-Rosias, 1999; Linge; Jarvis, 2009; 

Nunes, 2009).  

A interferência por íons poliatômicos ocorre quando espécies presentes no 

plasma (provenientes do argônio, atmosfera circundante, solvente ou da amostra) 

reagem entre si, formando um novo íon, de mesma razão massa/carga do íon em 

estudo. Como os íons poliatômicos são formados por combinações de elementos 

com massa igual ou inferior a 40 unidades de massa atômica (u.m.a.), as 

interferências são encontradas no espectro de massas abaixo de 84 u.m.a. 

Exemplos de interferências poliatômicas são: 40Ar23Na interferindo na 

determinação de 63Cu ou 40Ar35Cl+ interferindo sobre 75As. Uma alternativa para 

diminuir este tipo de interferência seria utilizar um ICP-MS de alta resolução ou 

então utilizar celas de colisão (CC) ou celas de reação dinâmica (DRC). O uso do 

DRC promove a reação íon-molécula entre o gás reativo e as espécies do feixe de 

íons. Os compostos poliatômicos sofrem transferência de íons e geram compostos 
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que não interferem na análise (Giné-Rosias, 1999). Na cela de colisão um gás 

inerte é utilizado e a eliminação das interferências se dá pela discriminação feita 

com base nas diferenças de energia cinética entre interferentes poliatômicos e 

íons dos analitos (Linge; Jarvis, 2009; Cotta, 2010). 

A redução de interferentes pode ser obtida pela combinação da diluição da 

amostra, uso de nebulizadores especiais, baixas taxas de aspiração da amostra, 

uso de equações matemáticas de correção e escolha apropriada do isotópo a ser 

monitorado (Thomas, 2004). 

 

 

5.7.2 Análise dos metais em sangue 

 

Determinação de chumbo, cádmio, mercúrio e níquel 

 

A determinação dos elementos foi realizada utilizando-se um espectrômetro 

de massa com plasma de argônio acoplado indutivamente, ICP-MS (Perkin Elmer, 

modelo Elan DRC II) equipado com auto-amostrador (Perkin Elmer, modelo AS-93 

plus). Todas as amostras de sangue foram analisadas no laboratório de 

contaminantes inorgânicos do Instituto Adolfo Lutz. Os parâmetros de operação do 

equipamento foram: potência de rádio frequência de 1400 W, vazão de argônio de 

15 L.min-1, nebulizador Meinhard com fluxo de nebulização de 0,98 L.min-1 e 

câmara ciclônica. Modo de varredura: peak hopping. Foram efetuadas três leituras 

por amostra, 16 varreduras com tempo de parada de 15 ms. Como padrão interno 
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foram utilizadas soluções multielementares de 74Ge, 187Re, 115In e 45Sc, na 

concentração de 5 ug.L-1. A calibração do equipamento foi feita pelo método de 

adição de padrão com soluções multielementares preparadas a partir de soluções 

padrão monoelementares (SpexCertiPrep e Certipur Merck). A preparação das 

soluções-padrão foram feitas em sala limpa ISO classe 7 com fluxo laminar ISO 

classe 5 e, as leituras das amostras foram realizadas em sala limpa ISO classe 7. 

Os isótopos medidos foram: 206Pb, 207Pb, 208Pb, 114Cd, 202Hg e 60Ni; para chumbo a 

concentração na curva de calibração variou entre 1 e 20 ug.L-1, para cádmio 

variou de 0,5 a 10 ug.L-1; para Hg a concentração variou entre 0,2 e 4 ug.L-1; para 

níquel a concentração na curva de calibração variou entre 2 e 40 ug.L-1. 

A metodologia utilizada foi validada. Os parâmetros de desempenho são 

descritos a seguir: os limites de quantificação obtidos para chumbo, cádmio, 

mercúrio e níquel foram 0,99; 0,11; 0,04 e 0,37 ug.L-1, respectivamente. Os 

coeficientes de variação (CV%) obtidos no mesmo dia variaram entre 1,4% e 

2,5%, dependendo do elemento e os coeficientes de variação entre dias variaram 

entre 2,8% e 5,4%, dependendo do elemento. A linearidade da faixa de trabalho 

foi verificada obtendo-se coeficiente de correlação de 0,99 para todos os isótopos. 

A exatidão do método foi verificada pela % recuperação de padrões adicionados 

pela impossibilidade de se ter materiais de referência certificados para os 

elementos estudados durante o processo de validação do método. As 

porcentagens de recuperação variaram entre 98,1% e 108,0%, dependendo do 

elemento. 
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5.8 Tratamento dos dados 

 

Os dados do questionário foram introduzidos em um banco de dados através 

do software EpiData pela empresa prestadora de serviços contratada para coleta 

de amostras biológicas. 

Resultados analíticos e dados dos questionários obtidos foram processados 

em banco de dados do Microsoft Excel e transportados para o programa 

estatístico SAS para a realização dos cálculos. 

Para descrever a população estudada foram consideradas as seguintes 

variáveis: gênero, faixa etária, área de moradia, escolaridade, etnia, hábito de 

fumar, hábitos de dieta (consumo de vísceras e miúdos, pescado, frutos do mar, 

carne, frango e bebida alcoólica) e, renda familiar. 

 

 

5.9 Análise Estatística 

 

5.9.1 Teste de normalidade 

 

 Antes de aplicar os métodos de inferência estatística os dados da amostra 

foram submetidos ao teste de normalidade para verificar se a distribuição 

assumiria uma forma simétrica ou não. Para isso foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 
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5.9.2 Análise univariada 

 

 Para verificar a relação entre as variáveis dependentes e as independentes 

inicialmente procedeu-se à análise univariada por meio do teste de Mann-Whitney 

(quando as variáveis envolviam a comparação de dois grupos) ou pelo teste de 

Kruskal-Wallis (no caso da comparação ser feita para três ou mais grupos de cada 

variável). 

A análise de regressão univariada envolveu as variáveis dependentes 

(concentrações de chumbo, cádmio, mercúrio e níquel no sangue) e as variáveis 

independentes (gênero, faixa etária, escolaridade, etnia, frequência de consumo 

de peixes, frutos do mar, vísceras e miúdos, carne e frango, frequência de 

consumo de bebida alcoólica (destilados, vinho e cerveja), área de moradia, renda 

familiar). 

 

5.9.3 Análise multivariada 

 

 Para a avaliação conjunta dos possíveis fatores associados com as 

variáveis “resposta” (concentração para chumbo, cádmio, mercúrio e níquel no 

sangue) foi ajustado modelo linear generalizado (MLG) e aplicado o teste de Wald 

para avaliar a significância estatística. A distribuição que produziu o melhor ajuste 

para o níquel foi pela normal, enquanto que para os demais elementos (chumbo, 

cádmio e mercúrio) o melhor ajuste foi pela gama. 
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Entraram nessa análise somente as variáveis independentes que 

apresentaram na análise univariada relação com as variáveis dependentes a um 

nível de significância menor ou igual a 20%, permanecendo nos modelos as 

variáveis estatisticamente significantes (p < 0,05). 

  

Modelos lineares generalizados 

  

Muitas vezes necessita-se estudar o comportamento de uma variável 

resposta em relação a uma ou mais variáveis independentes. As variáveis 

independentes, também chamadas de preditoras ou explicativas, são 

responsáveis por explicar a variabilidade da variável resposta ou dependente. 

Para esses casos, técnicas de modelagem são utilizadas, nas quais se incluem os 

modelos de regressão. 

 O modelo de regressão clássico foi desenvolvido considerando que a 

variável resposta tivesse uma distribuição normal. Muitas variáveis resposta, 

porém não seguem este tipo de distribuição. Neste caso é adequado utilizar os 

modelos lineares generalizados (MLG), que constituem uma extensão dos 

modelos de regressão linear clássico, admitindo-se uma distribuição não normal 

para a variável resposta ou que não tenham uma constância na variância 

(Montenegro, 2009). 

 Para formular um modelo linear generalizado é necessário escolher: 
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- uma distribuição de probabilidade para a variável resposta, que deve pertencer à 

família exponencial de distribuições (normal, binomial, Poisson, gama, gaussiana 

inversa, entre outras); 

- as variáveis preditoras, que podem ser quantitativas e/ou qualitativas; 

- uma função de ligação que irá relacionar as componentes aleatória (refere-se à 

variável resposta) e sistemática (combinação linear de variáveis preditoras) do 

modelo. 

 A modelagem do MLG é baseada no uso da máxima verossimilhança para 

a estimação dos parâmetros do modelo. 

 A escolha da distribuição no modelo depende usualmente da natureza dos 

dados (discreta, contínua) e de seu intervalo de variação (conjunto dos valores 

reais, reais positivos ou outro tipo de intervalo). Por exemplo, as distribuições 

gama e normal inversa são associadas a dados contínuos assimétricos e com 

intervalos de variação positivos. Já para dados que apresentam simetria com 

intervalo de variação sendo o conjunto dos valores reais, a distribuição normal 

deve ser escolhida. 

 

5.10 Estabelecimento de valores de referência para chumbo, cádmio, 

mercúrio e níquel em sangue 

O estabelecimento do valor de referência foi feito considerando o limite 

superior do intervalo de confiança a 95% do percentil 95 (P95) da distribuição dos 

valores obtidos para cada metal. 
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 Neste estudo foram adotadas as recomendações da IFCC para o 

estabelecimento de valores de referência. Essas recomendações baseiam-se nas 

seguintes etapas: definição dos analitos, do método analítico utilizado, coleta de 

dados, estatística aplicada, e estratificações realizadas. 

 

- definição dos analitos para os quais está se derivando os valores de 

referência: os elementos metálicos (chumbo, cádmio, mercúrio e níquel) foram 

selecionados pelo fato de serem poluentes ambientais de grande relevância 

toxicológica e que oferecem preocupação à saúde humana por causar efeitos 

adversos à saúde. 

 

- definição do método analítico utilizado: a espectrometria de massa com 

plasma de argônio acoplado indutivamente (ICP-MS) foi escolhida em virtude de 

ser uma técnica bastante sensível, que possibilita a quantificação de elementos 

em baixas concentrações, sendo por isso adequada ao estabelecimento de 

valores de referência em indivíduos expostos ambientalmente. 

 

- coleta de dados: informações sobre as características do grupo para o qual foi 

feita a derivação de valores de referência como o número de indivíduos envolvidos 

na derivação, idade e gênero, entre outras foram colhidas e são apresentadas no 

item 6.1. 
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- definição da estatística aplicada na derivação dos valores de referência: 

neste estudo foi utilizado o limite superior do intervalo de confiança a 95% para o 

percentil 95 da distribuição dos valores obtidos para os elementos metálicos. O 

uso do limite superior da distribuição dos valores pode ser mais apropriado para 

avaliação de situação com suspeita de exposição aumentada a um determinado 

poluente. 

 

- estratificação do grupo de amostra: neste estudo para a derivação de valores 

de referência foram levadas em consideração variáveis, que poderiam contribuir 

para o aumento ou diminuição nas concentrações dos metais em sangue. 



 

RESULTADOS 

 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 População estudada 

 

Inicialmente foram arroladas 578 crianças que preenchiam os critérios de 

elegibilidade, porém 39 crianças não concordaram em fornecer amostra de 

sangue para análise e uma amostra não foi analisada por estar coagulada. A 

amostra final ficou constituída por 538 crianças. Da mesma forma, para os adultos 

inicialmente foram arrolados 826 participantes e, destes, 37 participantes se 

recusaram a fornecer amostra para análise e 3 amostras não foram analisadas por 

estarem coaguladas, restando ao final 786 amostras válidas. 

Assim, a população de estudo foi composta por 1324 indivíduos de ambos 

os gêneros, sendo 786 adultos (14 a 70 anos) e 538 crianças (6 a 13 anos), 

amostradas das zonas centro, norte, sul, leste e oeste do município de São Paulo. 

 A amostra estratificada por faixa etária foi composta de 391 indivíduos com 

idades entre 6 a 11 anos (29,5%), 264 pessoas com idades entre 12 a 19 anos 

(20,0%) e 669 pessoas com idades superiores a 20 anos (50,5%). 
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As análises estatísticas foram realizadas na população final constituída por 

1324 amostras. No entanto, houve falta de informação com relação a alguns 

quesitos do questionário e por isso algumas tabelas apresentam uma quantidade 

de dados inferior ao total de amostras. 

As características gerais da população estudada segundo faixa etária, nível 

de escolaridade, renda familiar e ramo de atividade, por gênero são apresentadas 

na tabela 1. 

 

Tabela 1 – População estudada, segundo faixa etária, nível de escolaridade, renda 
familiar e ramo de atividade, por gênero 

  Gênero     

Variável Masculino Feminino Total 
  n % n % n % 

Faixa etária       

11 anos ou menos 207 34,9 184 25,2 391 29,5 

12 a 19 anos 123 20,7 141 19,3 264 19,9 

20 anos ou mais 263 44,4 406 55,5 669 50,5 

Escolaridade       

Analfabeto 3 0,7 4 0,7 7 0,7 

Fundamental 299 70,9 361 59,9 660 64,4 

Médio 87 20,6 189 31,3 276 26,9 

Superior 33 7,8 49 8,1 82 8,0 

Renda familiar       

Até 1 sm 54 10,0 80 12,1 134 11,1 

1 a 3 sm 333 61,4 400 60,4 733 60,9 

3 a 5 sm 80 14,8 105 15,9 185 15,4 

5 a 10 sm 53 9,8 59 8,9 112 9,3 

mais de 10 sm 22 4,1 18 2,7 40 3,3 

Ramo de atividade       

Indústria 33 7,9 36 7,3 69 7,6 

Comércio 36 8,6 62 12,6 98 10,8 

Serviços 349 83,5 395 80,1 744 81,7 

   sm: salário mínimo (1 salário = R$ 380,00) 
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A maioria da população estudada foi constituída por mulheres (em torno de 

55%), as quais possuíam nível de instrução mais alto em relação aos homens. 

Além disso, pode-se observar pela tabela 1 que a maior parte da população 

relatou trabalhar no setor de serviços. 

 

6.2 Resultados de chumbo, cádmio, mercúrio e níquel em sangue 

 

 Para as concentrações de cádmio e níquel que ficaram abaixo do limite de 

quantificação do método, o valor correspondente à metade desse limite foi 

adotado para proceder às análises estatísticas.  

 

Verificação da normalidade 

 

Antes de aplicar os métodos de inferência estatística os dados da amostra 

foram submetidos ao teste de normalidade para verificar se a distribuição 

assumiria uma distribuição Gaussiana ou não. Observou-se uma distribuição 

assimétrica para todos os elementos analisados (figura 2). Dessa forma foram 

feitas transformações dos dados utilizando-se logaritmos, raiz quadrada e raiz 

cúbica. Mesmo assim, a distribuição dos dados não se aproximou de uma 

gaussiana (gráficos não apresentados). Sendo assim, os dados para todos os 

elementos estudados foram tratados por meio de estatística não paramétrica 

para derivação de valores de referência. 
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Gráfico Normal Q-Q das concentrações  Gráfico Normal Q-Q das concentrações            
originais de níquel    originais de cádmio 

(a)                                                                     (b) 

  
 

Gráfico Normal Q-Q das concentrações              Gráfico Normal Q-Q das concentrações  
     originais de chumbo        originais de mercúrio 

  (c)                                                                             (d) 

   

  
 
Figura 2 – Gráfico dos quantis da distribuição normal versus concentrações de níquel (a), cádmio (b), chumbo 
(c) e mercúrio (d) no sangue da população estudada. 

 

Associação das concentrações de chumbo, cádmio, mercúrio e níquel em 

sangue com as variáveis independentes 

 

 Para identificar os possíveis fatores (área de moradia, consumo de vísceras 

e miúdos, peixe, frutos do mar, carne, frango, consumo de bebida alcoólica 

(destilados, vinho, cerveja), escolaridade, hábito de fumar, idade, ramo de 

atividade de trabalho, renda familiar, gênero e etnia), que apresentavam 
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associação com as concentrações dos metais em sangue procedeu-se 

inicialmente à análise univariada, por meio do teste de Mann-Whitney ou pelo 

teste de Kruskal-Wallis. Esses fatores foram estratificados segundo os grupos 

identificados no quadro 1. 

Os resultados dos testes estatísticos mostraram que as variáveis que 

apresentaram associação significativa (considerando p ≤ 0,20) para níquel em 

sangue foram: área de moradia, consumo de vísceras e miúdos, peixe, frutos do 

mar, carne e frango, idade e renda familiar. As variáveis que foram significativas 

para cádmio em sangue foram: área de moradia, consumo de frutos do mar, 

consumo de bebida alcoólica (destilados, vinho e cerveja), escolaridade, hábito de 

fumar, idade, ramo de atividade e gênero. Já para chumbo em sangue as variáveis 

que apresentaram associação significativa foram: área de moradia, consumo de 

vísceras e miúdos, consumo de bebida alcoólica (destilados, vinho e cerveja), 

escolaridade, hábito de fumar, idade, ramo de atividade e gênero. Para mercúrio 

em sangue, as variáveis que se mostraram significantes foram: área de moradia, 

consumo de vísceras e miúdos, peixe, frutos do mar, consumo de bebida alcoólica 

(destilados, vinho e cerveja), escolaridade, hábito de fumar, idade, ramo de 

atividade, renda familiar e gênero. Para melhor visualização dos resultados 

obtidos, no quadro 1 é apresentado um resumo com as variáveis que se 

mostraram associadas com as concentrações dos metais em sangue. 

 Pela análise univariada, área de moradia e idade foram os fatores que 

apresentaram associação significativa com as concentrações de todos os 

elementos metálicos estudados (níquel, chumbo, cádmio e mercúrio) em sangue. 
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A variável etnia foi estratificada em 5 grupos: branca, negra, amarela, 

morena e indígena, e não apresentou associação significativa com as 

concentrações de níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue. 

Quadro 1: Variáveis independentes que apresentaram associação significativa 
com as concentrações de níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue, na 
análise univariada (teste de Mann-Whitney ou teste de Kruskal-Wallis). 

Variáveis 
Elementos Grupos estratificados para as 

variáveis 
Ni Cd Pb Hg 

área de moradia * X X X X Norte, sul, leste, oeste e centro 

consumo de vísceras e 
miúdos * X  X X 

5 vezes ou mais por semana e, até 
3 vezes por mês 

consumo de peixe * X   X 
5 vezes ou mais por semana e, até 

3 vezes por mês 

consumo de frutos do mar * X X  X 
5 vezes ou mais por semana e, até 

3 vezes por mês 

consumo de carne ** X    

5 vezes ou mais por semana, 1 a 4 
vezes por semana e, até 3 vezes 

por mês 

consumo de frango ** X    
5 vezes ou mais por semana, 1 a 4 
vezes por semana e, até 3 vezes 

por mês 

consumo de destilados *  X X X 
pelo menos 1 vez por semana e, 

até 3 vezes por mês 

consumo de vinho *  X X X 
pelo menos 1 vez por semana e, 

até 3 vezes por mês 

consumo de cerveja *  X X X 
pelo menos 1 vez por semana e, 

até 3 vezes por mês 

escolaridade **  X X X 
analfabeto, fundamental, médio e 

superior 

gênero *  X X X feminino e masculino 

hábito de fumar **  X X X fumante, não fumante e ex-fumante 

idade ** X X X X 
6 a 11 anos, 12 a 19 anos e mais 

de 20 anos 

ramo de atividade *  X X X indústria, comércio e serviço 

renda familiar * X   X 
até 1 salário mínimo, de 1 a 3 
salários, de 3 a 5 salários, de 5 a 
10 salários, mais de 10 salários 

* Teste de Kruskal-Wallis ** Teste de Mann-Whitney 
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Após a identificação dos fatores que apresentavam associação com as 

concentrações dos metais em sangue na análise univariada, prosseguiu-se à 

análise multivariada para avaliação conjunta desses fatores com as concentrações 

dos metais estudados no sangue. Para esta análise foram incluídas todas as 

variáveis explicativas que apresentaram associação com os níveis de metais na 

análise univariada com probabilidade menor ou igual a 20% (p ≤ 0,20). 
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O modelo multivariado ajustado indicou que os melhores preditores da 

variação na concentração de níquel em sangue foram: faixa etária, consumo de 

vísceras e miúdos, consumo de peixe e frango.  

Na tabela 2 são apresentadas as estatísticas relativas ao ajuste do modelo 

linear generalizado para o níquel. Podemos observar um aumento 

estatisticamente significante de praticamente 1 ug/L na concentração de níquel em 

sangue, para aqueles que consomem mais vísceras e miúdos, e peixe. Também 

se observa um aumento significante de 0,23 ug/L na concentração de níquel em 

sangue para os que consumem frango de 1 a 4 vezes por semana. Os mais 

jovens apresentam concentração de níquel em sangue significativamente mais 

alta em relação aos adultos com idade superior a 20 anos. 

 

Tabela 2: Resultado do ajuste do modelo linear generalizado entre as variáveis 
explicativas e a concentração de níquel em sangue 

Fator Coeficiente 
Erro 

padrão 

IC (95%) Wald 
p 

Inferior Superior 

Vísceras e miúdos      
5 vezes ou 
mais/semana 0,99 0,07 0,84 1,13 <0,001 

Até 3 vezes/mês Ref.     

Peixe      
Pelo menos 1 
vez/semana 0,99 0,04 0,90 1,07 <0,001 

Até 3 vezes/mês Ref.     

Frango      
5 vezes ou 
mais/semana 0,14 0,07 0,00 0,29 0,057 

1 a 4 vezes/semana 0,23 0,07 0,09 0,37 0,001 

Até 3 vezes/mês Ref.     

Faixa etária      

11 anos ou menos 0,10 0,04 0,02 0,19 0,015 

12 a 19 anos 0,20 0,05 0,11 0,30 <0,001 

20 anos ou mais Ref.         
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Quanto ao cádmio os melhores preditores obtidos com o modelo 

multivariado ajustado foram: faixa etária, gênero, hábito de fumar e consumo de 

bebida alcoólica destilada (tabela 3). Pode-se observar pela tabela 3 que 

crianças menores de 11 anos apresentaram concentração de cádmio em 

sangue praticamente 0,1 ug/L menor que a concentração encontrada em 

adultos com mais de 20 anos, enquanto os indivíduos com idades entre 12 e 19 

anos apresentam concentração média de 0,04 ug/L superior aos indivíduos com 

mais de 20 anos. Os homens apresentam concentração de cádmio no sangue 

mais alta em relação às mulheres. Fumantes apresentam concentração de 

cádmio significativamente maior em comparação aos ex-fumantes. Pelo modelo 

multivariado, a concentração de cádmio no sangue é praticamente 0,1 ug/L 

menor para os indivíduos que consumem bebida destilada pelo menos uma vez 

por semana em relação aos que consomem destilados até três vezes por mês. 

 

Tabela 3: Resultado do ajuste do modelo linear generalizado entre as variáveis 
explicativas e a concentração de cádmio em sangue 

Fator Coeficiente 
Erro 

padrão 

IC (95%) Wald 
p 

Inferior Superior 

Faixa etária      

11 anos ou menos -0,073 0,006 -0,085 -0,062 <0,001 

12 a 19 anos 0,036 0,009 0,019 0,054 <0,001 

20 anos ou mais Ref.     

Gênero      

Masculino 0,025 0,004 0,017 0,033 <0,001 

Feminino Ref.     

Hábito de fumar      

Fumante 0,137 0,034 0,070 0,205 <0,001 

Não fumante -0,156 0,022 -0,200 -0,112 <0,001 

Ex-fumante Ref.     

Destilados      

Pelo menos 1 vez/semana -0,048 0,019 -0,085 -0,010 0,013 

Até 3 vezes/mês Ref.         
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Para o chumbo as variáveis que permaneceram no modelo multivariado 

ajustado foram: área de moradia, gênero, hábito de fumar e consumo de vísceras 

e miúdos (tabela 4). Com relação à área de moradia, o resultado do ajuste do 

modelo mostrou que na região centro a concentração média de chumbo em 

sangue é 2,3 ug/L superior à concentração de chumbo encontrada na região sul. 

Homens apresentaram concentração de chumbo em sangue 1,6 ug/L mais alta 

que a concentração encontrada em mulheres. Fumantes apresentaram 

concentração de chumbo em sangue 7 ug/L superior em relação aos ex-fumantes. 

Indivíduos que consomem vísceras e miúdos cinco vezes ou mais por semana 

apresentam concentração de chumbo em sangue 1,6 ug/L superior em 

comparação com aqueles que têm uma frequência de consumo de até três vezes 

por mês. 

 

Tabela 4: Resultado do ajuste do modelo linear generalizado entre as variáveis 
explicativas e a concentração de chumbo em sangue 

Fator Coeficiente 
Erro 

padrão 

IC (95%) Wald 
p 

Inferior Superior 

Área de moradia      

Norte 0,27 0,40 -0,51 1,06 0,495 

Centro 2,31 1,10 0,15 4,47 0,036 

Leste -0,50 0,33 -1,14 0,14 0,125 

Oeste 1,12 0,85 -0,54 2,78 0,186 

Sul Ref.     

Gênero      

Masculino 1,57 0,30 0,99 2,15 <0,001 

Feminino Ref.     

Hábito de fumar      

Fumante 7,30 0,89 5,55 9,05 <0,001 

Não fumante -0,90 0,60 -2,07 0,27 0,131 

Ex-fumante Ref.     

Vísceras e miúdos      

5 vezes ou mais/semana 1,55 0,59 0,39 2,72 0,009 

Até 3 vezes/mês Ref.         
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Na tabela 5 são apresentadas as estatísticas relativas ao modelo 

multivariado ajustado para o mercúrio. Os resultados do ajuste mostram que os 

fatores que apresentaram associação significativa com a concentração de 

mercúrio em sangue foram: faixa etária, consumo de vísceras e miúdos e 

consumo de peixe. Podemos observar que os mais jovens apresentam 

concentração de mercúrio no sangue significativamente menor que os adultos com 

idade superior a 20 anos. Aqueles que têm uma frequência de consumo maior de 

vísceras e miúdos e, peixes apresentam uma concentração de mercúrio 

significativamente mais alta com relação àqueles que consomem esses produtos 

(vísceras e miúdos e peixes) com frequência de até três vezes por mês. 

 

Tabela 5: Resultado do ajuste do modelo linear generalizado entre as variáveis 
explicativas e a concentração de mercúrio em sangue 

Fator Coeficiente 
Erro 

padrão 

IC (95%) Wald 
p 

Inferior Superior 

Faixa etária      

11 anos ou menos -0,515 0,044 -0,601 -0,430 <0,001 

12 a 19 anos -0,330 0,050 -0,428 -0,232 <0,001 

20 anos ou mais Ref.     

Vísceras e miúdos      

5 vezes ou mais/semana 0,153 0,074 0,008 0,299 0,039 

Até 3 vezes/mês Ref.     

Peixe      
Pelo menos 1 
vez/semana 0,391 0,053 0,287 0,495 <0,001 

Até 3 vezes/mês Ref.         

 
 

Nas figuras 3 a 6 são apresentados os resíduos obtidos para os modelos 

propostos para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio, respectivamente. O gráfico de 

resíduos deviance padronizado sem nenhuma tendência é um indicativo de que o 

modelo proposto para os dados é satisfatório. Portanto, podemos observar pelos 
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gráficos de resíduos que o ajuste do modelo foi adequado para todos os 

elementos metálicos estudados. 
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Figura 3: Resíduos deviance padronizado gerado para verificar o ajuste do modelo 
multivariado para níquel em sangue. 
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Figura 4: Resíduos deviance padronizado gerado para verificar o ajuste do modelo 
multivariado para cádmio em sangue. 
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Figura 5: Resíduos deviance padronizado gerado para verificar o ajuste do modelo 
multivariado para chumbo em sangue. 
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Figura 6: Resíduos deviance padronizado gerado para verificar o ajuste do modelo 
multivariado para mercúrio em sangue. 
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Foi realizado o teste de correlação de Spearman para verificar a correlação 

entre os níveis de níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue e a idade. Os 

seguintes resultados foram obtidos: a idade apresentou uma correlação negativa 

quase nula com a concentração de níquel, porém não significativa (r = - 0,039, p = 

0,155); no entanto, a idade apresentou uma correlação positiva significativa com 

os demais elementos: cádmio (r = 0,550, p < 0,001),  chumbo (r = 0,273, p < 

0,001) e mercúrio (r = 0,505, p < 0,001). Na análise multivariada a variável idade 

não apresentou associação com a concentração de chumbo no sangue. No 

entanto, muitos estudos apontam haver uma associação com essa variável. Pelo 

teste de Spearman verificamos que no caso do chumbo existe uma fraca 

correlação entre idade e os níveis desse metal no sangue, enquanto para cádmio 

e mercúrio a associação foi bem mais forte. 

 Para verificar a correlação entre os metais estudados também foi aplicado o 

teste de correlação de Spearman. Obtiveram-se as seguintes correlações entre os 

elementos metálicos estudados: chumbo apresentou correlação positiva com o 

cádmio (r = 0,377, p < 0,001); mercúrio apresentou correlação positiva com todos 

os elementos: níquel (r = 0,204, p < 0,001), cádmio (r = 0,277, p < 0,001) e 

chumbo (r = 0,187, p < 0,001) (Tabela 6). Pode-se observar que a correlação entre 

chumbo e cádmio é relativamente forte, enquanto que a correlação entre mercúrio 

e níquel, mercúrio e cádmio e mercúrio e chumbo são um pouco mais fracas, 

porém todas estatisticamente significantes. 
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Tabela 6: Resultado do teste de correlação de Spearman para níquel, cádmio, 
chumbo e mercúrio em sangue. 

 

Teste de Correlação de Spearman   

Correlação Ni Cd Pb 

Cd 

r 0,002   

p 0,941   

N 1324   

Pb 

r -0,021 0,377  

p 0,445 <0,001  

N 1324 1324  

Hg 

r 0,204 0,277 0,187 

p <0,001 <0,001 <0,001 

N 1324 1324 1324 

 

 

6.3 Valores de referência para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue 

 

 Para o estabelecimento de valores de referência optou-se por considerar o 

limite superior do intervalo de confiança a 95% para o percentil 95 da distribuição 

dos dados obtidos para cada metal. 

 Valores de referência foram derivados para gênero, faixa etária, hábito de 

fumar, consumo de peixe e, também para gênero e faixa etária simultaneamente. 

A derivação dos valores de referência foi feita levando-se em consideração 

variáveis que poderiam contribuir para o aumento ou diminuição nas 

concentrações de metais em sangue. Além disso, muitos estudos estabeleceram 

seus valores de referência segundo essas mesmas variáveis; a expressão dos 

valores de referência sob uma mesma forma possibilita a adequada comparação 

entre valores de referência estabelecidos em diferentes estudos. 
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Nas tabelas 7 a 10 são apresentados os valores de referência derivados 

para os metais em sangue estratificados por gênero, faixa etária, hábito de fumar, 

consumo de peixe, e por gênero e faixa etária concomitantemente. São 

apresentados também os percentis 5, 10, 50, 90, 95, média aritmética e 

geométrica e intervalo de confiança a 95% para o percentil 95. 

Para variáveis como consumo de vísceras e miúdos, frutos do mar, frango e 

carne, consumo de bebida alcoólica (destilados, vinho e cerveja) não foram 

propostos valores de referência, porém são apresentadas tabelas com resultados 

de percentis (5, 10, 50, 90 e 95), média aritmética e geométrica para níquel, 

cádmio, chumbo e mercúrio em sangue (tabelas 11 a 17). 

Nas tabelas 24 a 31 são apresentados valores de referência e 

concentrações para chumbo, cádmio, mercúrio e níquel em sangue, obtidos de 

estudos de biomonitorizações realizados em diferentes países, para comparação 

com os valores de referência estabelecidos neste estudo para adultos e crianças. 
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Na tabela 7 são apresentados concentrações e valores de referência 

propostos para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue, estratificados 

segundo o gênero. No caso do níquel, os valores de referência derivados para 

homens e mulheres foram praticamente iguais; no entanto, para cádmio e chumbo 

em sangue os valores de referência estabelecidos neste estudo foram maiores 

para homens; no caso do mercúrio o valor de referência proposto para as 

mulheres foi superior ao valor derivado para os homens. 

 

 

Tabela 7 – Percentis, médias e valores de referência para níquel, cádmio, chumbo e 
mercúrio em sangue total, derivados segundo o gênero (em µg/L) 

 

Elemento Gênero N P5 P10 P50 P90 P95 IC 95% para 
o P95 

VR MA MG 

Níquel Masc. 593 0,6 0,9 1,9 3,0 3,3 3,2-3,4 3,4 1,9 1,7 

 Fem. 731 0,6 0,9 1,9 3,0 3,4 3,3-3,5 3,5 1,9 1,7 

Cádmio Masc. 593 0,06 0,06 0,17 0,41 0,50 0,46-0,57 0,57 0,20 0,15 

 Fem. 731 0,06 0,06 0,13 0,37 0,47 0,44-0,51 0,51 0,17 0,13 

Chumbo Masc. 593 13,1 15,2 19,0 26,7 30,5 28,9-32,8 32,8 19,8 19,1 

 Fem. 731 11,4 13,2 18,2 21,6 24,5 23,2-27,8 27,8 18,1 17,6 

Mercúrio Masc. 593 0,2 0,3 0,8 1,7 2,1 2,0-2,3 2,3 0,9 0,8 

 Fem. 731 0,3 0,4 0,9 1,8 2,3 2,1-2,5 2,5 1,0 0,8 

VR = valor de referência = limite superior do intervalo de confiança a 95% para o P95 P: percentil 
IC 95%: intervalo de confiança a 95% MA: média aritmética MG: média geométrica 
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Na tabela 8 são apresentados concentrações e valores de referência 

propostos para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue, estratificados 

segundo a faixa etária. Podemos verificar que para o níquel o valor de referência 

proposto para os indivíduos com idades acima de 20 anos é ligeiramente inferior 

aos valores derivados para os indivíduos das demais faixas etárias. No caso do 

cádmio, o valor de referência proposto para crianças abaixo de 11 anos é inferior 

aos valores derivados para os mais velhos. Para chumbo e mercúrio, o valor de 

referência aumenta com a idade; o valor de referência derivado para os indivíduos 

acima de 20 anos foi superior ao valor derivado para as demais faixas etárias. No 

caso do mercúrio, o valor de referência derivado para crianças correspondeu à 

metade do valor derivado para adultos acima de 20 anos. 

 

 

Tabela 8 – Percentis, médias e valores de referência para níquel, cádmio, chumbo e 
mercúrio em sangue total, derivados segundo a faixa etária (em µg/L) 

Elemento Faixa etária N P5 P10 P50 P90 P95 IC 95% para 
o P95 

VR MA MG 

Níquel Até 11 anos 393 0,7 0,9 1,9 3,0 3,3 3,2 - 3,5 3,5 2,0 1,8 

 12 a 19 anos 264 0,9 1,0 2,0 2,9 3,2 3,0 - 3,5 3,5 2,0 1,8 

 + 20 anos 666 0,5 0,7 1,9 3,1 3,4 3,3 – 3,4 3,4 1,9 1,7 

Cádmio Até 11 anos 393 0,06 0,06 0,06 0,11 0,18 0,13 - 0,22 0,22 0,08 0,07 

 12 a 19 anos 264 0,06 0,06 0,19 0,40 0,48 0,45 - 0,62 0,62 0,21 0,17 

 + 20 anos 666 0,06 0,06 0,21 0,45 0,55 0,50 – 0,58 0,58 0,24 0,19 

Chumbo Até 11 anos 393 11,2 13,1 16,8 23,1 26,7 25,0 – 28,9 28,9 17,7 17,1 

 12 a 19 anos 264 11,5 13,9 18,0 22,9 26,6 24,5 – 30,5 30,5 18,2 17,7 

 + 20 anos 666 12,8 14,4 19,4 24,0 30,4 27,8 – 33,0 33,0 19,8 19,2 

Mercúrio Até 11 anos 393 0,20 0,22 0,53 1,2 1,4 1,3 – 1,5 1,5 0,63 0,53 

 12 a 19 anos 264 0,28 0,34 0,74 1,3 1,5 1,4 – 1,7 1,7 0,79 0,69 

 + 20 anos 666 0,41 0,56 1,12 2,2 2,7 2,5 – 3,0 3,0 1,26 1,10 

VR = valor de referência = limite superior do intervalo de confiança a 95% para o P95 P: percentil 
IC 95%: intervalo de confiança a 95%   MA: média aritmética MG: média geométrica 
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Neste estudo valores de referência também foram derivados segundo o 

hábito de fumar (tabela 9). Essa variável foi categorizada em três grupos (fumante, 

não fumante e ex-fumante). 

Pela tabela 9 pode-se verificar que valores de referência estabelecidos para 

cádmio e chumbo em sangue de fumantes foram os mais altos, seguido pelos 

valores derivados para o grupo de ex-fumantes e por último, pelos dos não 

fumantes. No caso do níquel e mercúrio, o valor de referência estabelecido para o 

grupo de ex-fumantes foi maior em relação aos demais grupos (fumantes e não 

fumantes). 

 

Tabela 9 - Percentis, médias e valores de referência para níquel, cádmio, chumbo e 
mercúrio em sangue total, derivados segundo o hábito de fumar (em µg/L) 

Elemento Hábito de 
fumar 

N P5 P10 P50 P90 P95 IC 95% para 
o P95 

VR MA MG 

Níquel Fumante 161 0,49 0,87 1,8 2,9 3,4 3,0 - 3,7 3,7 1,9 1,7 

 Não Fumante 1023 0,61 0,85 1,9 2,9 3,3 3,2 - 3,4 3,4 1,9 1,7 

 Ex-Fumante 137 0,80 0,91 3,1 3,1 3,4 3,3 – 4,0 4,0 2,0 1,8 

Cádmio Fumante 161 0,24 0,27 0,44 0,62 0,68 0,64 - 0,79 0,8 0,5 0,42 

 Não Fumante 1023 0,06 0,06 0,06 0,25 0,32 0,28 - 0,35 0,4 0,1 0,11 

 Ex-Fumante 137 0,15 0,19 0,27 0,38 0,45 0,39 – 0,52 0,5 0,3 0,27 

Chumbo Fumante 161 20,7 20,8 22,7 36,9 44,2 37,6 – 49,7 49,7 26,6 25,6 

 Não Fumante 1023 16,8 13,4 17,7 20,6 23,3 22,4 – 24,8 24,8 17,7 17,3 

 Ex-Fumante 137 20,2 14,4 19,2 20,6 20,8 20,6 – 26,6 26,6 18,6 18,3 

Mercúrio Fumante 161 0,40 0,54 1,1 2,1 2,6 2,1 – 3,2 3,2 1,2 1,1 

 Não Fumante 1023 0,21 0,32 0,8 1,6 2,0 1,8 – 2,2 2,2 0,9 0,7 

 Ex-Fumante 137 0,41 0,56 1,2 2,2 2,6 2,2 – 3,6 3,6 1,3 1,1 

VR = valor de referência = limite superior do intervalo de confiança a 95% para o P95  P: percentil              
IC 95%: intervalo de confiança a 95%  MA: média aritmética        MG: média geométrica 
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Fatores como a dieta alimentar pode influenciar as concentrações de metais 

no sangue. Neste estudo valores de referência para metais em sangue também 

foram estabelecidos segundo o consumo de peixes. 

Na tabela 10 são apresentadas as concentrações e valores de referência 

para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue estratificados segundo o 

consumo de peixes. Essa variável foi categorizada em dois grupos conforme a 

frequência de consumo: “pelo menos uma vez por semana” e “até três vezes por 

mês”. 

 Pode-se observar que os valores de referência propostos para níquel, 

cádmio, chumbo e mercúrio em sangue foram maiores para o grupo com maior 

frequência de consumo de peixes. 

 

 

Tabela 10 – Percentis, médias e valores de referência para níquel, cádmio, chumbo e 
mercúrio em sangue total, derivados segundo o consumo de peixes (em µg/L) 

Elemento Frequência 
 (consumo de 

peixe) 

N P5 P10 P50 P90 P95 IC 95% para 
o P95 

VR MA MG 

Níquel Pelo menos 
1x/sem 

305 1,7 1,9 2,7 3,5 3,8 3,6 – 4,0 4,0 2,7 2,7 

 Até 3x/mês 1018 0,5 0,7 1,7 2,6 2,9 2,8 – 2,9 2,9 1,7 1,5 

Cádmio Pelo menos 
1x/sem 

305 0,06 0,06 0,13 0,45 0,50 0,45 - 0,66 0,66 0,19 0,14 

 Até 3x/mês 1018 0,06 0,06 0,15 0,39 0,49 0,45 - 0,52 0,52 0,19 0,14 

Chumbo Pelo menos 
1x/sem 

305 14,4 15,3 19,2 28,3 30,6 28,3 – 44,2 44,2 20,1 18,4 

 Até 3x/mês 1018 11,7 13,8 18,5 23,0 27,8 26,4 – 29,9 29,9 18,8 18,2 

Mercúrio Pelo menos 
1x/sem 

305 0,5 0,5 1,1 2,5 3,1 2,5 – 3,4 3,4 1,3 1,3 

 Até 3x/mês 1018 0,2 0,3 0,9 1,7 2,1 2,0 - 2,3 2,3 1,0 0,7 

VR = valor de referência = limite superior do intervalo de confiança a 95% para o P95 P: percentil           
IC 95%: intervalo de confiança a 95%  MA: média aritmética       MG: média geométrica 
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Na tabela 11 são apresentadas as concentrações obtidas para níquel, 

cádmio, chumbo e mercúrio em sangue segundo a frequência de consumo de 

vísceras e miúdos. Os grupos foram divididos entre os indivíduos que consumiam 

vísceras pelo menos uma vez por semana e aqueles que os consumiam até três 

vezes por mês. 

Com exceção do mercúrio, as concentrações medianas (P50) obtidas para 

os demais metais foram mais altas para o grupo cuja frequência de consumo de 

vísceras e miúdos era de pelo menos uma vez por semana. 

 

Tabela 11 – Percentis e médias obtidas para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em 
sangue total da população do município de São Paulo, de acordo com o consumo de 
vísceras e miúdos (em µg/L) 

Elemento Frequência 
(consumo de 

vísceras/miúdos) 

N P5 P10 P50 P90 P95 MA MG 

Níquel Pelo menos 
1x/sem 

86 1,9 2,1 3,2 3,8 4,0 3,1 3,0 

 Até 3x/mês 1236 0,6 0,8 1,9 2,9 3,1 1,9 1,7 

Cádmio Pelo menos 
1x/sem 

86 0,06 0,06 0,17 0,41 0,50 0,20 0,13 

 Até 3x/mês 1236 0,06 0,06 0,13 0,37 0,47 0,17 0,14 

Chumbo Pelo menos 
1x/sem 

86 13,1 15,2 19,0 26,7 30,5 19,8 19,5 

 Até 3x/mês 1236 11,4 13,2 18,2 21,6 24,5 18,1 18,2 

Mercúrio Pelo menos 
1x/sem 

86 0,3 0,4 0,9 1,8 2,3 1,0 1,1 

 Até 3x/mês 1236 0,2 0,3 0,8 1,7 2,1 0,9 0,8 

      P: percentil MA: média aritmética MG: média geométrica 
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Na tabela 12 são apresentadas as concentrações obtidas para níquel, 

cádmio, chumbo e mercúrio em sangue segundo a frequência de consumo de 

frutos do mar. A variável foi categorizada em dois grupos, conforme a frequência 

de consumo: “pelo menos uma vez por semana” e “até três vezes por mês”. 

 Para todos os elementos metálicos estudados em sangue as medianas 

mais altas foram obtidas para o grupo com a maior frequência de consumo de 

frutos do mar. 

 

Tabela 12 – Percentis e médias obtidas para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em 
sangue total da população do município de São Paulo, de acordo com o consumo de 
frutos do mar (em µg/L) 

Elemento Frequência 

 (consumo de 
frutos do mar) 

N P5 P10 P50 P90 P95 MA MG 

Níquel Pelo menos 
1x/sem 

51 1,4 1,7 2,7 3,5 3,8 2,7 2,5 

 Até 3x/mês 1267 0,6 0,9 1,9 2,9 3,3 1,9 1,7 

Cádmio Pelo menos 
1x/sem 

51 0,06 0,06 0,21 0,45 0,55 0,23 0,17 

 Até 3x/mês 1267 0,06 0,06 0,15 0,39 0,49 0,18 0,14 

Chumbo Pelo menos 
1x/sem 

51 11,4 13,3 19,4 25,0 30,3 19,5 18,8 

 Até 3x/mês 1267 11,7 13,8 18,5 23,2 28,3 18,8 18,2 

Mercúrio Pelo menos 
1x/sem 

51 0,4 0,7 1,7 2,8 3,8 1,7 1,5 

 Até 3x/mês 1267 0,2 0,3 0,8 1,7 2,1 1,0 0,8 

                   P: percentil  MA: média aritmética  MG: média geométrica 
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Na tabela 13 são apresentadas as concentrações obtidas para níquel, 

cádmio, chumbo e mercúrio em sangue, estratificadas pela frequência de 

consumo de carne. Essa variável foi categorizada em três grupos: consumo de 

pelo menos cinco vezes por semana, consumo de uma a quatro vezes por 

semana e consumo de até três vezes por mês. 

Para mercúrio em sangue as medianas obtidas não variaram entre os 

grupos com diferentes frequências de consumo de carne. Para os demais 

elementos metálicos as medianas foram mais altas para o grupo com a maior 

frequência de consumo de carne. 

Tabela 13 – Percentis e médias obtidas para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em 
sangue total da população do município de São Paulo, de acordo com consumo de carne 
(em µg/L) 

Elemento Frequência 

 (consumo de 
carne) 

N P5 P10 P50 P90 P95 MA MG 

Níquel Min 5x/sem 558 0,6 0,9 1,9 3,0 3,3 1,9 1,7 

 1 a 4x/sem 659 0,6 0,9 2,0 3,0 3,3 2,0 1,8 

 Até 3x/mês 107 0,5 0,6 1,5 3,0 3,3 1,7 1,5 

Cádmio Min 5x/sem 558 0,06 0,06 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 

 1 a 4x/sem 659 0,06 0,06 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 

 Até 3x/mês 107 0,06 0,06 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 

Chumbo Min 5x/sem 558 11,4 13,2 18,6 24,3 28,3 18,8 18,1 

 1 a 4x/sem 659 12,6 14,4 18,6 23,0 28,9 19,0 18,5 

 Até 3x/mês 107 11,4 13,5 17,8 22,7 25,3 18,2 17,7 

Mercúrio Min 5x/sem 558 0,2 0,3 0,9 1,7 2,2 1,0 0,8 

 1 a 4x/sem 659 0,3 0,4 0,9 1,7 2,1 1,0 0,8 

 Até 3x/mês 107 0,2 0,2 0,9 2,2 2,5 1,1 0,8 

          P: percentil        MA: média aritmética MG: média geométrica 
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Na tabela 14 são apresentadas as concentrações obtidas para níquel, 

cádmio, chumbo e mercúrio em sangue segundo a frequência de consumo de 

frango. Essa variável foi categorizada em três grupos: consumo de pelo menos 

cinco vezes por semana, consumo de uma a quatro vezes por semana e consumo 

de até três vezes por mês. 

 Para níquel e cádmio as medianas obtidas foram maiores para o grupo com 

a frequência maior de consumo de frango; enquanto que para chumbo e mercúrio 

as medianas mais altas foram obtidas para o grupo que consumia frango até três 

vezes por mês. 

 

Tabela 14 – Percentis e médias obtidas para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio 
em sangue total da população do município de São Paulo, de acordo com 
consumo de frango (em µg/L) 

Elemento Frequência 

 (consumo de 
frango) 

N P5 P10 P50 P90 P95 MA MG 

Níquel Min 5x/sem 473 0,6 0,9 1,9 3,1 3,4 1,9 1,7 

 1 a 4x/sem 754 0,6 0,9 2,0 3,0 3,3 2,0 1,8 

 Até 3x/mês 97 0,5 0,6 1,4 2,7 2,9 1,6 1,4 

Cádmio Min 5x/sem 473 0,06 0,06 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 

 1 a 4x/sem 754 0,06 0,06 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 

 Até 3x/mês 97 0,06 0,06 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 

Chumbo Min 5x/sem 473 11,4 13,4 18,4 24,2 27,8 18,7 18,1 

 1 a 4x/sem 754 12,0 14,1 18,6 23,3 29,0 19,0 18,4 

 Até 3x/mês 97 12,7 13,3 18,6 21,1 25,7 18,1 17,7 

Mercúrio Min 5x/sem 473 0,2 0,3 0,8 1,8 2,3 1,0 0,8 

 1 a 4x/sem 754 0,3 0,4 0,9 1,7 2,1 1,0 0,8 

 Até 3x/mês 97 0,2 0,3 1,0 1,9 2,5 1,1 0,8 

         P: percentil       MA: média aritmética  MG: média geométrica 

 



Resultados 117 

 

Na tabela 15 são apresentadas as concentrações para níquel, cádmio, 

chumbo e mercúrio em sangue segundo a frequência de consumo de bebida 

alcoólica destilada. A variável foi categorizada em dois grupos: consumo de pelo 

menos uma vez por semana e consumo de até três vezes por mês. 

 Para níquel, chumbo e mercúrio em sangue as medianas obtidas foram 

maiores para o grupo com a maior frequência de consumo de bebida alcoólica 

destilada. No entanto, para cádmio a mediana mais alta foi obtida para o grupo 

que consumia bebida destilada até três vezes por mês. 

 

 

Tabela 15 – Percentis e médias para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio em sangue total 
da população do município de São Paulo, de acordo com o consumo de bebida alcoólica 
destilada (em µg/L) 

Elemento Frequência 

(consumo de 
destilados) 

N P5 P10 P50 P90 P95 MA MG 

Níquel Pelo menos 
1x/sem 

39 0,6 0,9 1,9 3,0 3,3 1,9 1,5 

 Até 3x/mês 1285 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,3 1,7 

Cádmio Pelo menos 
1x/sem 

39 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 

 Até 3x/mês 1285 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 

Chumbo Pelo menos 
1x/sem 

39 15,1 17,4 20,9 32,3 33,5 23,0 22,3 

 Até 3x/mês 1285 11,7 13,8 18,4 22,9 27,8 18,7 18,1 

Mercúrio Pelo menos 
1x/sem 

39 0,4 0,4 1,2 2,1 2,6 1,3 1,1 

 Até 3x/mês 1285 0,2 0,3 0,9 1,7 2,2 1,0 0,8 

          P: percentil       MA: média aritmética  MG: média geométrica 
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Na tabela 16 são apresentadas as concentrações obtidas para níquel, 

cádmio, chumbo e mercúrio em sangue de acordo com a frequência de consumo 

de vinho. Essa variável foi categorizada em dois grupos: consumo de pelo menos 

uma vez por semana e consumo de até três vezes por mês. 

 Para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio as medianas mais altas foram 

obtidas para o grupo com a frequência maior de consumo de vinho. 

 

Tabela 16 – Percentis e médias obtidas para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio 
em sangue total da população do município de São Paulo, de acordo com o 
consumo de vinho (em µg/L) 

Elemento Frequência 

 (consumo de 
vinho) 

N P5 P10 P50 P90 P95 MA MG 

Níquel Pelo menos 
1x/sem 

43 0,5 0,7 2,2 3,2 3,3 2,0 1,8 

 Até 3x/mês 1281 0,6 0,9 1,9 3,0 3,3 1,9 1,7 

Cádmio Pelo menos 
1x/sem 

43 0,06 0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 0,2 

 Até 3x/mês 1281 0,06 0,06 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 

Chumbo Pelo menos 
1x/sem 

43 15,1 16,9 19,2 28,3 33,2 21,1 20,4 

 Até 3x/mês 1281 11,7 13,8 18,5 23,1 27,8 18,8 18,2 

Mercúrio Pelo menos 
1x/sem 

43 0,6 0,8 1,2 2,0 2,3 1,3 1,2 

 Até 3x/mês 1281 0,2 0,3 0,8 1,7 2,2 1,0 0,8 

           P: percentil  MA: média aritmética  MG: média geométrica 
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A tabela 17 apresenta as concentrações obtidas para níquel, cádmio, 

chumbo e mercúrio em sangue segundo o consumo de cerveja. A variável foi 

categorizada em dois grupos: consumo de pelo menos uma vez por semana e 

consumo de até três vezes por mês. 

 Com exceção do níquel as medianas mais altas foram obtidas para o grupo 

com a maior frequência de consumo de cerveja. 

 

Tabela 17 – Percentis e médias obtidas para níquel, cádmio, chumbo e mercúrio 
em sangue total da população do município de São Paulo, de acordo com o 
consumo de cerveja (em µg/L) 

Elemento Frequência 

 (consumo de 
cerveja) 

N P5 P10 P50 P90 P95 MA MG 

Níquel Pelo menos 
1x/sem 

166 0,6 0,8 1,9 3,2 3,3 2,0 1,8 

 Até 3x/mês 1158 0,6 0,9 1,9 3,0 3,3 1,9 1,7 

Cádmio Pelo menos 
1x/sem 

166 0,06 0,1 0,3 0,5 0,6 0,3 0,3 

 Até 3x/mês 1158 0,06 0,06 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 

Chumbo Pelo menos 
1x/sem 

166 14,7 16,2 20,3 28,4 32,8 21,4 20,7 

 Até 3x/mês 1158 11,5 13,6 18,2 22,6 27,3 18,5 17,9 

Mercúrio Pelo menos 
1x/sem 

166 0,4 0,6 1,2 2,2 2,7 1,4 1,2 

 Até 3x/mês 1158 0,2 0,3 0,8 1,6 2,1 0,9 0,8 

         P: percentil        MA: média aritmética MG: média geométrica 
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A tabela 18 foi elaborada com a finalidade de facilitar a comparação dos 

valores de referência estabelecidos neste estudo com outros, uma vez que na 

literatura consultada alguns estudos relataram valores de referência por gênero e 

faixa etária concomitantemente. 

Tabela 18 – Percentis, médias e valores de referência para níquel, cádmio, 
chumbo e mercúrio em sangue, derivados segundo gênero e faixa etária (em µg/L) 

Elemento Gêne
ro 

Faixa etária N P5 P10 P50 P90 P95 IC 95% para 
o P95 

VR MG 

Níquel 

Masc 

Até 11 anos 209 0,72 0,94 1,9 3,0 3,3 3,1 – 3,6 3,6 1,7 

12 a 19 anos 123 0,90 1,00 2,1 2,9 3,2 2,9 – 3,6 3,6 2,0 

+ 20 anos 260 0,46 0,62 1,8 3,1 3,3 3,2 – 3,6 3,6 1,6 

Fem 

Até 11 anos 184 0,70 0,94 2,0 3,0 3,3 3,2 – 3,6 3,6 1,8 

12 a 19 anos 141 0,76 0,98 1,9 2,9 3,3 2,9 – 3,5 3,5 1,7 

+ 20 anos 406 0,53 0,80 1,9 3,1 3,3 3,3 – 3,5 3,5 1,7 

Cádmio 

Masc 

Até 11 anos 209 0,06 0,06 0,06 0,1 0,2 0,2 – 0,4 0,4 0,07 

12 a 19 anos 123 0,06 0,1 0,3 0,5 0,6 0,5 – 0,7 0,7 0,3 

+ 20 anos 260 0,06 0,06 0,2 0,5 0,6 0,5 – 0,6 0,6 0,2 

Fem 

Até 11 anos 184 0,06 0,06 0,06 0,1 0,1 0,1 – 0,2 0,2 0,07 

12 a 19 anos 141 0,06 0,06 0,1 0,3 0,4 0,3 – 0,5 0,5 0,1 

+ 20 anos 406 0,06 0,06 0,2 0,5 0,5 0,5 – 0,6 0,6 0,2 

Chumbo 

Masc 

Até 11 anos 209 11,6 13,3 17,0 25,4 29,4 25,8 – 32,6 32,6 17,9 

12 a 19 anos 123 13,9 14,8 18,5 26,4 29,4 26,6 – 32,0 32,0 18,7 

+ 20 anos 260 15,1 16,6 19,8 27,5 33,1 29,5 – 42,3 42,3 20,4 

Fem 

Até 11 anos 184 10,1 12,0 16,5 21,7 23,2 21,8 – 26,5 26,2 16,3 

12 a 19 anos 141 11,4 11,9 17,4 20,0 22,9 20,3 – 24,5 24,5 16,8 

+ 20 anos 406 12,1 13,5 19,2 22,1 27,8 24,1 – 31,1 31,1 18,4 

Mercúrio 

Masc 

Até 11 anos 209 0,2 0,2 0,5 1,0 1,2 1,1 – 1,5 1,5 0,5 

12 a 19 anos 123 0,3 0,4 0,8 1,3 1,6 1,4 – 1,9 1,9 0,7 

+ 20 anos 260 0,4 0,6 1,1 2,1 2,6 2,3 – 3,1 3,1 1,1 

Fem 

Até 11 anos 184 0,2 0,3 0,5 1,3 1,4 1,3 – 1,6 1,6 0,6 

12 a 19 anos 141 0,3 0,3 0,7 1,3 1,4 1,3 – 1,6 1,6 0,7 

+ 20 anos 406 0,4 0,6 1,1 2,2 2,7 2,4 – 3,2 3,2 1,1 

VR = valor de referência = limite superior do intervalo de confiança a 95% para o P95        P: percentil 

IC 95%: intervalo de confiança a 95%   MA: média aritmética MG: média geométrica 
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A tabela 19 apresenta as concentrações mínima e máxima obtidas para 

chumbo, cádmio, mercúrio e níquel em sangue. Também é apresentado o número 

de amostras que apresentaram concentração abaixo do limite de quantificação do 

método. Neste estudo empregamos a técnica de espectrometria de massa com 

plasma de argônio acoplado indutivamente, que é uma das técnicas analíticas 

mais sensíveis para análise de metais em níveis de traços e ultra-traços. Podemos 

observar que a técnica utilizada se mostrou bastante adequada para este estudo, 

uma vez que pudemos quantificar todas as amostras para chumbo e mercúrio e, 

praticamente todas as amostras para níquel. Para cádmio 39% das amostras 

estiveram abaixo do limite de quantificação do método, cujo valor foi de 0,11 µg/L. 

Assim, para essas amostras o valor reportado foi a metade do valor do limite de 

quantificação, ou seja, 0,06 µg/L. No caso do níquel duas amostras apresentaram 

concentração abaixo do limite de quantificação do método (0,37 µg/L); para essas 

amostras foi adotado o valor correspondente à metade do valor do limite de 

quantificação, ou seja, 0,19 µg/L. 

 

Tabela 19 – Concentrações mínima e máxima obtidas para chumbo, cádmio, mercúrio e 
níquel em sangue da população do município de São Paulo (em µg/L) e número de 
amostras com concentração abaixo do limite de quantificação do método. 

Elemento N Valor Mínimo Valor Máximo N < LQ* (% do total) 

Chumbo 
1324 

6,94 58,72 0 (0%) 

Cádmio 
1324 

0,06 0,89 515 (39%) 

Mercúrio 
1324 

0,04 3,98 0 (0%) 

Níquel 
1324 

0,19 4,68 2 (0,2%) 
*
 Resultados abaixo do limite de quantificação do método (LQ) N: número de amostras 
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Nas tabelas 20 a 23 são apresentados os números de amostra cujas 

concentrações encontravam-se abaixo e acima do valor de referência proposto 

neste estudo, segundo a faixa etária e gênero. Podemos observar que para todos 

os elementos analisados mais de 90% das concentrações obtidas estavam abaixo 

do valor de referência derivado, mostrando que o valor de referência estabelecido 

a partir do limite superior do intervalo de confiança a 95% do valor do percentil 95, 

foi adequado ao propósito. 

 

Tabela 20 – Distribuição da população de acordo com a faixa etária e o gênero em 
relação aos valores de referência para chumbo em sangue propostos neste estudo 

Gênero 
Faixa etária 

Total 
6 - 11 12 - 19 + 20 

Masculino     

N abaixo do VR Pb 203 (98,1%) 122 (99,2%) 252 (95,8%) 575 (97,0%) 
N acima do VR Pb 4 (1,9%) 1 (0,8%) 11 (4,2%) 18 (3,0%) 
Total 207 (100%) 123 (100%) 263 (100%) 593 (100%) 
Feminino     
N abaixo do VR Pb 181 (98,4%) 139 (98,6%) 386 (95,1%) 706 (96,6%) 
N acima do VR Pb 3 (1,6%) 2 (1,4%) 20 (4,9%) 25 (3,4%) 
Total 184 (100%) 141 (100%) 406 (100%) 731 (100%) 
VR: valor de referência N: Número de amostras 

 

Tabela 21 – Distribuição da população de acordo com a faixa etária e o gênero em 
relação aos valores de referência para cádmio em sangue propostos neste estudo 

Gênero 
Faixa etária 

Total 
6 - 11 12 - 19 + 20 

Masculino     

N abaixo do VR Cd 206 (99,5%) 117 (95,1%) 249 (94,7%) 572 (96,5%) 
N acima do VR Cd 1 (0,5%) 6 (4,9%) 14 (5,3%) 21 (3,5%) 
Total 207 (100%) 123 (100%) 263 (100%) 593 (100%) 
Feminino     
N abaixo do VR Cd 184 (100%) 139 (98,6%) 385 (94,8%) 706 (96,6%) 
N acima do VR Cd 0 (0%) 2 (1,4%) 21 (5,2%) 25 (3,4%) 
Total 184 (100%) 141 (100%) 406 (100%) 731 (100%) 
VR: valor de referência  N: número de amostras 
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Tabela 22 – Distribuição da população de acordo com a faixa etária e o gênero em 
relação aos valores de referência para mercúrio em sangue propostos neste 
estudo 

Gênero 
Faixa etária 

Total 
6 - 11 12 - 19 + 20 

Masculino     

N abaixo do VR Hg 207 (100%) 123 (100%) 244 (92,8%) 574 (96,8%) 
N acima do VR Hg 0 (0%) 0 (0%) 19 (7,2%) 19 (3,2%) 
Total 207 (100%) 123 (100%) 263 (100%) 593 (100%) 
Feminino     
N abaixo do VR Hg 184 (100%) 141 (100%) 381 (95,1%) 706 (96,6%) 
N acima do VR Hg 0 (0%) 0 (0%) 25 (4,9%) 25 (3,4%) 
Total 184 (100%) 141 (100%) 406 (100%) 731 (100%) 
VR: valor de referência  N: número de amostras 

 

 

 

Tabela 23 – Distribuição da população de acordo com a faixa etária e o gênero em 
relação aos valores de referência para níquel em sangue propostos neste estudo 

Gênero Faixa etária Total 

6 - 11 12 - 19 + 20 

Masculino     

N abaixo do VR Ni 198 (95,7%) 120 (97,6%) 257 (97,7%) 575 (97,0%) 
N acima do VR Ni 9 (4,3%) 3 (2,4%) 6 (2,3%) 18 (3,0%) 
Total 207 (100%) 123 (100%) 263 (100%) 593 (100%) 
Feminino     
N abaixo do VR Ni 178 (96,7%) 136 (96,5%) 392 (96,6%) 706 (96,6%) 
N acima do VR Ni 6 (3,3%) 5 (3,5%) 14 (3,4%) 25 (3,4%) 
Total 184 (100%) 141 (100%) 406 (100%) 731 (100%) 
VR: valor de referência  N: número de amostras 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 Valores de referência propostos para chumbo, cádmio, mercúrio e níquel 

 

 Os valores de referência propostos no presente estudo foram estratificados 

para gênero, faixa etária, hábito de fumar, consumo de peixes e também para 

gênero e faixa etária simultaneamente. A razão para derivar valores de referência 

segundo essas variáveis, deve-se ao fato que estudos apontam que esses fatores 

podem contribuir para a variação na concentração dos metais estudados em 

sangue. Além disso, os valores de referência estabelecidos em outros estudos 

também foram estratificados segundo essas mesmas variáveis, o que permitirá 

uma adequada comparação entre os trabalhos. Também foram apresentadas 

concentrações obtidas na população do município de São Paulo estratificadas 

segundo o consumo de vísceras e miúdos, frutos do mar, frango, carne, consumo 

de destilados, vinho e cerveja. Esses resultados poderão contribuir com 

informações até então inexistentes no Brasil. 

 A derivação dos valores de referência foi feita considerando o limite 

superior do intervalo de confiança a 95% para o percentil 95 da distribuição dos 
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valores obtidos para cada elemento metálico estudado. Essa opção foi escolhida 

em razão de muitos estudos utilizarem o limite superior da distribuição dos valores 

observados para o estabelecimento dos valores de referência. A expressão dos 

valores de referência sob a mesma forma possibilita uma melhor comparação 

entre os diversos trabalhos. Além disso, devido à carência de dados sobre a 

exposição da população geral aos metais no Brasil, torna-se difícil estabelecer os 

cenários de exposição a que a população está sujeita. Sendo assim, o uso do 

limite superior da distribuição dos valores de referência pode ser mais apropriado, 

para avaliação de situação com suspeita de exposição aumentada num 

determinado grupo de indivíduos. 

Além de serem apresentados os valores de referência derivados, também 

foram incluídos nas tabelas as médias aritmética e geométrica, e os percentis 5, 

10, 50, 90 e 95, além do intervalo de confiança a 95% para o percentil 95. Esses 

resultados contribuirão com dados sobre a população estudada, uma vez que 

existem poucos dados de biomonitorização na população geral brasileira. 

A fim de comparar os resultados obtidos neste estudo e outros da literatura foram 

elaboradas tabelas com valores de referência derivados para populações de 

diferentes países e, também tabelas reportando concentrações dos elementos 

estudados no sangue de diversos estudos de biomonitorização (tabelas 24 a 31). 

No caso do níquel não foi elaborada tabela reportando valores de referência 

derivados, pois encontramos apenas um trabalho que o estabeleceu. 
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Tabela 24: Valores de referência/Intervalos de referência propostos para chumbo em sangue em diversas populações 

Elemento Local do estudo 
Ano de 

amostragem 
Grupo da 
população 

N 
Valor/Intervalo de 
referência (µg/L) 

Referência 

Pb Brasil (Londrina) 1993 a 1995 Adultos +15 anos 206 2,4 – 171
a 

Paoliello et al., 1997 

Pb Brasil (Londrina) 1994 a 1996 Adultos (média 40 anos) 520 12,0 – 137,2
a
 Paoliello et al., 2001 

Pb Alemanha 1997/1999 Homens 18-69 anos 2342 90
b 

Schulz et al., 2012; Wilhelm et al., 2004 

Pb Alemanha 1997/1999 Mulheres 18-69 anos 2303 70
b 

Schulz et al., 2012; Wilhelm et al., 2004 

Pb Alemanha 2003/2006 Crianças 3-14 anos 1560 35
b 

Schulz et al., 2012; Schulz et al., 2009 

Pb Itália (Roma) 2005
* 

Adultos 20-61 anos 110 12,8 – 79,5
c
 Alimonti et al., 2005 

Pb República Tcheca 2005/2009 Homens 18-58 anos 733 80
b 

Cerná et al., 2012 

Pb República Tcheca 2005/2009 Mulheres 18-58 anos 494 50
b 

Cerná et al., 2012 

Pb República Tcheca 2005/2009 Crianças 8-10 anos 723 45
b 

Cerná et al., 2012 

Pb Brasil (São Paulo) 2006 Homens 18-39 anos 234 60
b 

Kuno et al.,2013 

Pb Brasil (São Paulo) 2006 Homens 40-65 anos 82 80
b 

Kuno et al.,2013 

Pb Brasil (São Paulo) 2006 Mulheres 18-39 anos 158 47
b 

Kuno et al.,2013 

Pb Brasil (São Paulo) 2006 Mulheres 40-65 anos 65 66
b 

Kuno et al.,2013 

Pb Itália (Sardinia) 2009 Homens 18-89 anos 111 17,5 – 106
c
 Forte et al., 2011 

Pb Itália (Sardinia) 2009 Mulheres 18-89 anos 104 12,3 – 68,9
c
 Forte et al., 2011 

*: como não havia informação sobre o ano de amostragem considerou-se a data da publicação 
a
: (média +/- 2s) 

b
: limite superior 95%IC (intervalo confiança)  p/ P95

          
c
: percentil 5 – percentil 95 (P5-P95) 
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Tabela 25: Concentrações de chumbo em sangue de adultos obtidas de estudos de biomonitorização (em µg/L) 

Elemento Local do estudo Ano de amostragem 
Grupo da 

população 
N 

Concentração 

(µg/L) 
Referência 

Pb Coréia (KNHANES) 2005 Homens 20-60 anos 1000 62,3
a
 Kim e Lee, 2011 

Pb Coréia (KNHANES) 2005 Mulheres 20-60 anos 997 50,5
a
 Kim e Lee, 2011 

Pb Alemanha 2005 Adultos 18-70 anos 130 47
a
 Heitland e Koster, 2006 

Pb Coréia 2007/2008 Homens +18 anos 797 47,4
a
 Son et al., 2009 

Pb Coréia 2007/2008 Mulheres +18 anos 1531 33,8
a
 Son et al., 2009 

Pb EUA (NHANES) 2007/2008 Adultos 12-19 anos 1074 19,0 (17,0-23,2)
b
 CDC, 2013a 

Pb Brasil 2007/2008 Adultos 18-60 anos 371 134,0
c 

Nunes, 2010 

Pb EUA (NHANES) 2007/2008 Homens +20 anos 4147 44,1 (41,0-48,8)
b
 CDC, 2013a 

Pb EUA (NHANES) 2007/2008 Mulheres +20 anos 4119 30,0 (28,1-32,0)
b
 CDC, 2013a 

Pb Brasil 2008 Homens 18-25 anos 512 44,23
a
 IESC, UFRJ, 2011 

Pb Brasil 2008 Adultos 18-65 anos 373 65,88
a
 IESC UFRJ, 2011 

Pb Canadá 2007/2009 Homens 6-79 anos 2576 42,2
a
 Haines e Murray, 2012 

Pb Canadá 2007/2009 Mulheres 6-79 anos 2743 35,0
a
 Haines e Murray, 2012 

*: como não havia informação sobre o ano de amostragem considerou-se a data da publicação 
a
: percentil 95 

b
: percentil 95 e seu intervalo de confiança a 95% 

c
: valor máximo 

 

Tabela 26: Concentrações de chumbo em sangue de crianças e adolescentes obtidas de estudos de biomonitorização (em µg/L) 

Elemento Local do estudo Ano de amostragem 
Grupo da 
população 

N 
Concentração 

(µg/L) 
Referência 

Pb EUA (NHANES) 2007/2008 Crianças 6-11 anos 1011 25,0 (21,0-28,8)
a
 CDC, 2013a 

Pb Brasil 2009 Crianças 8-10 anos 232 79,61
b
 IESC, UFRJ, 2011 

Pb China 2012
* 

Meninos 11-12 anos 143 93,8
c 

Liu et al., 2012 

Pb China 2012
* 

Meninas 11-12 anos 143 88,8
c 

Liu et al., 2012 

Pb Itália 2009 Adolescentes 13-15 anos 252 29,4
b
 Pino et al., 2012 

*: como não havia informação sobre o ano de amostragem considerou-se a data da publicação 
a
: percentil 95 e seu intervalo de confiança a 95%  

b
: percentil 95 (P95)  

c
: valor máximo 
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Tabela 27: Valores de referência/Intervalos de referência propostos para cádmio em sangue em diversas populações 

Elemento Local do estudo 
Ano de 

amostragem 
Grupo da 
população 

N 
Valor/Intervalo de 
referência (µg/L) 

Referência 

Cd Reino Unido 1998
* 

Não fumantes 16-70 anos 120 0,14 – 0,62
a 

White e Sabbioni, 1998 

Cd Reino Unido 1998
* 

Fumantes 16-70 anos 90 0,28 – 1,71
a 

White e Sabbioni, 1998 

Cd Alemanha 1997/1999 Não fumantes 18-69 anos 4645 1,0
b 

Schulz et al., 2012; Wilhelm et al., 2004 

Cd Alemanha 2003/2006 Crianças 3-14 anos 1560 < 0,3
b 

Schulz et al., 2012; Schulz et al., 2009 

Cd República Tcheca 2005/2009 Não fumantes 18-58 anos 896 1,0
b 

Cerná et al., 2012 

Cd República Tcheca 2005/2009 Crianças 8-10 anos 723 0,5
b 

Cerná et al., 2012 

Cd Brasil 2006 Não fumantes 18-65 anos 539 0,6
b 

Kuno et al.,2013 

Cd Itália 2009 Não fumantes 18-89 anos 100 0,92
c
 Forte et al., 2011 

Cd Itália 2009 Fumantes 18-89 anos 40 2,70
c
 Forte et al., 2011 

Cd Itália 2009 Ex-fumantes 18-89 anos 75 1,14
c
 Forte et al., 2011 

Cd China 2012
* 

Meninos 11-12 anos 143 0,5 – 3,0
a
 Liu et al., 2012 

Cd China 2012
* 

Meninas 11-12 anos 143 0,5 – 3,9
a
 Liu et al., 2012 

*: como não havia informação sobre o ano de amostragem considerou-se a data da publicação 
a
: intervalo inter percentil contendo 95% da distribuição de referência 

b
: limite superior 95%IC (intervalo confiança) p/ o percentil 95 

c
: percentil 95 (P95)        

 

 

Tabela 28: Concentrações de cádmio em sangue de adultos, crianças e adolescentes obtidas de estudos de biomonitorização (em µg/L) 

Elemento Local do estudo Ano de amostragem 
Grupo da 
população 

N 
Concentração 

(µg/L) 
Referência 

Cd Alemanha 1998 Fumantes 18-69 anos 1611 1,20
a
 Wilhelm et al., 2004 

Cd Coréia 2007/2008 Homens 18 - ˃65 anos 776 2,29
a 

Son et al., 2009 
Cd Coréia 2007/2008 Mulheres 18 - ˃65 anos 1486 2,74

a 
Son et al., 2009 

Cd EUA (NHANES) 2007/2008 Crianças 6-11 anos 1011 0,26 (0,24-0,28)
b
 CDC, 2013a 

Cd EUA (NHANES) 2007/2008 Homens 4147 1,60 (1,30-1,90)
b
 CDC, 2013a 

Cd EUA (NHANES) 2007/2008 Mulheres 4119 1,43 (1,29-1,63)
b
 CDC, 2013a 

Cd Canadá 2007/2009 Homens 6-79 anos 2576 3,48
a
 Haines e Murray, 2012 

Cd Canadá 2007/2009 Mulheres 6-79 anos 2743 3,73
a
 Haines e Murray, 2012 

Cd Brasil
* 

2008 Adultos 18-65 anos 373 0,99
a
 IESC, UFRJ, 2011 

Cd Brasil
**
 2008 Homens 18-25 anos 512 0,62

a
 IESC, UFRJ, 2011 

Cd Itália 2009 Meninos 13-15 anos 112 0,71
a
 Pino et al., 2012 

Cd Itália 2009 Meninas 13-15 anos 140 0,91
a
 Pino et al., 2012 

*: subprojeto do estudo piloto Inquérito Nac. Pop. Exp. Subst. Químicas “doadores sangue”   **: subprojeto do estudo piloto Inquérito Nac. Pop. Exp. Subst. Químicas “conscritos 
forças armadas”     

a
: P95: percentil 95 

b
: P95 (95% IC): percentil 95 e seu intervalo de confiança a 95% 
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Tabela 29: Valores de referência propostos para mercúrio em sangue em diversas populações 

Elemento Local do estudo 
Ano de 

amostragem 
Grupo da 
população 

N 
Valores de 
referência 

(µg/L)
a 

Referência 

Hg Alemanha 1997/1999 Adultos 18-69 anos 2310 2,0
* 

Schulz et al., 2012; Wilhelm et al., 2004 

Hg Alemanha 2003/2006 Crianças 3-14 anos 1552 0,8
* 

Schulz et al., 2012; Schulz et al., 2009 

Hg República Tcheca 2005/2009 Homens 18-58 anos 733 2,6
** 

Cerná et al., 2012 

Hg República Tcheca 2005/2009 Mulheres 18-58 anos 494 3 Cerná et al., 2012 

Hg República Tcheca 2005/2009 Crianças 8-10 anos 723 1,4 / 1,3
** 

Cerná et al., 2012 

Hg Brasil 2006 Homens 18-39 anos 234 4 Kuno et al.,2013 

Hg Brasil 2006 Homens 40-65 anos 94 5 Kuno et al.,2013 

Hg Brasil 2006 Mulheres 18-39 anos 185 4 Kuno et al.,2013 

Hg Brasil 2006 Mulheres 40-65 anos 80 6 Kuno et al.,2013 

Hg Brasil 2006 Adultos (nenhum consumo peixe) 447 4 Kuno et al.,2013 

*: frequência de consumo de peixe de até 3 vezes por mês  
** 

:frequência de consumo de peixe de menos de uma vez por mês ou nenhum consumo de peixe 
 
a
:limite superior 95%IC (intervalo confiança) para o percentil 95 (P95) 

 

 

Tabela 30: Concentrações de mercúrio em sangue de adultos, crianças e adolescentes obtidas em estudos de biomonitorização (em µg/L) 

Elemento Local do estudo Ano de amostragem 
Grupo da 
população 

N 
Concentração

a 

(µg/L) 
Referência 

Hg Coréia (KNHANES) 2005 Homens 20-60 anos 1000 12,23 Kim e Lee, 2011 

Hg Coréia (KNHANES) 2005 Mulheres 20-60 anos 997 9,36 Kim e Lee, 2011 

Hg EUA (NHANES) 2007/2008 Homens ˃ 20 anos 4147 5,16 (4,12-6,97)
b 

CDC, 2013a 

Hg EUA (NHANES) 2007/2008 Mulheres ˃ 20 anos 4119 3,93 (3,17-5,16)
b 

CDC, 2013a 

Hg EUA (NHANES) 2007/2008 Crianças 6-11 anos 1011 1,56 (1,34-1,80)
b 

CDC, 2013a 

Hg Brasil 2008 Homens 18-25 anos 512 3,81 IESC, UFRJ, 2011 
Hg Brasil 2008 Adultos 18-65 anos 373 9,21

 
IESC, UFRJ, 2011 

Hg Itália 2009 Meninos 13-15 anos 112 1,88 Pino et al., 2012 

Hg Itália 2009 Meninas 13-15 anos 140 4,16 Pino et al., 2012 

*: como não havia informação sobre o ano de amostragem considerou-se a data da publicação 
a
: percentil 95 

b
: intervalo de confiança a 95% 
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Tabela 31: Concentrações de níquel em sangue de adultos e crianças obtidas de estudos de biomonitorização (em µg/L) 

 

Elemento Local do estudo 
Ano de 

amostragem 
Grupo da 
população 

N 
Concentração 

(µg/L) 
Referência 

Ni Alemanha 2005 Adultos 18-70 anos 130 0,22
a 

Heitland e Koster, 2006 

Ni Itália 2005
* 

Adultos 20-61 anos 110 2,13
a 

Alimonti et al., 2005 

Ni França 2005
* 

Adultos 100 4,18
a 

Goullé et al., 2005 

Ni Brasil 2007/2008 Adultos 18-60 anos 371 3,90
b 

Nunes et al., 2010 

Ni Itália 2009 Meninos 13-15 anos 112 17,9
a 

Pino et al., 2012 

Ni Itália 2009 Meninas 13-15 anos 140 4,16
a 

Pino et al., 2012 

Ni Taiwan 2011
* 

Homens 36-41 anos 54 6,8
b 

Lin e Wu, 2011 

Ni Taiwan 2011
* 

Mulheres 36-41 anos 40 4,8
b 

Lin e Wu, 2011 

*: como não havia informação sobre o ano de amostragem considerou-se a data da publicação       
a
: percentil 95  

b
: valor máximo  
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7.1.1 Chumbo 

 

No Brasil são poucos os estudos que tiveram o objetivo de definir valores 

de referência para metais em sangue.  

O primeiro deles foi realizado na região sul no município de Londrina, 

estado do Paraná, entre 1993 e 1995, e estabeleceu valores de referência para 

chumbo em sangue em uma população não exposta (206 adultos sadios, com 

idade média de 38 anos). O intervalo de referência derivado para a população 

masculina foi de 24 a 171 ug/L, e para o grupo feminino o intervalo obtido foi de 24 

a 164 ug/L (Paoliello et al., 1997). 

 Ainda no município de Londrina outro estudo foi realizado entre 1994 e 

1996, com o objetivo de estabelecer valores de referência para chumbo em 

sangue, em 520 voluntários adultos sadios, com idade média de 40 anos. O 

intervalo de referência estabelecido para os homens foi de 12 a 140,4 ug/L, e para 

as mulheres o intervalo foi de 12 a 134,9 ug/L (Paoliello et al., 2001a). Nos 

estudos realizados em Londrina, a derivação dos valores de referência foi 

baseada no valor médio mais ou menos duas vezes o desvio-padrão dos valores 

observados. Observando-se os valores obtidos dos valores de referência 

estabelecidos no município de Londrina, verificamos uma tendência de diminuição 

nas concentrações de chumbo em sangue obtidas entre os estudos. Mesmo 

assim, os limites superiores dos intervalos de referência estabelecidos nesses 

trabalhos são bem mais elevados que os valores de referência derivados no 
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presente estudo; as diferenças chegam a ser três vezes maiores para homens 

acima de 20 anos, e quatro vezes superiores para mulheres nesta mesma faixa 

etária, para as comparações feitas com o trabalho realizado entre 1994 e 1996. 

Provavelmente nos anos 90, os usos industriais e tecnológicos dos compostos de 

chumbo eram muito maiores, o que explicaria a maior concentração de chumbo no 

sangue da população residente no município de Londrina e, também a técnica 

analítica utilizada foi a espectrometria de absorção atômica com chama, que não é 

a mais sensível e precisa para o chumbo. 

Um estudo mais recente que teve o objetivo de derivar valores de referência 

no Brasil foi realizado em 2006. O estudo estabeleceu valores de referência para 

chumbo em sangue em 653 adultos doadores de sangue não fumantes, com 

idades entre 18 e 65 anos, residentes da região metropolitana da cidade de São 

Paulo (RMSP) (Kuno et al., 2013). Nesse estudo os valores de referência foram 

derivados para duas faixas etárias: 18 a 39 anos, e 40 a 65 anos. Para homens 

com idades entre 18 e 39 anos o valor derivado foi de 60 ug/L, e para o grupo de 

40 a 65 anos, o valor foi de 80 ug/L. O valor de referência derivado para homens 

acima de 20 anos no presente estudo foi 42,3 ug/L, valor esse 1,4 vezes e 1,9 

vezes inferior aos valores de referência estabelecidos para homens da região 

metropolitana de São Paulo, estratificados para as duas faixas etárias. No caso 

das mulheres da RMSP, com idades entre 18 e 39 anos o valor de referência 

estabelecido foi 47 ug/L, enquanto que para o grupo entre 40 e 65 anos, o valor foi 

de 63 ug/L. Esses valores foram 1,5 vezes e 2 vezes maiores que os valores 

estabelecidos no presente estudo, de 31,1 ug/L, para mulheres acima de 20 anos 
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(tabela 18). A região metropolitana de São Paulo engloba além da cidade de São 

Paulo outros municípios como São Bernardo do Campo, Guarulhos e Santo 

André, entre outros, que abrigam importantes complexos industriais, o que pode 

ter influenciado o aumento dos níveis de chumbo no sangue dessa população. 

Alguns países vêm realizando há anos estudos de biomonitorização para 

avaliar a exposição da população, a determinadas substâncias químicas. 

Seguindo essa tendência, no final de 2007 foi realizado no Brasil o estudo piloto 

do I Inquérito Nacional de Populações Expostas a Substâncias Químicas. Fizeram 

parte deste estudo piloto três subprojetos: “doadores de sangue”, “conscritos das 

forças armadas” e “crianças escolares”. 

O subprojeto “doadores de sangue” envolveu a determinação de chumbo 

em sangue em amostras de 373 indivíduos doadores de sangue, de ambos os 

gêneros, com idades entre 18 e 65 anos, que compareceram às unidades da 

Associação Beneficente de Coleta de Sangue – Colsan, na região metropolitana 

de São Paulo (IESC, UFRJ, 2011). Fazendo uma comparação do valor do 

percentil 95 obtido neste subprojeto de 65,9 ug/L, verificamos que esse valor foi 

duas vezes mais alto que o valor de referência obtido no presente estudo, para 

indivíduos acima de 20 anos, de 33,0 ug/L (tabela 8). Isso pode indicar uma maior 

exposição ao chumbo dos indivíduos da região metropolitana de São Paulo, o que 

explicaria o valor mais elevado de plumbemia. 

No subprojeto “conscritos das forças armadas” a população estudada foi de 

jovens com idades entre 18 e 25 anos, residentes no município do Rio de Janeiro. 

O valor do percentil 95 (44,2 ug/L) obtido no subprojeto e o valor de referência 
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estabelecido em nosso estudo para o grupo masculino acima de 20 anos foi 

concordante. 

O subprojeto “crianças escolares” avaliou 270 escolares, com idades entre 

8 e 10 anos, oriundos de duas escolas do município do Rio de Janeiro (IESC, 

UFRJ, 2011). Comparando-se o valor de referência derivado para crianças, abaixo 

de 11 anos (tabela 8), e o valor do percentil 95 obtido nesse subprojeto, de 79,6 

ug/L, verificamos uma diferença de concentração de chumbo de quase 3 vezes. 

No subprojeto “crianças escolares” a determinação de chumbo foi feita no sangue 

capilar. A literatura relata que níveis de chumbo determinados no sangue capilar 

podem ser maiores que os determinados em sangue venoso, fato esse causado 

por problema de contaminação, que pode levar a resultados falsamente elevados 

(Parsons et al., 1997). Além disso, pode haver diferenciação na concentração de 

chumbo obtida em sangue capilar e sangue venoso e, portanto as concentrações 

podem não ser diretamente comparáveis (Johnson et al., 1997). 

Comparando-se os valores de referência derivados no presente estudo com 

os de outros países (tabela 24), verifica-se que no caso do chumbo, os valores 

estabelecidos na República Tcheca, para homens e mulheres, são maiores que os 

estabelecidos aqui. A razão provável para isso deve-se ao fato que a restrição ao 

uso do chumbo na gasolina, nesse país, somente ocorreu em 2001, o que 

explicaria o nível mais elevado de chumbo encontrado nessa população (Cerná et 

al., 2012). Os valores de referência estabelecidos no presente estudo também são 

inferiores aos valores de referência da Alemanha. Esses valores foram 

estabelecidos com base nos dados de 1997 a 1999, e até o presente momento 
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não foram atualizados. Provavelmente os valores de referência da Alemanha são 

mais altos que os derivados neste estudo, pois quase 10 anos separam os 

períodos de coleta das amostras entre os dois estudos, portanto refletem níveis de 

exposição da população estudada em períodos bastante distintos. Valores de 

referência de estudos mais antigos são mais altos, comparados aos valores 

derivados mais recentemente. Os valores derivados no presente estudo também 

foram menores que os estabelecidos para a população italiana não exposta 

ocupacionalmente, com idade entre 18 e 89 anos. O intervalo de referência 

proposto para os homens foi de 17,5 a 106 ug/L, enquanto que para as mulheres o 

intervalo foi de 12,3 a 68,9 ug/L (Forte et al., 2011). A população italiana muito 

provavelmente tem uma exposição maior ao chumbo em comparação com a 

população do município de São Paulo, e isso pode ser devido ao fato que somente 

em 2004 é que o chumbo foi banido da gasolina nesse país (Garte, 2008). 

Estudos mostram que o uso do chumbo na gasolina constitui uma das maiores 

fontes de exposição da população a esse metal. 

Comparando-se os valores de referência derivados neste estudo com 

valores obtidos em estudos de biomonitorização (tabela 25), verifica-se que os 

valores de referência derivados para homens e mulheres, acima de 20 anos, 

foram semelhantes aos valores obtidos no inquérito populacional americano, 

NHANES (CDC, 2013a) e inquérito nacional de biomonitorização do Canadá, 

CHMS (Haines; Murray, 2012). Por outro lado, os valores derivados para o 

município de São Paulo foram menores do que os valores dos percentis 95 

obtidos no inquérito populacional coreano, KNHANES, de 2005 (Kim; Lee, 2011), 
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e também inferiores aos percentis 95 do estudo de biomonitorização coreano, 

Second Korean National Human Exposure and Biomonitoring Examination, 

realizado no período de 2007 a 2008 (Son et al., 2009). Isso mostra que a 

população coreana está exposta a níveis mais altos de chumbo do que a 

população de São Paulo. 

Crianças constituem um grupo especial da população, que devido às 

características particulares de desenvolvimento corporal tornam-se um grupo mais 

susceptível aos poluentes ambientais, e por isso mais vulneráveis. Sendo assim, é 

um grupo que deve ser levado em consideração em estudos de biomonitorização. 

O presente estudo derivou valores de referência para esse grupo da população, 

segundo as variáveis: gênero e idade. 

Encontramos apenas valores de referência derivados para crianças da 

Alemanha, República Tcheca e da China. Os valores de referência propostos 

neste estudo e os estabelecidos para as crianças alemãs (35 ug/L) (tabela 24) 

(Schulz et al., 2009; 2012), são semelhantes. Porém são inferiores aos valores 

estabelecidos na República Tcheca e na China (Cerná et al., 2012; Liu et al., 

2012). Isso indica que as crianças da República Tcheca e da China estão 

provavelmente mais expostas ao chumbo do que as crianças brasileiras. Os 

valores de referência da República Tcheca foram derivados a partir de dados dos 

anos de 2005 a 2009, período esse relativamente próximo ao ano em que o 

chumbo foi banido da gasolina nesse país. Isso provavelmente pode estar 

contribuindo para os níveis mais altos de chumbo encontrados nessa população. 

Com relação aos níveis mais altos de chumbo encontrados nas crianças chinesas, 
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as atividades industriais crescentes no país e a consequente demanda por 

energia, com a queima de carvão em grande quantidade podem estar contribuindo 

para a maior exposição da população a esse metal (Xu et al., 2012). 

Ao compararmos os valores de referência estabelecidos para crianças no 

presente estudo e os dados de estudos de biomonitorização (tabela 26), podemos 

observar que os valores aqui derivados são concordantes com o valor do percentil 

95 reportado no inquérito populacional americano, NHANES (CDC, 2013). Valores 

de referência propostos neste estudo, considerando a faixa de 12 a 19 anos, 

também foram concordantes com valores do percentil 95 obtidos para 

adolescentes italianos (Pino et al., 2012). 

Neste estudo gênero, hábito de fumar, consumo de vísceras e miúdos e 

área de moradia foram fatores que tiveram associação significativa com os níveis 

de plumbemia, resultado esse obtido pelo ajuste do modelo linear generalizado. 

Pelo teste de Spearman a variável idade apresentou correlação positiva 

significativa com os níveis de chumbo no sangue. 

No presente estudo os níveis de chumbo obtidos no sangue de homens 

foram mais altos em relação aos das mulheres. Outros estudos no Brasil e em 

outros países confirmam este achado (Nogueira et al., 1979; Fernícola; Azevedo, 

1981; Nunes et al., 2010; White; Sabbioni, 1998; Apostoli, 2002; Becker et al., 

2002; Wilhelm, 2004; Alimonti et al., 2005; Cerná et al., 2012; Son et al., 2009; 

Kim; Lee, 2011; Clark et al., 2007). As concentrações de chumbo em sangue de 

homens encontradas em diversos estudos variam de uma a duas vezes as 

concentrações observadas nas mulheres. Geralmente as mulheres apresentam 
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concentrações de chumbo em sangue menores que os homens e isso 

provavelmente devem-se às menores exposições, menores níveis de hematócritos 

e diferenças no metabolismo do chumbo (Batariová et al., 2006). 

Além deste estudo, outros trabalhos também encontraram associação 

significativa entre chumbo no sangue e hábito de fumar. A influência do hábito de 

fumar pode estar relacionada ao fato que aproximadamente 2% a 6% do chumbo 

contido nos cigarros podem ser inalados pelo fumante, podendo dessa forma 

contribuir para a carga corpórea do metal (Paoliello; Capitani, 2003; Skerfving; 

Bergdahl, 2007). Estudos na literatura mostram que a concentração de chumbo no 

sangue de fumantes pode variar de 20% a 50% acima da concentração de 

chumbo encontrada no sangue de não fumantes (Forte et al., 2011; McKelvey et 

al., 2007; Alimonti et al., 2005; Apostoli, 2002). Estudo de biomonitorização 

realizado na cidade de Nova York, em 2004, com adultos acima de 20 anos, 

reportou concentrações de chumbo no sangue de fumantes de 60,0 ug/L, e para 

não fumantes de 43,5 ug/L, que foram bem superiores aos valores de referência 

derivados neste estudo para esses grupos (tabela 9). No entanto, em estudo 

realizado na Itália com doadores de sangue, de 20 a 61 anos, a concentração de 

chumbo em sangue obtida em fumantes de 46,6 ug/L (Alimonti et al., 2005), foi 

concordante com o valor de referência derivado neste estudo para esse grupo 

(tabela 9). Para não fumantes italianos o valor reportado foi de 36,7 ug/L, valor 

esse superior ao valor de referência estabelecido no presente estudo. Esses 

estudos indicam que a exposição ao chumbo pelo fumo depende da quantidade 

do metal no tabaco, da porcentagem do chumbo que é inalada e da quantidade 
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absorvida (Lazarevic et al., 2012). Muitos estudos apresentam as concentrações 

de metais no sangue estratificados por grupos de fumantes, não fumantes e ex-

fumantes, mas não os separam por gênero. No presente estudo os valores de 

referência também foram estabelecidos seguindo essa forma de apresentação, 

isto é, foram estratificados segundo esses grupos, mas sem fazer a separação por 

gênero. 

Além do presente estudo, outros trabalhos também confirmam o achado de 

que o chumbo está positivamente associado com a idade, isto é, um aumento na 

concentração de chumbo no sangue com o aumento da idade (Alimonti et al., 

2005; Batariová et al., 2006; Ikeda et al., 2011; Koyashiki et al., 2010; Nunes et al., 

2010; Menezes-Filho et al., 2012). A causa provável deve-se às diferentes taxas 

de absorção do metal com relação à idade. Em adultos aproximadamente 10% do 

chumbo ingerido é absorvido, podendo ser mais alta em condições de jejum ou em 

condições de dieta deficiente em cálcio, fosfato, selênio ou zinco. No caso de 

crianças até 50% do chumbo ingerido pode ser absorvido (WHO, 1995). Outro 

fator que pode ser atribuído a esse aumento nos níveis de chumbo no sangue com 

a idade, deve-se ao fato que em adultos quase 94% do chumbo presente no 

organismo é estocado nos ossos e em crianças essa porcentagem é de 73% 

(WHO, 1995). Assim, o chumbo acumulado no osso pode servir como fonte 

endógena do metal e a mobilização para a corrente sanguínea pode ocorrer em 

algumas fases da vida, como gravidez, lactação, menopausa, envelhecimento e, 

também em determinada situação fisiológica ou patológica, como por exemplo, 
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osteoporose e fratura do osso, entre outras (WHO, 1995; Lauwerys; Hoet, 2001; 

Korrich et al., 2002; Popovic et al., 2005). 

Neste estudo as concentrações de chumbo em sangue mostraram 

associação significativa com a área de moradia. A influência deste fator pode estar 

relacionada às diferenças geográficas, as quais apontam para cenários de 

exposição diferentes. Diversos estudos reportam que a área de moradia é um fator 

determinante, que explica variações de cerca de 4% até 45% nas concentrações 

de chumbo no sangue da população estudada (Schroijen et al., 2008; Mattos et 

al., 2009; Menezes Filho et al., 2012; Pawlas et al., 2013).  

A ingestão de álcool parece facilitar a absorção de chumbo no corpo. Os 

que consomem bebida alcoólica (destilados, vinho ou cerveja) pelo menos uma 

vez por semana apresentaram níveis aproximadamente 15% maiores de chumbo 

no sangue, em comparação com aqueles que consumiam qualquer bebida 

alcóolica até três vezes por mês (tabelas 15, 16, 17). Em outros estudos essa 

porcentagem variou de 19% a 65%, entre as concentrações obtidas no sangue 

daqueles que consumiam bebida alcoólica e dos que não consumiam bebida 

(Apostoli, 2002; Alimonti et al., 2005; Forte et al.,2011). 

Neste estudo o consumo de vísceras e miúdos foi um dos fatores que se 

mostrou associado significativamente com os níveis de chumbo no sangue da 

população estudada. Sabe-se que fatores de estilo de vida, como aqueles vindos 

da ingestão alimentar podem influenciar as concentrações dos metais no sangue. 

Metais pesados tendem a se acumular no fígado e rins de animais, 

consequentemente esses órgãos, que são normalmente consumidos pela 
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população, contêm níveis mais altos desses elementos em relação a outras 

partes, como os músculos, o que pode ser uma fonte de exposição significativa 

aos metais (Obasohan, 2007). Com relação ao consumo de miúdos e vísceras, 

foram encontrados poucos trabalhos na literatura que estudaram a relação 

existente entre a ingestão desses alimentos e os níveis dos metais no sangue. Um 

estudo realizado na Noruega para avaliação da ingestão alimentar da população 

reportou associação positiva do consumo frequente de vísceras com um pequeno 

aumento nos níveis de chumbo no sangue dos participantes (Birgisdottir et al., 

2013). 

 Baseado em achados de estudos recentes sobre a ocorrência de efeitos 

adversos à saúde causados pelo chumbo, mesmo em concentrações abaixo de 10 

ug/dL, o CDC definiu o valor de 5 ug/dL, como valor de referência para identificar 

níveis elevados de chumbo em sangue em crianças (CDC, 2013). O valor de 

referência para chumbo em sangue em crianças estabelecido no presente estudo 

não excedeu o valor de 5 ug/dL, indicando uma exposição baixa a este metal para 

esse grupo estudado. 

 

7.1.2 Cádmio 

 

 No Brasil encontramos somente um estudo que teve o objetivo de derivar 

valores de referência para cádmio em sangue. O estudo que foi realizado em 

2006, na região metropolitana de São Paulo, envolveu 539 adultos doadores de 

sangue, não fumantes, com idades entre 18 e 65 anos. O valor de referência 
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derivado para não fumantes foi de 0,6 ug/L (Kuno et al., 2013). Esse valor foi 

superior ao valor de referência proposto neste estudo, de 0,4 ug/L. Isso indica uma 

exposição maior ao cádmio dos doadores de sangue, em relação à população do 

município de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo possui várias áreas 

industriais, que provavelmente podem estar contribuindo para o aumento nos 

níveis de cádmio no sangue da população estudada. 

 Devido à carência de valores de referência foram utilizados os dados de 

concentração de cádmio no sangue obtidos nos subprojetos do estudo piloto do I 

Inquérito Nacional de Populações Expostas a Substâncias Químicas no Brasil 

para fazer a comparação com os valores de referência propostos neste estudo. O 

valor de referência estabelecido neste estudo para adultos, com mais de 20 anos, 

foi inferior ao valor obtido para o percentil 95 no subprojeto “doadores de sangue”, 

de 0,99 ug/L, porém semelhante ao percentil 95 obtido no subprojeto “conscritos 

das forças armadas”, cujo valor reportado foi de 0,62 ug/L (IESC, UFRJ, 2011). A 

comparação aqui foi feita com o valor de referência estratificado por idade e o 

valor do percentil 95, pois nos subprojetos as concentrações para o grupo de 

fumantes, não fumantes e ex-fumantes estavam expressos apenas por seus 

valores mínimo, máximo e médio. 

 Podemos observar que o valor de referência derivado neste estudo para 

adultos não fumantes foi inferior aos valores estabelecidos na Alemanha, 

República Tcheca e Itália (tabela 27). Esses resultados indicam que essas 

populações estão expostas a níveis mais altos de cádmio que a população de São 

Paulo. Como o valor de referência da Alemanha foi derivado há cerca de 10 anos 
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em relação ao presente estudo, provavelmente isto seja a causa do valor de 

referência desse país estar mais alto, em comparação com o valor estabelecido no 

presente estudo. Com relação aos fumantes, o valor de referência estabelecido 

neste estudo (0,8 ug/L) foi inferior ao valor obtido do percentil 95 em estudo 

realizado em Nova York, em 2004, com adultos acima de 20 anos, que reportou 

valor de 3,00 ug/L (Mckelvey et al., 2007); foi inferior também ao valor obtido do 

percentil 95 em estudo alemão realizado em 1998, com adultos de 18 a 69 anos, 

de 1,20 ug/L (Wilhelm et al., 2004). Os níveis de cádmio no sangue de fumantes 

são influenciados pelo número de cigarros fumados por dia e também pelo tipo de 

cigarro fumado, pois dependendo da marca há uma variação na concentração do 

metal no cigarro (Massadeh et al., 2010). 

 Para uma comparação mais adequada no caso dos estudos de 

biomonitorização, utilizou-se o valor de referência estabelecido neste estudo para 

adultos acima de 20 anos, e os valores obtidos para o percentil 95 desses 

estudos. Pela tabela 28, podemos observar que os valores obtidos para o percentil 

95 nos estudos realizados nos Estados Unidos, Canadá e Coréia foram superiores 

ao valor derivado para cádmio no presente estudo, de 0,6 ug/L. Os resultados 

indicam que as populações desses países estão expostas a níveis mais altos de 

cádmio que a população do município de São Paulo. Diferenças na exposição ao 

cádmio para não fumantes podem ser devidas à ingestão de alimentos ou água 

contaminada ou ainda, por inalação de ar poluído ou contato com poeira 

contaminada com o metal, que podem explicar o aumento nos níveis do metal no 

sangue (Nawrot et al., 2010). 
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 O estudo de biomonitorização humana é uma ferramenta importante para 

avaliação da exposição às substâncias tóxicas. Recentemente, uma preocupação 

maior tem surgido com relação às crianças, considerado um grupo vulnerável 

devido a maior susceptibilidade aos efeitos tóxicos de xenobióticos, em 

comparação aos adultos, porém ainda são poucos os trabalhos que tiveram o 

objetivo de estabelecer valores de referência para crianças. Somente a República 

Tcheca derivou valores de referência para esse grupo, a partir da população geral. 

A comissão de biomonitoramento humano da Alemanha não estabeleceu valor de 

referência para cádmio em sangue de crianças, no entanto ela recomenda que 

devam ser empregadas técnicas analíticas confiáveis que consigam confirmar 

níveis acima de 0,3 ug/L (Schulz et al., 2009; 2011; 2012). O valor de referência 

estabelecido neste estudo para crianças abaixo de 11 anos, de 0,2 ug/L, foi 

inferior ao valor de referência estabelecido na República Tcheca de 0,5 ug/L. 

O valor de referência derivado neste estudo para crianças abaixo de 11 

anos mostrou-se ligeiramente inferior ao valor obtido do percentil 95 para crianças 

de 6 a 11 anos, de 0,26 ug/L, do inquérito populacional americano, NHANES, 

realizado nos anos de 2007 e 2008 (CDC, 2013a). E também foi inferior ao limite 

superior do intervalo de referência reportado, no estudo com crianças chinesas de 

11 a 12 anos, recrutadas em hospital, de 3,0 ug/L para meninos, e de 3,9 ug/L 

para meninas (Liu et al., 2012). Esses resultados indicam que as crianças 

chinesas estão expostas a alguma fonte de cádmio, que deve ser investigada. A 

principal fonte de exposição não ocupacional ao cádmio para não fumantes é 

devida à ingestão de alimentos. Em países asiáticos, a alimentação está baseada 
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principalmente no consumo de arroz, que deve ser monitorado a fim de controlar a 

ingestão de cádmio por essa via (He et al., 2013). 

Estudo com adolescentes com idades entre 13 a 15 anos, recrutados em 

2009, avaliou a concentração de cádmio no sangue e o percentil 95 obtido para 

meninos italianos foi de 0,71 ug/L, e para meninas foi de 0,91 ug/L (Pino et al., 

2012). Ao compararmos esses valores com os valores de referência propostos em 

nosso estudo para a faixa etária de 12 a 19 anos, estratificada por gênero (tabela 

18), verifica-se que os valores são semelhantes para os meninos e inferiores para 

as meninas, indicando que as meninas italianas estão mais expostas ao cádmio 

que as brasileiras. 

Neste estudo a faixa etária, o gênero, o hábito de fumar e o consumo de 

destilados foram os fatores que tiveram associação significativa com as 

concentrações de cádmio no sangue.  

No presente estudo os níveis de cádmio no sangue foram maiores nos mais 

velhos, o que concorda com os achados em outros estudos, como no Reino 

Unido, Japão e Itália, onde os níveis de cádmio no sangue foram positivamente 

associados com a idade (Ikeda et al., 2011; Madeddu et al., 2011; White; Sabbioni, 

1998). Segundo a literatura o acúmulo de cádmio com a idade deve-se à 

eliminação lenta desse metal no organismo, causada pela falta de um mecanismo 

bioquímico ativo para sua eliminação (Madeddu et al., 2011; Roggi et al., 1995). 

Os resultados deste estudo mostram que as concentrações de cádmio em 

sangue foram ligeiramente maiores para homens do que para mulheres. Estudo 

realizado na Itália com adultos, de 20 a 79 anos, também reportou concentração 
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de cádmio no sangue maior no grupo masculino (Roggi et al., 1995). Segundo 

relatos da literatura a maior absorção intestinal do cádmio e consequente aumento 

dos níveis desse metal no sangue estão relacionados com a deficiência de ferro e 

cálcio no organismo (Madeddu et al., 2011). Um trabalho realizado na Suécia em 

1998 reportou resultado discordante do encontrado neste estudo; concentração de 

cádmio no sangue de mulheres foi 1,4 vezes maior do que em homens, 

provavelmente causado pela deficiência de ferro no grupo feminino (Olsson, 

2002). 

É bem conhecido que os níveis de cádmio no sangue são tipicamente 

maiores em fumantes e, as concentrações podem ser de 1,5 a 10 vezes mais altas 

em fumantes em comparação com não fumantes (Roggi et al., 1995; White; 

Sabbioni, 1998; Becker et al., 2002; Wilhelm et al., 2004; Alimonti et al., 2005; 

Puklová et al., 2005; Batariová et al., 2006; Heitlant; Köster, 2006; McKelvey et al., 

2007; Son et al., 2009; Mijal; Holzman, 2010; Nunes et al., 2010; Ikeda et al., 

2011; Cerná et al., 2012). Neste estudo as concentrações de cádmio no sangue 

de fumantes foram 4 vezes maiores do que em não fumantes, o que confirma a 

influência do cigarro sobre a concentração de cádmio em sangue.  

Com relação ao consumo de álcool (destilados, vinho e cerveja), os níveis 

de cádmio no sangue parecem ser influenciados por sua ingestão (tabelas 15, 16 

e 17), uma vez que as concentrações de cádmio no sangue dos que consumiam 

bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana eram quase duas vezes 

maiores do que os níveis de cádmio encontrados nos indivíduos que bebiam até 

três vezes por mês. Esse resultado concorda com o achado de Forte et al. (2011) 
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em que italianos que tinham o hábito de beber mostraram níveis de cádmio no 

sangue 1,3 vezes mais altos do que aqueles que não consumiam bebida alcoólica. 

  

7.1.3 Mercúrio 

 

 Para o mercúrio encontramos somente um estudo brasileiro que derivou 

valores de referência para esse metal. O estudo foi realizado no final de 2006, 

com adultos doadores de sangue, sem exposição ocupacional, residentes na 

região metropolitana de São Paulo. Os valores de referência obtidos nesse estudo 

foram estratificados para duas faixas etárias: 18 a 39 anos e 40 a 65 anos (Kuno 

et al., 2013). Os valores de referência propostos no presente estudo, para homens 

e mulheres acima de 20 anos (tabela 18) mostraram-se inferiores aos valores de 

referência estabelecidos para os doadores de sangue (tabela 34). Isso indica que 

a população da região metropolitana de São Paulo está mais exposta ao mercúrio. 

Uma causa provável pode ser atribuída à ingestão de peixes ou frutos do mar, 

com teor mais alto de mercúrio, que poderia estar influenciando os níveis de 

mercúrio no sangue dessa população. 

 No Brasil, são poucos os estudos que avaliaram os níveis basais de 

exposição a metais da população geral. Um estudo que merece destaque é o 

estudo piloto do I Inquérito Nacional de Populações Expostas a Substâncias 

Químicas, realizado entre 2008 e 2009. Os valores de referência propostos no 

presente estudo, para homens e mulheres acima de 20 anos mostraram-se 

inferiores aos valores obtidos para o percentil 95 dos subprojetos “doadores de 
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sangue” e “conscritos das forças armadas”, que faziam parte do estudo piloto 

(tabela 30). A população do subprojeto “conscritos das forças armadas” foi 

constituída por 512 jovens do sexo masculino, entre 18 e 25 anos, residentes no 

município do Rio de Janeiro, enquanto que os participantes do subprojeto 

“doadores de sangue” eram adultos de ambos os sexos, com idades entre 18 e 65 

anos, residentes na região metropolitana de São Paulo. Esses resultados mais 

altos encontrados nas populações dos subprojetos podem indicar uma exposição 

não usual, provocada provavelmente pelo consumo de espécies de peixe com 

maior concentração de mercúrio, ou outra fonte que precisa ser esclarecida. Entre 

as espécies de peixe, os predadores, são os que contêm níveis mais altos de 

mercúrio. Destacam-se nesta classe: o peixe espada, tubarão, atum vermelho, 

cavala, badejo, lúcio, lampreia, bonito, truta, garoupa, pacú, tilápia, entre outros. O 

consumo destes peixes deve ser restrito para evitar o aumento nos níveis de 

mercúrio no sangue (Llop et al., 2013). 

Comparando-se os valores de referência derivados neste estudo com os de 

outros países (tabela 29), verifica-se que os valores aqui derivados foram similares 

aos estabelecidos pela Republica Tcheca, para homens, mulheres e crianças 

(Cerná et al., 2012). O valor de referência derivado em nosso estudo para aqueles 

que consomem peixe até três vezes por mês também foram semelhantes aos 

valores de referência para adultos da Alemanha, com idades entre 18 e 69 anos 

com a mesma frequência de consumo de peixe (Wilhelm et al., 2004; Schulz et al., 

2012). Os percentis 95 reportados no inquérito americano NHANES, para homens 

e mulheres (tabela 30), foram superiores aos valores estabelecidos no presente 
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estudo, no entanto para as crianças os valores foram concordantes. Os valores de 

referência aqui propostos para mercúrio em sangue foram inferiores aos valores 

do percentil 95 reportado no estudo de biomonitorização coreano, KNHANES, 

realizado em 2005, para homens e mulheres. A explicação para a concentração 

do mercúrio no sangue estar mais elevada na população coreana deve-se 

provavelmente aos hábitos culturais desse povo, onde o consumo de peixes e 

frutos do mar é relativamente alto. Ao compararmos os valores de referência 

propostos neste estudo para a faixa etária de 12 a 19 anos (tabela 18) com os 

percentis obtidos num estudo italiano, com adolescentes de 13 a 15 anos (tabela 

30) (Pino et al., 2012) podemos verificar que para meninos, os valores obtidos 

neste estudo e no estudo italiano são bastante concordantes, enquanto que no 

caso das meninas, o valor obtido do percentil é superior ao valor de referência 

deste estudo, indicando que as meninas podem estar mais expostas ao metal, o 

que explicaria esse nível mais elevado. 

No presente estudo os resultados da análise multivariada mostraram que os 

fatores que apresentaram associação significativa com a concentração de 

mercúrio foram: faixa etária, o consumo de vísceras e miúdos e o consumo de 

peixe. 

Neste estudo as concentrações de mercúrio no sangue aumentaram com a 

idade dos participantes, o que pode ser explicado pelo maior consumo de peixe 

entre os mais velhos. Esse resultado concorda com estudos realizados em outros 

países (Batariová et al., 2006; Rice et al., 2010; Jensen et al., 2012; Kim et al., 

2013). No presente estudo os indivíduos da maior faixa etária apresentaram 
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concentração de mercúrio 108% mais alta que a concentração obtida para a 

menor faixa etária (tabela 8). 

No presente estudo o consumo de peixe foi um forte preditor para o 

aumento da concentração de mercúrio no sangue. O grupo que consumia peixe 

pelo menos uma vez por semana apresentou concentração de mercúrio no 

sangue 49% mais alta, que a concentração de mercúrio obtida no grupo que 

consumia peixe até três vezes por mês (tabela 10). A literatura relata que níveis de 

mercúrio no sangue refletem a exposição ao metal, devido ao consumo de peixe, 

e também devido aos amálgamas dentários (Wilhelm et al., 2006; Gerhardsson; 

Lundh, 2010; Puklová et al., 2010; Rice et al., 2010; Becker et al., 2013). O 

mercúrio ingerido pelo consumo de peixe está predominantemente na forma de 

metilmercúrio (Mahaffey; Mergler, 1998; Rice et al., 2010). Sua proporção no 

sangue pode variar em função do consumo de outros alimentos, que podem 

modificar a absorção dessa forma de mercúrio. Por exemplo, o consumo de fibra 

alimentar pode reduzir a absorção de metilmercúrio (Airaksinen et al., 2010; 

Jenssen et al., 2012). Assim, a frequência, a quantidade e a espécie de peixe 

consumida produzem diferenças na absorção de metilmercúrio, que irão refletir na 

concentração de mercúrio no sangue. A literatura também relata que as 

concentrações de mercúrio no sangue são influenciadas pelos diferentes hábitos 

alimentares, que por fim, estão relacionados aos fatores sócio-econômicos e 

culturais (Mahaffey et al., 2009; Jenssen et al., 2012; Kim et al., 2013). 

 McKelvey et al. (2007) avaliando a população da cidade de Nova York em 

2004 também encontraram associação do consumo de peixe com níveis de 
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mercúrio no sangue. O valor do percentil 95 reportado para o grupo que nunca 

consumia peixe, nos últimos 30 dias, foi de 5,39 ug/L, e para o grupo que 

consumia pescado até nove vezes nesse mesmo período, foi de 9,34 ug/L. 

Neste estudo, pela análise multivariada verificou-se que o consumo de 

vísceras e miúdos apresenta associação significativa com a concentração de 

mercúrio. Esse resultado concorda com o achado no estudo realizado entre 2004 

e 2005, com 299 adultos da Finlândia, que reportou associação positiva 

significativa entre o consumo de miúdos e a concentração de metilmercúrio no 

sangue (Airaksinen et al., 2010). Vários trabalhos na literatura reportam níveis 

mais altos de mercúrio em fígado ou rins de certas espécies de animais (peixes ou 

mamíferos) em comparação com as concentrações encontradas na musculatura 

(Lacerda et al., 2007; Khalafalla et al., 2011; Moraes et al., 2011). Levando isso 

em consideração pode-se afirmar que o consumo de vísceras ou miúdos, com 

altos teores de mercúrio pode levar a um aumento na concentração do metal no 

sangue. Portanto, diferentes hábitos alimentares podem ser um dos principais 

fatores relacionados com o aumento dos níveis de mercúrio no sangue. 

 Os valores de referência estabelecidos neste estudo estão abaixo dos 

valores limite (HBM I e HBM II) estabelecidos na Alemanha para adultos e 

crianças. Os valores HBM I e II para mercúrio em sangue, é de 5 e de 15 ug/L, 

respectivamente, tanto para adultos quanto para crianças (Schulz et al., 2007; 

2011). O valor máximo determinado em nosso estudo foi de 3,98 ug/L para 

mercúrio no sangue da população estudada. Os valores HBM foram definidos pela 

comissão de biomonitoramento humano da Alemanha para avaliar os dados 
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obtidos na população geral. Esses valores são derivados de estudos 

epidemiológicos e toxicológicos e podem ser considerados limites biológicos de 

exposição. Esta comissão recomenda dois diferentes valores: HBM I e HBM II. O 

valor de HBM I indica o limite abaixo do qual não é esperado efeito adverso à 

saúde na população geral. Quando as concentrações obtidas estão entre o valor 

de HBM I e HBM II, não se pode excluir o aparecimento de efeito, e é 

recomendável verificar os resultados analíticos, investigar as possíveis fontes, que 

devem ser eliminadas. O valor de HBM II indica o limite acima do qual há um 

aumento do risco de efeitos adversos à saúde, com necessidade urgente de 

reduzir a exposição, e fornecer tratamento médico individual (Schulz et al., 2007; 

2011). Concentrações obtidas de estudos de biomonitorização que estejam abaixo 

dos valores de HBM I, mas acima dos valores de referência indicam um nível de 

exposição claramente acima dos níveis basais, e em tais situações a fonte de 

exposição deve ser identificada e eliminada, como ação preventiva (Ewers et al., 

1999). 

 

7.1.4 Níquel 

 

 No Brasil não foram encontrados estudos realizados com o intuito de 

derivar valores de referência para esse metal, e em outros países foi encontrado 

somente um trabalho que derivou valor de referência para níquel em sangue na 

população não exposta na Itália (Minoia et al., 1990). O limite superior do intervalo 

de referência derivado para adultos italianos com idades entre 23 a 59 anos foi de 
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3,30 µg/L, valor esse um pouco inferior ao valor de referência derivado no 

presente estudo considerando o valor estabelecido para adultos maiores de 20 

anos, de 3,4 µg/L (tabela 8). 

Para fins de comparação dos resultados obtidos neste estudo foram 

utilizados dados da literatura, cujo objetivo não era o estabelecimento de valores 

de referência. Os valores de referência derivados no presente estudo, para 

homens e mulheres acima de 20 anos, foram semelhantes ao limite superior do 

intervalo de concentração reportado em estudo realizado entre 2007 e 2008, em 

cinco estados brasileiros, com adultos de 18 a 60 anos (tabela 31). 

  A comparação dos valores de referência aqui derivados, para adultos 

acima de 20 anos (tabela 18) com os valores do percentil 95 obtidos em estudos 

de biomonitorização realizados em outros países (tabela 31), mostra que os 

valores de referência propostos no presente estudo são superiores aos valores 

reportados pela Alemanha e Itália (Heitland; Koster, 2006; Alimonti et al., 2005) e 

inferiores aos de Taiwan e França (Lin; Wu, 2011; Goullé et al., 2005).  

 Avaliação da concentração de níquel no sangue de adolescentes italianos 

com idades entre 13 e 15 anos mostrou percentil 95 de 17,9 ug/L para meninos e 

de 4,16 ug/L para meninas (Pino et al., 2012). Os valores de referência derivados 

em nosso estudo para a faixa etária entre 12 e 19 anos de 3,6 ug/L e 3,5 ug/L para 

homens e mulheres, respectivamente, foram inferiores aos percentis reportados 

para meninos e meninas italianas. Esses resultados mostram que os adolescentes 

italianos estão expostos a alguma fonte de níquel, que está influenciando os níveis 

do metal no sangue. 
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 Pela análise multivariada faixa etária, consumo de vísceras e miúdos, 

consumo de peixe e consumo de frango mostraram-se associados com a 

concentração de níquel em sangue. Estudo realizado em oito províncias do Japão, 

com mulheres adultas com idades entre 20 e 81 anos mostrou que as 

concentrações de níquel diminuem com a idade (Ikeda et al., 2011); esse achado 

concorda com os resultados obtidos no presente estudo onde se verificou um 

ligeiro decréscimo da concentração do metal no sangue com o aumento da idade 

em mulheres. 

 Neste estudo, pela análise multivariada verificou-se que o consumo de 

vísceras e miúdos apresenta associação significativa com a concentração de 

níquel no sangue.  Para a população geral a principal via de exposição a metais é 

pela dieta, e o consumo de certos alimentos, como vísceras ou miúdos de 

animais, tende a ser positivamente correlacionado com as concentrações de 

metais no organismo humano. O conteúdo de níquel em vísceras e miúdos de 

animais é influenciado por sua concentração no ambiente. Alguns trabalhos 

relataram baixos níveis de níquel, da ordem de 1 mg/kg em fígado, rim e moela de 

frangos (Abduljaleel et al., 2012; Hassan et al., 2012; Mehmood et al., 2014), no 

entanto outros estudos encontraram concentrações bem altas de níquel, de até 23 

mg/kg no fígado bovino e de 125 mg/kg no fígado de frangos, que podem levar a 

episódios de intoxicação, caso a frequência de ingestão desses alimentos seja alta 

(Yabe et al., 2012; Malik et al., 2014). 

Neste estudo o consumo de frangos e peixes foram variáveis associadas 

aos níveis de níquel em sangue. A ingestão de carne de frango contaminada com 
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altas concentrações de níquel pode explicar o aumento dos níveis do metal no 

sangue. A contaminação da carne de frango por metais pode ser causada pelo 

uso de rações e água contaminada em sua alimentação (Akan et al., 2010). Além 

disso, o processamento de alimentos pode aumentar os níveis de níquel já 

presentes, possivelmente pela lixiviação do metal nos equipamentos de aço 

inoxidável utilizados para processar os alimentos (Oliveira, 2003). Não se 

encontrou na literatura trabalhos que mostraram associação do consumo de 

vísceras e miúdos, peixe ou de frango com os níveis de níquel em sangue. Assim, 

estes achados precisam ser confirmados. 

 

7.2 Considerações Finais 

 

 Neste estudo a produção de valores de referência seguiu as 

recomendações da IFCC. Os procedimentos recomendados aplicaram-se às 

diversas etapas da produção como coleta da amostra, caracterização da 

população, fatores pré-analíticos, analíticos e método estatístico. 

 A coleta atingiu o número previsto do tamanho de amostra que era de 500 

para ambos os sexos, para os dois grupos (adultos e crianças), totalizando 538 

amostras de crianças de 6 a 13 anos e de 786 amostras para o grupo de adultos 

com mais de 14 anos. Houve pouquíssimas perdas de amostra, pois a logística de 

amostragem foi bastante criteriosa; após a coleta, as amostras eram mantidas sob 

refrigeração até o momento da entrega no laboratório, que era feita no mesmo dia, 

inclusive nos finais de semana e realizados por um grupo contratado para essa 
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finalidade, que permaneceu o mesmo desde o início até a conclusão da 

amostragem. Segundo a IFCC e o Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI) recomenda-se um mínimo de 120 observações para o estabelecimento de 

valores de referência. Este número também se aplica para valores de referência 

determinados em subgrupos (CLSI, 2008). Alguns subgrupos estratificados neste 

estudo continham menos observações que o recomendado, porém achamos 

relevante propor essas estratificações, segundo as diversas variáveis, a fim de 

que esta fonte de informação pudesse ser comparada a outros estudos. 

 Os indivíduos incluídos no presente estudo foram selecionados com o 

propósito de propor valores de referência para a população adulta e de crianças 

sadias. Nesse sentido, os participantes não deveriam estar expostos a fontes de 

emissão aos metais de interesse. Com essa finalidade utilizaram-se critérios de 

inclusão e exclusão especificamente definidos para a seleção da população, 

avaliando questões sobre exposição específica e de doenças, que poderiam 

interferir no propósito do estudo. Dessa forma, as diferenças encontradas nas 

concentrações dos diversos grupos avaliados deveriam ser atribuídas à 

variabilidade interindividual, isto é, idade, gênero, hábitos alimentares (influência 

da dieta, devido ao consumo de determinados alimentos, como peixes, frutos do 

mar, entre outros). Também foram aplicados questionários para coleta de dados 

pessoais e socioeconômicos. 

 Um dos pontos importantes na derivação de valores de referência é o fator 

analítico. Uma vez que valores de referência representam os níveis basais de 

exposição é importante a utilização de métodos analíticos sensíveis e confiáveis 
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capazes de quantificar elementos em níveis de traços e ultra traços, possibilitando 

então a avaliação da exposição aos analitos de interesse, nessa faixa de 

concentração. O método analítico empregado (ICP-MS), que foi totalmente 

validado, possibilitou a quantificação de todas as amostras para chumbo e 

mercúrio e, praticamente de todas as amostras para níquel, com exceção de duas. 

No caso do cádmio, a quantificação foi possível para 61% das amostras 

analisadas. 

 Valores de referência podem ser apresentados sob a forma de intervalos de 

referência, reportando dois limites de referência ou simplesmente um único limite, 

geralmente o superior. Segundo a IFCC, o intervalo de referência representa os 

limites inferior e superior, contemplando uma porcentagem especificada da 

distribuição dos dados de referência com seu intervalo de confiança (Solberg, 

1987a). Como observado nas fontes pesquisadas a forma mais usual adotada 

para a representação dos valores de referência é pelos percentis, com 

apresentação de 95% da distribuição dos dados, porém muitos deles não estão 

acompanhados pelos respectivos intervalos de confiança. Os valores de referência 

expressos por um único valor geralmente estão representados pelo valor do 

percentil 95. O estabelecimento de valores de referência neste estudo foi feito 

considerando o limite superior do intervalo de confiança a 95% do percentil 95 da 

distribuição dos valores obtidos de cada metal, e os dados para todos os 

elementos estudados foram tratados por meio de estatística não paramétrica para 

derivação desses valores. A Alemanha, que é um dos países que tem tradição no 

estabelecimento de valores de referência, também expressa o valor de referência 



Discussão 158 

 

pela mesma forma que a adotada neste estudo, arredondando o valor do limite 

superior do intervalo de confiança do valor do percentil 95. Além disso, a comissão 

de biomonitoramento da Alemanha recomenda que a derivação de valores de 

referência seja feita utilizando-se um método estatístico não paramétrico nos 

casos em que se tem um grande número de valores abaixo do limite de detecção 

ou quando a população não é homogênea (Bundesgesundheitsbl, 2009). 

 A apresentação de valores de referência segundo a recomendação da IFCC 

deve vir acompanhada de informação sobre a distribuição das concentrações 

(média ou mediana) e os testes estatísticos aplicados aos dados (por exemplo, 

testes para verificação de normalidade).  Já a comissão alemã de 

biomonitoramento humano recomenda que a apresentação de valores de 

referência contemple dados sobre o tamanho da amostra, a proporção de 

resultados acima do limite de detecção do método utilizado, o intervalo de 

concentração obtido (valor mínimo e máximo), a mediana, o valor do percentil 95 e 

se disponível, o intervalo de confiança para esse percentil. Este estudo apresenta 

todas essas informações. 

 Apesar do conceito de valores de referência ter sido introduzido há mais de 

quatro décadas, verificamos que o estabelecimento desses valores ainda é 

escasso em muitos países, inclusive no Brasil, por envolver alto custo, dificuldade 

em se obter amostras, e também por envolver muito trabalho. 

 Neste estudo foi possível avaliar as diferenças nas concentrações dos 

metais analisados, em sangue de adultos e crianças no município de São Paulo, 

com as variáveis: idade, gênero, consumo de peixes, hábito de fumar, entre 
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outras. Estes dados poderão contribuir para a avaliação da exposição humana aos 

contaminantes metálicos envolvidos neste estudo. 

 É importante ressaltar que quando alterações nas concentrações de metais 

no sangue das populações são observadas, os valores de referência 

estabelecidos nessa população devem ser revistos e atualizados. 

Em resumo, os valores de referência neste estudo foram propostos 

seguindo a recomendação da IFCC, levando-se em consideração o cuidado na 

seleção dos indivíduos, fatores pré-analíticos e analíticos, e método estatístico, 

garantindo assim o estabelecimento de valores de referência confiáveis, que 

poderão ser utilizados para avaliação da exposição humana a metais; 

Estudos para derivação de valores de referência devem ser realizados 

continuamente de forma a possibilitar a obtenção de dados históricos, a fim de 

avaliar tendências, e ter disponíveis valores de referência atualizados para a 

correta estimativa da exposição. 

Os valores de referência estabelecidos neste estudo poderão subsidiar os 

órgãos competentes do Ministério da Saúde a definir limites para chumbo, cádmio, 

mercúrio e níquel para a população não exposta. 

Os resultados deste estudo também poderão subsidiar os diagnósticos de 

exposição ambiental ao chumbo, cádmio, mercúrio e níquel. 
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 As concentrações obtidas no presente estudo indicam que a população 

estudada não está exposta a níveis preocupantes de exposição ao chumbo, 

cádmio, mercúrio e níquel; 

 

 As concentrações de chumbo no sangue mostraram associação 

significativa com gênero, hábito de fumar, consumo de vísceras e miúdos, 

área de moradia e faixa etária. Para cádmio, os fatores que tiveram 

associação significativa com sua concentração no sangue foram gênero, 

hábito de fumar, consumo de bebida alcoólica destilada e faixa etária.  No 

caso do mercúrio, faixa etária, consumo de peixes e consumo de vísceras e 

miúdos apresentaram associação significativa com os níveis desse metal 

no sangue. Para níquel em sangue, os fatores determinantes foram faixa 

etária, consumo de peixe, vísceras e miúdos e consumo de frango.
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ANEXO IV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ESTUDO 
EPIDEMIOLÓGICO 

 
 

NOME DO ESTUDO: Determinação de valores de referência para metais de interesse 
toxicológico na urina e sangue de adultos e crianças da cidade de 
São Paulo 

 
RESPONSÁVEIS PELO ESTUDO: 

Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo 
Instituto Adolfo Lutz 
Centro de Vigilância Epidemiológica 
Faculdade de Ciências Médicas – UNICAMP 
Apoio: FAPESP (Processo nº 04/08852-5)  

 
Nome do Participante:  

 
Idade:                       - R.G. n º                                              (participante / responsável) 
 
Nome do Responsável:  

 
Endereço:  
Telefone: (        )                                                E-mail:  
 

OBJETIVOS DO ESTUDO 
   
A presente investigação visa conhecer os níveis de metais em amostra da população 
sadia do município de São Paulo, comparando-os com os de outros países que já 
realizaram este acompanhamento contribuindo para orientar possíveis medidas de 
controle caso sejam necessárias. Servirá também de parâmetro de comparação para o 
diagnóstico de exposição de populações residentes em áreas contaminadas, uma vez que 
irá estabelecer os níveis rotineiros de concentração de metais no organismo dos 
residentes no município. 
 
PROCEDIMENTOS A QUE O PARTICIPANTE SERÁ SUBMETIDO: 
 
O participante responderá a questionário sobre hábitos alimentares, atividades de 
trabalho e condições de moradia, visando identificar exposições inadvertidas a metais 
pesados. 
 
Será coletada amostra de sangue através de punção venosa com seringa e agulhas 
esterilizadas descartáveis. Será coletada amostra de urina em frasco plástico 
padronizado.  
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As amostras coletadas serão encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo 
(Seção de Equipamentos Especializados) para realização de dosagens de metais 
pesados.  
 
EFEITOS ADVERSOS OU COLATERAIS possíveis de ocorrer: 
 
Os dois procedimentos a que se submeterá o participante são relativamente inócuos e de 
baixo risco de ocorrência de efeitos adversos. Efeitos adversos possíveis de ocorrer no 
presente estudo referem-se a acidentes com a punção venosa, que embora realizadas 
por pessoal qualificado, pode promover o aparecimento de hematomas e infecção local 
(abscesso). No caso de ocorrência de qualquer efeito adverso, atendimento médico será 
fornecido ao participante sem qualquer ônus financeiro para o mesmo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
O participante, durante o período de estudo, terá garantia de receber resposta adequada 
a qualquer pergunta ou pedido de esclarecimento por parte do médico toxicologista 
responsável: Dr. Eduardo Mello De Capitani – Telefone: UNICAMP (019) 3289-1217. 
O participante poderá deixar de participar do estudo a qualquer momento. 
Durante o estudo, o participante deverá ser informado sobre conclusões ou resultados de 
exames, mesmo que parciais. Os entrevistados que apresentarem níveis de metais no 
sangue e/ou urina não considerados seguros deverão ser encaminhados para exame 
médico em consulta previamente agendada com médico toxicologista da UNICAMP, no 
ambulatório da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, localizado no complexo 
hospitalar do Hospital das Clínicas de São Paulo. 
Os resultados dos exames serão encaminhados a todos os participantes via correio  
O sigilo das informações será garantido no sentido de zelar pela privacidade do 
participante durante e após o estudo, ou quando da possível publicação dos resultados. 
 
NOME E TELEFONE DO MÉDICO TOXICOLOGISTA RESPONSÁVEL: 
 
Dr. Eduardo Mello De Capitani          Telefone: UNICAMP (019) 3289-1217   
 

São Paulo, ______ de _________________________ de 2001. 
 

ASS.: Participante após conhecimento do conteúdo deste documento, 
  ________________________________________ 
 
ASS.: Testemunha presente à leitura do presente documento, 

____________________________________ 
 
 
MAIORES ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA PESQUISA: 
CVE(Centro de Vigilância Epidemiológica) da Secretaria de Estado da Saúde do Estado 
de São Paulo 0800555466 (todos os dias inclusive finais de semana) 
http://www.cve.saude.sp.gov.br 
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Anexo V 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo VI 

Artigo aceito para publicação 
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