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Resumo    

Saiani, RAS. Concentração de chumbo em dentes de crianças com alterações 
neurológicas [dissertação]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; 2012. 
                                                                   
Introdução: A exposição ambiental ao chumbo é uma questão séria do ponto de 
vista de saúde pública, pois quando ocorre nos primeiros meses e anos de vida pode 
levar a sequelas neurológicas e comportamentais graves. 
Objetivos: 1- Determinar a concentração de chumbo obtida por meio de 
microbiópsias de esmalte realizadas in vivo em esmalte de dentes permanentes ou 
decíduos de pacientes com problemas neurológicos em tratamento ambulatorial no 
HCFMRP-USP e comparar os resultados em diferentes grupos de acordo com o 
diagnóstico. 2- Verificar o perfil dos valores de chumbo segundo informações 
relacionadas à exposição a esse metal dos referidos pacientes. 
Método: Uma microbiópsia foi realizada in vivo na superfície do esmalte de crianças 
de 5 a 12 anos, de ambos os gêneros, atendidas sequencialmente, sem 
conhecimento sobre a doença, em dois ambulatórios da área de Neurologia do 
HCFMRP-USP. O chumbo foi medido por espectrometria de absorção atômica com 
forno de grafite, e o fósforo foi medido colorimetricamente para determinarmos a 
profundidade da microbiópsia. Uma vez que a profundidade da microbiopsia não 
pode ser prevista, mas é um factor que influencia o resultado e que temos 
conhecimento que as concentrações de chumbo diminuem a partir da superfície para 
o interior do esmalte uma fórmula matemática foi utilizada para calcular a 
quantidade de chumbo que seria teoricamente encontrada em cada dente à mesma 
profundidade, e à profundidade seleccionada foi a média de todas as profundidades. 
As mães ou acompanhantes responderam a um questionário sobre fatores de risco 
de exposição ao chumbo. Os diagnósticos neurológicos foram obtidos por análise dos 
prontuários, posteriormente às microbiópsias, sendo criados cinco grupos 
independentes de crianças, com base na queixa principal: 1 – síndrome motora, SM 
(N=31); 2 – epilepsia, E (N=25); 3 – cefaléia, C (N=13); 4 – dificuldade escolar, DE 
(N=11); 5 – distúrbio do comportamento, DC (N=32). 
Resultados: A profundidade média das microbiópsias foi 3,16 µm. Nas 
concentrações de chumbo obtidas não houve distribuição de Gauss, assim os valores 
de média, valores máximos e mínimos obtidos em cada grupo foram: 1 – 103,0, 
395,0; 2,0. 2 – 64,8, 233,0; 4,0. 3 – 140,3, 434,0; 10,0. 4 – 135,8, 366,0; 38,0. 3 – 
158,3, 476,0; 1,9. A análise dos valores de chumbo evidenciou que não houve 
correlação entre a idade das crianças e os valores de chumbo (Pearson r = -0,016; p 
= 0,86). Não se observou diferença significativa entre os gêneros (t-test p = 0,55) e 
também entre os dentes decíduos e permanentes (t-test p= 0,11). Quanto aos 
grupos com diagnósticos neurológicos, comparando os cinco grupos (ANOVA one-
way), houve significância com valor de p= 0,004. O pós teste de Tukey evidenciou 
diferença significativa, sendo menores os valores de chumbo no grupo com epilepsia 
em relação aos grupos com dificuldade escolar e distúrbio de comportamento. Na 
análise dos fatores de risco, ocorreu maior número de crianças que brincam com 
pilhas no grupo cuja queixa principal era cefaléia em relação ao grupo com 
deficiência motora (p= 0,002). Não houve diferenças significativas, em nível de 5%,



 
 

quanto aos valores de chumbo entre os casos com respostas positivas (p=0,53) ao 
questionário, nem entre as negativas (p=0,99) e nem entre ambos, comparando-se 
cada um dos fatores. O mesmo ocorreu na análise intragrupo para cada um dos 
cinco grupos de diagnósticos e entre os grupos.  
Conclusões: No presente estudo, encontramos maiores valores de chumbo no 
esmalte superficial em grupos de crianças com dificuldade escolar e distúrbio do 
comportamento em relação àquele com epilepsia; e ainda, o achado de que os 
fatores ambientais de risco estudados não tiveram relação com as diferenças 
observadas entre esses grupos suscita indagações e necessidade de aprofundamento 
em pesquisas sobre os efeitos danosos do chumbo no tecido neural, mesmo quando 
se trata de uma população que vive em áreas consideradas sem risco ambiental e 
com valores de chumbo no sangue (quando são medidos, o que não é o caso deste 
estudo) abaixo do limite de intervenção. 
 
Palavras – chaves: dentes, esmalte dental, chumbo, alterações neurológicas. 



 
 

Abstract  
 

Saiani, RAS. Concentration of lead in teeth of children with neurological 
disorders [dissertation]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; 2012.                                                                                         
 
Background: The environmental exposure to lead is a serious issue from the 
standpoint of public health, because when it occurs in the first months and years of 
life it can lead to serious neurological and behavioral consequences. 
Objectives: 1 - To determine the concentration of lead obtained by an  micro 
biopsy in vivo on permanent teeth enamel or deciduous teeth of patients with 
neurological problems in outpatient treatment in HCFMRP-USP and compare results 
in different groups according to diagnosis. 2 - To check the profile of the values of 
lead according to information related to exposure to the metal of these patients. 
Method: A micro biopsy was performed in vivo on enamel of children 5-12 years of 
both genders, attended sequentially, without knowledge of the disease in two clinics 
in the area of Neurology, USP-HCFMRP. Lead was measured by graphite-furnace 
atomic absorption spectrometry, and phosphorus was measured colorimetrically to 
determine the depth of the micro biopsy. Since the micro biopsy depth cannot be 
anticipated, but is a factor that does influence the result, since lead concentrations 
are known to decrease from the surface to the inner enamel, a mathematical formula 
was used to calculate how much lead would be theoretically found in each tooth at 
the same depth, and the depth selected was the mean of all depths obtained. The 
mothers or caretakers answered a questionnaire on risk factors for lead exposure. 
The neurological diagnoses were obtained by analyzing the charts, then the micro 
biopsy, and created five independent groups of children based on chief complaint: 1 
– motor impairment, MI (N = 31), 2 – epilepsy, E (N = 25), 3 – headache, H (N = 
13), 4 – school difficulties, SD (N = 11), 5 – behavioral disorder, BD (N = 32). 
Results: The mean micro biopsy depth of all tests was 3.16 µm. The lead 
concentrations obtained did not follow Gaussian distribution, and median, maximal 
and minimum values for each group are as follows: 1 – 103,0, 395,0; 2,0. 2 – 64,8, 
233,0; 4,0. 3 – 140,3, 434,0; 10,0. 4 – 135,8, 366,0; 38,0. 3 – 158,3, 476,0; 1,9.  
The analysis of lead values showed no correlation between the age of the children 
and the values of lead (Pearson r = -0.016, p = 0.86). There was no significant 
difference between genders (t-test p = 0.55) and also between the primary and 
permanent teeth (t-test p = 0.11). As for the groups with neurological disorders, 
comparing the five groups (one-way ANOVA) showed significant p-value = 0.004. 
The post Tukey test showed significant differences, with smaller values of lead in the 
group with epilepsy compared to those with school difficulties and behavior 
disorders. In the analysis of risk factors, a greater number of children playing with 
piles in the group whose main complaint was headache in the group with motor 
disabilities (p = 0.002). There were no significant differences in the 5% level, about 
the values of lead among the cases with positive responses (p = 0.53) to the 
questionnaire or between the negative (p = 0.99) nor between the two, comparing 
each of the factors. The same is true for the intragroup each of the five diagnostic 
groups and between groups. 



 
 

Conclusions: In the present study, we found higher values of lead in the enamel 
surface in groups of children with school difficulties and behavioral disturbances in 
relation to that with epilepsy, and also the finding that environmental risk factors 
studied were not associated with the differences observed between these groups 
raises questions and need for further research on the harmful effects of lead on 
neural tissue, even when the population leaves in an environment with no known 
contamination with lead and shows blood lead concentrations (which is not the case 
of this study) that are lower than the values considered harmful to health. 
 
Keywords: teeth, enamel, lead, neurological disorders. 
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1. INTRODUÇÃO 
                                                                                                                                          

Desde os tempos antigos, o chumbo tem sido conhecido por seus efeitos 

tóxicos na saúde humana (Major, 1931). Hoje, o chumbo é reconhecido como uma 

neurotoxina devastadora. Existe uma  generalizada contaminação do ambiente por 

chumbo, e a ampla gama de efeitos tóxicos associados com este metal, e as milhões 

de pessoas afetadas em todo o mundo, tanto em nações pobres e em 

desenvolvimento, tornaram este neurotóxica insidiosa e onipresente e um problema 

de saúde pública com magnitude mundial (Needleman et al., 1979; Satcher, 2000; 

Olympio et al., 2009). 

Ao longo dos últimos anos, houve um aumento no interesse do acúmulo de 

metais pesados no corpo humano e em seus efeitos danosos, causados por um 

crescimento da contaminação ambiental (Haavikko et al.,1984). Metais como o zinco 

e cobre são conhecidos por elementos essenciais, pois participam de funções 

metabólicas específicas e fazem parte da constituição de várias enzimas; já o 

chumbo e cádmio são elementos não essenciais e exercem efeitos tóxicos no sistema 

biológico (Attramadal e Jonsen, 1976). 

 O chumbo é um metal pesado muito tóxico, mesmo em baixas concentrações. 

Ainda não foi possível estabelecer uma concentração considerada "segura" para 

exposições. A toxicidade ao metal é atribuída principalmente a alterações 

enzimáticas, como a inibição da enzima delta aminolevulínico desidratase (ALAD) e à 

habilidade de competir com o cálcio. Este metal pode atingir diversos sistemas no 

organismo. Os efeitos da exposição a doses elevadas são distúrbios gastrointestinais 

(dores abdominais, constipação e paralisias intestinais) anemia, além do 

comprometimento do sistema nervoso (Gidlow, 2004; Mudipalli, 2007). Indivíduos 
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expostos a concentrações baixas, em torno de 2 μg/dL, além dos distúrbios 

neurológicos, apresentam efeitos como hipertensão (Selevan, 1988; Rothenberg, 

2002) e danos ao aparelho cardiovascular e renal (Fleischer et al., 1980; Cooper et 

al.1985; Selevan, 1985). 

 O contato com o metal se dá principalmente através das vias respiratória e 

gastrointestinal. Uma vez absorvido, cerca de 99% do metal permanece ligado aos 

eritrócitos por aproximadamente 30-35 dias e num prazo de 4 a 6 semanas estará 

disperso nos tecidos moles como o fígado, rins, pulmão e sistema nervoso 

(Rabinowitz, 1991; Patrick, 2006). 

A contaminação pelo chumbo já afetou milhões de pessoas, tanto em países 

desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos e seus efeitos adversos na saúde 

já são cientificamente comprovados, fazendo com que essa questão tenha se 

tornado um problema de saúde pública global. A eliminação do chumbo de 

importantes fontes de contaminação, como tintas contendo chumbo e a gasolina, 

pode ser considerada um dos maiores triunfos da saúde pública, pois a partir desse 

período, os níveis de chumbo no sangue, o principal biomarcador utilizado em 

estudos populacionais, tem evidenciado um considerável declínio (Souza Guerra, 

2010). Mas fontes de exposição são rotineiramente encontradas em diversos tipos de 

indústrias (mineração, pintura, cerâmica, baterias) e infelizmente os desastres 

decorrentes da exposição ambiental são descobertos apenas anos ou décadas mais 

tarde. O chumbo é considerado um dos poluentes mais perigosos para a saúde 

infantil, seu efeito neurotóxico é comum, e, de acordo com a OMS, que afirma que a 

cada dia morrem no mundo 5500 crianças vítimas de envenenamento por poluentes 

ambientais. 



______________________________________________________________Introdução  21 
 

 

2. REVISTA DA LITERATURA  
                                                                                                                                          

O Chumbo e a contaminação ambiental 

 O chumbo (do latim plumbum) é um elemento químico de símbolo Pb,  

pertencente ao grupo IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À 

temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido e é um típico metal 

pesado (Greninger et al., 1978) com um peso atômico relativamente alto. 

 É um metal encontrado na natureza em estado livre, bem como em composição 

com vários outros elementos. Apresenta número atômico igual a 82, peso atômico 

igual a 207,21u e ponto de fusão igual a 327°C. A partir de 550°C começa a produzir 

vapor, entrando em ebulição ao atingir cerca de 1740°C. Em interação com outros 

elementos dá origem a compostos tais como sulfato de chumbo, cromato de 

chumbo, arsenato de chumbo, dióxido de chumbo, brometo de chumbo, chumbo-

tetraetila, chumbo-tetrametila, litargírio (PbO), zarcão (Pb3O4), alvaiade 

[PbCO3.Pb(OH)2] (Spínola et al., 1980). 

 Devido ao seu baixo ponto de fusão, ductibilidade e facilidade em formar ligas 

metálicas, o chumbo foi um dos primeiros metais a serem manipulados pelo homem, 

que já desde a antiguidade o utilizava na fabricação de utensílios, armas e adornos. 

Foi, no entanto, a partir do século XVIII que sua utilização atingiu grande escala, 

quando passou a ser incorporado aos processos industriais então nascentes 

(Audesirk, 1985). 

 É um metal tóxico, pesado, macio, maleável, sem gosto, não possui cheiro 

característico e mau condutor de eletricidade. Apresenta coloração branco-azulada 

quando recentemente cortado, porém adquire coloração acinzentada quando exposto 
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ao ar. Somente em quantidades mínimas é possível encontrá-lo em seu estado 

natural, ou seja, puro. Os minerais mais comuns são a galena – sulfeto de chumbo, a 

cerusita – carbonato de chumbo, e a anglesita – sulfato de chumbo (Warren, 2000).  

 A maioria dos altos níveis de chumbo encontrados por todo o ambiente tem 

origem nas atividades humanas. Um dos principais usos do chumbo é na produção e 

reciclagem de alguns tipos de baterias e placas elétricas. Ele também é utilizado na 

produção de munição, na manufatura da borracha, nas soldas e materiais de 

revestimento na indústria automotiva, como ingrediente nas tintas, vitrificados, 

esmaltes e vidros, nos pigmentos e inseticidas. Alguns compostos químicos do 

chumbo (chumbo tetraetila e tetrametila) eram adicionados à gasolina como 

substância antidetonante. Seu uso foi limitado nos anos 80 e em 1996 cerca de 80% 

de toda gasolina vendida no mundo já estava sem chumbo. Algumas fontes de 

liberação de chumbo no ar incluem a queima de combustível, processos industriais e 

a queima do lixo. A fonte de chumbo na poeira e solo inclui as partículas de chumbo 

que caem do ar ou trazidas pelo vento, e o desgaste e raspagem das tintas que 

possuem chumbo dos prédios e outras estruturas. Uma vez que o chumbo vai para a 

atmosfera, ele pode viajar milhares de quilômetros se as partículas forem pequenas. 

Esse chumbo é removido do ar pela chuva ou queda das partículas no solo ou 

superfície da água (Goyer e Clarkson, 2001).  

Fontes de exposição ao chumbo 

 As fontes de exposição ao chumbo não são as mesmas em todos os países.   A 

exposição ao chumbo pode ocorrer por meio de alimentos, água e poeira 

contaminada, encanamentos revestidos com chumbo, atividades industriais como 
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mineração e processamento de chumbo, além de fábricas de reciclagem de baterias, 

cerâmicas e tintas (Lappalainen e Knuuttila, 1979; Lanphear et al., 1998; Warren, 

2000; Ryan et al., 2004; Babosa et al., 2005; Nriagu et al., 2006).  

No Brasil a indústria produtora de chumbo produz cerca de 0,003% da 

produção mundial, sendo que nos últimos anos, esse quadro tem sofrido um declínio 

significante. Atualmente, os principais consumidores de chumbo no país são os 

fabricantes de baterias (80%), seguido por óxidos e pigmentos (12%) e setores 

elétricos e eletrônicos (8%) (Paoliello e De Capitani, 2005). 

Toxicocinética do chumbo 

 No organismo humano, o chumbo não é metabolizado, e sim, complexado por 

macromoléculas, sendo diretamente absorvido, distribuído e excretado. Os 

compostos de chumbo inorgânico entram no organismo por inalação (rota mais 

importante na exposição ocupacional) ou ingestão (via predominante para a 

população em geral). Somente os compostos orgânicos de chumbo são capazes de 

penetrar através da pele íntegra (Tsalev e Zaprianov,1985). 

A absorção do chumbo se dá pelas vias aéreas superiores, no caso de poluição 

do ar, ou por ingestão e absorção através do trato gastrointestinal (Calabrese et al., 

1996). Quando ocorre absorção gastrointestinal, a porcentagem de absorção é 

diferente, em se tratando de adultos e crianças. Enquanto os indivíduos adultos 

absorvem em torno de 10 a 15% e armazenam cerca de 5% do que é absorvido, as 

crianças absorvem cerca de 41,5% e retém 38,1% (Ziegler et al., 1978). Associado a 

isso, as crianças são mais suscetíveis à intoxicação devido ao hábito de levar as 

mãos e objetos à boca (Bellinger, 2004).  
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 O efeito tóxico em crianças é aumentado também, pois o chumbo depositado 

nos ossos fica em constante mobilidade devido ao seu crescimento. O esqueleto, na 

primeira infância, aumenta quarenta vezes em relação à sua massa original, e 

durante esse período há uma maior capacidade de acumular chumbo (Schaffner, 

1981). 

 A fração de chumbo que é absorvida depende principalmente da sua forma 

física e química, particularmente do tamanho da partícula e a solubilidade do 

componente específico, além de características como idade, estado fisiológico, 

fatores genéticos e condições nutricionais do indivíduo (Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry - ATSDR, 1999). Em condições sistêmicas alteradas, como em 

casos de alterações de ferro, cálcio e zinco, a absorção é aumentada (Wright et al., 

1998, 1999, 2003; Bradman et al., 2001), a diminuição da absorção do chumbo por 

ingestão de cálcio deve-se à competição entre os dois elementos (Fullmer et al., 

1985).  

 A absorção cutânea dos compostos inorgânicos de chumbo é pequena. Ocorre 

apenas no caso da pele estar lesada. Por outro lado, os compostos orgânicos, por 

serem lipossolúveis, podem ser absorvidos através da pele intacta (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry - ATSDR, 1999). 

Após sua absorção, o chumbo passa a ser distribuído para outros tecidos, 

através da corrente sanguínea. No sangue, aproximadamente 99% é encontrado nos 

eritrócitos e apenas 1% permanece no plasma (Schutz et al., 1996). Estudos têm 

indicado que mais de 80% do chumbo nos eritrócitos está, principalmente, ligado à 

enzima ácido δ- aminolevulínico desidratase (ALAD) (Bergdahl et al.,1999). O metal é 

então distribuído entre os tecidos moles e mineralizados (Rabinowitz, 1991). O 
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restante que permanece no plasma, como íon livre ou ligado à albumina, difunde-se 

para o sistema nervoso central (O’Flaherty, 1995).  

Em estudos cinéticos com isótopos estabilizados de chumbo, Rabinowits et al. 

(1976) conseguiram desenvolver um modelo clássico envolvendo três 

compartimentos, que esclarecia a distribuição do chumbo no organismo. No primeiro 

compartimento, produz-se uma troca rápida entre o sangue, os fluidos biológicos e 

tecidos moles como fígado, rim e cérebro, que correspondem a 4% da carga 

corpórea total, a menos que haja uma exposição aguda, com uma meia-vida de um 

mês. No segundo compartimento, ocorre um intercâmbio médio entre os tecidos 

moles e os ossos, o qual tem uma troca ativa de um ano. O terceiro constitui um 

compartimento lento e é formado pelo tecido ósseo, que corresponde a cerca de 

94% da carga corpórea de chumbo com uma meia vida de cerca de treze anos. Em 

crianças, o osso representa 70% da carga corpórea de chumbo (Schroeder e Tipton, 

1968; Leggett, 1993), de onde este pode ser mobilizado e contribuir para os níveis 

do metal no sangue em pessoas anteriormente expostas. 

 A excreção ocorre principalmente por filtração glomerular renal podendo 

também em menor grau ser excretado com fluidos corporais, incluindo o leite 

durante o aleitamento materno (Gulson et al., 1998a). A quantidade de chumbo 

excretado por via urinária e fecal está diretamente relacionada com a quantidade 

ingerida (Ziegler et al., 1978).  

 A Figura 1 apresenta um esquema geral da toxicocinética do chumbo. 
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Figura1. Toxicocinética do chumbo 
Fonte: Tese doutorado Souza Guerra, 2010. 

 

Efeitos tóxicos do chumbo 

O chumbo pode afetar vários sistemas, incluindo o nervoso, hematopoiético, 

renal, cardiovascular, endócrino e esquelético (Goyer, 1995). 

Neste estudo nos ateremos mais nos efeitos neurológicos que serão melhores 

detalhados abaixo. 

Efeitos neurológicos 

 Os efeitos danosos do chumbo sobre o sistema nervoso em desenvolvimento 

vêm recebendo cada vez mais atenção de pesquisadores nas últimas décadas. White 

e colaboradores (2007) apresentam revisão abrangente dos estudos sobre seus 

potenciais mecanismos nos processos de aprendizagem e memória, nas relações com 

o sistema de estresse, liberação de neurotransmissores e plasticidade sináptica, 
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configuração da arquitetura neurogênica hipocampal, na diminuição in vitro da 

GRP78, chaperona envolvida na secreção de IL6 pelos astrócitos, levando à hipótese 

de que em longo prazo essa deficiência possa estar envolvida na alteração da 

estrutura proteica relacionada à doenças degenerativas como a de Alzheimer, 

sugerindo portanto, que a susceptibilidade ao chumbo em período precoce do 

desenvolvimento poderá causar neurodegeneração na vida adulta.  

 Os níveis de chumbo no sangue aumentam entre o nascimento e dois anos de 

idade, com um pico entre 18 e 24 meses, quando as crianças adquirem o hábito de 

levar objetos à boca. A prevalência em amostra populacional norte americana de 

níveis acima de 10 µg/dL na idade de um ano foi em torno de 17% e, retestados aos 

24 meses a taxa foi de 29% (Bernard, 2003). Existem evidências de que em 

crianças, o chumbo em excesso produz efeitos adversos em rins (Burbure et al., 

2006) e sistema hematopoiético (Papanikolaou et al., 2005), interfere no peso ao 

nascimento (González-Cossío et al., 1997), perímetro craniano (Rothenberg et al., 

1999) e há controvérsias quanto ao crescimento (Mahram et al., 2007); reduz a 

acuidade auditiva e equilíbrio, além de séria interferência nas funções cognitivas 

(Needleman et al., 1972; Needleman, 1983; Needleman e Gatsonis, 1990). Altos 

níveis, com registro acima de 100 µg/dL (Coon, 2006) podem causar dores 

abdominais, vômitos, anorexia, crises convulsivas e até coma (Sathaye e Javadekar, 

2000).   

 Crianças estão expostas a riscos de intoxicação por chumbo desde o período 

pré-natal. Durante a gravidez e lactação, na mulher ocorre importante mobilização 

do chumbo da parte óssea para o sangue (Téllez-Rojo et al., 2004), aumentando, 

portanto o risco para o bebê, tanto na fase pré-natal, não se sabe se embrionária, 
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mas com certeza fetal e na de lactente, tendo sido demonstrada correlação entre 

níveis de chumbo no leite materno e no sangue do recém-nascido (Ettinger et al., 

2004). Entretanto não há ainda diretrizes para orientação quanto ao nível de chumbo 

materno, seja no colostro ou sangue ou ainda ósseo para a suspensão do 

aleitamento. 

 Durante a gravidez e a lactação o chumbo depositado no osso pode ser 

mobilizado (Silbergeld et al., 1988) podendo ocorrer excreção no leite materno 

(Gulson et al., 1998a). O chumbo atravessa a placenta sendo seus níveis no cordão 

umbilical correlacionados com a concentração sanguínea de chumbo materna 

(Amaral et al., 2010). A concentração materna de chumbo no sangue diminui 

durante a gravidez provavelmente devido à hemodiluíção. A acumulação de chumbo 

nos tecidos fetais incluindo o cérebro é proporcional à concentração sanguínea 

materna (Goyer et al., 1995). 

 O mercúrio e o chumbo são metais tóxicos que afetam principalmente o 

sistema nervoso central (SNC). A exposição de crianças e recém nascidos a esses 

metais pode colocar em risco o desenvolvimento e aumentar a vulnerabilidade destes 

indivíduos. É possível que a exposição a esses metais pesados promova uma 

degeneração mais acelerada das funções do SNC. O risco da exposição do feto e do 

lactente ao chumbo depende da absorção deste metal e esta absorção depende da 

interação do metal com alguns nutrientes, como o fósforo e o cálcio. Este risco 

também depende do acúmulo do chumbo pelo corpo da mãe com as respectivas 

interações com o metabolismo do cálcio e fósforo. A exposição materna aos metais é 

mais importante durante e gravidez que na lactação, porque nesse período, há um 

consumo maior de cálcio e se não for feita a adequação da quantidade diária a ser 
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ingerido, o cálcio será disponibilizado a partir dos ossos, e por similaridade, o 

chumbo, que apresenta propriedades químicas como o cálcio, será também liberado 

e passará pela fraca barreira da placenta, elevando assim os riscos de acúmulo no 

feto (Dórea e Donangelo, 2006). 
 A toxicidade do chumbo gera desde efeitos claros, ou clínicos, até efeitos sutis, 

ou bioquímicos. Estes últimos envolvem vários sistemas de órgãos e atividades 

bioquímicas. Nas crianças, os efeitos críticos atingem o sistema nervoso, enquanto 

que nos adultos com exposição ocupacional excessiva, ou mesmo acidental, apesar 

do chumbo causar anormalidades no sistema nervoso central (Muldoon et al., 1996; 

Schwartz et al., 2000a), os cuidados devem ser com a neuropatia periférica. No 

entanto, os efeitos no sistema nervoso periférico de adultos tendem a ser reversíveis 

após a exposição ser cessada (Baker et al., 1985), ao passo que os efeitos centrais 

nas crianças parecem não ser reversíveis (Needleman et al., 1990; Bellinger et al., 

1992; Goldman, 1998), talvez porque o chumbo conduza a perturbações dos 

processos complexos pelos quais as conexões sinápticas são selecionadas e 

modificadas (Johnston e Goldstein, 1998). 

A intoxicação aguda por chumbo deve ser distinguida da intoxicação crônica. 

Pacientes com intoxicação aguda apresentam dores de cabeça, hiperexcitação, 

ataxia, convulsões, coma e até morte. Intoxicações crônicas com níveis não tão 

elevados de chumbo estão associados a danos neurológicos, como irritabilidade, 

diminuição de QI, inabilidades de fala, déficits de atenção e distúrbios no 

desenvolvimento psíquico (Needleman et al., 1979, 1990; Bellinger et al., 1994; 

Lanphear et al., 2000; Canfield et al., 2003; Bellinger, 2004; Chiodo et al., 2004). 

Além disso, relatos de sérios transtornos de comportamento em crianças com 
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intoxicação por chumbo foram registrados. Comportamentos anti-sociais e de 

delinquência foram fatores de risco associados mesmo a uma baixa exposição ao 

chumbo (Needleman et al., 1996; Dietrich et al., 2001).  

Com o objetivo de determinar se as concentrações de chumbo pré e pós-natal 

de crianças no passado estavam associadas com detenções prisionais na juventude, 

Wright et al. (2008), realizaram medidas das concentrações de chumbo pré-natal 

durante o primeiro ou início do segundo trimestre de gravidez de mulheres que 

moravam numa região de casas muito antigas em Cincinnati, Ohio. Os níveis de 

chumbo no sangue das crianças (nascidas entre 1979 e 1984) foram analisados em 

uma base trimestral e semestral durante 6 anos e meio. Posteriormente, as 

informações do total de prisões e detenções por delitos envolvendo violência foram 

coletadas junto ao Registro de Justiça Criminal de Ohio. Este foi o primeiro estudo 

prospectivo que demonstrou uma associação entre as concentrações de chumbo pré 

e pós-natal e comportamento adulto criminoso. 

Herbert Needleman foi um dos pioneiros a estudar os efeitos do chumbo na 

saúde das crianças. Em 1979, realizou um estudo com dentina de dentes decíduos, a 

fim de documentar os efeitos da exposição ao metal no desenvolvimento intelectual 

e comportamental destas crianças. Ele relatou que mesmo em concentrações 

mínimas, particularmente em crianças, o chumbo causa diminuição de QI, 

inabilidades de fala e atenção e distúrbios no desenvolvimento psíquico (Needleman 

et al., 1979). Onze anos mais tarde, estes mesmos pesquisadores demonstraram, em 

um estudo de “follow-up” da mesma população de 1979, que a exposição ao chumbo 

na infância, mesmo que assintomática, está associada a prejuízos no funcionamento 
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do sistema nervoso central que persistem até a adolescência (Needleman et al., 

1990). 

Em outro estudo de caracterização da longa duração dos efeitos à exposição 

precoce ao chumbo (Bellinger et al., 1987), crianças foram agrupadas de acordo com 

a concentração de tal metal no cordão umbilical, e estas foram longitudinalmente 

seguidas. As crianças do grupo com alto nível de chumbo pré-natal apresentaram 

menores escores de desenvolvimento cognitivo. Efeitos similares na aprendizagem 

foram demonstrados em estudos experimentais com primatas, por Gilbert e Rice em 

1987. Neste trabalho, macacos rhesus receberam chumbo nos primeiros 100 dias de 

vida, e apresentaram deficiência na aprendizagem quando adolescentes. 

O valor aceitável de chumbo no sangue como limite de neurotoxicidade em 

crianças decaiu significantemente a partir dos anos 70, assim que estudos 

populacionais mais sofisticados, com amostras maiores e melhores desenhados e 

analisados foram conduzidos (Fergusson et al., 1988; McMichael et al., 1988). O 

consenso sobre qual a concentração de chumbo que é tóxica tem mudado durante 

os anos. O valor limite abaixo do qual o chumbo não apresenta efeitos adversos não 

foi identificado (Bellinger, 2004, Binns et al., 2007). Em 1991, o Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA definiu o nível chumbo no sangue de crianças 

que deve levar a ações de saúde pública em 10 μg/dL. Este valor é interpretado 

erroneamente como sendo um limite, no qual valores < 10 μg/dL são “seguros” e ≥ 

10 μg/dL são “tóxicos”, pois, estudos realizados desde 1991 reforçam evidências de 

que o desenvolvimento físico e mental das crianças pode ser afetado com 

concentrações de chumbo no sangue abaixo de 10 μg/dL (Binns et al., 2007). De 

acordo com Bellinger (2004), nenhum valor único pode ser utilizado como limite, 
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separado de um contexto de fatores específicos como idade da exposição e avaliação 

da concentração de chumbo, duração dos níveis elevados do metal no sangue e 

características do ambiente no qual a criança vive. 

 O conjunto de órgãos mais sensível ao envenenamento por chumbo é o sistema 

nervoso, sendo que a encefalopatia é um dos mais sérios desvios tóxicos induzidos 

pelo chumbo em crianças e adultos. Além da ausência de um limite preciso, a 

toxicidade do chumbo na infância pode ter efeitos permanentes, tais como menor 

quociente de inteligência e deficiência cognitiva. Durante o desenvolvimento de uma 

criança, o sistema nervoso pode ser afetado adversamente por valores de chumbo 

no sangue menores do que 10 μg/dL, níveis antes considerados seguros (Lanphear 

et al., 2000; De Genaro, 2002). 

 A encefalopatia causada pelo chumbo ocorre nas formas aguda e crônica. O 

curso clínico da encefalopatia aguda pelo chumbo varia, dependendo da idade e da 

condição geral do paciente, da quantidade absorvida, do tempo de exposição e de 

certos fatores concomitantes.  A encefalopatia crônica pode ser um estado residual 

após a encefalopatia aguda originada por esse metal, mas também pode resultar de 

uma exposição prolongada ao chumbo (Stewart et al., 2002). 

 Os sintomas da intoxicação aguda por chumbo incluem: dores de cabeça, 

irritabilidade, dores abdominais e outros relacionados ao sistema nervoso central. A 

encefalopatia é caracterizada pela perda do sono e cansaço. As crianças podem ser 

afetadas por distúrbios de comportamento, dificuldades de aprendizagem e 

coordenação motora. Em alguns casos, as pessoas podem sofrer de psicoses agudas, 

confusão mental e redução da consciência, deterioração da memória, redução da 

habilidade de compreensão das coisas. Alguns indivíduos ainda apresentam uma 



______________________________________________________________Introdução  33 
 

 

redução da velocidade de transmissão nervosa e também redução da sensibilidade 

dérmica. Exposições severas geram um sinal característico que é uma linha azul 

escura na margem gengival. Exposições agudas também podem causar lesões 

renais, principalmente no túbulo proximal (Järup, 2003). 

 Carlisle et al. (2009a) relata que a exposição ao chumbo é um problema 

insidioso, causando efeitos sutis em crianças com níveis baixos de exposição, onde 

os sinais clínicos não são aparentes e que embora o alvo de concentração de 

chumbo no sangue (PbS) de dez microgramas por decilitro (10 μg/dL) venha sendo 

usado como base para tomada de decisões ambientais na Califórnia há quase duas 

décadas, evidências epidemiológicas recentes sugerem uma relação entre déficits 

cognitivos e concentrações de chumbo no sangue menores que 10 μg/dL. 

 Em janeiro deste ano o Comitê para Aconselhamento do CDC (Centers for 

Disease Control´s And Prevention) sobre Prevenção de Intoxicação Infantil por 

Chumbo aprovou uma resolução recomendando a diminuição do limite mínimo de 

ação para valores de chumbo no sangue de 10 µg/dL para 5 µg/dl (ACCLPP, 2012). 

Possivelmente um dos maiores problemas da exposição a “baixas” doses de 

chumbo (que seriam aquelas às quais estariam expostas as crianças em que os 

níveis de chumbo no sangue total medidos estão abaixo de 10 μg/dL) seja realmente 

não haver forma fidedigna de quantificar a exposição acumulada a este metal, que 

pode talvez não ser tão baixa. Esse problema decorre da ausência de medidas de 

chumbo em um tecido em que este se acumula ao longo dos anos. O amplo uso de 

um marcador cumulativo pode ser benéfico do ponto de vista da identificação 

individual de crianças expostas a maiores quantidades de chumbo, assim como do 



______________________________________________________________Introdução  34 
 

 

ponto de vista da possibilidade de realizar estudos mais detalhados sobre os efeitos 

de chumbo no desenvolvimento intelectual de crianças. 

Polimorfismos genéticos 

Polimorfismos genéticos humanos estão sendo altamente correlacionados com 

algumas doenças, por meio de análises epidemiológicas. Um polimorfismo genético 

comum no gene humano ALAD (enzima porfobilinogênio sintase - PBGS), tem sido 

correlacionado com a contaminação ambiental pelo chumbo (Jaffe et al., 2000). 

PBGS catalisa os primeiros passos na biossíntese de todos tetrapiroles (heme, 

vitamina B12, cofator F430, etc). O PBGS humano é uma metaloenzima dependente 

de Zn (II) única em sua sensibilidade à inibição pelo chumbo. A inibição da PBGS 

humana é uma das primeiras repostas fisiológicas à intoxicação pelo chumbo (Jaffe 

et al., 2000). Essa inibição pode causar elevados níveis dessa enzima no plasma e 

urina e de protoporfirinas eritrocitárias livres. Esse quadro pode resultar em baixas 

concentrações de hemoglobina no sangue e anemia. Como a anemia leva à 

diminuição do número de eritrócitos disponíveis para acumular chumbo, a própria 

anemia pode afetar a quantidade de chumbo no sangue (diminuindo o chumbo no 

sangue total), ao passo que a quantidade de chumbo no plasma não é afetada 

(Bergdahl et al., 1999). 

As crianças, especialmente nos primeiros anos, exibem certos efeitos tóxicos 

mesmo quando expostas a baixas concentrações de chumbo, se comparadas a 

adultos. A anemia decorrente da exposição a chumbo foi relatada em crianças 

(Schwartz et al., 1990). Bergdahl et al. (1999) demonstraram que há saturação dos 

sítios de ligação de chumbo nos eritrócitos em crianças expostas a níveis elevados de 

chumbo, indicando que é possível subestimar a exposição a chumbo quando se 
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utilizam apenas resultados obtidos a partir do sangue. Os níveis de chumbo no 

plasma de crianças e sua relação com anemia e a relação de chumbo no sangue e 

plasma com variantes genéticos da PBGS ainda não foram esclarecidas. 

Em relação ao gene receptor da vitamina D, a presença do genótipo BB pode 

estar associada com uma menor função do receptor, afetando a absorção e 

distribuição de cálcio pelo organismo. A vitamina D pode influenciar a absorção e 

distribuição de chumbo, sugerindo que o genótipo BB pode também estar associado 

com captação de chumbo ou suscetibilidade à sua toxicidade (Montenegro et al., 

2006 a, b). 

Biomarcadores de chumbo 

 A avaliação da exposição aos agentes químicos constitui um importante aspecto 

para a saúde pública, tendo em vista a possibilidade de se prevenir ou minimizar os 

efeitos da interação dos contaminantes com o organismo humano (Amorim, 2003). 

 Os estudos dos efeitos das substâncias químicas sobre a saúde possibilitam 

avaliar o risco da população exposta e constitui o primeiro passo na fixação de 

normas ambientais para um contaminante químico presente em um meio. E para isso 

é importante conhecer a solidez e as limitações dos dados toxicológicos, assim como 

as informações disponíveis provenientes destes estudos (Amorin, 2003). 

 Os biomarcadores indicam a exposição individual ao chumbo e sua 

concentração pode refletir a história de exposição passada ou recente. Inúmeros 

biomarcadores para chumbo já foram citados na literatura, dentre os quais, sangue, 

plasma, osso, saliva, cabelo, unha, urina, fezes, dentes, porém cada um deles tem 

validade variável e revela uma situação específica (Barbosa et al., 2005). 
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 Bergdahl e Skerfving (2008) apontaram os atributos que precisam ser avaliados 

em um biomarcador de exposição a chumbo que são: 1) a acurácia e precisão 

analítica, 2) o custo, 3) as questões práticas de uso (coleta, por exemplo), 4) o que o 

biomarcador reflete 5) a relação com exposição e 6) a relação com efeitos. Iremos 

discutir os diferentes biomarcadores à luz destes atributos a seguir. 

Utilização do sangue e plasma como biomarcadores para chumbo 

 A utilização de biomarcadores de efeito, em alguns casos, pode ser útil. Os 

biomarcadores de efeito estão correlacionados com os produtos da biossíntese do 

heme que se formam em maiores quantidades quando as enzimas que participam da 

via da síntese do heme estão inibidas pelo chumbo. Em casos de exposição a altas 

doses esses biomarcadores são vantajosos (>25 ug/dL), principalmente pelo menor 

custo das medidas e ausência de problemas com contaminação das amostras por 

chumbo exógeno. Entretanto, quando o chumbo está presente em baixas doses no 

sangue, esses marcadores deixam de ser úteis, e as medidas diretas de chumbo são 

mais adequadas (Parsons et al., 1991). 

 As determinações de chumbo no sangue normalmente são feitas por 

Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GF-AAS), havendo 

métodos padronizados para sangue (Parsons e Slavin, 1993). O limite de detecção 

descrito para esta técnica está em torno de 1 µg/dL e são descritas variações entre 

medidas da mesma amostra de cerca de 5%, o que é considerado uma variação 

pequena (Bergdahl e Skerfving, 2008). 

 Durante as últimas cinco décadas, o sangue total tem sido o principal fluido 

biológico utilizado para análise da exposição ao chumbo (Rabinowitz, 1995). A 
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concentração deste metal no sangue dura em média 30-40 dias, podendo ocorrer um 

declínio se o indivíduo não for exposto a novas fontes de contaminação (Altshuller et 

al., 1962; Attramadal e Jonsen, 1976; Brudevold et al., 1977; Needleman et al., 

1979; Haavikko et al., 1984; Rabinowitz, 1990, Hu et al., 1998, Ericson, 2001). Isso 

se deve ao fato do chumbo ser distribuído para os diferentes tecidos do organismo, 

principalmente os mineralizados, pois o chumbo se comporta de forma muito 

semelhante ao cálcio (Stewart, 1974). Caso a exposição cesse ou diminua, o mineral 

depositado nos tecidos ósseos passa a ser liberado na corrente sanguínea. Desta 

forma, a porcentagem de chumbo proveniente de exposição passada na corrente 

sanguínea aumenta até que todo o estoque nos tecidos ósseos se esgote (Gwiazda 

et al., 2005). 

 Existe uma constante troca de chumbo entre o sangue e o osso, e a 

concentração de chumbo no sangue corresponde cerca de 5% do “body burden” 

total (Rabinowitz, 1993). De um ponto de vista fisiológico, o chumbo no plasma 

representa o índice mais relevante de exposição, distribuição e risco à saúde, se 

comparado com o chumbo no sangue total, pois a fração plasmática está em 

continuidade com o líquido intersticial dos tecidos (Barbosa et al., 2005). Existem 

vários relatos de chumbo no plasma em que a validação dos dados é fraca ou 

ausente. Isso porque não há um material de referência certificado para este metal no 

plasma (Cake et al., 1996). 

 O CBLI (Cumulative Blood Lead Index) pode ser útil para ter uma medida 

cumulativa, mesmo que as medidas de sangue não tenham sido obtidas de forma 

sistemática a intervalos regulares. Esse índice se baseia no uso da área sob a curva 

de chumbo no sangue traçada para um determinado indivíduo para calcular a 
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exposição, assim se tem como parâmetro as concentrações e o tempo (Hu et al., 

2007). 

 A avaliação dos efeitos do chumbo na saúde humana deve levar em conta a 

variabilidade na suscetibilidade individual a efeitos para uma mesma concentração de 

chumbo no sangue (Bergdahl e Skerfving, 2008). Isso pode ser resultante de 

variações individuais em vários polimorfismos genéticos, que parecem caracterizar 

subgrupos populacionais particularmente suscetíveis aos efeitos do chumbo. Além 

disso, algumas doenças crônicas como a diabete tipo II têm sido associadas a piores 

efeitos em concentrações mais baixas de chumbo (Schwartz e Hu, 2007). 

 Embora agências de saúde e de controle ambiental recomendem limites 

máximos de exposição ao chumbo, a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho 

tem como valor referência de normalidade (VR) o nível sanguíneo de chumbo de 40 

μg/dL, e como Índice Biológico Máximo Permitido (IBMP) o nível de 60 μg/dL 

(Manual de Legislação Atlas: Segurança e Medicina no Trabalho, 1997). Estes níveis 

estão bem acima daquele estabelecido pela Organização Mundial da Saúde de 20 

μg/dL como limite máximo para a população adulta. No caso das crianças, que são 

mais susceptíveis aos efeitos do chumbo, este limite é de 10 μg/dL (World Health 

Organization: Regional Office for Europe: air quality guidelines, 1986). 

Utilização do osso como biomarcador para chumbo 

 O osso, assim como o sangue, também pode ser utilizado como biomarcador, 

porém, devido ao processo de remodelação óssea, a concentração encontrada deve 

ser correlacionada com a intensidade e período de exposição a esse metal (Hu et al., 

1998). Outra desvantagem seria a necessidade de procedimentos invasivos para 
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obtenção desses dados. Recentemente procedimentos não invasivos, porém de 

elevado custo, como fluorescência de raios-X (XRF) têm se mostrado promissores 

quando se trata da determinação da concentração de chumbo no osso (Hu et al., 

1998; Todd et al., 2000). A adaptação do uso de XRF para uso in vivo começou em 

meados de 1980 (Hu et al., 1998), e os primeiros resultados de estudos 

populacionais utilizando XRF aparecem em meados da década de 1990 (Hu et al., 

2007). O tempo de medida requerido para obter sinal adequado é no mínimo 30 

minutos, e é fundamental que a área irradiada esteja totalmente imóvel. A 

quantidade de radiação emitida tem sido comparada àquela de uma tomada de 

radiografia odontológica convencional, o que é bastante aceitável do ponto de vista 

de riscos à saúde (Hu et al., 2007). Autores apontam para o cuidado que se deve ter 

ao expor crianças, uma vez que a dose recebida por uma criança será muito maior 

do que a de um adulto em função da presença de medula óssea vermelha na tíbia da 

criança (Nie et al., 2007). O chumbo do sangue é incorporado em tecidos calcificados 

como ossos e dentes, e pode permanecer por anos (Rabinowitz 1991, O´Flaherty, 

1995). De acordo com Rabinowitz (1991), a meia vida do chumbo no osso pode 

durar de 10 a 30 anos. O estoque de chumbo nos tecidos calcificados depende do 

turnover que acontece no tecido, e esse processo, por sua vez, vai depender do tipo 

de osso, que pode ser compacto (baixo turnover) ou trabecular (alto turnover) 

(O´Flaherty, 1995). Rabinowitz et al. (1989) calculou a capacidade de turnover no 

osso compacto, que é aproximadamente 2% por ano e no osso esponjoso ou 

trabecular, que é em torno de 8%. As descrições mais frequentes são de chumbo na 

patela e na tíbia. A patela é um osso predominantemente trabecular, onde o tempo 

de residência do chumbo é de poucos anos. A tíbia é um osso predominantemente 
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cortical, sendo as medidas feitas na região da diáfise, na qual o tempo de residência 

do chumbo é de cerca de 30 anos (Barbosa et al., 2005). Diferenças fisiológicas 

entre crianças e adultos aumentam a susceptibilidade das crianças aos efeitos 

deletérios: nos adultos 94% do “body burden” de chumbo é armazenado nos ossos e 

dentes, sendo que essa proporção é apenas de 70% em crianças (Barry, 1981). Além 

disso, o crescimento contínuo de crianças implica constante remodelação óssea, por 

causa do desenvolvimento esquelético (O´Flaherty, 1995). Tal fato contribui para um 

estado em que o chumbo no osso é continuamente liberado no compartimento 

sanguíneo, um processo descrito como contaminação endógena (Gulson et al., 

1996). Esse processo é particularmente significante em se tratando de mulheres 

grávidas porque a gravidez causa um aumento da remodelação óssea (Rust et al., 

1999). 

 A concentração média encontrada em indivíduos não expostos a chumbo no 

ambiente de trabalho e de cerca de 20 µg/g de chumbo no osso, enquanto 

trabalhadores expostos podem apresentar ate 100 µg/g (Bergdahl e Skerfving, 

2008). Devido ao processo de remodelação, trabalhadores com esta concentração no 

osso podem apresentar 16 µg/dL de chumbo no sangue pela mobilização contínua de 

chumbo do osso (Barbosa et al., 2005). No caso de mulheres com cerca de 50 µg/g 

de chumbo no osso, poderão apresentar medidas no sangue de 8 µg/dL. Em 

períodos de intenso remodelamento ósseo, mais chumbo é mobilizado do osso 

(Barbosa et al., 2005). 

 Ainda hoje podemos afirmar que medidas realizadas no osso não têm a mesma 

acurácia e precisão analíticas, e não podem ainda ser feitas em laboratórios 

comerciais ou governamentais se compararmos com as medidas no sangue (Hu et 
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al., 2007). Além disso, o tempo de meia hora para medição e a imobilidade 

necessária para realização do exame dificultam a medida, que tem uma precisão 

razoável em homens adultos. Em mulheres e crianças a variabilidade das medidas é 

muito grande e uma boa porcentagem das medidas de pessoas não expostas 

ocupacionalmente costuma ser negativa. Apesar destes problemas, o uso de medidas 

de chumbo acumulado no osso, particularmente no osso cortical, e os dados de CBLI 

foram fundamentais para a demonstração de que maior exposição cumulativa a 

chumbo está associada a risco aumentado de doenças crônicas em populações 

adultas (Schwartz e Hu, 2007).    

Utilização de dentes como biomarcadores para chumbo 

 Como os dentes são relativamente estáveis, ou seja, não sofrem remodelação 

como os ossos, eles registram a história de exposição ao chumbo desde sua 

mineralização (Brudevold e Steadman, 1956; Brudevold et al., 1975; 1977; Cleymaet 

et al., 1991b; Tvinnereim et al., 2000). Assim, os dentes decíduos e permanentes 

podem ser utilizados como indicadores da exposição crônica a metais pesados 

durante a infância (Cleymaet et al., 1991b; Rabinowitz et al., 1991; Tvinnereim et 

al., 2000). A história da deposição de chumbo nos dentes é, principalmente, 

importante para estudos dos efeitos da contaminação crônica de chumbo na saúde.  

 As medidas das concentrações de chumbo no dentes nos trazem informações 

distintas quanto à exposição a chumbo. Além disso, a facilidade de acesso e 

realização das medições diretas fez com que esse tecido atraísse a atenção por parte 

de alguns pesquisadores. 
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Existe uma variação muito grande, descrita na literatura, entre as 

concentrações de chumbo no esmalte dentário (Shapiro et al., 1972; Fergusson et 

al., 1987; Antilla, 1987; Gil et al., 1994; Arora et al., 2006), que vai de 1.7 até 4.900 

ppm (Antilla, 1987; Brudevold e Steadman, 1956). Estudos experimentais utilizando 

animais mostraram evidências de que o chumbo possui uma distribuição espacial 

heterogênea no dente, com uma maior concentração na superfície do esmalte 

(Grobler et al., 2000; Arora et al. 2005). 

O esmalte dental parece refletir a exposição passada e atual ao chumbo, 

mesmo que os níveis sanguíneos tenham voltado ao normal (Needleman e Bellinger, 

1991). Esse achado se deve ao fato de não ocorrer turnover da apatita no esmalte, 

como acontece na remodelação do osso, ou seja, uma vez que o chumbo é 

depositado, ele não é posteriormente removido (Grobler et al., 2000). 

 Um aspecto valioso e interessante das medidas de chumbo no esmalte é sua 

capacidade de elucidar a história de exposição ao chumbo. Os dentes são compostos 

por tecidos distintos, os quais são formados em diferentes períodos e por isso, suas 

partes podem refletir diferentes estágios da vida do indivíduo. Por exemplo, o 

esmalte de dentes decíduos e parte do esmalte de dentes permanentes são 

formados in útero, fato que pode prover informações da exposição pré natal ao 

chumbo. Essa informação é valiosa para entendimento da relação dose-efeito das 

anomalias embrionárias, particularmente em se tratando de disfunção neurotóxica 

(Gulsson, 1996). 

 O interesse na utilização do esmalte como biomarcador do chumbo é cada vez 

maior (Ericson, 2001; Uryu et al., 2003; Rinderknecht et al., 2005), particularmente 

quando consideramos que as amostras de esmalte superficial são facilmente 
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coletadas por meio de biópsia de esmalte, técnica introduzida por Brudevold et al., 

em 1975, que utiliza uma amostra dos minerais do esmalte obtida por meio de 

ataque ácido para fazer a análise de chumbo. Contudo, detalhes sobre o mecanismo 

de acúmulo de chumbo na superfície do esmalte ainda não foram completamente 

elucidados (Costa de Almeida et al, 2007). 

 Utilizando dentes, particularmente o esmalte dental, demonstrou-se que são 

encontradas algumas crianças ou grupos de crianças com níveis relativamente altos 

de chumbo acumulado nos dentes mesmo em regiões sem contaminação por 

chumbo descrita. Isso aconteceu, por exemplo, quando foram analisados os níveis de 

chumbo encontrados no esmalte superficial de dois grupos de pré-escolares de 

Piracicaba, SP, uma população residente em uma região industrial e outro residente 

numa região não industrial (Gomes et al., 2004). Verificou-se uma diferença 

estatisticamente significativa quando se compararam os resultados obtidos para as 

crianças da região industrial com aqueles das crianças da região não industrial. Esses 

resultados demonstram que também no Brasil as crianças estão expostas a níveis 

mais altos de chumbo em alguns ambientes, particularmente em regiões 

industrializadas de cidades. Posteriormente foram realizados testes no esmalte de 

247 crianças de sete EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) de Ribeirão 

Preto, SP, e de 26 crianças de uma região, que se demonstrou contaminada por 

chumbo (Padula et al., 2006) em Bauru, SP, nas imediações da Fábrica de Baterias 

Ajax. Os resultados desse trabalho indicaram que o esmalte de dentes decíduos de 

crianças residentes em regiões contaminadas apresentou cerca de quatro vezes mais 

chumbo do que o esmalte de crianças residentes em cidades sem uma fonte de 

contaminação conhecida (Costa de Almeida et al., 2007). Além disso, verificou-se 
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que mesmo com a amostragem de 20 a 30 crianças por grupo, é possível identificar 

regiões mais e menos contaminadas em uma cidade, como foi o que verificamos em 

Ribeirão Preto, SP, onde foi encontrada uma região da cidade com 35% das crianças 

com tanto chumbo quanto a mediana da concentração de chumbo descrita para as 

crianças de Bauru. 

 Os dados acerca da concentração de chumbo no esmalte de dentes decíduos 

são escassos, pois poucos trabalhos utilizaram este modelo como amostra (Gomes et 

al., 2004; Costa de Almeida et al., 2007).  

     Alguns autores consideram o esmalte dentário promissor para se detectarem 

contaminações precoces pelo chumbo (Ericson, 2001; Uryu et al., 2003; 

Rinderknecht et al., 2005), particularmente quando consideramos que as amostras 

de esmalte superficial são facilmente coletadas por meio de biópsia de esmalte (teste 

de esmalte). A primeira descrição do teste de esmalte para determinar chumbo foi 

feita em 1975, por Brudevold e colaboradores para dentes permanentes extraídos. O 

teste de esmalte é um procedimento de ataque ácido, utilizando-se 1,6 N HCl em 

70% de glicerol. Alguns estudos que a utilizaram em dentes permanentes extraídos 

(Brudevold et al. 1975; Brudevold e Steadman, 1956), sugeriram uma relação entre 

o chumbo na superfície do esmalte e os níveis de chumbo ambiental. Esta técnica foi 

posteriormente adaptada para a utilização in vivo para se obter dados de chumbo na 

superfície do esmalte em dentes permanentes (Cleymaet et al. 1991a, 1991b, 1991c, 

1991d, 1991e), e, recentemente, esse procedimento foi adaptado para obter 

amostras de esmalte de dentes decíduos (Gomes et al., 2004) e com isso, permitir a 

coleta de dados a respeito da história da exposição ao chumbo por crianças 

pequenas, com o objetivo do monitoramento de populações. 
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 Utilizando a metodologia de coleta de amostras de dente para determinação de 

chumbo, nosso grupo obteve resultados que sugerem que o chumbo está presente 

também em cidades brasileiras onde uma contaminação “ambiental” não foi relatada. 

Isso não é surpresa, pois o chumbo está presente em tantas e tão diversas 

atividades humanas, que é difícil suspeitar o grau de contaminação sem haver 

medidas. Em nosso trabalho realizado com 444 escolares de 6-8 anos residentes em 

Ribeirão Preto, SP, em que as concentrações de chumbo foram estudadas nos 

dentes, sangue, plasma e saliva, verificamos que a media de chumbo no sangue das 

crianças ribeirão-pretanas analisadas neste estudo foi 2,4 ug/dL, sendo que 10% das 

crianças deste estudo apresentaram chumbo no sangue entre 4 e 9,4 ug/dL (Costa 

de Almeida et al., 2010). Nos estudos sem medidas de chumbo no sangue, 

obtivemos uma idéia da concentração de chumbo no esmalte superficial, que nos 

pareceu excessiva em algumas crianças de Ribeirão Preto, porque alguns dos valores 

de Ribeirão Preto eram semelhantes estatisticamente aos valores encontrados em 

crianças de uma região notoriamente contaminada, próxima a Fabrica de baterias da 

Ajax, em Bauru (Costa de Almeida et al., 2007). Em face destes resultados que 

apontam um grau talvez pequeno de contaminação de algumas crianças em Ribeirão 

Preto, isso visto em cortes transversais em escolas públicas, pensou-se que talvez a 

amostragem de crianças atendidas no Departamento de Neurologia da FMRP/USP 

apresentasse valores de chumbo altos, pelo menos em algumas condições já 

anteriormente descritas como associadas a chumbo. 

 Como este é o primeiro estudo deste tipo, pensou-se em ter inicialmente uma 

idéia das concentrações de chumbo obtidas em diferentes grupos de condições vistas 

no Departamento de Neurologia da FMRP/USP.........................................................
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3. PROPOSIÇÃO  
    

         Os objetivos deste trabalho foram:                                                                                          

1- Determinar a concentração de chumbo obtida por meio de testes de esmalte 

realizados in vivo em esmalte de dentes permanentes ou decíduos de pacientes com 

problemas neurológicos em tratamento ambulatorial no HCFMRP-USP e comparar 

os resultados em diferentes grupos de acordo com o diagnóstico.   

2- Verificar o perfil dos valores de chumbo segundo informações relacionadas à 

exposição a esse metal dos referidos pacientes. 
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4. MATERIAL E MÉTODO  
                                                                                                                                          

   Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Campus de 

Ribeirão Preto (processo número - 2008.1.324.58.1), segundo a Resolução 196/96 

de 10 de novembro de 1996 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 

iniciou-se a seleção das amostras (Anexo A).  

4.1. A AMOSTRA 

 A amostra consistiu de 112 crianças de 5 a 12 anos, de ambos os gêneros, 

atendidas em dois ambulatórios da área de Neurologia do HCFMRP-USP: Neurologia 

Infantil Geral, sob a coordenação da Profa. Dra. Carolina A. R. Funayama e no de 

Epilepsia Infantil, sob a coordenação da Profa. Dra. Regina Maria França Fernandes. 

Esses pacientes foram selecionados com base na análise dos prontuários de 

atendimento, buscando-se apenas o critério idade atuais (5 a 12 anos). O 

ambulatório de epilepsia foi incluído por possibilitar um número maior desses 

pacientes na amostra.  

 Após concordância e autorização dos responsáveis em participar da pesquisa, 

estes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para participação e 

responderam a um questionário (Anexo B e Apêndice A).   

4.2. LOCAL E PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 A abordagem ao responsável pelo paciente, a concordância em participar, a 

aplicação do questionário e a coleta da amostra do esmalte dentário foram realizadas 

no mesmo dia, no horário dos ambulatórios, no período da tarde, antes ou após o 
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atendimento médico, em uma sala que foi destinada para esse fim, junto ao Setor de 

Enfermagem do HCFMRP-USP. 

 Posteriormente, em outro momento, fora do período do ambulatório, o 

prontuário de cada criança foi solicitado ao Serviço de Arquivo Médico do HCFMRP 

para se coletarem informações sobre a doença neurológica, tarefa esta realizada pela 

Profa. Dra. Carolina A. R. Funayama, docente responsável pelo Serviço de Neurologia 

Infantil do HCFMRP-USP. Assim, foram apurados dados sobre a queixa principal da 

criança e o diagnóstico das doenças. 

 O procedimento para determinação de chumbo foi realizado sem que os 

pesquisadores conhecessem o tipo de queixa neurológica da criança no ambulatório 

geral, nem os detalhes da doença, como tipo e diagnóstico causal no ambulatório de 

epilepsia. 

 Para a determinação de chumbo nos dentes foram realizadas microbiópsias no 

esmalte in vivo em dentes decíduos e permanentes, utilizando-se o método proposto 

por Brudevold et al., 1975, modificado por Gomes et al., 2004.  

 Antes de iniciar os procedimentos da microbiópsia, todo o material que seria 

utilizado e a bancada sobre a qual o instrumental e pipetas seriam dispostos foram 

limpos com uma solução de ácido nítrico (HNOз) a 10%, a fim de remover possíveis 

contaminações prévias pelo chumbo. Os tubos para centrífuga, de poliestireno, tipo 

eppendorf, e as ponteiras foram, também, previamente deixados em solução de 

ácido nítrico a 10% durante 24 horas. Em seguida, esse material recebeu 3 banhos 

com água deionizada, 2 banhos com água ultrapura (MILI Q) e foram secos em 

capela de fluxo laminar classe 100. Todo esse procedimento foi realizado dentro de 
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uma sala branca classe 10000. Essa limpeza tinha o objetivo de descontaminação do 

material para o chumbo.  

 Os dentes foram submetidos à profilaxia profissional com escova de dente 

(Figura 2A), em seguida foram lavados com água MILI Q e secos com gaze (Figura 

2B). Feito isso, foi feito isolamento relativo com roletes de algodão. Estes 

procedimentos foram realizados pela auxiliar para que a pesquisadora não tocasse 

em nenhuma superfície metálica antes da realização da biópsia. 

 Em seguida, uma fita adesiva (fita mágica, 810 Scotch ® - 3M) com uma 

perfuração de diâmetro 2,01 mm (Figura 2C) foi firmemente aderida à porção central 

da superfície vestibular do dente, demarcando o local da microbiópsia (Figura 2D). 

Nesta demarcação foram depositados, com uma micropipeta automática, 5μl da 

solução de HCl a 1,6N em glicerol a 70% (v/v), e agitado suavemente com a ponta 

do pipetador durante 20 segundos (Figura 2E). A solução da microbiópsia foi 

aspirada e transferida a um tubo de coleta (tubo tipo eppendorf) contendo 200μl de 

água ultrapura (MILI Q) (Figura 2E), sendo aplicados em seguida, por 10 segundos, 

5μl de solução de glicerol a 70% na demarcação, os quais também eram aspirados e 

adicionados à solução de microbiópsia presente no tubo de coleta. 

 Finalizando este procedimento, a fita adesiva era removida, o dente era lavado 

com água, seco e isolado novamente para receber aplicação de flúor neutro em gel. 

 O controle das microbiópsias de esmalte foi obtido por meio de brancos e por 

microbiópsias controle na superfície da bancada ou sobre as tampas dos raques para 

ponteira, a fim de verificar a contaminação pelo chumbo no ambiente de trabalho 

durante os procedimentos. 
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Figura 2. A – Profilaxia do dentes; B – Secagem com gaze; C – Fita com perfuração; D – Colocação da 
fita; E – Depósito da solução no dente; F – Solução transferida para tubo de coleta. 

 

4.3. ANÁLISES QUÍMICAS 

4.3.1. DETERMINAÇÃO DO FÓSFORO 

A fim de determinar a espessura da camada de esmalte removida durante a 

biópsia, foi dosada a concentração de fósforo inorgânico (P) no esmalte em solução. 

As concentrações de fósforo presentes nas amostras foram determinadas pelo 

método colorimétrico de Fiske e Subbarow (1925), cujo princípio é que o fósforo dos 
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fosfatos minerais é transformado em fosfomolibdato, o qual é em seguida reduzido 

pelo ácido alfa-amino-naftol sulfônico a um produto de cor azul, cuja intensidade de 

coloração é proporcional ao teor de fósforo inorgânico presente na amostra. A 

determinação das concentrações de fósforo foi realizada em triplicata. Sendo assim, 

foram pipetados 30µl de amostra e acrescentou-se 220µl de água deionizada, 50µl 

de ácido molibdico, agitou-se e após 10 minutos adicionou-se 20µl de reativo 

redutor, agitou-se novamente e, após 20 minutos, a intensidade de cor foi medida 

em um leitor de Elisa com um comprimento de onda de 660nm. O aparelho foi 

calibrado com amostras que apresentavam concentrações conhecidas de fósforo, que 

foram de: 0µg/ml, 1µg/ml, 2µg/ml, 4µg/ml e 8µg/ml, utilizadas para a realização da 

curva de calibração. 

4.3.2. PROFUNDIDADE DA BIÓPSIA 

A concentração de fósforo foi utilizada para o cálculo da quantidade (g) de 

esmalte removido. Com base em estudos prévios sabe-se que o esmalte humano é 

formado de cristais de hidroxiapatita (Ca10 (PO4)6(OH)2 ). A hidroxiapatita, principal 

constituinte do esmalte, contém 17,4% de P (Lazzari, 1976) e 37,1% de Ca 

(Brudevold et al., 1956), em peso e o esmalte possui uma densidade de 2,95 g/mL 

(Weidmann et al., 1967). A partir disso foi feito o cálculo da quantidade de esmalte 

removido e da profundidade da camada da biópsia. 

A profundidade foi então calculada usando-se a fórmula do volume do cilindro - 

figura geométrica que se assemelha à camada do esmalte removido. A profundidade 

equivale, nesta figura, à altura do cilindro, e foi deduzida pela expressão abaixo: 

v= B . h (1) 
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h= v / B (1') 

d= m / v (2) 

v= m / d (2') 

Substituindo-se 2' em 1', tem-se: 

h= m / B. d (3) 

B= π . r² (4) 

Substituindo-se 4 em 3 encontra-se: 

h= m / π . r² . d 

Sendo: 

v= volume do cilindro 

B= área da base do cilindro 

h= altura do cilindro (profundidade da biópsia) 

d= densidade do esmalte (2,95g/mL) 

m= massa do esmalte 

r= raio da biópsia 

π= 3,14 

Os resultados da profundidade das biópsias foram expressos em μm. 

4.3.3. DETERMINAÇÃO DE CHUMBO 

 As análises de chumbo foram realizadas por espectrometria de absorção 

atômica com forno de grafite pela Profa. Dra. Márcia Andréa Mesquita Silva da Veiga 

do departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto. Foi utilizado o espectrômetro de absorção atômica AAnalyst 800 (PerkinElmer, 

Norwalk, EUA), com amostrador automático AS-800 (PerkinElmer) para introdução 
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das soluções, e um atomizador em tubo de grafite pirolítico aquecido 

transversalmente, com corretor de fundo por efeito Zeeman longitudinal. Uma 

lâmpada de cátodo oco Lumina Lamp (PerkinElmer) para chumbo foi utilizada como 

fonte de radiação para a determinação deste elemento, operada com corrente de 10 

mA. A linha analítica utilizada para todas as determinações de chumbo foi em 283,3 

nm, com largura (fenda) de banda espectral 0,7 nm. Os tubos de grafite possuem 

plataformas integradas com recobrimento pirolítico (PerkinElmer Part No. B3 

000641). Como gás inerte de proteção e purga, argônio com pureza de 99,999% 

(White Martins, São Paulo, Brasil) foi utilizado. 

4.4. ANÁLISE DE REGRESSÃO LOG-LOG 

Para compararmos a concentração de chumbo em amostras de esmalte 

superficial foi necessário definir uma equação que nos permitisse calcular a 

concentração de chumbo em uma mesma profundidade. Nesta equação o ponto x 

representa a profundidade em μm o y representa a concentração de chumbo em 

μg/g. Os dados abaixo serão utilizados para exemplificarmos os cálculos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x (Profundidade em μm) y (Pb em μg/g) 

1,55 
 

633,6 

4,05 355,19 
 

7,83 216,23 
 

10,41 124,9 
 

14,16 14,59 
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Computamos os dados e transformamos os mesmos em log natural. Feito isso, 

realizamos a regressão linear. A regressão linear nos dá o valor de Ln (logaritmo 

natural) de α (intercept no eixo y, quando x = 0,0) e o β (slope). 

       A equação é dada por: 

Ln (y) = Ln (α) + β Ln (x) 

Onde, y = α x β 

A regressão linear nos dá o valor de ln (α). Para deduzirmos o valor de α, 

calculamos eln (α) = α. (Lê-se exponencial do logaritmo natural de α é igual ao 

próprio α). 

 Ao realizarmos a regressão linear no Graph Prism 5 determinamos os valores de 

β e Ln (α) 

β= - 1, 3855 

Ln (α) = 7, 5045 

Calculamos e ln (α) = α, onde e ln (7, 5045) = 1816, 1969 

 y = α x β, substituindo α por 1816, 1969 e β= - 1, 3855, temos Y = 1816,1969 . x -

1, 3855 

 Por exemplo, se quisermos saber qual a concentração de chumbo numa 

profundidade de 6 μm, substituímos 6 em x, ou seja: 

y= 1816, 1969. 6 -1, 3855 = 1816, 1969. 0, 08353557 = 151, 71704 

Neste caso, pode-se dizer que numa profundidade de 6 μm, a concentração de 

chumbo encontrada é de 151,71704 μg/g de chumbo. 

 Esta fórmula matemática permite fazer o cálculo para ter a concentração de 

chumbo em uma mesma profundidade em todos os dentes analisados. Este cálculo é 

muito importante, uma vez que a concentração de chumbo diminui na parte mais 
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interna do esmalte, de modo que microbiópsias mais rasas tem mais chumbo (Souza 

Guerra, 2010).  

A fórmula foi descrita por Souza Guerra, 2010, porém foi desenvolvida pelo 

Prof. Dr. Rafael Andrés Rosales Mitrowsky do Departamento de Computação e 

Matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP. 

Inicialmente os dados de concentração de chumbo na superfície do esmalte de 

diferentes cidades (Ribeirão Preto, SP; Santo Amaro, BA; Cubatão, SP) e os dados de 

profundidade de biópsia sofreram transformação logarítmica para sua utilização na 

regressão linear. A equação é mostrada abaixo, sendo que x representa a 

profundidade (μm) e y é a concentração de chumbo (μg/g). 

Ln (y) = Ln (α) + β Ln (x) 

Onde y = α x β 

4.5.  FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS DE ACORDO COM O DIAGNÓSTICO 
NEUROLÓGICO 

Após a microbiópsia e enquanto se procediam as dosagens do chumbo, os 

prontuários de atendimento médico das crianças eram revisados no Serviço de 

Arquivo Médico do HCFMRP-USP por profissional da área (Profa. Dra. Carolina A. R. 

Funayama), sem que a mesma conhecesse os resultados dos valores de chumbo. 

Foram criados cinco grupos independentes, com base na queixa principal: 1 – 

síndrome motora (N=31); 2 – epilepsia (N=25); 3 – cefaléia (N=13); 4 – dificuldade  

escolar (N=11); 5 – distúrbio de comportamento (N=32).  

No grupo com síndrome motora foram incluídos os pacientes com sequelas de 

lesões cerebrais definidas (paralisia cerebral – 26 casos e distúrbios do movimento, 

com manifestações extrapiramidais por doenças infecciosas ou degenerativas – cinco 
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casos). No grupo com epilepsia, a maioria (16 de 25) era decorrente de lesões 

cerebrais, principalmente malformações corticais, cinco apresentavam epilepsia 

centrotemporal com pontas rolândicas, dois com pontas occcipitais do tipo Gastaut e 

dois com epilepsia generalizada do tipo ausência simples.  

No grupo com cefaléia, cinco receberam o diagnóstico de migrânea; e os outros 

oito restantes, cefaléia tensional. 

No grupo com dificuldade escolar, dois apresentavam dislexia (distúrbio 

específico de leitura e escrita) e, nos demais, nove, a queixa era de dificuldade em 

todas as matérias escolares. 

No grupo com distúrbios do comportamento, sete receberam o diagnóstico de 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e, os 25 restantes apresentavam 

transtornos de conduta, irritabilidade com agitação ou agressividade, duas das quais 

tinha autismo definido.  

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Inicialmente todas as variáveis foram analisadas, com o intuito de 

selecionarmos o teste estatístico mais adequado. Como a distribuição dos valores 

não seguiu a curva de normalidade, os valores foram transformados para Log de 

base 10. O nível de significância utilizado em cada uma das estatísticas foi de 0,05 e 

a análise estatística foi realizada com o Programa Graph Pad Prism (Versão 5.0). 
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5. RESULTADOS  
                                                                                                                                         

 A concentração de chumbo no esmalte superficial de dentes permanentes e 

decíduos foi analisada em 112 crianças. Os valores de chumbo nas suas respectivas 

profundidades obtidos das amostras estão na Tabela 1. 

Tabela 1. Dados obtidos das análises de chumbo e fósforo das amostras sendo A (Amostra), Pb 
(Chumbo), µm (Profundidade).   

A Pb µm  A Pb µm  A Pb  µm  
1 287,04 2,9 39 106,74 6,3 76 138,98 2,0 
2 24,23 1,3 40 122,79 4,0 77 54,16 2,5 
3 32,12 6,6 41 67,02 5,1 78 140,15 2,3 
4 8,55 1,9 42 60,18 4,9 79 253,44 2,4 
5 390,18 3,2 43 317,53 4,5 80 33,41 7,9 
6 160,92 2,1 44 119,58 5,4 81 17,18 9,9 
7 148,15 7,2 45 62,29 3,8 82 69,56 1,7 
8 425,07 1,1 46 16,72 2,4 83 5,83 2,8 
9 13,46 2,6 47 69,22 5,1 84 674,59 1,2 
10 244,72 2,4 48 101,83 7,8 85 22,23 0,8 
11 60,99 2,0 49 93,85 4,4 86 3,81 3,9 
12 108,16 1,5 50 178,63 7,0 87 1,79 1,7 
13 75,11 2,2 51 143,43 3,0 88 3,75 3,3 
14 65,28 5,6 52 80,63 5,0 89 46,23 2,6 
15 179,34 1,4 53 22,20 6,6 90 5,83 3,9 
16 121,16 2,2 54 127,84 4,8 91 205,89 1,6 
17 170,25 2,2 55 135,53 2,5 92 82,44 5,5 
18 92,77 3,7 56 228,12 3,8 93 236,26 1,5 
19 543,72 0,9 57 7,31 3,0 94 10,35 2,2 
20 2,10 2,5 58 174,48 7,8 95 44,86 3,7 
21 55,98 3,7 59 68,35 8,4 96 91,92 4,4 
22 258,41 4,3 60 82,56 7,5 97 38,30 3,1 
23 111,96 3,8 61 368,91 3,2 98 177,77 1,7 
24 92,40 2,1 62 87,00 3,5 99 56,60 3,0 
25 55,30 2,2 63 189,50 5,4 100 38,63 1,4 
26 286,42 2,5 64 14,80 6,5 101 12,74 6,8 
27 35,81 2,7 65 124,70 7,0 102 8,90 3,8 
28 219,06 2,4 66 43,33 5,5 103 40,27 5,2 
29 93,71 1,8 67 32,54 7,5 104 374,19 1,8 
30 23,24 2,4 68 21,11 5,0 105 30,79 2,7 
31 117,72 3,2 69 15,80 9,2 106 3,46 6,0 
32 364,84 2,3 70 17,41 6,6 107 130,57 3,0 
33 97,24 1,7 71 218,81 1,4 108 11,84 5,8 
34 80,20 2,1 72 479,61 1,6 109 32,95 9,8 
35 181,25 3,7 73 149,60 2,3 110 27,31 5,4 
36 137,48 4,2 74 221,70 2,3 111 10,83 4,2 
37 13,00 2,6 75 289,78 2,4 112 32,38 2,3 
38 82,17 2,7 
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 Uma vez que a profundidade da microbiopsia não pode ser prevista, mas é um 

fator que influencia o resultado e que temos conhecimento que as concentrações de 

chumbo diminuem a partir da superfície para o interior do esmalte uma fórmula 

matemática foi utilizada para calcular a quantidade de chumbo que seria 

teoricamente encontrada em cada dente à mesma profundidade, e a profundidade 

seleccionada foi a média de todas. 

 Com os dados da concentração de chumbo no esmalte superficial dos dentes 

decíduos e permanentes das amostras e os dados da profundidade de microbiópsias 

citados na Tabela 1 fizemos então as análises de regressão linear loglog. A partir 

dessas análises e utilizando-se a equação da reta estabelecida no trabalho de Souza 

Guerra (2010) e mencionada na metodologia, pudemos calcular a concentração de 

chumbo em uma mesma profundidade em cada uma das amostras. 

 Após os cálculos obtivemos todos os valores da concentração de chumbo em 

uma mesma profundidade ou profundidade média de 3,16 µm.   

 Estes foram então analisados quanto à normalidade e concentração de chumbo 

no esmalte superficial nos cinco grupos formados e relatados na metodologia. Os 

valores seguem na Tabela 2. 

Tabela 2. Concentração de chumbo entre os cinco grupos de diagnósticos analisados. 

 Síndrome 
motora 

Epilepsia Cefaléia Dificuldade 
escolar 

Distúrbio do 
comportamento

N 31 25 13 11 32 
Mínimo 2,0 4,0 10,0 38,0 1,9 
Q1 23,0 7,0 50,0 113,0 54,8 
Mediana 76,0 37,0 60,0 122,0 116,0 
Q3 160,0 101,0 258,5 134,0 228,8 
Maximo 395,0 233,0 434,0 366,0 476,0 
Media 103,0 64,8 140,3 135,8 158,3 
Desvio Padrão 96,3 66,9 138,6 81,3 129,6 
Erro Padrão 17,3 13,3 38,5 24,5 22,9 



_________________________________________________________________Resultados  59 
 

 

 Como esses valores não seguiram a curva de normalidade, foram 

transformados para logaritmo de base 10 (Tabela 3).  

Tabela 3. Amostra (A), gênero (G), chumbo (PB) na profundidade de 3,16 µm, logaritmo do chumbo 
de base 10 (Pb Log10) na profundidade de 3,16 µm.

 
  

 A G Pb Pb log10 A G Pb Pb log10 A G Pb Pb log10 
1 M 261 2,42 39 M 227 2,36 76 F 82 1,91 
2 M 9 0,95 40 M 160 2,20 77 M 42 1,62 
3 M 73 1,86 41 M 113 2,05 78 M 98 1,99 
4 F 5 0,70 42 F 97 1,99 79 F 186 2,27 
5 M 395 2,60 43 M 469 2,67 80 F 92 1,96 
6 F 100 2,00 44 M 215 2,33 81 M 61 1,79 
7 M 368 1,65 45 M 76 1,88 82 M 36 1,56 
8 F 134 2,13 46 M 12 1,08 83 F 5 0,70 
9 M 11 1,04 47 F 118 2,07 84 M 237 2,37 

10 M 183 2,26 48 F 276 2,44 85 F 5 0,70 
11 M 37 1,57 49 M 137 2,14 86 F 5 0,70 
12 M 48 1,68 50 F 434 2,64 87 F 1 0,00 
13 F 51 1,71 51 F 134 2,13 88 F 4 0,60 
14 F 124 2,09 52 M 135 2,13 89 F 37 1,57 
15 F 74 1,87 53 M 50 1,70 90 F 7 0,85 
16 F 81 1,91 54 M 203 2,31 91 F 94 1,97 
17 F 115 2,06 55 F 102 2,01 92 F 152 2,18 
18 M 111 2,05 56 M 277 2,44 93 F 104 2,02 
19 M 136 2,13 57 M 7 0,85 94 M 7 0,85 
20 M 2 0,30 58 M 476 2,68 95 F 53 1,72 
21 M 66 1,82 59 F 202 2,31 96 M 133 2,12 
22 F 366 2,56 60 M 216 2,33 97 F 38 1,58 
23 M 139 2,14 61 M 369 2,57 98 F 91 1,96 
24 M 60 1,78 62 F 98 1,99 99 M 53 1,72 
25 M 37 1,57 63 F 342 2,53 100 F 16 1,20 
26 F 223 2,35 64 F 33 1,86 101 F 30 1,48 
27 M 31 1,49 65 F 301 2,48 102 F 11 1,04 
28 F 165 2,22 66 M 80 1,90 103 M 69 1,84 
29 F 52 1,72 67 M 85 1,93 104 F 200 2,30 
30 F 17 1,23 68 M 35 1,54 105 M 25 1,40 
31 F 118 2,07 69 M 52 1,72 106 F 7 0,85 
32 M 257 2,41 70 F 39 1,59 107 F 122 2,09 
33 M 48 1,68 71 M 91 1,96 108 M 23 1,36 
34 M 50 1,70 72 M 233 2,37 109 M 116 2,06 
35 M 216 2,33 73 F 105 2,02 110 F 49 1,69 
36 F 189 2,28 74 F 153 2,18 111 M 15 1,18 
37 M 10 1,00 75 F 211 2,32 112 M 22 1,34 
38 M 70 1,85                 
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 A Tabela 4 apresenta a distribuição das crianças quanto à idade e os dentes 

(decíduos ou permanentes) que foram utilizados nas microbiópsias. 

Tabela 4. Amostra, idade, dente (permanente ou decíduo) que foram usados para as microbiópsias. 

 

 Amostra Idade Dente Amostra Idade Dente Amostra Idade Dente 

1 9 11 39 9 11 76 7 11 

2 5 51 40 8 21 77 8 11 

3 7 11 41 9 11 78 9 11 

4 8 11 42 8 11 79 8 21 

5 7 11 43 8 21 80 8 11 

6 7 11 44 8 11 81 7 61 

7 11 11 45 8 11 82 6 61 

8 8 21 46 8 11 83 8 11 

9 11 11 47 10 11 84 8 11 

10 7 11 48 8 11 85 8 11 

11 10 10 49 8 21 86 8 11 

12 12 21 50 10 11 87 6 51 

13 12 11 51 10 11 88 8 11 

14 9 11 52 10 11 89 9 11 

15 10 11 53 6 51 90 12 11 

16 10 21 54 6 21 91 6 51 

17 9 11 55 7 11 92 9 11 

18 4 51 56 11 11 93 8 53 

19 8 11 57 10 21 94 8 11 

20 7 11 58 8 21 95 11 11 

21 7 51 59 7 11 96 10 11 

22 9 11 60 8 11 97 11 11 

23 9 11 61 7 11 98 7 21 

24 8 11 62 11 11 99 10 11 

25 7 62 63 10 11 100 9 21 

26 8 11 64 6 11 101 7 11 

27 7 11 65 9 11 102 6 61 

28 9 21 66 8 11 103 9 11 

29 8 11 67 7 51 104 9 11 

30 9 11 68 7 11 105 10 11 

31 9 11 69 10 11 106 8 11 

32 8 11 70 8 11 107 9 11 

33 5 51 71 8 21 108 11 11 

34 7 51 72 9 11 109 8 11 

35 9 11 73 11 11 110 9 11 

36 8 21 74 5 51 111 8 11 

37 10 11 75 10 11 112 6 11 

38 9 11       
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Os valores de chumbo (logaritmo de base 10) foram analisados segundo idade 

(5-12 anos, mediana em 8 anos), gênero (59 meninos e 53 meninas), dentes 

(decíduos e permanentes) e os diagnósticos neurológicos das 112 crianças.  

 Não houve correlação entre a idade das crianças e os valores de chumbo 

(Pearson r = -0,016; p = 0,86) também não se observou diferença significativa entre 

os gêneros (t-test p = 0,55) e nem entre dentes permanentes e decíduos (t-test p = 

0,11).  Do total da amostra, 93% residiam no estado de São Paulo e 7% em outros 

estados (Figura 3A); 94% residiam em área urbana e 6% em área rural (Figura B). 

 
Figura 3. A - Estado de moradia. B - Área rural ou urbana. 

 
Quanto aos cinco grupos com os diferentes diagnósticos neurológicos, os 

valores de chumbo (logaritmo de base 10) da mediana e média desses grupos estão 

na Tabela 5. 

Tabela 5. Distribuição dos valores de chumbo (logaritmo de base 10) entre os cinco grupos de 
diagnósticos analisados. 

Síndrome 
motora Epilepsia Cefaléia 

Dificuldade 
escolar 

Distúrbio do 
Comportamento 

N 31 25 13 11 32 
Mín – Max  0,3 – 2,6 0,6 – 2,4 1,0 – 2,6 1,6 – 2,5 0,8 – 2,6 
Q1 – Q3 1,4 – 2,2 0,9 – 2,0 1,7 – 2,4 2,1 – 2,1 1,7 – 2,3 
Mediana 1,9 1,6 1,8 2,1 1,9 
Media 1,8 1,5 1,9 2,1 1,9 
Desvio Padrão 0,5 0,6 0,5 0,2 0,4 
Erro Padrão 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

A B 
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Comparando os cinco grupos quanto aos valores do chumbo (logaritmo de base 

10) (ANOVA one-way) houve significância com valor de p= 0,004. O pós teste de 

tukey evidenciou diferença significativa entre o grupo com epilepsia e os grupos com 

dificuldade escolar e distúrbio de comportamento (Figura 4).  

Figura 4. Comparação entre os grupos quanto aos valores de chumbo (logaritmo de base 10) 
onde * P < 0,05. 

 
 Os cinco grupos foram analisados também de acordo com os fatores de risco de 

exposição ao chumbo (Tabela 6). Estes fatores de risco eram parte dos questionários 

que foram respondidos pelos pais ou responsáveis.  
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Tabela 6. Fatores de risco, número de casos e valores em porcentagem do total do número de casos 
em cada grupo. 

 

O número de respostas positivas às questões sobre fatores de risco variou de 

zero a oito por criança. Uma criança do grupo com epilepsia apresentou resposta 

negativa para todos os itens. Ocorreu maior número de crianças que brincam com 

pilhas no grupo com cefaléia em relação ao grupo com síndrome motora (Teste 

Exato de Fisher, p= 0,002), e tendência em relação ao grupo com dificuldade escolar 

(Teste Exato de Fisher, p= 0,06).  

Não houve correlação entre o número cumulativo de fatores de risco por 

criança e os valores de chumbo (Pearson r = -0,0886  p = 0,35).Na amostra geral os 

fatores de risco não evidenciaram diferenças significativas, em nível de 5%, quanto 

 
 

Síndrome 
motora 
N=31   

Cefaléia 
 

N=13 

Epilepsia
 

N=25 

Dificuldade 
escolar 
N=11 

Distúrbio do 
comportamento

N=32 
 N % N % N % N % N %

Residência 
próxima 
indústria 

4 (13,0) 5 (38,4) 4 (16,0) 2 (18,2) 3 (9,4) 

Residência 
próxima 
indústria 

anteriormente 

4 (13,0) 1 (7,7) 1 (4,0) 1 (9,1) 2 (6,2) 

Morou em 
região de uso 

agrotóxico 

8 (25,8) 0 (0,0) 4 (16,0) 2 (18,2) 5 (15,6)

Pintura da 
casa durante 

ou após 
gravidez 

10 (32,2) 4 (30,8) 7 (28,0) 1 (9,1) 8 (25,0)

Morou perto 
de ferro velho 

4 (13,0) 2 (15,4) 1 (4,0) 2 (18,2) 6 (18,7) 

Hábito de 
comer terra 

2 (6,45) 2 (15,4) 7 (28,0) 4 (36,4) 6 (18,7) 

Hábito de 
brincar com 

pilhas 

1 (3,2) 5 (38,4) 5 (20,0) 1 (9,1) 7 (21,9) 

Pegar objetos 27 (87,0) 13 (100,0) 22 (88,0) 11 (100,0) 30 (93,7)
Leva objetos 

à boca 
14 (45,1) 8 (61,5) 17 (68,0) 6 (54,6) 23 (71,9)

Profissão dos 
pais 

12 (38,7) 2 (15,4) 6 (24,0) 4 (36,4) 8 (25,0)
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aos valores de chumbo entre os casos positivos (p=0,53), nem entre os negativos 

(p=0,99) e nem entre ambos, comparando-se cada um dos fatores. O mesmo 

ocorreu na análise intragrupo para cada um dos cinco grupos diagnósticos e na 

análise entre os grupos.  
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6. DISCUSSÃO  
                                                                                                                                          

 A técnica da microbiópsia de esmalte, proposta por Brudevold et al. em 1975 e 

modificada por Gomes et al. em 2004, possibilita a determinação da concentração de 

chumbo presente no esmalte de dentes decíduos e permanentes. Tal procedimento, 

além de pouco invasivo, indolor, de baixo custo e de fácil execução, mostrou-se 

adequado para estudos epidemiológicos que frequentemente utilizam grandes 

amostras populacionais (Costa de Almeida et al., 2007). 

  A utilização da técnica da microbiópsia de esmalte no presente trabalho 

mostrou-se útil para coletar amostras de esmalte dental, pois além de ser uma 

técnica de fácil execução, é corroborada por trabalhos na literatura para comprovar a 

sua eficiência. A microbiópsia de esmalte foi utilizada in vivo como amostra para 

dosagem de chumbo tanto em dentes permanentes (Brudevold et al., 1975; 

Cleymaet et al., 1991 a, b, c, d), quanto em decíduos (Gomes et al., 2004; Costa de 

Almeida et al., 2007; Costa de Almeida et al., 2008).  

 Não foram completamente elucidados os mecanismos envolvidos na 

incorporação de chumbo no esmalte superficial, porém diversos trabalhos 

demonstraram diferenças muito claras entre populações de cidades notoriamente 

contaminadas e cidades sem histórico de contaminação ambiental descrito (Gomes et 

al., 2004; Costa de Almeida et al., 2007). 

 Recentemente a morfologia das microbiópsias foi estudada por meio de 

Microscopia Eletrônica de Varredura e Microscopia de Luz Polarizada (Costa de 

Almeida et al, 2009a). Nesse trabalho verificou-se que a microbiópsia não 

desmineraliza o esmalte em profundidade. Além disso, pela análise da birrefringência 
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do esmalte, pôde ser demonstrado que não ocorre perda mineral no esmalte devido 

à utilização do ácido no procedimento da microbiópsia do esmalte. Esses achados 

corroboram para a afirmação de que a microbiópsia não é um procedimento 

invasivo, nem destrutivo. 

 Sabe-se que os mecanismos de formação e mineralização do esmalte e da 

dentina são bem diferentes. Sabe-se que durante a deposição da matriz do esmalte 

apenas 30% dele é mineralizado, enquanto que o restante do volume de mineral é 

adquirido depois que toda a sua espessura foi depositada (Bercovitz et al., 1992). 

Estudos realizados em fetos humanos e dentes decíduos (Deutsch e Shapiro, 1987) 

evidenciaram que o esmalte presente ao nascimento não é completamente 

mineralizado e adquire um volume substancial de minerais no período pós natal. 

Diante disso, é possível que os componentes inorgânicos depositados no período pré 

natal, incluindo os depósitos de chumbo, podem ser particularmente adquiridos 

também no período pós natal (Arora et al., 2006).  

 Parâmetro importante a ser considerado é a profundidade de biópsia. Quando 

correlacionamos a concentração de chumbo com a profundidade de microbiópsia 

constatamos que existe uma correlação significante e negativa, ou seja, à medida 

que a profundidade da microbiópsia aumenta a concentração de chumbo diminui. 

Esse achado foi descrito por vários autores para dentes permanentes (Brudevold et 

al., 1975, 1977; Purchase e Fergusson, 1986; Cleymaet et al., 1991 a, b, c, d) e 

dentes decíduos (Gomes et al., 2004; Costa de Almeida et al., 2007). Baseado nisso, 

é recomendável que façamos uma comparação entre microbiópsias de profundidades 

similares. A profundidade de biópsia sofre influência de vários fatores que não 

podem ser controlados pelo indivíduo que está executando a técnica. Diferenças na 
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temperatura ambiente, evaporação da solução ácida e maior resistência do dente são 

alguns fatores que podem afetar a profundidade de microbiópsia (Cleymaet et al., 

1991 d). 

 Sabendo-se então da relação entre concentração de chumbo e a profundidade 

de biópsia, concluímos que o ideal seria colocar os dados de chumbo referentes a 

cada amostra em uma mesma profundidade. Pensando nisso, tentamos estabelecer 

uma equação que pudesse prever qual a concentração de chumbo encontrada em 

uma dada profundidade. Para fazer os cálculos foi necessário realizar uma regressão 

linear log-log. Para as análises, plotamos os dados da profundidade de biópsia em 

μm no eixo x e os dados da concentração de chumbo no esmalte em μg/g em y. 

Esses dados foram transformados em logaritmo natural. A partir desses dados, 

realizou-se a regressão linear, o qual nos forneceu o valor de β e α que estão 

relacionados com a concentração de chumbo e a profundidade de biópsia na 

equação (y = α x β, onde y é a concentração de chumbo e x a profundidade de 

biópsia). Finalmente com os valores de β e α e utilizando-se a equação da reta foi 

possível fazer esse cálculo. 

 Com relação à exposição ao chumbo o principal perigo reside nos produtos 

destinados às crianças. Alguns brinquedos podem conter chumbo em suas pinturas e 

as crianças, sobretudo as de menor idade, têm o hábito de colocar objetos na boca. 

Isso pode ser grave, porque a absorção intestinal de uma criança é muito mais 

rápido que em um adulto. Além disso, o sistema nervoso central em 

desenvolvimento é muito mais vulnerável a agentes tóxicos do que o sistema 

nervoso maduro (Lidsky e Schneider, 2003). 
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Podemos observar que nessa amostra, a frequência de crianças em risco de 

exposição aos fatores analisados foi baixa, excetuando-se o fato de que a maioria 

apanhava objetos e levava à boca. Não foi possível estabelecer uma relação entre 

os fatores de risco e os resultados obtidos nos grupos com os diferentes 

diagnósticos, sugerindo que as quantidades de chumbo encontradas podem ser 

dependentes de susceptibilidades individuais, ou presença de fatores facilitadores 

de expressão do chumbo no esmalte, como baixo nível de hemoglobina.  Assim 

caberia um estudo mais aprofundado, como verificação de níveis de hemoglobina, 

cálcio e zinco (Wright et al., 1998, 1999, 2003; Bradman et al., 2001) e ainda 

estudos de polimorfismos (Montenegro et al., 2006b).  

Outra abordagem corresponderia ao questionário sobre os fatores de risco de 

exposição ao chumbo. O modelo sim/não de respostas às questões seria insuficiente 

para a análise, cabendo abrirem subitens em cada uma das questões para uma 

análise qualitativa e quantitativa.  

 Pesquisas em Ribeirão Preto indicam baixo nível de chumbo em escolares, 

comparados a amostras de pacientes sabidamente contaminados (Costa de Almeida 

et al., 2007). O interesse na avaliação de crianças com problemas neurológicos 

surge de questionamentos sobre a relação desse metal com o tipo de quadro 

neurológico, seu efeito sobre os sinais clínicos da doença e as particularidades 

dessas crianças quanto ao risco de exposição ao chumbo. Na presente amostra 

foram detectados níveis de chumbo com valores significativamente diferentes em 

grupos distintos.          

 O significado dessa diferença pode ser buscado na observação de que os 

maiores valores de chumbo encontraram-se justamente nos grupos com alterações 

comportamentais e dificuldade escolar, corroborando a literatura (Needleman et al., 
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1979, 1990; Bellinger et al., 1994; Lanphear et al., 2000; Canfield et al., 2003; 

Bellinger, 2004; Chiodo et al., 2004; Järup, 2003).  Surge assim a questão sobre 

qual seria o nível seguro de chumbo, limite aceitável para a integridade da função 

neural, como valorizar fontes de exposição ao chumbo, quais parâmetros individuais 

de susceptibilidade seriam estudados e qual seria a conduta médica a ser tomada 

frente a esses achados.  

 No entanto, se por um lado, limites máximos no teor de chumbo representam 

um desafio, o menor teor de chumbo no grupo com epilepsia é um achado, que 

também suscita indagações.  Algumas variáveis no estudo do paciente com 

epilepsia poderiam ser exploradas como redutoras de chumbo no esmalte, por 

exemplo, interação com antiepilépticos e características de crises, como sua 

frequência, duração, tipo e localização de lesão, se em áreas de maior demanda 

metabólica ou envolvimento de astrócitos nas sinapses e sua relação com cálcio. Os 

astrócitos são considerados os mais importantes depositários de chumbo no tecido 

nervoso (Sierra et  al., 1991; Tiffany-Castiglioni, 1993), e o chumbo tem similaridade 

com o cálcio, podendo ser competitivo nas reações metabólicas.  

 O autismo é um transtorno do desenvolvimento que prejudica a comunicação, 

tanto verbal e não verbal e interações sociais e está associado com um anormal e 

restrito leque de interesses. Embora os sintomas geralmente desenvolvam-se sem 

causa etiológica clara, alguns casos estão associados a distúrbios ou condições que 

afetam negativamente o desenvolvimentodo do cérebro. O chumbo é uma 

neurotoxina na qual o cérebro em desenvolvimento é altamente vulnerável. Além 

disso, intoxicações por chumbo em crianças são conhecidas por afetar 

negativamente os sistemas cerebrais implicados no cognitivo, comunicação e 

funcionamento social. Diante do exposto Lidsky e Schneider (2005) em seu artigo 
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apresentaram dois relatos de casos de crianças que, durante os períodos de graves 

intoxicações por chumbo desenvolveram autismo ou sintomas autísticos . Em nossa 

amostra duas crianças do grupo com distúrbios do comportamento tinham autismo 

definido.   

 Considerando o grande número de crianças com problemas neurológicos que 

levam objetos à boca, atenção especial deve ser dispensada ao risco de exposição 

ambiental ao chumbo e os resultados mais elevados em crianças com deficiência 

mental.  Vale salientar que as principais fontes de contaminação devem ser incluídas 

em anamnese clínica em nível primário de atendimento, como uma medida no 

sentido da vigilância desse risco, desde a consulta pré-natal (Paoliello et al., 2002; 

Segura-Muñoz et al., 2003; Célere e Segura-Muñoz, 2007), lembrando que pode 

haver associação dessa exposição com abortos (Lamadrid-Figueroa et al., 2007). 

Assim, sugere-se estabelecer uma relação de fatores de risco: 1- terra – proximidade 

de lixões, a poeira, que pode contaminar a água de caixas de água abertas, canos de 

água antigos feitos de chumbo, soldas. É preocupante a observação em Ribeirão 

Preto-SP, de que a água em área supostamente sem risco, que abastece o Campus 

Universitário da USP contém níveis de chumbo 40% acima dos valores considerados 

não tóxicos (Segura-Muñoz et al., 2003), 2 - Alimentos de origem próxima a lixões, 

sucatas, e indústrias de fundição, 3 - vapores de gasolina com chumbo – desde 1989 

a Petrobrás deixou de adicionar chumbo na gasolina, vindo a substituí-lo pelo álcool 

para melhorar a octanagem, 4 - tintas e chumbo inorgânico – verificar contato com 

fabricação de cerâmicas, pisos e louças, lacre de garrafas de vinho, cristais e vidros, 

tintas para impressão de jornais e revistas; indústrias de soldas de tubulações e 

cabos elétricos; tubulações de água feitos de chumbo; fundições de cobre, zinco e 
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bronze; fabricação de plásticos (PVC) e equipamentos eletrônicos (soldas); 

brinquedos (tinta e chumbinhos – não se sabe o percentual de retorno do recall feito 

pela Mattel, de 847 mil brinquedos chineses). Devido à descoberta de contaminação 

de muitas crianças por chumbo após terem comido lascas de tinta seca, na década 

de 1970 os governos de alguns países impuseram restrições ao conteúdo de chumbo 

nas tintas de uso doméstico, limitando-o a cerca de 0,5%. No Brasil, em 2005 a 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovaram o Projeto 

de Lei 5334/05, que fixa em 0,06% a quantidade máxima permitida de chumbo na 

fabricação de tintas e vernizes. Munição para tiro; reparos em radiadores e baterias 

de carros; moedas; e até em cosméticos, além de materiais para a pesca. Em 2007, 

no Brasil, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o 

Projeto de Lei 4076/04 que proíbe o uso de chumbo em materiais de pesca. No Vale 

da Ribeira-SP, níveis altos de chumbo relacionaram-se com área residencial próxima 

a refinarias de chumbo (OR 10,38 e 95% Cl 4,86-23,25), antiga ocupação do pai em 

áreas de risco (OR 4,07; 95% Cl 1,82-9,24) e gênero masculino (OR 2,60; 95% Cl 

1,24-5,62) (Paoliello et al., 2002). 

 Needleman et al (1972) foi um dos pioneiros na luta para o reconhecimento dos 

efeitos danosos desse metal e apresentaram os primeiros estudos em crianças 

americanas. Em outro estudo observaram que mais de 3000 crianças frequentando 

primeira e segundas séries foram expostas a chumbo no passado, em análise da 

concentração de chumbo nos dentes, e que variáveis neuropsicológicas, nível 

intelectual, processamento auditivo central e escores em eletroencefalograma foram 

piores em crianças com os mais altos níveis de chumbo (Needleman et al., 1983). 

 Com as medidas para redução das taxas de chumbo na gasolina e nas tintas 
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houve redução do número de crianças intoxicadas, mas os riscos das residências com 

pinturas antigas, anteriormente ao período de 1978 ainda representam séria ameaça 

para as crianças americanas. Estudos em diversas partes do mundo apontam para a 

relação entre níveis altos de chumbo no sangue e alteração no desenvolvimento 

infantil. Em meta-análise de 24 estudos sobre relação entre níveis de chumbo e 

quociente de desenvolvimento ou inteligência infantil, aponta que plumbemia mesmo 

abaixo de 10 µg/dL podem causar danos. Tais achados têm sido corroborados por 

dados recentes (Needleman e Gatsonis, 1990). Em Cincinati registraram escores de 

inteligência reduzindo proporcionalmente ao aumento das taxas de chumbo, mesmo 

naquelas crianças com níveis abaixo de 10 µg/dL. Entre 276 com 6 meses de idade 

houve redução de 11 pontos no quociente de desenvolvimento e redução de 5 

pontos a cada 10 µg/dL a mais (Lanphear et al., 2005). Assim como nestes, em 

vários outros estudos tem sido observado que o chumbo não somente interfere na 

maturação de funções cognitivas já estabelecidas, mas também afeta aquelas em 

desenvolvimento no presente e ainda as que vão surgir como a capacidade de 

organização, planejamento, senso crítico e de estabelecer limites, inibição, raciocínio 

numérico (Johann et al., 2006).  

 Alguns estudos têm apontado relação entre níveis altos de chumbo na infância 

e criminalidade na juventude (Denno, 1990; Dietrich 2001). Recentemente extensa 

pesquisa envolvendo dados forenses demonstra forte associação entre níveis 

elevados de chumbo em crianças no período pré-escolar e criminalidade de vários 

tipos, analisando as tendências internacionais das taxas de criminalidade ao longo de 

várias décadas desde 1940, evidenciando, por análise de regressão múltipla, a forte 

relação entre períodos críticos de elevado nível de exposição ao chumbo (pinturas 
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em casas antigas e gasolina) e as maiores taxas de criminalidade, enquanto o 

contrário também ocorreu principalmente no período após as medidas de retirada do 

chumbo da gasolina (Nevin, 2007). 

Diante de tantas sequelas graves as autoridades têm motivos suficientes para 

priorizar políticas públicas que visem o controle da contaminação ambiental, 

particularmente pelo chumbo. Alguns países desenvolvidos têm discutido sobre a 

relação da intoxicação por chumbo e as perdas econômicas de um país. Quando se 

fala de perdas econômicas podemos dizer que esta não está somente relacionada 

com os gastos envolvidos com o tratamento dos intoxicados, mas também com o 

desenvolvimento de uma dada economia. Isto pode ser mais bem compreendido 

quando constatamos que após a redução do chumbo na gasolina, por exemplo, 

calculou-se que houve um ganho de cerca de 2,2 - 4,7 no QI e o aumento do QI da 

população está diretamente relacionado com o sucesso econômico de um país. 

Sabendo disso, algumas políticas de saúde pública lançaram medidas para proteger a 

população dos riscos e evitar o envenenamento individual e nacional com o intuito de 

prevenir futuras perdas econômicas. O governo apoiou campanhas de educação 

visando informar o público sobre os perigos da exposição ao chumbo. Tais iniciativas 

públicas para a prevenção primária já existem em países desenvolvidos 

(www.cdc.gov,www.fda.gov, www.epa.gov), no entanto, muito pouco tem sido feito 

no Brasil, onde a grande maioria da população não está consciente dos perigos do 

envenenamento por chumbo.  

Esse é um dos problemas que existe no Brasil, onde há poucos dados sobre 

exposição ao chumbo e, os que existem são esporádicos e realizados em uma 

pequena amostra de indivíduos. Apesar das medidas de controle estabelecidas por 
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lei, intoxicações agudas e crônicas por chumbo ainda acontecem no Brasil (Paoliello 

et al., 2002). Nos últimos anos vários episódios de contaminação por chumbo, 

principalmente em crianças, têm surpreendido algumas cidades industrializadas 

(Araujo et al., 1999). Isso revela a pouca preocupação no Brasil com o controle da 

contaminação por um metal pesado cujos efeitos deletérios à saúde humana são 

conhecidos desde a antiguidade. Os poucos estudos de contaminações por chumbo 

no Brasil evidenciam ausência de adoção de medidas de controle das contaminações, 

falta de conhecimento da real situação de contaminação por chumbo no país e a 

carência de um sistema de vigilância epidemiológica. 

Dentre as dificuldades de se manter um sistema de vigilância epidemiológica 

dos níveis de chumbo numa população está a forma de detecção do mesmo. Sangue, 

saliva e dentes têm sido preconizados para utilização em análises em estudos 

epidemiológicos, e cada um deles oferece informações diferentes sobre a história de 

contaminação pelo chumbo. 

 A constatação de que níveis inclusive abaixo de 10 µg/dL podem levar a futuras 

deficiências cognitivas e comportamentais em crianças ampliam muito a necessidade 

de investigação dos seus efeitos sobre o sistema nervoso e justifica a busca de 

melhores técnicas de detecção do chumbo no organismo humano, sua relação 

temporal com as alterações observadas, seu mecanismo de comprometimento dos 

diversos órgãos, bem como os fatores genéticos envolvidos na expressão de sua 

sintomatologia. 

 Este fato vem de encontro com a informação que neste ano de 2012, mais 

precisamente em janeiro, o Comitê para Aconselhamento do CDC (Centers for 

Disease Control´s And Prevention) sobre Prevenção de Intoxicação Infantil por 
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Chumbo aprovou uma resolução recomendando a diminuição do limite mínimo de 

ação para valores de chumbo no sangue de 10 ug/dL para 5 ug/dl (ACCLPP, 2012). 

Esta informação vem mais uma vez reafirmar a necessidade de monitoramento de 

populações, aos efeitos deletérios do chumbo mesmo em baixos níveis. 
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7. CONCLUSÃO  
                                                                                                                                          

 O presente estudo demonstrou que não houve correlação entre a idade das 

crianças e os valores de chumbo, não se observou diferença significativa entre os 

gêneros masculinos e femininos, e também não houve diferença entre os dentes 

decíduos e permanentes. 

 Comparando os cinco grupos quanto aos valores do chumbo houve 

significância com valor de p= 0,004 entre o grupo com epilepsia e os grupos com 

dificuldade escolar e distúrbio do comportamento.  

 Na análise da distribuição dos casos quanto a fatores de risco de exposição ao 

chumbo, não se observou diferença significativa entre os grupos com distúrbio do 

comportamento ou dificuldade escolar e o grupo com epilepsia. Houve maior 

concentração de crianças que brincam com pilhas no grupo com cefaléia em relação 

a dois outros grupos, sendo a diferença significativa com o grupo de distúrbios 

motores. Não ficaram evidentes diferenças significativas, em nível de 5%, quanto 

aos valores de chumbo entre os casos com respostas positivas, negativas ou 

comparando esses dois grupos de respondentes.  O mesmo ocorreu na análise dos 

grupos segundo diagnóstico neurológico, intra-grupo e intergrupos. 

 Assim, maiores valores de chumbo no esmalte superficial em grupos de 

crianças com dificuldade escolar e distúrbio do comportamento em relação àquele 

com epilepsia, e ainda, os achados de que os fatores ambientais de risco estudados 

não tiveram relação com as diferenças observadas entre esses grupos, suscitam 

indagações e necessidade de aprofundamento em pesquisas sobre os efeitos 

danosos do chumbo no tecido neural, mesmo quando se trata de uma população que 

vive em áreas consideradas sem risco ambiental e com valores de chumbo no 

sangue (quando são medidos, o que não é o caso deste estudo) abaixo do limite de 

intervenção.
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APÊNDICE  
Apêndice A – Questionário.   

 

Nome: 

Mãe: 

Pai: 

Código: 

Número: 

Dente: 

 

1. Idade atual 

2. Diagnóstico neurológico da criança  

3. Idade gestacional ao nascer 

4. O parto da criança foi normal ou cesariana? Prematuro ou a termo? 

5. Peso atual e ao nascimento 

6. Houve algum período em que a criança teve baixo peso? 

7. Durante a gestação houve ingestão de algum medicamento? 

8. Durante a infância houve ingestão de algum medicamento? 

9. Estatura e peso atual 

10. Profissão dos pais e outros trabalhadores da casa durante a gestação 

 

 

11. Local de nascimento (cidade e bairro) 

 

 

12. Endereço atual 

 

 

13. A residência atual é próximo de industrias, fábricas? Quais? 

 

 

14. E anteriormente? A residência era próximo de industrias, fábricas?

Quais? 
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15. Morou em região rural onde eram utilizados agrotóxicos? 

16. Houve pintura das paredes da casa durante a gestação ou enquanto a

criança era muito pequena? 

 

 

17. Existe algum ferro-velho próximo da sua residência? 

 

18. A criança tem hábito de comer terra? 

 

 

19. A criança costuma brincar com pilhas? 

 

 

20. Doenças maternas prévias e durante a gestação 

 

 

21. A mãe da criança é diabética? 

22. Que tipo de água a criança ingere? De abastecimento público? De poço

artesiano ou mineral? 

 

 

23. A criança teve trauma nos dentes? Se sim, quando? 

 

 

24. Descreva ocorrência, frequência e época em que a criança teve 

quaisquer distúrbios sistêmicos (febre alta, doenças da infância,

influências genéticas)? 

 

25. Número de pessoas na casa 

 

26. Diagnóstico principal do problema principal da criança 
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27. Atualmente: 

a. Apanha objetos?  

b. Leva à boca? Se sim, é muito ou pouco freqüente? Que tipo de 

objetos? 

c. Anda sem apoio? 

d. Tem boa compreensão da linguagem? 

e. Fala? 

f. Frequenta escola? 

g. Doenças intercorrentes até o momento (Nome, dose e períodos

em que utilizou) 

h. Alimentação via oral (independente ou não?) ou sonda (tipo e

tempo de uso) 
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Anexo B. 
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 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por 
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