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RESUMO 



X 

Aflatoxina M1 em leite em pó distribuído pelo Programa de 

Alimentação Escolar do Município de São Paulo, SP-Brasil: 

utilização do ensaio por enzimas imuno-adsorvidas (ELISA). 

Aflatoxina M1 (AFM1 } foi pesquisada em 300 amostras de 

leite em pó distribuído pelo Programa de Alimentação 

Escolar do Município de são Paulo, SP-Brasil. As análises 

foram efetuadas através do ensaio por enzimas 

imuno-adsorvidas (ELISA}, mediante o emprego de conjuntos 

de reativos produzidos em escala comercial. As amostras 

foram reconstituídas em água a 1:8 e submetidas diretamente 

ao ensaio, sem etapas de purificação. Os resultados 

revelaram 72 amostras (24,0 %} positivas para AFM1 , em 

concentrações de O, 01 1, 00 ng/ml, com média de O, 15 

ng/ml. Concentrações acima de 0,10 ng/ml foram observadas 

em 33 amostras (11,0%). O método de ELISA foi avaliado no 

laboratório, através da execuçao de análises repetidas em 

amostras de leite experimentalmente contaminado com a 

toxina. Para os níveis de 0,10; 0,20; 0,50 e 1,00 ng/ml, os 

percentuais de recuperação foram, respectivamente, 83,0%; 

87,5%; 103,0% e 111,8%. O desvio padrão relativo, para as 

referidas concentrações foi, respectivamente, 65,5%; 31,8%; 

10,9% e 13,6% (n = 10, para cada nível de contaminação). 

Utilizando-se. os dados de consumo de leite, adotados pelo 

Programa, para crianças de 4 meses de idade (máxima 

ingestão), estimou-se a ingestão diária média de 3,7 ng de 

AFM1 /kg de peso corpóreo/dia. Discute-se a importância 

destes dados para a saúde humana, bem como os principais 

aspectos relativos ao estabelecimento de 

tolerância para a AFM1 em leite e derivados. 

limites de 
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Aflatoxin M
1 

in milk powder distributed by the School Food 

Supply Program of são Paulo, SP-Brazil: utilization of the 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 

Aflatoxin M1 (AFM1 ) was surveyed in 300 samples of milk 

powder distributed by the School Food Supply Program of São 

Paulo, SP-Brazil. The analysis were performed by 

commercially available test sistems of competitive 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Samples were 

reconstituted in water (1:8) and submitted directly to the 

assay, without clean-up procedures. Results showed 72 

(24.0%) positive samples for AFM1 at levels of 0.01 - 1.00 

ng/ml (mean: 0.15 ng/ml). Concentrations above 0.10 ng/ml 

were observed in-33 samples (11.0%). The method performance 

was evaluated experimentally in the laboratory, through 

repeated analysis of milk samples spiked wi th the toxin. 

Recoveries of AFM1 added to milk at levels of 0.10, 0.20, 

0.50 and 1.00 ng/ml were 83.0%, 87.5%, 103.0% and 111.8%, 

respectively. Relative standard deviations for the 

concentrations refered were 65.5%, 31.8%, 10.9% and 13.6%, 

respectively (n = 
milk consumption 

children aging 4 

10, per spiking level). By using data on 

patterns, adopted by the Program for 

months ( highest intake) , a mean daily 

intake of 3.7 ng of AFM1/kg body weight/day was estimated. 

The implications of these data on human health, as well as 

the approaches for the establishment of regulations for 

AFM1 in milk and milk products, are discussed. 
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1.1- ConsideraçÕes Gerais: 

As micotoxinas são metabólitos secundários, produ

zidos por fungos que se desenvolvem em alimentos, capazes de 

originar uma ampla variedade de efeitos tóxicos no homem e em 
38 88 

animais expostos ' . O termo micotoxina é empregado, tam 

bém, para designar os produtos de biotransformação destes com 
. 12,11 postos pelo organismo humano e an1ma . 

Denominam-se micotoxicoses as síndromes tóxicas a-

gudas, causadas pela ingestão de alimentos contaminados com 

micotoxinas
38

. No homem, estas enfermidades têm ocorrido es

poradicamente desde tempos remotos
88

. O reconhecimento desta 

relação causal, no entanto, somente ocorreu por volta de 1850, 

ao se verificar que o ergotismo, doença caracterizada por ne

crose e gangrena dos membros, era provocado pela ingestão de 

centeio contaminado com metabólitos tóxicos produzidos pelo 

f 1 
. 88 

ungo C av1ceps purpurea . 

A aleucia tóxica alimentar (ATA) constitui outro 

exemplo, cujos sintomas incluem leucopenia e lesões necróti-
. 88 

cas na cavidade bucal, esôfago e estômago . A doença, caus~ 

da por toxinas produzidas por fungos dos gêneros Fusarium e 

Cladosporium, ocorreu de forma epidêmica em muitas áreas da 

Rússia, principalmente durante a segunda Guerra Mundial
136 

. 

Nesta mesma época, no Japão, a ocorrência de surtos de uma 

síndrome tóxica, caracterizada por vômitos, convulsões e pa-

ralisia ascendente, foi associada ao consumo de arroz conta-

. d f d "' p . '11' 136 
m1na o com ungos o genero en1c1 1um 

O conhecimento científico sobre as micotoxinas e 

seus efeitos sobre a saúde humana e animal, entretanto, au -

mentou consideravelmente nas últimas três décadas devido, s~ 

bretudo, à descoberta das aflatoxinas. Estes compostos são 

produzidos por algumas cepas de fungos do gênero Aspergillus, 

principalmente das espécies A.flavus e ~.parasiticus, os quais 

desenvolvem-se naturalmente em produtos alimentícios, como 
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t 
88,133 

amendoim, milho, feijão, arroz e trigo, entre ou ros . 

Produtos de origem animal, particularmente o leite, também 

podem conter derivados tóxicos resultantes da biotransforma

ção das aflatoxinas ingeridas pelos animais, através de ra-
. 2 136 152 

ções contam1nadas ' ' 

As aflatoxinas caracterizam-se pela elevada toxi -

cidade que apresentam. Em Saúde Animal, várias espécies do -

mésticas e de experimentação são sensíveis aos seus efeitos 

tóxicos agudos, mutagênicos, carcinogênicos e teratogênicos, 

d f , d . . 1 , - t" "d 89,106 D d sen o o 1ga o o pr1nc1pa orgao a 1ng~ o . e mo o a -

nálogo, em Saúde Pública, as aflatoxinas são identificadas 

como fatores envolvidos na etiologia do câncer hepático no 
. 13 67 

homem, conseqüente à ingestão de alimentos contam1nados ' . 

A ocorrência de fungos do gênero Aspergillus, bem 

como das aflatoxinas nos alimentos e rações animais, aprese~ 

ta distribuição mundial, com predomínio nas regiões de clima 

t . 1 bt . 1 . 1 . B ·1132 A ~ · rop1ca e su rop1ca , 1nc us1ve no ras1 . ocorrenc1a, 

entretanto, pode apresentar característica sazonal, sendo 

mais freqüente nos meses em que a umidade e a temperatura 

são elevadas, uma vez que estas condições favorecem o desen-

1 . t f' . f - d fl t · 132 A · · vo v1men o ung1co e a ormaçao e a a ox1nas . ma1or1a 

das espécies de Aspergillus apresenta condições ideais de 

desenvolvimento na faixa de 80 - 85% de umidade e em temper~ 

tura ambiente ao redor de 30ºc
133

. 

A contaminação dos produtos vegetais ocorre atravée 

do contato com os esporos do fungo, presentes no ambiente, s~ 

bretudo no solo, durante os procedimentos de colheita e sec~ 
88 

gem . Dentre os fatores que podem contribuir para a contaml 

nação, destacam-se as lesÕes na superficie dos grãos, provo

cadas por insetos, e a utilização de práticas agricolas in -
88 

corretas que prolongam o contato dos produtos com o sol·:> . 

O armazenamento inadequado, em locais Úmidos e sem ventila -

ção, favorece não apenas a contaminação, mas também o àesen-

1 . t f, . d t . , t . d 26 
vo v1men o ung1co nos pro u os Ja con am1na os . 
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Os estudos sobre as aflatoxinas iniciaram - se na 

Inglaterra, em 1960, a partir da ocorrência de surtos epizo~ 

ticos, de proporçÕes alarmantes, em que morreram milhares de 
- , 28 , t . 

aves de criaçoes domesticas . O quadro clinico, carac er1za 

do por evolução aguda e sintomatologia hepatotÓxica, foi in~ 

cialmente denominado como "doença X", revelando forte asso

ciação com o consumo de torta de amendoim procedente do Bra-

.128 Sl . 

Intensas pesquisas cientificas, realizadas em 
, 

v a-

rios paÍses, demonstraram, posteriormente, que o fator res 

ponsável pelos surtos, e contido nos produtos derivados de a 

mendoim, tratava~se, na realidade, de um grupo de compostos 

até então desconhecidos, os quais receberam a denominação g~ 

, . d fl t . 133 
ner1ca e a a ox1nas . 

19 
Em 1963, BUTLER & BARNES demonstraram que as a-

flatoxinas eram poderosos agentes hepatocarcinogênicos para 

animais de experimentação. Este fato causou grande impacto 

devido as suas implicaçÕes em saÚde humana, aumentando ainda 

mais o interesse do meio cientifico sobre estas toxinas. 

são conhecidos, atualmente, 17 compostos similares 
, 

designados pelo termo aflatoxina, porem, os principais tipos 

de interesse médico-sanitário são identificados como B
1

, B
2

, 
88 

M
2 

. As quatro primeiras representam as mais 

freqüentemente produzidas pelo fungo em substratos vegetais, 

d . - t . 88 e em con 1çoes na ura1s 

As aflatoxinas B (do inglês "blue") e G (do inglês 

11 green 11
) foram assim denominadas devido às fluorescências a-

' zul e verde, respectivamente, que emitem quando expostas a 
133 

luz ultravioleta de ondas longas Esta intensa fluorescên 

cia, inclusive,· constitui a base dos métodos cromatográficos 

para a análise de aflatoxinas em alimentos
28

. As aflatoxinas 

M (do inglês "milk") também_ apresentam propriedades fluores

centes, porém, a sua nomenclatura deriva do fato de terem si 

do encontradas primeiramente no leite de vacas alimentadas 
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com raçÕes contaminadas com aflatoxinas
28

. 

-As aflatoxinas sao compostos de natureza cristali-

na, termoestáveis e solÚveis em solventes polares, como elo-
, . . 88 . 

roform1o e metanol . No entanto , são relativamente instá -

veis quando expostas à luz, particularmente à radiação ultr~ 

violeta
88

. Podem ser destruidas totalmente na presença de 

amÔnia, hipoclorito ou de soluçÕes fortemente alcalinas
88

. 

As propriedades qulmicas e fisicas das principais aflatoxi -

-nas sao apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Propriedades químicas e físicas dos principais 

tipos de aflatoxinas de interesse médico-sanitário. 

Fónnula Peso Ponto de Fluorescência 
t* Aflatoxina Molecular Molecular Fusão(QC) (máx.emissão-nm) 

Bl cl7Hl2°6 312 268-269 425 19.800 

B2 cl7Hl4°6 314 286-289 425 20.900 

Gl cl7Hl2°7 328 244-246 450 17.100 

G2 cl7Hl4°7 330 237-240 450 18.200 

Ml cl7Hl2°7 328 299 425 18.815 

M2 cl7Hl4°7 330 293 425 22.900 

*[= Coeficiente de extinção molar, a 350 nm, para os compostos dissol 

vidos em benzeno+ acetonitrila (98+2); 

FONI'E: ORGANIZACIÚN PANAMERICANA DE LA SALUD88 (1983), com exceção dos va 

lores.de ê, referidos por SCOTT119 (1990). 

A estrutura qulmica dos diversos tipos de aflatoxl 
, 

nas e muito semelhante, conforme se observa na Figura 1. To-

das apresentam um nÚcleo central cumarlnico ligado a uma es

trutura bi-furanÓide
28

. As aflatoxinas BeM apresentam anel 

ciclopentanona na molécula, enquanto que as da série G pos -

suem anel lactona. As aflatoxinas B
2 

e G
2 

são dihidroderiva

dos de B1 e G
1

, respectivamente
28 

É importante destacar que, embora tenham propried~ 

des qulmicas e fisicas semelhantes, as aflatoxinas apresen -

tam diferentes graus de atividade biolÓgica. A aflatoxina B
1 



é a que apresenta maior poder toxigênico, seguida 
28 

e G
2 

• 

s, 

06 

de 

Figura 1: Estrutura quÍmica dos principais tipos de aflato-· 

xinas de interesse médico-sanitário. 

Fonte: ORGANIZACION PANAMERICANA DE IA SALUD
88

U983). 

As aflatoxinas M
1 

e M
2

, embora possam ser sinteti

zadas de modo ocasional pelos fungos, originam-se a partir 

da biotransformação hepática das aflatoxinas B
1 

e B
2

, respeQ 

tivamente, ingeridas através de alimentos ou raçÕes contami

nadas152. Estes derivados podem permanecer em diversos teci

dos, especialmente no hepático e no renal, ou ser excretados 

através da urina ou do leite
2

'
11

. A aflatoxina M
1 

(AFM
1

), e~ 
tretanto, apresenta maior importância, uma vez que preserva 

136 
muitas propriedades toxigênicas de sua precursora (AFB

1
) . 

Este fato evidencia a existência de riscos à saÚde humana, o 

riginados a partir do consumo de produtos de origem animal 

contaminados indiretamente por estas toxinas 76 . 

A ocorrência de aflatoxinas em produtos alimenti -

cios, de origem vegetal e animal, encontra-se esquematizada 

na Figura 2. A contaminação do leite, contudo, assume desta-
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cada relevância em SaÚde PÚblica, ao se considerar que o mes 

mo oferece risco à população infantil, devido ao elevado con 

sumo
74 

e a maior susceptibilidade dos individuas, notadamen

te na faixa etária de O- 6 anos 154
. 

Fungos do Gênero AspE:rgillus 

l . 
Produtos vegeta1s 

C grãos) 

- - t 
P~oduçao de aflatoxinas 

Alimentos contaminados 

C grãos) 

1 
HOMEM 

Alimentos 

contaminai os 

(produtos de 

origem animal) 
Rins---' 

~. 
Ur1na 

Rações contaminadas 

Animais domésticos 

I 
~a~ intestinal 

F1gado 

~Bile 

Derivados da 

biotransformação 

(AF't\) 

Fezes 

Figura 2: Representaçao esquemática da ocorrência dos prln

cipais tipos de aflatoxinas de interesse médico -

sanitário em produtos alimenticios. 
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1.2- Biotransformação da Aflatoxina B
1

: 

-As aflatoxinas sao absorvidas no trato gastrointe~ 

tinal e biotransformadas primariamente no fÍgado, por enzi -

. . d . t d f - . d . t 11 E mas m1crossoma1s o s1s ema e unçoes ox1 ases m1s as . s 

tas enzimas, pertencentes à superfamilia de enzimas do cito

cromo P-450, constituem parte do processo de detoxificação 
, . 37 40 

de uma ampla variedade de xenobioticos no organ1smo ' 

A biotransformação das aflatoxinas, sobretudo da 

AFB
1

, tem sido estudada extensivamente, uma vez que guarda 
- - , 48 estreita relaçao com seus mecanismos de açao toxica 

A biotransformação da AFB
1 

constitui um complexo 

processo, com mÚltiplas vias, conforme se constata na Fig~ 

ra 3. 

o o 
- Conjugaçao, Excreção, Detoxi-

ou ficação 

o o 

0 
-Ligação ""y J 

o AF:rs, 9-:i.do Covalente po.~o~o 
t com: '"""'' 

1-Ãcidos Nucléicos 
o o 

tlr:J_ cce:xH. 
9 lAQ 
8çç(XH, 

, :r~ J 
proteLna.-" 0 0 

AF81 

(ó 
HOçr:M"o 

AFB .. 

AFM, 

,.,., 
H o C>< 

C>< f~ 
ÇÇJCX, 

AFL 

o C>< 

~ 
AFLM, AFL.H, 

Conjugação e Excreção 

2-Proteínas 

TOXICIDAI'E 
MUTAGENICIDADE 
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-Figura 3: Biotransformação da AFB
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. Fonte: BIEHL & BUCK11U987). 
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, 
Existe atualmente consenso, entre grande numero de 

especialistas, de que a AFB
1 

é, na realidade, um prÓ-carcin~ 

geno, o qual requer ativação metabÓlica para manifestar seus 
, . 11,26,48,54,63,117,148 A f at;vada da efeitos tox~cos . orma • 

AFB
1 

é o composto identificado como 8,9-Óxido de AFB
1

, ou 

AFB
1

-epÓxido (anteriormente denominado AFB
1
-2,3 epÓxido), o

riginado através da epoxidação da dupla ligação do éter vini 

lico, presente na estrutura bi-furanÓide da molécula de 
54 , 

AFB
1 

. Este composto é altamente eletrofilico e capaz de 

reagir rapidamente, através de ligações covalentes, com si -

tios nucleofllicos de macromoléculas, como ácido desoxirrib~ 

nucléico (DNA)
117

, ácido ribonucléico (RNA) celular
63 

e pro-
, 124 -

teinas . Estas ligaçoes determinam a formação de adutos , 

os quais representam a lesão bioquÍmica primária produzida 

pelas aflatoxinas
63

. 

A AFB
1
-epÓxido pode também ser conjugada enzimati

camente com glutationa reduzida, através de glutationa - S -

transferases, constituindo importante via de detoxificação 
57 

deste composto . 

A ligação da AFB
1

-epÓxido com o DNA modifica a sua 

estrutura e, conseqüentemente, a sua atividade biolÓgica, o

riginando assim os mecanismos básicos dos efeitos mutagêni -

• A • d AFB 26 ' 63 A f - d d cos e carc~nogen~cos a 
1 

ormaçao e a utos ocoE 

re através da ligação com guaninas da molécula de DNA, na p~ 

sição N754,117. 

Estudos efetuados em fÍgado de ratos demonstraram 
, 

.que os adutos AFB
1

-N
7
-guanina podem ser retirados apos a sua 

formação, deixando sities apurinicos na molécula de DNA
41 

. 

Os sÍtios vagos tendem a ser preenchidos com adenina, resul

tando em transversão de guanina para timina, o que origina 

um ponto de mutação bastante significativo
63 

Os adutos AFB
1

-N
7
-guanina podem, ainda, formar de

rivados formamidopirimidÍlicos, denominados genericamente por 

AFB
1

-FAPy-DNA
63

. Estes adutos são resistentes à reparação e 
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à remoção, o que determina uma lesão persistente no DNA mod~ 

ficado, com possiveis prejui.zos na replicação do DNA e na 
63 

si.ntese. de RNA DNA- dependente 

Os adutos de DNA, depois de sofrerem depurinação 

espontânea, podem ser conjugados e excretados, sobretudo a

través da urina
50 

Os adutos de RNA e de proteinas determinam lesÕes 

bioqui.micas, as quais devem, provavelmente, estar envolvidas 

com os mecanismos de toxicidade aguda da AFB
1

, dado que con

duzem à morte celular pela inativação de macromoléculas es-
' , 63 -senciais as celulas o A formaçao destes adutos inicia-se 

com a hidrÓlise da AFB
1

-epÓxido para produzir o 8,9-dihidro-

8,9-dihidroxi-B1 (ou B
1
-diol), o qual reage com amino-grupos 

primários de proteinas, originando bases de Schiff
133

0 Os 

principais adutos de proteinas são formados com albumina, du 
, 86 

rante a sua si.ntese nos hepatocitos 

Além da epoxidação, a biotransformação primária da 

AFB
1 

inclui a hidroxilação, para formar AFM
1

, aflatoxina Q
1 

(AFQ
1

) e aflatoxina B
2 

(AFB
2 

); e, 0-demetilação, para for-
~ a a 

mar aflatoxina P
1 (AFP l), conforme se observa na Figura 3 o 

" Todos estes compostos contem o grupo hidroxila na molécula, o 

- , 
glicurÔnico sulfatos 

11 
que permite a conjugaçao com acido ou . 
Conseqüentemente, são bastante solÚveis em água, possibili -

tando sua rápida excreção através da urina ou bile e, em se

guida, nas fezes
11

o Este fato sugere que a formação destes 

derivados pode constituir parte do processo de detoxificação 
11 

da AFB
1 

.. 

A capacidade mutagênica dos derivados acima rela -
, 28 

cionados e menor do que a da AFB
1 

o Estes compostos, entre-

tanto, apresentam também, em suas moléculas, a dupla ligação 

do éter vinilico (na estrutura bi-furanÓide), com exceção da 

AFB
2
a; portanto, podem ser igualmente epoxidados e ativados 

para formar derivados mutagênicos
63

. Neste contexto, àestac~ 
se a AFM

1
, devido à toxicidade apreciável que apresenta em 
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modelos experimentais, além do fato de ser excretada também 

no leite. 

, 
O aflatoxicol (AFL) - Figura 3 - e originado atra-

vés da redução do anel ciclopentanona da molécula de AFB
1

, 
11 

por uma enzima citoplasmática NADPH-dependente A toxicida 

de do AFL é, aparentemente, bem menor do que a da AFB
1

; po

rém, a conversão de AFB
1 

em AFL é reversivel, o que faz des-
28 

te Último um reservatÓrio potencial de AFB
1 

. O AFL pode o-

riginar, também, aflatoxicol H
1 

(AFLH
1

) e 

(AFLM
1

) - Figura 3. 

aflatoxicol M
1 

Considerando os conceitos apresentados sobre a bi~ 

transformação da AFB
1

, é possivel concluir que a potência 

dos efeitos desta toxina, bem como de seus derivados, sobre 

células ou organismos,depende, entre outros fatores, do ba

lanço integrado entre as mÚltiplas vias, tanto de ativação 
, . . - 105 -metabolica, quanto de detox1f1caçao . Os padroes de bio -

transformação da AFB
1 

variam consideravelmente entre as esp~ 

cies animais, o que poderia justificar os diferentes graus 
148 

de susceptibilidade à AFB
1 

observados em cada uma delas . 

Experimentos realizados com aflatoxinas marcadas 

com radioisÓtopos demonstraram que a maior parte das toxinas 

e seus produtos de biotransformação são excretados em 72 -

96 horas apÓs cessar a exposição, sendo que o figado e os 
, 129 

rins retêm resíduos por mais tempo 

-A excreçao de AFM
1 

no leite tem sido estudada com 

particular interesse em vacas leiteiras, uma vez que este all 

mento constitui o mais vulnerável para a concentração dos 

residuos de aflatoxinas
2

. PARK & POHLAND
93

(1986) sumarizaram 

as taxas prováveis de conversão de AFB
1 

na ração, para AFM
1 

ou AFB
1 

residual, em produtos de origem animal, cujos valo -

res encontram-se na Tabela 2. 

KIERMEIER et al.
72

(1975) observaram que a concen

tração de AFM
1 

no leite pode variar amplamente de um animal 

para outro, e até de uma fase de lactação para outra. A AFM
1 
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Tabela 2: Taxas de conversao de AFB1 na raçao, para~ ou 

AFB residual, em produtos de origem animal. 
1 

Tipo de Taxa de " - .,. 
Animal Produto Aflatoxina conversao 

Bovinos de corte ' flgado Bl 14.000 

Bovinos leiteiros leite Ml 75 

suínos fÍgado Bl 800 

Galinhas poedeiras ovo Bl 2.200 

Frangos fÍgado Ml 1. 200 

* nÍvel de AFB
1 

na ração dividido pelo nÍvel de 

AFM ou AFB
1 

residual, no produto especificado. 
1 93 

Fonte: PARK & POHLAND (1986). 

pode ser detectada no leite 12 - 24 horas apÓs a ingestão i

nicial de AFB
1

, atingindo o equilÍbrio com máxima concentra

ção apÓs 3 - 6 dias de ingestão constante e diária de AFB1 . 

Por outro lado, a AFM1 torna-se indetectável no leite 2 - 4 

dias depois de cessar a exposição à ração contaminada. 

SIEBER & BLANC
122

(1978) calcularam a quantidade de 

AFM
1 

excretada no leite como uma porcentagem da AFB
1 

ingeri

da na ração, encontrando estimativas entre O - 4%, com média 

de 1%. Estes autores compilaram resultados de vários estudos 

efetuados em vacas leiteiras, observando uma relação linear 

entre a ingestão de AFB
1 

e a excreção de AFM
1 

no leite, com 

a respectiva equação de regressão regida por Y=-2,55+0,84.X 
2 

(r =0,73; n=43), onde Y representa a concentração de AFM
1 

no 

leite (ng/ml), e X, a ingestão de AFB
1 

(mg/dia). 

-É importante destacar que as taxas de conversao 

descritas acima foram resultantes de experimentos realizados 

com animais submetidos à ingestão de doses elevadas de AFB
1 -(acima de 5 mg/dia). Deste modo, a equaçao de SIEBER & 

122 - , , -BLANC (1978) nao e aplicavel para estimar a concentraçao 

de AFM
1 

no leite de animais expostos a baixos niveis de AFB1 
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na ração, os quais são mais caracteristicos de exposição crô 

nica e, portanto, mais prÓximos da realidade encontrada ao 
, 136 

nivel de campo 

-Os estudos sobre a conversao de AFB
1 

em AFM
1

, em 

condiçÕes de exposição a baixas doses de AFB
1

, são escassos. 

LAFONT et al.
77

(1980), utilizando vacas divididas em 4 gru

pos, cada um deles recebendo 0,09, 0,18, 0,86 e 2,58 mg/ani

mal/dia, observaram a excreção de AFM
1

, no leite de vacas em 

fase inicial de lactação, na proporção média de 0,78% do to

tal de AFB
1 

ingerida. 

97 
PATTERSON et al. (1980), por outro lado, constat~ 

ram que vacas alimentadas com rações contendo 10 ~g/kg de 

AFB
1 

(0,15- 0,23 mg/animal/dia), excretaram AFM
1 

no leite , 

na proporção média de 2,2% da AFB
1 

ingerida. 

1.3- Toxicidade da Aflatoxina M
1

: 

As aflatoxinas podem apresentar efeitos agudos ou 

crÔnicos. A sindrome tÓxica aguda, denominada aflatoxicose , 

caracteriza - se por rápida deterioração do estado ge-
89 

ral do animal, perda de apetite e morte . O fÍgado é o pri~ 

cipal Órgão afetado, com lesÕes decorrentes da necrose hemor 

rágica, infiltração gordurosa e proliferação das células dos 

duetos biliares
106

. Os efeitos de toxicidade crÔnica ou de 

longa duração, incluem câncer hepático, defeitos congênitos 
- , . 88 89 

e alteraçoes genet1cas ' 

A maioria dos estudos toxicolÓgicos têm-se concen

trado sobre a AFB
1

, em razão de sua toxicidade mais elevada 

e pelo fato de ser a mais comumente encontrada nos produtos 

contaminados. O conhecimento sobre a toxicidade da AFM
1

, por 

outro lado, é relativamente menor. Este fato pode ser justi

ficado, segundo VAN EGMOND
136

(1989), pela dificuldade de ob

tenção de padrÕes de AFM
1 

em quantidades suficientes para a 

execução de estudos experimentais, sobretudo de longa dura -

ção. Contudo, a compreensão das propriedades toxigênicas da 



AFM
1 

pode ser facilitada através da comparação com a AFB
1 

devido às semelhanças que apresentam ambas as toxinas. 

1.3.1- Toxicidade Aguda: 

14 

A sensibilidade aos efeitos tÓxicos das aflatoxi -

nas varia consideravelmente entre as espécies animais. Mesmo 

entre individues de uma espécie, a relação dose-resposta po

de variar de acordo com raça, sexo, idade e composição da 

dieta, entre outros fatores
23

'
78

'
133

. Na Tabéla 3 são rela

cionados os valores da Dose Letal Média (DL
50

), apÓs inocula 

ção de dose Única de AFB
1

, para diferentes animais. 

, , . 
Tabela 3: Valores da DL

50 
apos inoculaçao de dose un1ca de 

AFB
1 

em diferentes animais. 

Animal 

Pato de 1 dia 

Coelho 

Truta arco-iris 

Porco 

cão 
Ovelha 

Macaco 

Galinha 

Rato (macho) 

Camundongo 

Rato (fêmea) 

DL 50 
(mg/kg de peso corpÓreo) 

0,3 - 0,5 

0,3 - 0,5 

0,5 

0,6 

1,0 

1,0 - 2,0 

2,2 

6 J o - 16' o 
7,0 

9,0 

18,0 

Fonte: TROPICAL DEVELOPMEN'r AND RESEARCH INSTI'ruTE
133 C 1984) 

Não são conhecidas espécies refratárias aos efeitos 

das aflatoxinas, todavia, de modo geral, os jovens apresen -

tam susceptibilidade acentuadamente maior do que os adul-

t 133 p . t . . -os . ara mul os an1ma1s, como os roedores,os machos sao 
, ~ 133 

mais sensiveis do que as femeas . 
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A DL
50 

para a AFB
1 

em bovinos ainda não está bem 

estabelecida, embora casos de intoxicação ao nível de campo 

tenham sido descritos
116

. SABIN0
110

(1990) observou que bezer 

ros, inoculados com dose Única de 0,8 e 1,8 rng de AFB
1

/kg de 

peso corpÓreo (kg p.c.), apresentaram intoxicação aguda e 

morte apÓs 14 e 8 dias, respectivamente. No entanto, os bovl 

nos adultos, particularmente as fêmeas em fase de lactação , 

mesmo quando expostas a raçÕes fortemente contaminadas com 

AFB
1

, desenvolvem sintornatologia indeterminada, com acentua

da queda na produção de leite, porém, os efeitos tÓxicos so

bre o fÍgado revelam-se menos expressivos do que os observa-
, 2 

dos em outras especies . 

Os relatos, na literatura médica, sobre a ocorrên-

-cia de casos de aflatoxicose no homem sao raros, contudo , 

quadros clÍnicos desta natureza foram descritos na Índia, em 

1974, por ocasião de urna epidemia de hepatite tÓxica associa 

da ao consumo de milho altamente contaminado com "AFB 
28 

O 1 . 

consumo de aflatoxinas, entre os doentes, foi estimado em 

2- 6 rng/dia, durante várias sernanas
28

. Os indivÍduos do sexo 

masculino foram duas vezes mais afetados do que as mulheres, 

de modo similar ao que ocorre com muitas espécies anirnais
28 

Em outro episÓdio, ocorrido no sudoeste asiático , 

HARRISON & GARNER
55

(1991) observaram niveis elevados de adu

tos de DNA com AFB
1 

em amostras de fÍgado, rins e pulmÕes de 

indivÍduos autopsiados. 

, ' 
A toxicidade aguda da AFM

1 
e mui to semelhante a da 

AFB
1

, manifestando seus efeitos também em doses extrern~rnente 

baixas. Os patos de tenra idade são particularmente 
, 

sensi -

veis, com a DL
50 

ao redor de 12 - 16 ~g de AFM
1

/anirnal (0,3 

I 136 - , -rng kg p.c.) . As lesoes hepaticas produzidas pela AFM
1 

sao 

qualitativamente semelhantes às originadas pela AFB
1

136
. En

tretanto, diferentemente da AFB
1

, a AFM
1 

ocasiona também le-
- 136 sao renal caracterizada por necrose tubular 

102 
PONG & WOGAN (1971) compararam os efeitos da 
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AFM
1 

e da AFB
1 

produzidas sinteticamente (ou racêmicas, cons 

tituidas, cada uma, pela mistura de 2 isÔmeros), bem como da 

AFB
1 

natural, em ratos Fisher machos, observando a morte dos 

animais apÓs dose Única de 1,5 mg/kg p.c. das toxinas sinté

ticas. As alteraçÕes hepáticas revelaram-se quantitativamen

te similares às lesões produzidas pela AFB
1 

natural (não ra

cêmica), a qual mostrou-se letal na dose de 0,6 mg/kg p. c. 

Os resultados deste estudo sugerem que a AFM
1 

atua através 
' A do mesmo mecanismo de toxicidade da AFB

1
, e que apenas o 1s~ 

mero natural de cada toxina sintética apresenta atividade bi 

olÓgica. 

1.3.2- Mutagenicidade: 

A 

O processo de carcinogenese, fundamentado em tra -

balhos experimentais, envolve, geralmente, duas fases disti~ 
- A 53 70 79 85 131 

tas, a iniciação e a promoçao do cancer ' ' ' ' A fa 

se de iniciação é resultante de alteraçÕes mutagênicas nas 

células, ao passo que a de promoção relaciona-se com a ex

pressão fenotipica das modificaçÕes ocorridas na primeira f~ 
53,70,79,85,131 -

se . Neste contexto, as mutaçoes determinadas 

pelas aflatoxinas representam alterações genéticas permanen-. 
tes nas células afetadas, o que possibilita a iniciação do 

~ 63 processo cancer1geno 

A AFB
1 

produz mutaçÕes em decorrência da substitui 

ção de guaninas na molécula de DNA, ao nivel do cÓdon 249 , 

do gene supressor de tumores p53
26 

A ocorrência deste tipo 

de alteração~ caracteristica.de vários carcinomas no homem, 

sobretudo o de figado15 ' 53 ' 90 ' 103 

A capacidade mutagênica das aflatoxinas e de seus 

derivados de biotransformação, incluindo a AFM
1

, tem sido a

valiada através do teste de mutagenicidade de Ames. Neste 

procedimento, em que a mutagenicidade do composto quÍmico 
, 
e 

d . d ~ 1. d d s 1 11 t h. . 136 
me 1 a com o aux1 10 e cepas e a mone a yp 1mur1um 

apenas as aflatoxinas que apresentam a dupla ligação no éter 
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vinilico do anel bi-furânico, como AFB
1

, AFG
1 

e AFM
1

, revela 
,.. 63 

ram-se mutagenicas 

Diversos estudos têm demonstrado que a AFB
1 

, 
e um 

poderoso agente mutagênico para muitas células procariÓticas 
, 148 . . 

e eucariÓticas, incluindo celulas humanas . A mutagen1c1d~ 

de da AFM
1

, entretanto, é consideravelmente menor (3,2% da 
151 

atividade apresentada pela AFB
1

, no teste de Ames ). De a-

cordo com LUTz81 (1979), a capacidade de ligação da AFM1 com 

o DNA hepático de ratos, in vivo, é cerca de 15 vezes menor 

do que a da AFB
1

. Apesar desta diferença, considera-se a AFM
1 

como pertencente, também, ao grupo de hepatocarcinÓgenos de 
,.. . 136 

grande potenc1a 

1.3.3- Carcinogenicidade: 

1.3.3.1- Estudos em Animais de Experimentação: 

A carcinogênese hepática representa o mais impor -

tante efeito de toxicidade crÔnica das aflatoxinas. Esta ca-

pacidade tem sido demonstrada extensivamente, sobretudo em 

relação à AFB
1

, em muitas espécies animais, incluindo peixes, 

d ~ . t 17 N . . aves, roe ores, carn1voros e pr1ma as . estes an1ma1s, a 

AFB
1 

iDduz à formação de carcinoma hepatocelular (CHC), mes

mo quando ingerida em quantidades muito baixas, o que permi

te considerá-la como um dos mais potentes hepatocarcinÓgenos 

t 
. 133 

na ura1s . 

Embora o figado seja o alvo primário, o desenvolvi 

mente de tumores em outros Órgãos, como pâncreas e intestino, 

tem sido observado em animais alimentados com raçÕes conten

do aflatoxinas
17 . 

. , 
Existem 1numeros estudos sobre a carcinogenicidade 

da AFB
1 

em diferentes espécies animais, sendo que diversas 

revisÕes encontram-se publicadas17 , 28 , 88 , 148 . A dose efetiva 

de AFB
1 

ingerida para a indução de tumores hepáticos varia 

amplamente entre as espécies, de modo similar ao que ocorre 

em relação à toxicidade aguda. Peixes e aves são extremamen-
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te sensiveis, e a dose efetiva para a indução de hepatomas 

situa-se entre 10- 30 ~glkg de AFB
1 

na dieta
148

. Contudo, a 

sensibilidade é particularmente variável entre os roedores , 

sendo que os ratos respondem em niveis de 15 - 1.000 ~g I kg 

de AFB
1 

na dieta, enquanto que certas cepas de camundongos 

não apresentam nenhuma resposta em doses de até 150.000 ~gl 

k 148 p . . d , g . ara a ma1or1a as especies estudadas, a sensibilida-
, "' 148 

de e acentuadamente maior nos machos do que nas femeas . 

A comparação quantitativa da potência carcinogêni

ca da AFB
1 

entre as espécies animais pode ser facilitada pe

lo cálculo estatistico da Dose Média para a Produção de Turno 

res (DT
50

)., pelo método de GOLD
47

, expressa em ~gl~g p. c. I 

dia. A Tabela 4 ilustra as extremas variaçÕes dos valores da 

DT
50 

para alguns animais, compilados por WOGAN
148 (1992). 

Tabela 4: Valores da DT
50 

apÓs ingestão prolongada de AFB
1 

na 

dieta, para diversas variedades de animais. 

Animal 

Rato Fisher macho 

Rato Fisher fêmea 

Rato Wistar macho 

Rato Wistar fêmea 

Rato Porton macho 

Rato Porton fêmea 

Camundongo C3H macho 

Camundongo C57Bl macho 

Camundongo Swiss macho 

Macaco Rhesus 

Macaco Cynomolgus 

DTso 
(~g/kg p.c./dia) 

1,3 

7,5 

5,8 

6,9 

3,1 

12,5 

>70 

>70 

* >5.300 

156 

848 

* valor baseado não na dose efetiva, mas no ma1or nivel ad 

ministrado aos anbnais, para o qual não foran observados 

tumores no fÍgado ou era outros Órgãos; 
148 

Fonte: WOGAN (1992). 
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Com relação à AFM
1

, os primeiros estudos de carci-
, 

nogenicidade foram realizados em trutas arco-iris. SINNHUBER 
123 

et al. (1974) observaram que grupos de peixes, alimentados 

·com dietas contendo 4 e 16 ~g/kg de AFM
1

, durante 12 meses , 

apresentaram incidências de hepatomas de 13% e 60%, respectl 

vamente. Para fins de comparação, alguns animais foram ali -

-mentados com raçao contendo 4 ~g/kg de AFB
1

, obtendo-se a i~ 

cidência de 48% de hepatomas. Alguns lotes de peixes recebe-

ram, além da AFM
1 

nas concentraçÕes descritas, dietas conte~ 

do ácidos graxos cíclopropenÓides, os quais são reconhecidos 

como promotores da atividade carcinogênica da AFB
1 

. Nestes 

lotes, a incidência de tumores hepáticos foi de 70%, no gru

po alimentado com 4 ~g/kg de AFM
1

, evidenciando o efeito prQ 

motor para esta toxina, similarmente à AFB
1

. 

CANTON et al.
21

(1975) confirmaram as observaçÕes de 

SINNHUBER et al.
123

(1974), em experimento semelhante , no 

qual trutas arco-iris apresentaram 2% de incidência de tumo

res, e 6% de nÓdulos hiperplásticos, apÓs 16 meses de inges

tão de dieta contendo 27,3 ~g/kg de AFM
1

. Os animais alimen

tados com ração contendo 5,8 ~g/kg de AFB
1

, por outro lado , 

apresentaram incidências de 13% de hepatomas, e 25% de nÓdu

los hiperplásticos. 

Utilizando AFM
1 

produzida sinteticamente (racêmi -

ca), WOGAN .& PAGLIALUNGA
149

(1974) realizaram estudo com ra 

tos Fisher machos, os quais foram dosados com 25 ~g de AFM
1

/ 

dia (via oral, através de intubação), 5 dias por semana, du

rante 8 semanas. Outro grupo recebeu AFB
1 

natural na mesma 

dose e sob as mesmas condiçÕes dos que receberam AFM
1

. Ape

nas 3% dos animais dosados com AFM
1 

desenvolveram tumores, ao 

passo que 28% apresentaram lesÕes pré- neoplásticas. Entre -

tanto, todos os animais ~atados com AFB
1 

desenvolveram hepa

tomas. Os autores confirmaram o menor poder carcinogênico da 

AFM
1

, 

va da 

em relação à AFB
1

, sugerindo, 
, 

AFM
1 

e provavelmente a metade 

porém, que a dose efeti

da AFB
1

, considerando-se 

que apenas o isÔmero natural da mistura racêmica seja biolo-
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gicamente ativo, de acordo com PONG & WOGAN
102

(1971). 

64 
Em 1986, HSIEH et al. obtiveram sucesso na prep~ 

ração de quantidades razoáveis de AFM
1 

a partir de culturas 
31 

de ~.flavus em arroz, o que possibilitou a CULLEN . et .al. 

(1987) a realização de estudo em ratos Fisher machos, utili-

-zando AFM
1 

natural. Os animais foram alimentados com raçoes 

contendo O, 0,5, 5 e 50 ~g/kg de AFM
1 

e 50 ~g/kg de AFB 1 , d~ 

rante 18 - 22 meses. Dentre os animais submetidos à ingestão 

de AFM
1

, apenas os que receberam 50 ~g/kg apresentaram hepa

tomas e nÓdulos pré-neoplásticos, cujas incidências foram de 

5% e 16%, respectivamente. Neste grupo, foram observados 

também, 3 animais com carcinoma intestinal. Os animais que 

receberam AFB
1 

(50 ~g/kg), por outro lado, apresentaram 95% 

de incidência de hepatomas. Os autores concluiram que a po -

tência carcinogênica da AFM
1 

é cerca de 10% da apresentada 

pela AFB
1

. A DT
50

, estimada por KUIPER-GOODMAN 
75 

(1990) , a 

partir dos resultados obtidos neste estudo, para a AFM
1 

em 

ratos Fisher machos, foi de 10,38 ~g/kg p.c./dia. 

1.3.3.2- Carcinogenicidade para a Espécie Humana: 

, 
• O carcinoma hepatocelular e, mundialmente, um dos 

tipos mais comuns de câncer, apresentando, porém, uma acen -

tuada variação geográfica no que concerne à incidência , com 

predominio em alguns paises da África, Ásia e ilhas do Paci

fico95. A incidência do CHC é maior nos homens do que nas m~ 
71 lheres, predominantemente na faixa etária de 30 - 50 anos 

Entre os paises com maior incidência, destacam-se Moçambique, 

Zimbabwe, EtiÓpia, China (costa sudoeste) e Taiwan71 . Os pai 

ses com incidência intermediária incluem Swazilândia, Trans-
- 71 kei, Japao e parte central e sudoeste da Europa 

As diferenças extremas observadas na incidência do 

CHC entre os diversos paises sugerem o envolvimento defatores 

b . t . t" 1 . -10,35 am ~en a~s em sua e ~o og~a . Dentre os fatores identifi 

cados, os que apresentam maior importância são as aflatoxi -



21 

nas e o virus da hepatite B (HBV)
53

'
147

'
158

. 

Diversos autores têm reportado a presença de afla-

87 b ·' · d f~ d · · te com toxinas no soro e em 1ops1as e 1ga o ae pac1en s 
,.. , . 9' 29 '45 ' , cancer hepat1co . En~retanto, a hipotese de que a in -

gestão de aflatoxinas constitui fator de risco para o CHC 

no homem é melhor amparada por evidências experimentais e e

pidemiolÓgicas. As evidências experimentais derivam da extr~ 

polação para o homem, dos resultados obtidos em estudos de 

biotransformação, mutagenicidade e carcinogenicidade em ani -

mais e em preparaçÕes in vitro
48 

As evidências epidemiolÓg! 

cas resultam de estudos efetuados em áreas geográficas onde a 

contaminação de alimentos por aflatoxinas e o CHC são fre -
13 16 qUentes ' . Os resUltados de alguns destes trabalhos, onde 

se constatou uma forte associação estatistica entre a inci -

dência de câncer hepático e o grau de exposição às aflatoxi

nas, são apresentados na Tabela 5. Esta associação é mais e

vidente em individuas do sexo masculino
16

,
158

. 

Com base nos estudos disponiveis, a INTERNATIONAL 

AGENCY FOR RESEACH ON CANCER (IARC)
67 

concluiu, em 1987, que 

existiam evidências suficientes para considerar a AFB
1 

como 

fator etiolÓgico do câncer hepático em populaçÕes humanas. 

A análise global dos dados sobre a ingestão de a -

flatoxinas versus incidência do CHC, pelo método de GOLD
47 

forneceu, de acordo com WOGAN147
(1992), uma DT

50 
igual a 132 

~g/kg p.c./dia. Este valor está prÓximo da DT observada em 
, 50 

algumas especies de primatas, porém, é consideravelmente su-

perior às das espécies de roedores mais sensíveis (Tabela 4). 

Ao comparar estes valores, entretanto, deve-se ressaltar que 

a DT
50 

para o homem é teÓrica, uma vez que, para o seu cálcu 

lo, foram assumidas várias condiçÕes, entre elas, a de que a 

AFB 1 seja a Única causa do CHC e que a exposição a este car-
, 

cinogeno tenha ocorrido continuamente durante cerca de 50 

anos da vida do individuo147
. 

Apesar da consistência dos dados apresentados na 
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Tabela 5: Relação entre a ingestão de AFB1 e a incidência de 

CHC, em paises da África e Ásia. 

Ingestão de AFB1 Incidência do CHC 
Pais Cng/kg p.c. /dia) Cpor 100.000/ano) Referência 

Tailândia 
6,5 2, o Sf-IAN"r< et al. 121 

61,0 6,0 (1972) 

3,5 1,2 
LINSELL & 

Kenia 5,9 2,5 
PEERs8°Cl977) 

10,0 4,0 

20,3 5,9 

38,6 5,0 

77,7 12,1 

Moçambique 86,9 9,0 
VAN RENSBURG 

et al. 137 C1985) 
87,7 15,5 

131,4 17,7 

183,7 14,0 

11,4 5,7 

14,3 2,9 

18,6 6,1 

32,9 11,1 

38,6 5,7 
98 

Swazilândia 
PEERS et al. 

40,0 9,2 (1987) 

42,9 19,6 

72,9 23,7 

127,1 22,4 

158,6 24,9 

21,0 175,4 

RepÚblica Po- 157,0 182,2 YEH et a1 .159 

lar da China 1.232,0 288,5 (1989) 

3.545,0 613,5 

5,1 5,3 

Transkei 
18,0 3,2 VAN RENSBURG 

19,6 9,0 138 
et al. Cl990) 

23,2 10' 3 
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Tabela 5, não existe, até o presente, uma caracterização com 

pleta da relação dose-resposta para as aflatoxinas no homem. 

Isto se deve, entre outras causas, ao fato de que, nos estu

dos epidemiolÓgicos, o grau de exposição não é preciso, uma 

vez que foi estimado a partir dos niveis de contaminação por 

AFB
1 

na dieta das populaçÕes, e não na dose efetivamente in

gerida individualmente, tal como ocorre em animais submeti -

' - 13 dos a experimentaçao 

De acordo com STOLOFF
127

(1987), a comprovação cien 

tifica do envolvimento das aflatoxinas na etiologia do cân -

cer hepático, no homem, é dificultada pelo fato de que, em 

sua grande maioria, os estudos epidemiolÓgicos foram realiz~ 

dos em áreas onde a infecção pelo HBV é endêmica e, também , 

correlacionada à incidência do CHC. Esta afirmativa encontra 

respaldo em alguns estudos posteriores, como o efetuado por 

CAMPBELL et al.
20

(1990), os quais não observaram relação en

tre a ingestão de aflatoxinas e a mortalidade por CHC em 48 

áreas da RepÚblica Popular da China, ao contrário da preva -

lência de portadores do antigeno de superficie da hepatite B 

(HBsAg), a qual revelou-se fortemente associada ao CHC. Este 

trabalho, entretanto, foi severamente criticado por WILD & 
142 ( ) - ' MONTESANO 1991 , notadamente em relaçao a metodologia em-

pregada para estimar o grau de exposição dos individues às a 

flatoxinas. 

, 
O HBV e considerado o principal fator de risco pa-

ra o câncer hepático em certas populaçÕes, como a de Taiwan. 

Neste pais, estudos prospectivos demonstraram que exis·::;e uma 

alta incidência do CHC em portadores de HBV
6 

Inversamente , 

em estudos clinicos, grande parte dos pacientes com CHC reve 

laram-se HBsAg seropositivos
5

. Seqüências do virus HBV têm 

sido encontradas no genoma de hepatÓcitos de pacientes com 

CHC
10

, embora esta integração não constitua componente obri-

t , . d ,.. h , t. d h t. t ,.. . 14 7 
ga or1o o cancer epa 1co ou a epa 1 e cron1ca 

As conclusÕes da IARC, porém, foram bastante favo

recidas a partir do final da década de 80, pelos resultados 
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obtidos em estudos de biomonitoramento individual de adutos 

de AFB
1 

com proteínas e DNA em populaçÕes expostas, sobretu

do na China. Isto possibilitou uma quantificação mais preci

sa do grau de exposição às aflatoxinas. GROOPMAN et a1.
49 

(1988) concluiram que, no homem, cerca de 1 - 2% da AFB
1 

in

gerida liga-se covalentemente à albumina plasmática, e que a 

dosagem destes adutos evidencia exposição à AFB
1 

ao longo de 

aproximadamente 20 dias. 

WILD et al.
141

(1990) pesquisaram a presença de adu 

tos de albumina plasmática em adultos e crianças 
, 

de varios 

paises, como Kenia, Senegal, Gâmbia e Uganda, observando po

sitividade entre 12 - 100% das amostras. Na Tailândia, os ni 

veis destes adutos foram menores, sendo que nenhuma amostra 

foi positiva entre indivÍduos da PolÔnia e França. Estes re

sultados são compatíveis com as incidências do CHC nos pai -

't d 141 ses c1 a os . 

Estudos experimentais demonstraram que a formação 

de adutos AFB
1

-DNA é diretamente proporcional à dose de AFB
1 

. . 18 ' . - , . 1nger1da , e a 1nduçao de tumores hepat1cos em animais ex -
24 ~ 

postos . Com relação a indivÍduos humanos, GROOPMAN et al. 

(1992) observaram uma alta correlação entre a ingestão total 

de AFB
1 

e a excreção urinária total de adutos AFB
1

-N
7
-guani-

108 
na. Com base nestes fatos, ROSS et al. (1992), em estudo 

prospectivo realizado em Shangai, RepÚblica Popular da Chin~ 

evidenciaram que a exposição às aflatoxinas potencializou o 

risco de câncer hepático associado ao HBV. Os autores obser

varam que o risco relativo para os indivÍduos com seroposit~ 

vidade para o HBsAg, e com presença de adutos AFB -N -guani-
1 7 

na na urina,foi de 60,1; em contraste, o risco relativo para 

os indivÍduos seropositivos para o HBsAg, e com ausência de 

adutos e outros derivados da AFB
1 

na urina, foi de 4,8. 

Apesar da intensa discussão sobre este assunto, a 

tendência atual entre os pesquisadores, de modo geral, é co~ 

siderar a etiologia do câncer hepático como multifatorial , 
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com uma provável interação sinergistica entre as aflatoxinas, 

atuando como iniciadoras do processo cancerigeno, e o HBV, o 

qual teria um efeito promotor sobre o desenvolvimento do tu

mor (fenÓtipo transformado) 10
'
35

'
53

'
147

'
157

. 

30 COVA et al. (1990), experimen~almente, observaram 

ação sinergistica entre a AFB
1 

e o virus da hepatite B de p~ 

tos (DHBV), no desenvolvimento de hepatomas em animais expo~ 

tos a ambos os fatores. Este mesmo efeito foi constatado por 
120 - A SELL et al. (1991), com relaçao a camundongos transgenicos, 

ou seja, com seqüências do HBV no genoma, expostos à inges -

tão de AFB
1

. 

No Brasil, onde a contaminação de alimentos com a

flatoxinas é relativamente freqüente, não existem estudos de 

correlação entre a ingestão destas toxinas e a incidência de 
, 110 

câncer hepatico. SABINO (1990), em estudo preliminar com 

figados humanos, provenientes de pacientes com CHC autopsia

dos em são Paulo/SP, não observou niveis detectáveis de AFB
1
, 

AFM
1 

ou aflatoxicol nas amostras. A análise destes compostos 

foi realizada através de técnica de cromatografia de camada 

delgada, cujos cromatogramas revelaram, porém, várias man -

chas fluorescentes não identificadas nas amostras. 

1.3.4- Outros Efeitos TÓxicos: 

As aflatoxinas têm sido consideradas como fatores 

envolvidos na etiologia da sindrome de Reye, doença grave c~ 

racterizada por encefalopatia aguda e degeneração adiposa 
~ 88 das v1sceras . A doença afeta principalmente crianças, sen-

do que alguns estudos demonstraram a presença de aflatoxi -

nas no figado e em fluidos corporais dos pacientes em certos 

paises, como Nova Zelândia, Estados Unidos, antiga Checoslo

váquia e Tailândia
88

. Alguns trabalhos, entretanto, como o 

84( ) -de NELSON et al. 1980 , nos Estados Unidos, nao evidencia-

ram associação entre a exposição às aflatoxinas e a ocorrên

cia de sindrome de Reye. 
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Considera-se, atualmente, a etiologia da sindrome 

de Reye como multivariada, porém, os fatores de risco para 

esta enfermidade permanecem desconhecidos. 

As aflatoxinas, sobretudo a AFB
1 

e a AFM
1

, também 

t f 't b . t . 't' . 89 E t apresen am e e1 os so re o s1s ema 1mun1 ar1o . n re os e-

-feitos de imunossupressao, demonstrados em animais de experl 

mentação, destacam-se aplasia do timo, redução do 
, 

numero e 

da atividade das células T, diminuição da resposta de anti -

corpos, supressão da atividade fagocitária e redução do com-
100 

plemento . 

HENDRICKSE
58

(1991) sugeriu a participação das afla 
, 

toxinas na etiologia do kwashiorkor, o qual e considerado 

uma das principais formas de desnutrição protéico - calÓrica 

severa. A doença apresenta distribuição geográfica restrita 

a áreas tropicais, com predominio em paises africanos, onde 

a ingestão de aflatoxinas através de alimentos contaminados 
, , 58 68 
e tambem freqüente ' 

As evidências que suportam a hipÓtese desta asso -

ciaçao compreendem, entre outras: 

- as aflatoxinas e/ou derivados de biotransformação foram de 

tectados mais freqüentemente, e em altas concentraçÕes, no 

soro e na urina de crianças com kwashiorkor, do que no de 
. . 34 

cr1anças norma1s 

- a AFB
1 

e/ou aflatoxicol foram detectados em 100% das amos

tras de figado de crianças autopsiadas, cujo Óbito deveu -

se ao kwashiorkor
58

; 

a exposição de crianças às aflatoxinas, nas áreas prevale~ 

tes, inicia-se precocemente, durante o aleitamento, sobre

tudo na forma de AFM
1 

excretada no leite materno
161

; e, 

- os efeitos das aflatoxinas sobre o metabolismo das células 

determinam desarranjos bioquimicos, metabÓlicos, imunolÓgl 

cos e patolÓgicos, os quais são muito semelhantes aos ob -

servados no kwashiorkor
58

. 
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HOUSEHAM & HUNDT
61 

(1991), contudo, em estudo efe

tuado na África do Sul, observaram que as aflatoxinas nao se 

caracterizaram como causa primária do kwashiorkor. 

JELLIFFE & JELLIFFE
68

(1992) propuseram a etiologia 

desta doença como sendo multivariada, com a participaçao de 

diversos fatores, sobretudo deficiências nutricionais e in -

fluências ambientais, ai compreendida a exposição às aflato-

xinas. 

1.4- Métodos Imunoquímicos para a Análise de Aflatoxina M1 : 

Os primeiros métodos para a determinação de AFM
1 

em amostras de leite e derivados foram desenvolvidos em mea-

dos dos anos 60, tendo como base a propriedade fluorescente 

da toxina, quando exposta à luz ultra-violeta88 . Deste modo, 

a técnica de identificação e quantificação utilizada de ini

cio, e ainda largamente empregada na atualidade, foi a croma 
88 tografia de camada delgada (CCD) . 

A maioria dos métodos preconiza a extraçao com sol 

t "' . t 1 1 f' . 118 A 'f' ven es organ1cos, como me ano e c oro orm1o . pur1 lca-

ção do extrato pode ser realizada através de partição com 
. 118 , solventes ou cromatograf1a de coluna . E importante ressal 

tar que estas fases são particularmente trabalhosas, uma vez 

que o leite constitui um produto bastante complexo, composto 

por açÚcares, proteÍnas, minerais, vitaminas, gorduras e ou-

t b t "' . . t f 130 , ras su s anc1as 1n er erentes . Alem disso, as quantida -

des de toxina presentes no leite são extremamente baixas, si 

tuando-se na faixa de partes por bilhão (ng/ml) ou menos, di 

- 130 ficultando a obtençao de um extrato puro de AFM
1 

A identificação e a quantificação das aflatoxinas 

pela técnica de CCD 
, 
e geralmente realizada através da com 

paração visual das amostras com padrÕes de concentração 

h 'd 133 f -
con ec1 a . A quanti icaçao pode ser realizada, com maior 

precisão, através da introdução da fotodensitometria para a 

leitura das placas, porém, com elevação considerável dos cus 
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tos das anal1ses . 
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A partir dos anos 70, foram desenvolvidos diversos 

métodos de análise de aflatoxinas, incluindo a AFM1 , através 

da cromatografia liquida de alta resolução (CLAR) 
130

. Isto 

possibilitou um incremento notável no grau de precisão das ~ 

nálises. Entretanto, a técnica requer grande investimento 

por parte dos laboratÓrios, não apenas para a aquisição, co

mo para a manutenção do instrumental analitico
25 

Devido à 

alta sensibilidade do método, por outro lado, as fases de ex 

tração e purificação tornam-se ainda mais criticas, exigindo 

procedimentos extensivos e morosos por parte do analista
25 

. 

Para contornar este problema, alguns autores têm preconizado 

a utilização de sistemas automatizados na seqüência analiti-
46 135 

ca básica por CLAR ' 

No inicio da década de 80, surgiu uma nova perspe~ 

tiva para a análise de aflatoxinas, com a introdução dos mé

todos imunoquimicos, ou imunoensaios, fundamentados nas rea

çÕes especificas entre anticorpos e antigenos, cujos princi

pies constituem a base dos sistemas de defesa dos organismos 

vertebrados superiores
43

. Estas técnicas têm sido empregadas 

extensivamente, sobretudo na área clinica, para a análise de 

substâncias de alto peso molecular, tais como toxinas bacte

rianas, ou para o diagnÓstico de agentes infecciosos
43

. 

Os anticorpos utilizados nestes sistemas analiti -

cos são preparados a partir da imunização de animais de exp~ 

rimentação
25

. As aflatoxinas, no entanto, não apresentam pr~ 
priedades imunogênicas, havendo a necessidade de conjugá-las, 

previamente à imunização, com proteinas, como a albumina sé

rica bovina ou polipeptideos
25 

-As aflatoxinas, por outro lado, nao reagem direta-

mente com grupos protéicos, o que torna necessário a prepar~ 

-çao de um derivado reativo para posterior conjugação e forma 
- , 25 , 

çao do imunogeno . Um dos metodos mais utilizados para a 

AFM
1 

consiste na introdução de um grupo carboximetil -
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, 52 
ux.una ( CMO) no anel ciclopentanona da molecula , conforme â 

Figura 4. 

o o 

' I 

Figura 4: Preparação de imunÓgeno para AFM
1

, pelo métodoCMO. 

( 1) : Conversão da ~ an um derivado carbox.i.rrEtil-oxima; 

(2): Conjugação com a proteina (P). 

Fonte: HARDER & CHu
52

Cl979). 

, 
A especificidade dos anticorpos e determinada, pri 

mariamente, pelo grupo exposto da molécula conjugada, ou se-

. 1 - - 1 . d ' t ~ 43 D t d . Ja, pe a porçao nao lga a a pro elna . es e mo o, os lmu-

nÓgenos preparados a partir do método CMO produzem anticor -

pos que reconhecem o grupo hidroxi-bi-furânico, o qual é ca

racterístico da molécula de AFM
1

52
. 

ApÓs a injeção do imunÓgeno, geralmente em. coelhos, 

os animais produzem diferentes tipos de imunoglobulinas 25 . 

No entanto, a IgG é o principal tipo utilizado nos imunoen -

saios, uma vez que representa 75% do total de imunoglobuli -

d . d 43 o d . . . . . d nas pro uzl as . soro os anlQals, asslm lmunlza os, con-
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·tém anticorpos policlonais, os quais geralmente não são mono 

especificas para o antigeno em questão, o que torna necessá -

ria a sua purificação antes de aplicá-los nos imunoensaios
43 

Nos Últimos anos têm-se utilizado métodos de 

preparação de anticorpos monoclonais, os quais apresentam ca 

racteristicas fisicas, bioquimicas e imunolÓgicas idênticas 

1 . 1 . 43 aos po ~c ona~s . 

Diversas técnicas de imunoensaios têm sido desen -

volvidas para a determinação de aflatoxinas, com destaque p~ 

ra as de radioimunoensaio, cromatografia de imunoafinidade e 

de ensaio por enzimas imuno-adsorvidas (ELISA)
43

. O método 

de ELISA, do tipo direto, porém, é um dos mais utilizados , 
118 , 

principalmente para a AFM
1 

. Esta tecnica tem sido empreg~ 

da, também, para a análise de outras micotoxinas, tais como 

zearalenona
99

, ocratoxina A
83 

e deoxinivalenol
1 

em produtos 

alimenticios. Em amostras clinicas, ELISA tem sido 

na análise de AFB 
33 

AFM 
126 

e adutos AFB -DNA
45 

1 ' 1 1 
, 141 

proteínas 

-

utilizado 

e AFB -
1 

Nos ensaios ELISA, os anticorpos sao imobilizados 
, , 43 

em uma fase soiida, por exemplo, microcubetas de plastico 

Utiliza-se, ainda, uma solução de conjugado, constituido pe-

la toxina ligada a uma enzima, de modo geral a peroxidase 

(HRP) ou a fosfatase alcalina (FA), a qual, juntamente com a 

solução extraida da amostra, é submetida à reação com os an

ticorpos imobilizados 
43

. A competição pelos si tios de ligação nos 

anticorpos, entre a toxina livre da amostra e a toxina conj~ 

gada, é posteriormente avaliada através da adição de um sub~ 

trato cromogênico, constituido geralmente por tetra - metil

benzidina (para conjugados com HRP) ou para-nitro-fenil-fos

fato (para conjugados com FA).
43

. Utiliza-se, também, umas~ 
lução estabilizadora da reação, normalmente composta por ál-

A 43 
calis fortes e substancias corantes . 

A cor resultante das soluçÕes depende, diretamente, 

da quantidade de conjugado ligado aos anticorpos, a qual 
, 
e 
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' inversamente proporcional a quantidade de toxina presente na 

amostra. Este fato permite comparar as cores mediante obser

vação visual com padrÕes conhecidos , em testes qualitati -

vos
91

, ou por espectrofotometria, para a obtenção de result~ 
d t . t t . 9 2 A ü" . b , . - d os quan 1 a 1vos . seq enc1a as1ca para a execuçao o 

método de ELISA, do tipo direto, para a determinação de afl~ 

toxinas em produtos alimenticios, encontra-se esquematizada 

na Figura 5. 

Existem, ~tualmente, conjuntos de ELISA, produzi -

dos em escala comercial, para a execução de análise de afia

toxinas em alimentos. No Brasil, é possivel adquiri-los atr~ 

vés de importação. Estes sistemas são de execução simples, e 

podem ser empregados diretamente nas amostras, uma vez que 

não requerem etapas de purificação devido às altas especifi

cidade e sensibilidade dos anticorpos
83

. Esta caracteristica 

representa uma vantagem considerável do método, especialmen

te em relação à análise de AFM
1 

em leite e derivados , pois 

permite a sua aplicação em grande nÚmero de amostras, em in

tervalo de tempo relativamente pequeno, o que não ocorre com 

os métodos crorpatográficos
83

. Para o leite "in natura", o mé 

todo de ELISA, assim aplicado, possibilitou a PESTKA et 

al.
101

(1981) a detecção de AFM
1 

a partir de 0,25 ng/ml. Este 

limite pode ser reduzido para niveis em torno de 0,01 ng/ml, 

mediante a utilização de mini-colunas para a purificação das 

' - 66 amostras, previamente a execuçao do ensaio 

118 - , 
SCOTT (1989), em revisao sobre os metodos quant~ 

tativos aplicados à análise de AFM
1 

em leite e derivados , 

concluiu que os ensaios de ELISA têm apresentado desempenho 

satisfatÓrio, inclusive em faixas de concentração ao nivel 

de partes por trilhão (ng/ml). Entretanto, o autor não encon 

trou referências sobre a realização de estudos interlabora -

toriais para a confirmação destes resultados. Por este moti

vo, considera-se fundamental a adoção de procedimentos para 

a avaliação do desempenho deste método, previamente a sua a-
- , 43 , 

plicaçao no laboratorio . Esta necessidade e reforçada em 
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anostra ca:n aflatoxina anostra sem aflatoxina 

e ..,C. • .1----- toxina livre • .,.c. 
~ ~...J---- conjugado (enziinéHtoxina)----f-:..~...:...~ ~ 

.1------ anticorpos anti-All\r-------1-' 
L-J,._.__,...._...._. ____ mlcrocubetas de plástico -----

l 

1 
s s 

s 
s s 

l 

Resultado: 

s 

incubação à tenperatura arrbiente 

lavagem para ratnVer o excesso 

de conjugado e outras substâncias 

adição do substrato craoogênico 

ircubac;ão à terrperatura ambiente; 

desenvolVinEnto ·de cor 

solução estabilizadora ----+-

l 

l 
s s 

s 
s s 

s 

l 
s 

Resultado: 

coloração ~ subs=ação coloração forte ào substrato 

visual das cores / 

ou leitura espectrofotarétrica 

Figura 5: Seqúência básica para a execuçao de análises 

de aflatoxinas pela técnica de ELISA. 



razão dos conjuntos de ELISA requererem condiçÕes 

de conservação, pois como material biolÓgico, são 

33 

especiais 
, 

sensíveis 

às variações de temperatura que podem ocorrer, em especial , 
43 

durante o transporte e armazenagem . 

A avaliação intralaboratorial de métodos analÍti -

cos consiste, geralmente, na realização de um determinado nÚ 

mero de análises repetidas em amostras contaminadas experi -

mentalmente com a substância pesquisada
39

. Deste modo, ava

lia-se a capacidade de recuperação do método, bem como a pr~ 

cisão dos resultados, frente a diversas concentraçÕes do com 
36 - , ' posto analisado . Com relaçao aos metodos aplicados a AFM

1
, 

o nÚmero de análises repetidas situa-se entre 5 - 14 , para 
, - 118 

cada nivel de contaminaçao 

1.5- Ocorrência de Aflatoxina M1 em Leite e Derivados: 

A descoberta da AFM
1 

impulsionou a realização de 

levantamentos sobre a ocorrência desta toxina no leite desti 

nado ao consumo humano, em diversos paÍses, sobretudo na Eu

ropa e América do Norte. 

Diversos estudos sugerem que a AFM
1

, no leite, as

socia-se à fração protéica (caseÍna), ficando nela retida 
, - 143 mesmo apos a pasteurizaçao e o beneficiamento para a pro-

... 160 - , 
duçao de derivados . A concentraçao da materia-prima, como 

a que se obtém na fabricação de leite em pÓ, leite condensa

do, requeijão e queijos
7

, conseqüentemente, pode aumentar a 

proporção de AFM
1 

no produto final, em função da diminuição 

d t d 
, 3,144,145,146 

o eor e agua 

A maioria dos estudos disponÍveis sobre a ocorrên

cia de AFM
1 

no leite foi realizada na década de 80 . VAN 

EGMOND
136

(1989) sumarizou os resultados de 28 trabalhos rea

lizados em diversos paÍses, principalmente europeus, no pe -

rÍodo de 1980-8, demonstrando a grande variabilidade dos peE 

centuais de amostras positivas para a AFM
1 

que, em alguns c~ 

sos, atingiram 100%. Este-fato pode ser atribuÍdo à diversi-
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dade de critérios metodolÓgicos adotados nestes trabalhos 

sobretudo, com relação à amostragem, métodos analÍticos uti

lizados e época de realização dos estudos. As concentraçÕes 

médias de AFM
1 

referidas, porém, situaram-se, de modo geral, 
136 

entre 0,01 - 0,10 ng/ml 

No Brasil, a ocorrência de aflatoxinas tem sido ob 

servada com freqüência, principalmente no Estado de são Pau

lo, em alimentos utilizados para consumo humano e animal, co 

d . d . d 107,115 'lh 4,113,114 f .. - 111 mo amen o1.m e er1.va os , m1. o , el.Jao e 

- d t. d . . 104' 112 A . 1 t raçoes es 1.na as aos an1.ma1.s . s pesqu1.sas e evan a 

mentes sobre a ocorrência de AFM
1 

no leite, entretanto , são 

raros. 

No Rio Grande do Sul, em 1975, POZZOBON et al., ci 

tados por MARTINS
82

(1984), constataram a presença de peque

nas quantidades de AFM
1 

em 2% das 50 amostras de leite "in 

natura" comercializado no MunicÍpio de Santa Maria. 

109 -SABINO (1983), em Sao Paulo/SP, analisou 100 a-

mostras de leite pasteurizado, relativas a nove marcas comer 

cializadas no Estado, observando AFM
1 

em apenas uma delas. 

Este resultado foi atribuÍdo, pelo autor, à diluição da toxi 

na decorrente da mistura de leite contaminado e não contami

nado, durante o beneficiamento pelas usinas . A formulação 

desta hipÓtese foi auxiliada pelos resultados , obtidos no 

mesmo trabalho, referentes à análise de 50 amostras de leite 

colhidas diretamente em fazendas da Região do Vale do Parai

ba, que revelaram 9 amostras com teores de AFM
1 

entre 0,1 -

1,68 ng/ml. 

MARTINs
82

(1984) analisou 224 amostras de leite pa~ 
teurizado tipo "B", relativas às quatro marcas de maior con

sumo em são Paulo/SP, observando traços de AF.r-1
1 

em 4 amos -

tras (1,8%), sendo uma de cada marca estudada. 

PARREIRAS et al.
96

(1987) analisaram 92 amostras de 

leite "in natura" colhidas diretamente na Usina Piloto de La 
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ticinios da Universidade Federal de Viçosa , em Viçosa/MG , 

constatando a presença de AFM
1 

em 57 amostras (62%) 

concentração média variou entre 0,13 - 0,18 ng/ml. 

cuja 

Considerando a toxicidade e a ocorrência freqüente 

das aflatoxinas, muitos paises têm estabelecido limites máx! 

mos de tolerância para grãos, cereais e produtos de origem a 

nima1
136

. O Brasil, em 1977, fixou limites apenas para ali

mentos vegetais destinados ao consumo humano, através da Re

solução nº 34, da ~omissão Nacional de Normas e PadrÕes para 

Alimentos (CNNPA)
14

. Esta norma estabeleceu a conc~ntração 
máxima de 30 ~g/kg, correspondente à soma das aflatoxinas B

1 
e G

1
. 

Com relação à AFM
1 

, a FOOD AND DRUG ADMINISTRA 
128 

TION (FDA), citada por STOLOFF et al. (1991), adotou, como 

nivel máximo da toxina no leite, o valor de 0,5 ng/ml . Em 

particular, no Brasil, embora este limite tenha sido proposto 
, , 136 , - -

ha varios anos , ate o presente nao existe legislaçao esp~ 

cifica para a AFM
1

. 

1. 6- Características da Distribuição de I.e.i.te em Pó Através do 

Programa de ~tação ~lar do Município de São Paulo: 

No Brasil, o leite como importante fonte alimenti-

lt l t 
. t . 74 , , 

cia, de a o va or nu r1 1vo , e distribuído na forma de 

leite em pÓ, às crianças da rede escolar pÚblica , através 

dos programas de suplementação alimentar, denominados, popu

larmente de "merenda escolar''. 

Dentre os principais programas desta natureza, des 

taca-se o desenvolvido pela Prefeitura do Municipio de são 

Paulo, cuja estimativa de consumo de leite em pÓ é de cerca 

de 86 toneladas ao mês. O número de escolares atendidos pelo 

programa é estimado em um milhão de crianças, das quais apr~ 

ximadamente 32.000 encontram-se na faixa etária de O - 6 a-

nos, matriculados em 310 creches municipais. 
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O número médio de crianças, por creche , é de 100 

escolares, os quais consomem mensalmente cerca de 150 kg de 

leite em pÓ. O consumo de leite "per capita" é maior em cri

anças de 4 meses de idade, devido ao estágio de desenvolvi -

mento em que se encontram, cuja alimentação básica depende 

necessariamente, deste produto. 

As empresas autorizadas a comercializar o leite em 

pÓ através do programa são em pequeno nÚmero. No entanto, as 

compras são realizadas mensalmente, de modo que a escolha de 

uma determinada marca de leite em pÓ depende das regras de 

mercado. na ocasião da compra, com ênfase no preço, bem como 

na qualidade do produto, avaliada mediante análises laborato 

riais prévias. A determinação de AFM
1

, porém, por não estar 

prevista na legislação do pais, não é incluida entre os par~ 

metros de qualidade adotados para este produto. 
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2 - OBJETIVOS 
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Considerando a importância que o conhecimento dos 

niveis de contaminação do leite por AFM
1 

representa para a 

SaÚde PÚblica, especialmente em relação ao produto em pÓ ut~ 

lizado em programas de alimentação escolar, bem como a carê~ 

cia de dados sobre este problema em nossas condiçÕes, consti 

tuem objetivos do presente trabalho: 

a- avaliar o desempenho do método de ELISA frente a amostras 

de leite em pÓ reconstituÍdo, contaminadas experimental -

mente com AFM
1

; 

b- pesquisar, quantitativamente, a presença de AFM
1

, median

te o método de ELISA, em amostras de leite em pÓ distri -

buido às creches mantidas pelo Programa de Alimentação Es 

colar do MunicÍpio de são Paulo; e, 

c- complementarmente, estimar a ingestão diária média de 

AFM
1 

pelas crianças de 4 meses de idade (maior consumo de 

leite) atendidas pelo Programa. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1- Avaliação do Desempenho do Método de ELISA em Condições 

Experimentais: 

3.1.1- Amostras: 

, 
Foram utilizadas 62,5 g de leite em po integral, i 

sentas de AFM
1 

e divididas em 5 amostras de igual quantida -

de. 

- .... A comprovaçao da ausencia da toxina foi realizada 

no LaboratÓrio Central de Controle de Qualidade da empresa 

NESTLÉ Industrial e Comercial Ltda., apÓs 3 análises negati

vas pelo método ZCI (Zuivelcontroleinstituut), sumarizado por 

SCOTT
118

(1989), como se segue: 

"As amostras são extra:i.das com clorofÓrmio e solu

ção de cloreto de sÓdio resfriado a 4º C. Para evitar emul -

sões, acrescenta-se dodecil-sulfato de sÓdio. O extrato clo

rofÓrmico é, então, secado com sulfato de sÓdio anidro, fil

trado e posto a evaporar. Em seguida, o res:i.duo é dissolvido 

em éter dietilico e purificado em coluna de silica gel, sen

do a AFM
1 

eluida com clorofÓrmio+ metanol (95 + 5), apÓs o 

descarte do éter utilizado na pré-lavagem. Submete-se o ex -

trato final à cromatografia de camada delgada unidimensional 

com densitometria, utilizando-se, como fase móvel, éter die

tilico + metanol +água (94 + 4,5 + 1,5)". 

O método em apreço foi submetido a estudo interla

boratorial na Holanda, e apresenta, como limite de detecção, 
,118 

0,1 ~g/kg de leite em po . 

3.1.2- Determinação da Concentração do Padrão de Aflatoxina ~: 

O padrão de AFM
1 

(5 ~g , fornecidas por SIGMA 

CHEMICAL COMPANY), depois de dissolvido em volume convenien

te de clorofórmio p.a. (3,0 ~1), foi calibrado espectrofoto

metricamente através da técnica preconizada pelo TROPICAL 

DEVELOPMENT AND RESEARCH INSTITUTE
133

(1984). 
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A solução padrão, assim preparada, contendo 1,74 

~g/ml da toxina, foi utilizada para a preparação das amos -

tras contaminadas com AFM
1

. 

3.1.3- Preparaçao das Amostras: 

, 
Reconstituiu-se cada amostra de leite em po atra -

vés da diluição de 12,5 g em 100 ml de água destilada, pre -

viamente aquecida a 40ºC. Em etapa posterior, foram acresce~ 

tadas às amostras diferentes quantidades de AFM
1

, consideran 

do, como referência, as concentrações dos padrÕes utilizados 

no .método de ELISA, bem como o limite de tolerância recomen-

dado pela FDA (0,5 ng/ml). 

Para esta finalidade, adotando-se o procedimento u 

tilizado por DELLA ROSA
32

(1979) para a contaminação experi -

mental de leite "in natura" com AFM
1

, a solução padrão foi 

transferida para frascos volumétricos de 100 ml 

de 1 a 5, confoPme apresentado na Tabela 6. 

numerados 

Tabela 6: Volumes da solução padrão <p.l) e quantidades de AF11_ 
(ng), adicionados por frasco, e respectivas conce~ 

traçoes de AFM (ng/ml) nas amostras utilizadas na 
1 

fase de avaliação do desempenho do método de ELISA 

em condiçÕes experimentais. 

Solução AFMJ Concentraçao 

Amostras padrão ( ~1) Cng de AFM
1 

Cng/ml) 

1* o o o 

2 5,8 lO 0,10 

3 11,5 20 0,20 

4 28, 8· 50 0,50 

5 57,5 100 1, o o 

* Controle 

Na seqüência do método, o conteÚdo dos frascos foi 

evaporado até a secagem total, sob fluxo de nitrogênio. Em 
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seguida, com o auxilio de um funil analitico, transferiu-se 

100 ml do leite reconstituido (aquecido a 40ºC) para cada um 

dos frascos, sob agitação constante, através da adição de a

liquotas de 25 ml, com intervalos de 5 minutos entre cada u

ma, até completar o volume. As ·concentraçÕes estimadas de 

AFM
1

, nestas amostras, estão relacionadas na Tabela 6. 

3.1.4- Análise das Amostras: 

As amostras preparadas foram analisadas , por um 

mesmo técnico, através do método de ELISA quantitativo para 

AFM
1

, mediante a utilização de conjuntos de reativos comer

cialmente produzidos pela empresa NEOGEN CORPORATION, de mar 

ca Veratox™ ®. 

' -Previamente a execuçao dos ensaios, as amostras fo 

ram submetidas à centrifugação a 3.000 rpm, por 15 minutos , 

-para a remoçao e descarte da camada sobrenadante de gordura. 

Estabeleceram-se 10 análises para cada amostra, com 

a finalidade de possibilitar o processamento estatistico dos 

resultados obtidos, para cada nivel de contaminação por AFM
1
. 

Os elementos que constituem os conjuntos de reati

vos, bem como os procedimentos do método de ELISA empregado, 

encontram-se descritos a seguir: 

- Reagentes e materiais do conjunto: 

· 24 microcubetas de plástico cobertas com anticorpos pol! 

clonais anti-AFM
1

; 

· 24 microcubetas de plástico para mistura; 

· 5 frascos contendo padrÕes de AFM
1

, em leite liofilizado, 

nas concentraçÕes de o; 0,25; 0,50~ 1,00 e 2,00 ng/ml; 

· 1 frasco contendo 3 ml do conjugado AFM
1 

0,1%; 

peroxidase a 

· 1 frasco contendo 3 ml da solução estabilizadora, conte~ 

do hidrÓxido de sÓdio-a 1% e corante Vermelho 40 a 1%; 
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· 1 pacote com 6 tubos contendo, cada um, 1,5 ml de solu -

ção de tetra-metilbenzidina (TMB) a 1%; 

· 1 frasco contendo solução de perbxido de hidrog~nio CH
2
o

2
l 

a 0,3%; 

, 
· 5 tubos contendo, cada um, 2,0 ml de agua destilada, pa-

ra a reconstituição dos padrÕes; e, 

· 80 ponteiras para pipetas. 

- Material complementar: 

· pipeta multicanal, ajustável para volumes de 50 - 200 ~1; 

· leitora de microcubetas de ELISA, com filtro de 650 nm , 

marca BIO-TEK, modelo EL-301, com capacidade para 12 mi-

crocubetas; 

· suporte para microcubetas; 

· cronômetro; e, 

· material absorvente (papel toalha ou lenço de papel). 

- Preparo das soluçÕes: 

· PadrÕes: Os padrÕes foram preparados através da adição 

de 2,0 ml de água destilada, contida nos tubos 

que acompanham o conjunto, a cada um dos fras -

cos de padrão liofilizado, seguida de agitação 

vigorosa. A estabilização completa destas solu

çÕes é alcançada, somente, uma hora apbs a sua 

-preparaçao; 

· Substrato: O substrato foi preparado misturando-se 8 pa~ 

tes de TMB com uma parte de solução de H
2
o

2
. Pa 

ra isto, acrescentou-se 4 gotas da solução de 

H2o
2 

a cada um dos tubos contendo 1,5 ml de so

lução de TMB. É importante ressaltar que o subs 

trato deve ser armazenado em local protegido da 

luz até o momento de utilização, sendo que sua 

durabilidade é de 4 - 8 horas. 
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- ExecuÇão do ensaio: 

Em cada seqüência analitica, removeu-se uma micro

cubeta de mistura para cada amostra, bem como 5 microcubetas 

para os padrÕes, colocando-as no suporte. Removeu-se um nÚme 

ro igual de microcubetas cobertas com anticorpos. 

Como a leitora tem capacidade para 12 microcubetas, 

foi possivel executar a análise simultânea das 5 amostras em 

cada seqüência analitica, repetindo-a 10 vezes, de maneira a 

completar 10 análises para cada amostra. 

É importante constituir um sistema de referência 

para as microcubetas, para que cada uma delas represente uma 

amostra ou padrão. Assim, as 5 primeiras, da esquerda para a 

direita, foram marcadas com um "p", as quais foram utiliza 

das para os respectivos padrÕes; as demais microcubetas fo -

ram reservadas para as amostras (A
1 

a A
5

), como representado 

a seguir: 

microcubetas -----. ~-P--~'--P~'--P--~'--P~'--P--~'----~--~--~--~--~ 
O 0,25 0,50 1,00 2,00 F]_ ~ ~ A4 ~ 

Os ensaios foram conduzidos mediante a execução 

das seguintes etapas: 

a- em cada uma das microcubetas de mistura, colocou-se 50 

J..Ll do conjugado; 

b- pipetou-se 200 J..Ll dos padrÕes e das amostras, nas micro

cubetas respectivas; 

c- depois de homogeneizar bem todas as soluçÕes, transferiu 

se 100 J..Ll do conteÚdo da cada microcubeta de mistura pa

ra a correspondente microcubeta coberta com anticorpos . 
, 

Este procedimento foi realizado o mais rapidamente possl 

vel, com o auxilio de pipeta multicanal; 

d- em seguida, as microcubetas foram deixadas em repouso por 

30 minutos, ~ temperatura ambiente. As microcubetas de 
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mistura foram descartadas; 

e- apÓs o periodo de repouso, as microcubetas foram lavadas 
, 

delicadamente com agua destilada e colocadas, na posiçao 

invertida, sobre papel absorvente, para a secagem; 

, 
f- pipetou-se 100 ~1 do substrato em cada microcubeta; apos 

nova homogeneização, as microcubetas foram deixadas em 

repouso adicional por 10 minutos, à temperatura ambiente; 

g- pipetou-se 100 ~1 da solução estabilizadora em cada mi -

crocubeta, seguido de nova homogeneização. 

- Leitura espectrofotométrica e interpretação dos resultados: 

Procedeu-se à mensuração da absorbância do conteú

do das microcubetas, em leitora prÓpria para ensaios pelo m~ 

todo de ELISA, utilizando filtro de 650 nm, considerando o ar 

como branco. 

A absorbância obtida na leitura é inversamente prQ 

porcional à concentração de AFM
1

, uma vez que o desenvolvi -

mente de cor é menos acentuado quanto mais toxina houver. Es 

ta relação, entretanto, não é linear, o que torna necessário 

a utilização de um artificio matemático para a construção da 

curva de calibração. Para isto, adotou-se o método preconiz~ 

do pelo fabricante dos conjuntos, e descrito por PARK et 
92 

al. ( 1989) , como se segue: 

a- os valores de absorbância dos padrÕes de 0,25; 0,50; 1,00 

e 2,00 ng/ml foram divididos pelo valor de absorbância 

do padrão zero, e multiplicados individualmente por 100; 

b- os valores, assim obtidos, denominados 11 percentuais de i 

nibição do desenvolvimento de cor 11 , foram plotados graf~ 

camente em papel LOGISTIC-LOG, no eixo Y, juntamente com 

as respectivas concentraçÕes, no eixo X; e, 

c- em seguida, traçou-se a curva de calibração através da u 

nião dos pontos obtidos. 

Os valores de absorbância das amostras foram igual 
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mente divididos pela absorbância do padrão zero, multiplica~ 

do-se o resultado por 100. Os percentuais obtidos foram, em 

seguida, plotados sobre a curva de calibração, de maneira a 

indicar; no eixo X do gráfico, as concentraçÕes de AFM
1 

nas 

amostras, as quais foram expressas em ng/ml de leite recons

titui.do. 

3.1.5- Procedimentos Estatisticos: 

Os resultados obtidos nas análises foram submeti -

dos a tratamento estati.stico para o cálculo da média, desvio 

padrão e desvio padrão relativo (coeficiente de variação), de 

acordo com DUX
36

(1986), com a finalidade de verificar a pre

cisão do método de análise frente a cada um .dos ni.veis de 

contaminação utilizados nas amostras. 

Em seguida, aplicou-se a distribuição "t" de Student, 

com aproximação normal, no sentido de verificar a ocorrência 

de possi.veis diferenças estatisticamente significantes entre 

os resultados obtidos e as concentraçÕes reais de AFM
1 

nas a 

mostras. 

Adotou-se, como ni.vel de rejeiçao, alfa igual a 

0,01 e o valor critico de "t" de alfa igual a 3,25, para 9 

graus de liberdade. 

Estabeleceram-se, complementarmente, os limites de 

confiança, para 99%, das médias obtidas nas análises. Os prQ 

cedimentos estati.sticos para o cálculo de "t" foram efetua -

dos de acordo com os critérios estabelecidos por BERQUÓ et 

al. 
8

(1981). 

A relação entre as concentraçÕes médias obtidas nas 

análises e as concentraçÕes verdadeiras das amostras, foi e~ 

tabelecida mediante o cálculo do coeficiente de correlação 

de Pearson, tendo. a equação da reta sido determinada através 

da regressão li.near simples, de acordo com JOHNSON & 

BHATTACHARYYA
69

(1987). 
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3.2- Pesquisa de Aflatoxina M1 no Leite em Po Distribuido 

pelo Programa de Alimentação Escolar do Municipio de são Paulo: 

3.2.1- Amostras: 

, 
Foram analisadas 300 amostras de leite em po inte-

gral distribuido em creches mantidas pelo Programa de Alimen 

tação Escolar do Municipio de são Paulo. 

Para o estabelecimento do nÚmero minimo de amos -

tras necessárias à realização do estudo, utilizou-se o mode

lo da distribuição de Poisson
125

, adotando-se, como nivel de 

rejeição, alfa igual a 0,01 (À,= 4,7) e o valor de p igual a 

0,018. Adotou-se este critério com base nas baixas freqüên -

cias de AFM
1 

no leite para consumo humano no Estado de são 

Paulo (iguais ou abaixo de 1,8%), relatadas por outros auto

res em nosso meio
82

•109
. 

A unidade amostral foi constituida por aproximada-
, 

mente 100 gramas de leite em po, sendo que cada amostra era 

proveniente de uma embalagem original contendo 1 kg do prod~ 

to. 

3.2.2- Colheita de Amostras: 

A colheita de amostras foi realizada, diretamente, 

nas creches mantidas pelo Programa. Para isto, estabeleceu -

se em 30 o nÚmero de creches, escolhidas aleatoriamente en -

tre as 310 unidades que compÕem a rede. 

Para o sorteio das creches, utilizou-se a "tábua de 

nÚmeros aleatÓrios ou equiprováveis", através do agrupamento 

das unidades por Administração Regional de SaÚde do Munici -

pio de são Paulo, numerando-as de 1 a 310, de acordo com os 
125 

procedimentos recomendados por SOUNIS (1985) para a extra-

ção de amostragem aleatÓria simples e sem reposição. 

Foram colhidas 10 amostras em cada uma das creches 

sorteadas, sendo que cada amostra foi retirada, ao acaso, de 
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uma caixa contendo 10 pacotes de 1 kg de leite em pÓ . Deste 

modo, as 10 amostras representaram o conteÚdo de 10 caixas 

disponiveis no estoque das creches. 

A colheita foi efetuada, mensalmente, ·na primeira 

semana de cada mês, uma vez que o recebimento dos produtos 

que fazem parte do Programa ocorre, normalmente, nesta época. 

O periodo de colheita compreendeu os meses de outubro, novem 

bro e dezembro de 1992, e janeiro de 1993. 

As amostras foram acondicionadas em sacos de poli

propileno estéreis, lacradas e enviadas ao laboratÓrio, para 

a excução das análises. 

3.2.3- Análise das Amostras: 

ApÓs a reconstituição do leite em pÓ em água desti 

lada, previamente aquecida a 40ºC, na proporção de 12,5 g do 

produto em 100 ml de água (1:8), as amostras foram submeti

das à análise de AFM
1

, através do método de ELISA, mediante 

o emprego dos mesmos procedimentos descritos no item 3.1.4 . 

Os resultados das análises foram expressos em 

ng de AFM
1

/ml de leite reconstituido. 

3.2.4- Análise dos Resultados: 

3.2.4.1- Procedimentos EstatÍsticos: 

Foram determinadas as medidas de posiçao e disper

são (média, variincia e desvio padrão) dos resultados concer 

nentes às amostras consideradas acima do limite de detecção 

do método de análise. 

3. 2. 4. 2- Estima ti v a da Ingestao Diária Média de Aflatoxina ~: 

A estimativa da ingestão diária média de AFM
1 

foi 

realizada de acordo com os critérios recomendados pela ORGA-
- , 153 , , 

NIZAÇAO MUNDIAL DE SAUDE (1983), baseando-se nos niveis me 

dios de AFM
1 

nas amostras de leite em pÓ reconstituido. Para 
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isto, adotou-se o valor de consumo diário de leite reconsti

tuido (720 ml), para crianças de 4 meses de idade, as quais 

apresentam o maior consumo deste produto, de acordo com da -

dos da Coordenadoria de Alimentação e Suprimentos, responsá

vel pela administração do Programa. 

Adotou-se o peso médio de 7,0 kg, estimado pela 

FUNDAÇÃO IBGE
44

(1977), para crianças do sexo masculino, de 4 

meses, residentes na Área Metropolitana de são Paulo. 

O valor de ingestão diária média, por unidade de 

peso corpÓreo, foi expresso em ng/kg p.c./dia. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1- Avaliação do Desempenho do Método de ELISA em CondiçÕes 

Experimentais: 

A Figura 6 reproduz a curva de calibração tipica, 

obtida nos ensaios ELISA para a determinação de AFM
1

. Os per

centuais de inibição do desenvolvimento de cor, calculados 

de acordo com os procedimentos descritos no item 3.1.4, en -

contram-se representados no eixo Y, em escala LOGISTIC . As 

concentraçÕes dos padrÕes de AFM
1 

estão relacionadas no eixo 

X, em escala logaritmica (LOG
10

). 

Percentual de in-
bição de desen -
volvimento de cor 
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Figura 6: Curva de calibração tlpica, obtida no método de 

ELISA quantitativo para a determinação de AFM
1

. 
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Os anticorpos anti-AFM
1 

utilizados nos conjuntos 

VERATox™QP são policlonais, produzidos em coelhos imuniza

dos com AFM
1 

conjugada àalbumina sérica bovina, pelo método 

CMO. Deste modo, os anticorpos reagem especificamente com o 

grupo hidroxi-bi-furânico da molécula de AFM
1

. Entretanto , 

podem ocorrer reaçÕes cruzadas com outras aflatoxinas , como 

AFB
1

, AFB
2 

e AFG
1

. Para estas toxinas, a empresa fabricante 

dos conjuntos estimou os percentuais de reação cruzada rela

tiva de 73%, 18% e 39%, respectivamente. Estes valores ex -

pressam a relação entre a concentração de AFM
1 

necessária p~ 

ra reagir com 50% dos anticorpos, e a concentração de ou -

tras aflatoxinas necessária para manifestar este mesmo efei-
43 A 

to . Contudo, é remota a possibilidade de transferencia de 

residuos significativos destas aflatoxinas para o leite, com 

conseqüente interferência nos resultados. 

O tempo médio para a execução de cada seqüência a

nalitica (5 padrÕes e 5 amostras) foi de aproximadamente 55 

minutos. 

Os resultados obtidos nas análises das amostras ex 

perimentalmente contaminadas com AFM
1 

encontram-se listados 

na Tabela 7. 

As análises efetuadas com a amostra nÚmero 1 reve-
A 

laram-se todas negativas para AFM
1

, o que confirma a ausen-

cia desta toxina ou de outros interferentes detectáveis pelo 

método, no leite em pÓ utilizado no preparo das amostras. 

A Tabela 8 relaciona os parâmetros estatisticos a

dotados para a avaliação intralaboratorial do desempenho do 

método de ELISA, calculados em relação aos valores da Tabe 

la 7. 

As concentraçÕes médias obtidas nas análises, qua~ 

do comparadas às concentraçÕes reais das amostras, indicaram 

percentuais de recuperação entre 83,0% (amostra 2 , contendo 

0,10 ng/ml) e 111,8% (amostra 5, contendo 1,00 ng/ml). Estes 

valores encontram-se dentro do esperado, segundo HORWITZ 
59 
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~abela 7: Resultados obtidos nas análises realizadas em~ 

tras de leite em pÓ reconstituldo , contaminadas 

com diferentes concentraçÕes de AFM1 (ng/ml). são 

Paulo, 1994. 

Concentração de AFM1 Cng/ml) 
amostra amostra amostra amostra amostra 

1 2 3 4 5 

Análise CO,OO)a (0,10) (0,20) (0,50) (1,00) 

1 0,00 0,08 0,20 0,45 0,90 

2 0,00 0,06 0,15 0,49 0,98 

3 0,00 0,08 0,23 0,46 0,98 

4 0,00 0,09 0,16 0,54 1,20 

5 0,00 0,21 0,11 0,54 1,07 

6 0,00 0,05 0,18 0,43 1,40 

7 0,00 0,13 0,10 0,52 1,15 

8 0,00 0,01 0,17 0,58 1,10 

9 0,00 0,07 0,29 0,60 1,30 

10 '-b 0,05 0,16 0,54 1,10 

' A 

indicam 
-

a- Os numeras entre parenteses as concentraçoes 

reais de AFM1 nas amostras, em ng/ml; 

b- A análise 10 da amostra 1 não foi realizada. 

(1982~ para an&lises ao nivel de partes por bilhio (ng/ml) , 

ou seja, entre 60 - 110%. 

Considerando-se os valores de "t" de Student, para 

-~ = 0,01, nao foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre as concentraçÕes médias e as concentra -

ções reais das amostras, para todos os niveis de contamina -

ção. Este fato atesta, ao nivel de significância adotado , a 

inexistência de erros sistemáticos nos resultados obtidos. 

A Figura 7 demonstra a relação entre as concentra

çÕes médias obtidas e as concentraçÕes reais das amostras , 

bem como a dispersão dos resultados individuais em torno das 

médias. Mediante o emprego da regressão linear simples, ob -

servou-se uma reta regida pela equação Y = -0,049 + 1,16.X , 

onde Y representa a concentração obtida na an&lise, e X , a 
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~abela 8: Resultados estatisticos, obtidos durante a avali~ 

ção do desempenho do método de ELISA em condiçÕes 

experimentais, em amostras de leite em pÓ contami 

nadas com diferentes concentraçÕes de AFM1 Cng/ml). 

São Paulo, 1994. 

Amostras 

1 2 3 4 5 
" estatÍstico CO,OO)a (0,10) (0,20) (0,50) Cl, 00) Parametro 

Concentração média Cng/ml) 0,000 0,083 0,175 0,515 1,118 

Desvio padrão Cng/ml) 0,000 0,054 0,056 0,056 0,152 

Recuperação média C%) 83,0 87,5 103,0 111,8 

Desvio padrão relativo (%) 65,5 31,8 10,9 13,6 

Valor de "t"b 0,000 -0 l 989 -1, 4 21 0,844 2,449 

LC ' m1nimo c Cng/ml) 0,000 0,027 0,118 0,457 0,961 

LC 
, 

maximo c Cng/ml) 0,000 0,139 0,232 0,573 1,275 

aos nÚmeros entre parênteses indicam as concentraçÕes rea1s 

de AFM
1 

nas amostras, em ng/ml; 

b Todos os valores de "t" foram não significantes CP > O, O 1 ); 

c Limite de confiança para 99%. 

concentração real de AFM
1 

na amostra. O coeficiente de corre 

lação de Pearson (r), entre estas duas variáveis , foi de 

0,9995, o que permite considerar satisfatÓria a exatidão do 

método. 

O desvio padrão relativo (DPR), ou coeficiente de 

variação, é uma medida de variabilidade que reflete, de ma -
, 36 

neira inversamente proporcional, a precisao do metodo A 

precisão, por outro lado, varia de acordo com a concentração 

da substância pesquisada. Deste modo, quanto menor a concen

tração, maior a variabilidade dos resultados analiticos e , 

portanto, maior o valor do DPR
36

. Este fato foi observado no 

presente trabalho, uma vez que o DPR apresentou valores en -

tre 10,9% (amostra 4, contendo 0,50 ng/ml) e 65,5% (amostra 

2, com 0,10 ng/ml). 
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Cbncentração c:bt.ida (ng/ml) 
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Concentração real C ng /ml) 

Figura 7: Relaçao entre as concentrações médias obtidas nas 

análises e as concentraçÕes reais das amostras con 

taminadas experimentalmente com AFM1 · 

A maioria dos métodos quimicos apresenta uma faixa 

de concentração na qual a precisão é maior. Nesta faixa , o 

desvio padrão varia proporcionalmente à média, ou seja, à co~ 
- " 36 , centraçao da substancia nas amostras . Assim, o DPR mantem-

se relativamente constante dentro da faixa de trabalho 
36

. Com 

relação ao método de ELISA, os resultados demonstraram esta 

caracteristica na faixa de 0,50- 1,00 ng/ml. 

É importante destacar que os conjuntos de reativos 

utilizados foram desenvolvidos para a análise de AFM
1 

no le~ 

te, considerando-se o limite de tolerância adotado nos Esta

dos Unidos da América (0,5 ng/ml). De fato, o método revelou 

melhor precisão nas análises efetuadas com a amostra 4, con

tendo AFM
1 

neste nivel, cuja recuperação média foi de 103,0% 

e o DPR igual a 10,9%. 
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, 
A precisao de resultados intralaboratoriais e, tam 

bém, denominada repetibilidade. A ASSOCIATION OF OFFICIAL 

ANALYTICAL CHEMISTS (AOAC), a respeito da repetibilidade do 

método.de ELISA qualitativo para a análise de AFB
1

, ao nivel 

-de 15 ~g/kg, recomenda que o valor do DPR nao deva exceder a 
119 

20,0% . Dentro deste critério, o método avaliado mostrou -

se satisfatÓrio, também, para o nivel de 1,00 ng/ml (amostra 

5), cujo DPR foi de 13,6%, porém, não nos niveis de 0,10 e 

0,20 ng/ml. 

HORWITz
59

(1982), por outro lado, afirmou que , em 

análises ao nivel de 1 ng/ml, é possivel esperar que os re -

sultados gerados em um mesmo laboratÓrio apresentem, normal

mente,valores de DPR entre 15,0- 40,0%. Com base neste cri

tério, o qual revela-se mais adequado para a avaliação de m~ 

todos para a análise de AFM
1 

em leite, o método de ELISA de

monstrou desempenho satisfatÓrio para concentraçÕes entre 

0,20 - 1,00 ng/ml. 

Considerando que as amostras foram submetidas dir~ 

tamente ao ensaio, sem qualquer tratamento prévio , além do 

fato das análises terem sido repetidas pelo mesmo analista , 

é possivel concluir que a variabilidade dos resultados obti

dos foi devida, basicamente, às caracteristicas dos conjun -

tos e à execução dos ensaios. De acordo com WARD & MORGAN
140 

(1991), os principais fatores que podem diminuir o grau de 

precisão dos ensaios ELISA incluem: erros no procedimento da 

análise, pipetagem e preparação dos reagentes imprecisas, ho 

mogeneização deficiente das soluçÕes; diferenças entre as mi 

crocubetas por cobertura irregular dos anticorpos; e, dife -

renças entre os conjuntos utilizados. 

118 , 
De acordo com SCOTT (1989), a maioria dos meto 

dos que utilizam a CCD para a análise do leite , apresenta , 

para niveis de 0,10 - 1,00 ng/ml, percentuais de recuperação 

entre 80,0 - 120,0%, e DPR intralaboratorial entre 10,0 

30,0%. Os métodos por CLAR são os que revelam parâmetros de 



desempenho mais satisfatÓrios, com recuperação 

100,0% e DPR, geralmente, abaixo de 10,0%
118

. 

O desempenho do método de ELISA , para 

, 
proxima 

níveis 

57 

de 

de 

0,20 - 1,00 ng/ml, portanto, pode ser comparado aos métodos 

tradicionais de análise por CCD. Para o nivel de 0,50 ng/ml, 

o método avaliado apresentou parâmetros prÓximos aos dos mé-

todos por CLAR. 

O método de ELISA, avaliado neste estudo , mostrou 

desempenho semelhante ao observado nos ensaios de AFB
1 

em a-

de "lh 27,92 d . 27,92,140 mostras m1 o e amen o1m . 

PESTKA _et al.
101

(1981) avaliaram o método de ELISA, 

pesquisando AFM
1 

em amostras de leite artificialmente conta

minadas, submetidas diretamente ao ensaio, observando , para 

concentraçÕes de 0,25 - 5,00 ng/ml, percentuais de recupera-

ção entre 80,0 124,0%, para o produto "in natura", e entre 

94,0 - 120,0%, para o desnatado. Porém, o método não foi ca

paz de detectar concentrações iguais ou abaixo de 0,10 ng/ml. 

A comparação dos resultados obtidos no presente e~ 

tudo, com o de outros pesquisadores, é dificultada pelo fato 

de que, na grande maioria, os diferentes métodos imunoenzim~ 

ticos para AFM
1 

mencionados, utilizam procedimentos de puri

ficação das amostras, previamente à execução dos ensaios . 

Deste modo, com a retirada dos interferentes da amostra , os 

niveis de detecção podem ser drasticamente reduzidos, situan 

do-se entre 0,002- 0,10 ng/ml
83

, ou seja, abaixo dos niveis 

adotados neste trabalho. Com a adoção de procedimentos de p~ 

rificação, a precisão dos métodos, também, é melhorada, emb~ 

ra com prejuizo para uma das principais vantagens do ELISA : 

simplicidade de execução
43

. Utilizando amostras de leite em 

pÓ reconstituido, artificialmente contaminadas com AFM
1 

, em 

niveis de 0,005 - 0,10 ng/ml, purificadas em cartuchos pré -

fabricados c
18

, FRÉMY & CHU
42

(1984) observaram percentuais 

de recuperação de 85,7 - 116%, e DPR entre 8,0 - 24,4%. 

Os parâmetros estatisticos, adotados no presente 
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estudo, comprovaram a confiabilidade dos resultados origina

dos pelo método de ELISA. No entanto, os métodos analiticos 

são, usualmente, avaliados com base em outros atributos im -

portantes, sobretudo a aplicabilidade e a praticabilidade
59

. 

A aplicabilidade corresponde à capacidade do méto

do em gerar resultados satisfatbrios em um determinado nivel 

de interesse, e em produtos para os quais está indicado
59

. A 

praticabilidade, por outro lado, reflete a capacidade do mé

todo em ser utilizado na análise de várias amostras em curto 
59 

intervalo de tempo, e a um baixo custo . Tendo em vista a 

simplicidade de execução e, sobretudo, a possibilidade de u~ 

tilização do ensaio diretamente nas amostras , o método de 

ELISA para AFM
1 

revelou-se bastante prático, embora o custo 

por análise seja ligeiramente superior ao dos métodos por 

CCD. 

Deve-se ressaltar que a importância de cada atribu 

to depende da finalidade que se pretende para o método em 

questão. Nas análises de monitoramento ou nas que envolvam 

procedimentos de fiscalização, a praticabilidade é muito im

portante, porém, é secundária em relação à confiabilidade do 

método
59

. Conseqüentemente, a exatidão e a precisao do méto

do devem ser suficientemente elevadas de maneira a detectar 

a substância pesquisada em uma determinada concentração. De~ 

te modo, o método de ELISA mostrou-se adequado para tal pro

pbsito, considerando niveis de AFM
1 

a partir de 0,5 ng/ml de 

leite em pb reconstituido. 

, 
A praticabilidade, no entanto, e fundamental.em le 

vantamentos ao nivel de campo, onde se faz necessária a aná

lise de grande nÚmero de amostras no menor prazo possivel. A 

utilização para esta finalidade, cada vez mais generalizada, 

do método de ELISA é resultado do excelente desempenho de -

monstrado como método de triagem analitica para AFB
1

73
• 91 •134, 

bem como para outras aflatoxinas
134

, em diversos tipos de 

produtos alimenticios. 
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No que concerne à análise quantitativa de AFM
1 

em 

leite, os resultados do presente trabalho demonstraram bom 

desempenho do método de ELISA em concentraçÕes de O, 20- 1, 00 

ng/ml, o qual pode ser aplicado, sobretudo, em pesquisas de 

campo sobre a ocorrência de AFM
1

. É recomendável, porém, que 

o método em apreço seja submetido, também, a estudos interla 

boratoriais, para a corroboração destes resultados. 

4. 2- Pesquisa de Aflatoxina M1 no Leite em Pó Distribuído 

pelo Programa de Alimentação Escolar do Município de 

São Paulo: 

Os resultados das análises efetuadas em amostras 

de leite em pÓ, distribuÍdo através do Programa de Alimenta

ção Escolar do Municipio de são Paulo, encontram-se relacio

nados na Tabela 9. 

Tabela 9: Amostras de leite em pó distribuído através do 

Programa de Alimentação Escolar do Município de 

são Paulo, segundo a concentração de AFM1 ( ng/ml) 

São Paulo, 1994. 

Concentração 
.... 

de AFMl 

abaixo de 0,01 

0,01 0,10 

0,10 0,20 

0,20 10,50 

acima de 0,50 

Total 

*leite reconstituido a 1:8 

F-freqúência; %,percentual 

Amostras 

F % 

228 76,0 

39 13,0 

17 5,7 

10 3,3 

6 2,0 

300 100,0 
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Deve-se destacar que as concentraçÕes obtidas nas 

análises referem-se ao leite em pÓ reconstituido a 1:8. Des

te modo, para se estimar a concentraç~o de AFM
1 

no produto 

em pÓ, deve-se multiplicar os valores encontrados pelo fator 

de diluiç~o (8). 

-Das 300 amostras analisadas, 228 (76,0%) nao apre-

sentaram niveis detectáveis de AFM
1 

(abaixo de 0,01 ng/ml) 
, 

nas 72 amostras restantes (24,0%), constatou-se AFM
1 

em ni-

veis acima de 0,01 ng/ml, sendo a maior parte delas (39 amos 

tras, ou 13,0%) na faixa de 0,01 - 0,10 ng/ml é importante 

ressaltar que, nesta faixa, os resultados podem apresentar~ 

levado grau de imprecis~o, uma vez que, de acordo com os da

dos referidos no item 4.1, em concentraçÕes abaixo de 0,10 

ng/ml, o método de ELISA deve apresentar valores de DPR aci

ma de 65,5%. 

ConcentraçÕes superior~s a 0,50 ng/ml, ou seja, a

cima do limite de tolerância preconizado pela FDA, foram ob

servadas em apenas 6 amostras (2,0%). 

Estes resultados atestam a ocorrência relativamen-
, 

te freqüente de AFM
1

. no leite em po destinado ao Programa de 

Alimentaç~o Escolar do Municipio de S~o Paulo . Considerando 

que as marcas de leite em pÓ amostradas também s~o destina -

das ao comércio varejista de todo o pais, os resultados obt~ 

dos refletem o risco a que todos os consumidores de leite em 

pÓ estão sujeitos. 

Na Tabela 10 est~o relacionados os resulta3os da 

análise estatistica aplicada aos valores obtidos nas amos

tras positivas para AFM
1 

(resultados acima de 0,01 ng/ml). 

A concentração média de AFM
1

, entre as amostras p~ 

sitivas, apresentou o valor de 0,15 ng/ml ; a variabilidade 

dos resultados foi relativamente elevada? obtendo-se o des-

da nas análises, foi de 1,00 ng/ml. 

vi o padrão de O, 18 ng/ml. A concentração máxima. de AFN , ob ti 
1 -
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Tabela 10: Resultados da análise estatística aplicada às 

concentrações obtidas nas amostras positivas 

para AFM1 

1994. 

(acima de O 1 Ol ng/ml) . são Paulo 1 

Parâmetro estatistico 

NÚmero de amostras analisadas 

NÚmero de amostras positivas 

Percentual de amostras positivas 

Concentração m.inima obtida Cng/ml) 

Concentração máxima obtida Cng/ml) 

Concentração média Cng/ml) 

Variância Cng/ml) 

Desvio padrão Cng/ml) 

Valores 

300 

72 

24 

0,01 

1,00 

0,15 

0,03 

0,18 

O percentual observado de amostras positivas pa

ra AFM
1 

(24,0%) foi muito superior aos resultados obtidos 

por SABINo
109

(1983) e MARTINs
82

(1984), ambos em são Paulo, 

a partir de análises de leite pasteurizado . Este percentu

al, entretanto, revelou-se abaixo do observado por PARREIRAS 
96( ~ et al. 1987) , em Viçosa/MG , com relaçao ao lei te "in 

natura'', embora a concentração m~dia de AFM
1 

referida tenha 

sido semelhante à obtida no presente trabalho. Analogamente, 

o percentual de amostras contendo AFM
1 

em niveis acima de 

0,10 ng/ml (11,0%, Tabela 9), mostrou-se abaixo do valor ob-
109 

servado por SABINO (1983), em amostras de leite "in natu-

ra" colhidas diretamente em fazendas da Região do Vale do 

Paraiba. 

A concentração m~dia de AFM
1

, obtida no presente 

trabalho, revelou-se ligeiramente superior ao observado em 

levantamentos efetuados em paises da Europa e Am~rica do 
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, 136 , , 
Norte, na decada de 80 . E importante ressaltar , porem , 

que a maioria destes paises apresenta legislação para AFM
1 , 128 , 

desde o final da decada de 70 , o que deve ter contribuído 

para a diminuição dos niveis da toxina no leite. Contudo , a 

comparação individual dos resultados obtidos neste estudo, 

com os apresentados em outros paises , torna-se irnpraticá -

vel, devido à diversidade de critérios metodolÓgicos ado

tados nestes trabalhos. 

A análise global dos resultados apresentados nas 

Tabelas 9 e 10 fornece um quadro satisfatÓrio do proble -

ma, com relação à ocorrência de AFM
1 

no leite em pÓ. A con 

centração média de AFM
1 

(0,15 ng/rnl) , inclusive, está mui

to abaixo dos valores utilizados em estudos sobre a car

cinogenicidade da AFM
1 

em animais de experimentação 

leso-es . 21,31,123,149 para os quais foram observadas turnorals . 

No entanto , considerando - se que 6 amostras (2,0%) aprese~ 

tararn concentraçÕes acima de 0,5 ng/rnl (urna amostra a 1,00 

ng/rnl), bem corno o risco que este fato representa para a 

saÚde humana , torna-se indispensável a instituição de li

mites de tolerância para AFM
1 

em leite e derivados , por 

parte da legislação brasileira. 

A adoção de limites de tolerância para urna de

terminada substância tÓxica é , normalmente , resultante da 

análise de uma série de dados que inclui , entre outros as 

pectos: o conhecimento de todos os parâmetros de toxici

dade e de ocorrência da substância; a determinação do ris-

co potencial à saÚde humana oferecido pela substância 

quando presente em diferentes concentrações nos alimentos; 

e , a avaliação final do beneficio das medidas em relação 

ao custo e ao impacto sobre o sistema de produção e dis

tribuição dos alimentos envolvidos . Assim , estabelece - se 

um nivel máximo de tolerância , abaixo do qual a ingestão 

provável da substância , através de alimentos contamina -

dos , não produzirá, com um certo grau de confiança, efeitos 
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d 1 t , . 1 - . d 12 e e er1os na popu açao consum1 ora . 

Segundo levantamento efetuado por 
128 

al. (1991) , em 1987 , 50 pa:f.ses apresentavam 

STOLOFF et 

legislação 

para aflatoxinas em produtos alimenticios . No entanto, os 

autores observaram que a maior parte dos pa:f.ses não utili

zaram , aparentemente ~ critérios cient:f.ficos para a análise 

de risco e posterior fixação dos limites de tolerância, 

apesar do grande volume de conhecimento atualmente dispon:f. -

vel , sobretudo, em relação à AFB
1

. 

VAN EGMOND
136

(1989) observou que , dos 
, 

13 paises 

que apresentavam limites de tolerância , vigentes ou propo~ 

tos, para a AFM
1 

em leite e/ou derivados, em 1987, 3 (Esta

dos Unidos e antigas União Soviética e Checoslováquia) esta-

beleceram o máximo de 0,5 ng/ml , adotando assim 

recomendado pela FDA. 

o valor 

A maior parte dos pa:f.ses que apresentam legislação 
136 

para a AFM
1 

em leite , contudo , concentra-se na Europa 

A julgar pelos n:f.veis de tolerância estabelecidos , geral

mente 0,05 ng/ml , deduz - se que muitos foram adotados com 

base nos limites de detecção dos métodos anal:f.ticos dis

pon:f.veis128. A Holanda constitui exceção , onde o limite de 

O, 05 ng/ml baseou - se 'nos resultados obtidos por WOGAN et 
150 

al. ( 1974) , sobre os efeitos carcinogênicos da AFB
1 

em 

ratos, e posteriormente ajustado de acordo com as diferen-

ças entre AFB e AFM
1 

, observadas no estudo de HSIEH et 
65 

1 
al. (1984). 

Alguns autores afirmam que o efeito de cada dose 

de uma substância cancer:f.gena é cumulativo, independentemen

te de seu ritmo de detoxificação , mesmo quando as doses são 

f . d 1 d t 79 •85 A ' . t rac1ona as ao ongo o empo . ss1m , ex1s e consenso 

geral de que a exposição a um potencial carcinÓgeno humano , 

o qual não pode ser totalmente evitado, como as aflatoxinas, 

deve ser limitado a um menor n:f.vel prático
128

•
136

•
156 

A 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
156

(1987) definiu este n:f.vel 
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como a concentração da substância que não pode ser eliminada 

do alimento sem envolver o descarte do produto como um todo, 

o que comprometeria a sua disponibilidade como gênero ali 

mentfcio. 

Este critério assume maior relevância com relação 

' a AFM
1 

no leite, uma vez que este produto constitui importa~ 

te fonte nutricional para crianças. 

Um dos mais importantes aspectos da análise de ris 

co de substâncias qufmicas é o estabelecimento do grau de e~ 

. - d . . h 155 c l - t . pos1çao o organ1smo umano . om re açao aos con amlnan-

tes presentes nos alimentos, esta determinação é particular

mente diffcil, embora seja poss.ivel estimá-la, indiretamen -

te, a partir dos dados de consumo dos alimentos contamina -

dos, e dos respectivos niveis médios de ocorrência da subs -

tância
153

. Nestas condiçÕes, o grau de exposição é medido em 

termos de ingestão diária por unidade de peso corpÓreo, sen-

/ I 
153 

do geralmente expressa em ng kg p.c. dia . 

A estimativa da ingestão diária de aflatoxinas, de 

acordo com as condiçÕes mencionadas anteriormente , tem sido 

utilizada em estudos epidemiolÓgicos sobre a associação do 

câncer hepático com o consumo de alimentos contaminados
13 

No Brasil, em particular , não existem estimativas sobre o 

grau de exposição da população às aflatoxinas. 

Considerando que o leite em pÓ distribufdo através 

do Programa de Alimentação Escolar do Municfpio de são Paulo 

destina-se a uma população definida , com padrÕes fixos de 

consumo deste produto , e tomando-se como base os resultados 

obtidos no presente trabalho, foi possivel estimar, com ra

zoável precisão, a ingestão diária média de AFM
1 

através do 

leite, pelas crianças atendidas pelo Programa. 

Adotando-se o consumo diário de leite em pÓ recons 

titufdo , para crianças de 4 meses de idade (720 ml) , as 

quais apresentam o maior consumo, bem como o fato de que 24% 

das amostras apresentaram concentração média de 0,15 ng de 
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AFM
1

/ml, calculou-se a ingestão diária total de 25,9 ng. Ut! 

lizando-se o peso médio de 7,0 kg , estimado pela FUNDAÇÃO 

IBGE, para crianças do sexo masculino , de 4 meses de idade, 

calculou-se a ingestão diária média de aproximadamente 3,7 

ng/kg p.c./dia. Com o rápido crescimento da criança , sobre

tudo no primeiro ano de vida, aliado à diminuição do consumo 

de leite, este valor tende a diminuir sensivelmente para as 

faixas etárias subseqüentes. 

A ingestão diária de uma toxina pode ser avaliada 

mediante a comparação com um valor teÓrico de ingestão tole

rável, calculado a partir de dados experimentais ou epidemi~ 
, 155 - ' .... 

logicos . Com relaçao as aflatoxinas , contudo , o Comite 

Misto de Especialistas da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

considerou que ainda não existem dados suficientes para esta 
, , - 156 

belecer niveis toleraveis de exposiçao 

Alguns pesquisadores, no entanto , têm preconizado 

a utilização de fatores de segurança para estimar valores de 

ingestão diária tolerável (IDT) para as aflatoxinas, com ba-

se em experimentos com animais. Neste tipo de estimativa, um 

fator de 1.000 a 5.000 é aplicado à maior dose administrada 

aos e.nimais, para a qual não foram observados efeitos tÓxi -
12 

cos . O fator de segurança reflete diferenças inter e intra 

espécies, bem como o significado biolÓgico dos tumores indu

zidos e o conceito de que doses muito baixas da substância 
, 76 

podem iniciar o processo cancerigeno . A IDT para a AFM
1

, 

baseada neste critério, e calculada em relação aos resulta-
31 

dos do experimento de CULLEN et al. (1987), foi de 0,5 ng/ 

kg p.c./dia (fator de segurança de 5.000)
75

. Para a AFB
1 

, a 

IDT assim calculada, foi de 0,15 ng/kg p.c./dia
75

. 

KUIPER-GOODMAN
75

(1990) propÔs o cálculo da IDT a -

través da extrapolação da DT
50 

observada em animais, median

te o emprego de um fator de segurança de 50.000. Deste modo, 

a IDT para a AFM
1

, calculada em relação aos resultados obti-
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dos por CULLEN et al.
31

(1987), foi de 0,2 ng/kg p.c./dia; p~ 
ra a AFB

1
, o valor obtido foi de 0,023 ng/kg p.c./dia. 

A ingestão diária média, estimada no presente tra

balho, revelou-se muito acima dos valores de IDT mencionados 

para a AFM
1

. Contudo, existem controvérsias a respeito da v~ 

lidade destes valores, devido, sobretudo, aos problemas de -

correntes da extrapolação de dados obtidos em animais para a 

espécie humana, bem como dos resultados relativos à exposi 

-çao dos animais a altas doses das toxinas, para estimar efe! 

tos a baixas doses
75

'
76

. Assim, o cálculo da IDT para as a

flatoxinas não pode ser, plenamente, confiável. Além disso 

a potência carcinogênica da AFB
1 

no organismo humano é consi 

derada cerca de 10 vezes menor do que a observada em ratos 

da cepa Fisher
148

, realçando diferenças interespécies. 

Alguns pesquisadores afirmam que a IDT para as a -

flatoxinas pode ser estimada, com maior confiabilidade, a pa~ 

tir dos resultados obtidos em estudos epidemio1Ógicos
16

'
48

'
157

. 

Neste caso, a IDT reflete a menor dose capaz de contribuir 
16 

para o aumento significativo do risco de câncer hepático 

CARLBORG
22

(1978) estimou este risco em 10 mortes/100.000 pe~ 
soas expostas a 1 ng/kg p.c./dia de AFB

1
, com base em estu

dos epidemiolÓgicos efetuados no sudoeste asiático e na Áfri 

ca. Este cálculo, porém, refere-se a populaçÕes com elevada 

prevalência de HBV e, portanto, não pode ser aplicado em pai 

ses onde a freqüência de individues portadores do virus é me 

nor. 

O estudo efetuado por YEH et al. 
159 

(1989), em Guangxi, 

RepÚblica Popular da China, é considerado o mais apropriado 

para a derivação da relação dose-resposta para a carcinogên~ 

se humana induzida por AFB
1

60
'
157

. Utilizando os resultados 

deste estudo, adaptados para a população dos Estados Unidos, 

e considerando uma prevalência de portadores de HBV igual a 

1%,HOSEYNI
60

(1992) estimou o excesso de risco de 1/100.000 , 

para a ingestão de 3,6 ng/kg p.c./dia. 



67 

A estimativa da IDT para a AFM
1

, a partir de dados 

epidemiolÓgicos, não é possivel, devido à ausência de pesqu! 

sas desta natureza com a toxina. No entanto, conforme demons 
31 "' trado experimentalmente por CULLEN et al. (1987), a poten-

cia carcinogênica da AFM
1 

é cerca de 10% a da AFB
1

. Assim, a 

ingestão tolerável de AFM
1

, segundo o cálculo de HOSEYNI 
60 

(1992), seria de 36 ng/kg p.c./dia, para um risco de 1/100DOC 

ou seja, muito acima do valor de ingestão diária obtida no 

presente estudo. 

KUIPER-GOODMAN
76

(1991) estimou a ingestão diária dE 

AFM
1 

pela população canadense, considerando que a concentra

ção média da toxina no lei te correspondesse ao limite de tol~ 

rância estabelecido pela FDA (0,5 ng/ml). O valor encontrado 

foi de 23 ng/kg p.c./dia, o que corresponde à ingestão de 

2,3 ng de AFB
1

/kg p.c./dia. O limite de 0,5 ng/ml foi deter

minado, em 1977, a partir dos niveis de ocorrência da AFM
1 

no leite, observados em levantamentos efetuados nos Estados 

Unidos, apÓs um periodo de extrema contaminação do milho uti 

1 . d 1. t - d d 1 . t . 128 d "' 1za o na a 1men açao o ga o e1 e1ro . Apesar a ausen -

cia de critérios toxicolÓgicos na sua elaboração, este limi

te revela-se adequado, sobretudo em relação aos resultados 

obtidos por HOSEYNI
60

(1992), e extrapolados para a AFM
1

, uma 

vez que a ingestão diária está abaixo do valor de IDT estima 

do para um risco de 1/100.000. 

A ingestão diária obtida no presente trabalho, 3,7 

ng/kg p.c./dia, está prÓxima da estimativa de HSIEH et a1.
62 

(1986) para os Estados Unidos, cujo valor, calculado a par -

tir dos niveis médios de ocorrência de AFM
1 

no leite, foi de 

4,4 ng/kg p.c./dia. Os autores consideraram o risco represe~ 

tado por este valor de ingestão como desprezivel , com base 

nas evidências que sugerem ser o homem mais resistente .à he-

patocarcinogenicidade induzida por AFM
1 

do que o rato, simi

larmente ao que ocorre em relação à AFB
1

. É importante notar 

que esta conclusão foi baseada em dados obtidos em animais a 
136 

dultos, extrapolados para seres humanos adultos . Entretan 



68 

to, o risco atribuivel à ingestão de AFM
1 

para populaçÕes in 

fantis necessita avaliação mais criteriosa. 

As crianças, assim como os animais jovens, de ma 

neira geral, são consideravelmente mais sensiveis aos efei 

t t , ' d t ! ' 
154 E t t ! t. os ox1cos e compos os qu1m1cos . n re as carac er1s 1-

cas que contribuem para esta maior vulnerabilidade, destacam 
154 

se 

- maior grau de absorção de substâncias tÓxicas nos jovens do 

que nos adultos, ~nquanto que a capacidade de detoxifica -

ção é menor, pois os rins ainda não estão suficientemente 

aptos a excretar os produtos de biotransformação; 

- baixos niveis de proteinas plasmáticas, capazes de formar 

ligaçÕes com substâncias tÓxicas; e, 

- grande superficie corporal em relação ao peso: as células 

são menores do que nos adultos, o que aumenta a superficie 

de exposição aos agentes quimicos. 

Existem poucos estudos sobre os efeitos da exposi

ção crÔnica à AFM
1

, em animais de tenra idade. Dentre ostra 
J39 

balhos disponi veis, destaca-se o efetuado por WAKHISI (1989), 

no qual ratas Wistar, em fase de lactação, receberam por via 

oral 250 ~g/ml/kg p.c., em três doses consecutivas a interva 

los de 7 dias. Os filhotes foram mantidos durante 30 dias sob 

aleitamento materno. ApÓs o desma~e, os animais passaram a 

receber alimentação isenta de aflatoxinas. Observou-se, 22 me 

ses depois, que a incidência de tumores hepáticos atingiu 34% 

dos machos e 13% das fêmeas. No grupo controle , constituido 

por filhotes de mães alimentadas com ração isenta de aflato

xinas, nenhum dos animais desenvolveu tumor hepático. 

Estas evidências parecem ter contribuido para que 

alguns paises europeus adotassem maior rigor em relação aos 

limites de tolerância para AFM
1 

no leite destinado à alimen

tação de recém-nascidos e bebês, cujos valores foram estabe

lecidos entre O- 0,02 ng/ml
136

. De maneira análoga, a adoção 
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de regulamentos para estes produtos, especialmente aqueles ~ 

tilizados em programas de suplementação alimentar, no Brasil, 

deveria ser mais criteriosa. 

Com relação ao organismo adulto, bem como crianças 

maiores, uma das principais conseqüências da contaminação do 

leite por AFM
1 

é a sua contribuição para o aumento da inges

tão total de aflatoxinas, incluindo a possibilidade de um e

feito aditivo à AFB
1

152
. Este fato reforça a necessidade do 

controle desta toxina, não apenas no leite, mas também nos de 

rivados lácteos em geral. Para isto, é fundamental a realiza 

ção de levantamentos que caracterizem os niveis de ocorrên -

cia da AFM
1 

em nossas condiçÕes, sobretudo nos produtos deri 

vados do leite. 

É importante ressaltar que a instituição de limi -

tes de tolerância para a AFM
1 

deve levar em consideração, t~ 

bém, aspectos da aplicabilidade das normas.Deste modo, os 1! 
mites a serem definidos devem ser realistas e condizentes cem 

os meios tecnolÓgicos atualmente disponÍveis para diminuir a 

contaminação, uma vez que a produção de alimentos vegetais 
- , , 88 

totalmente isentos de aflatoxinas nao e viavel . 

A redução da ocorrência de AFM
1 

no leite, entreta~ 

to, está condicionada ao menor nivel prático de AFB
1 

na ra -

ção utilizada na alimentação do gado leiteiro
88

•
128 

Por es

te motivo, considera-se fundamental a instituição de limites, 

também, para estes produtos, a exemplo do que ocorre em ou -

tros paÍses. No Estado de são Paulo, esta necessidade já ha

via sido evidenciada por SABINO et al.
112

(1988), cujos resul 

tados, referentes à análise de 308 amostras de raçÕes ani -

mais, revelaram AFB
1 

em 10,4% delas, com 

241,2 J.Lg/kg. 

, 
niveis médios de 

É importante salientar que os limites para -raçoes 

devem levar em consideração- as 

são de AFB
1 

em AFM
1

128
. 

, 
taxas mais provaveis de conver 
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Os Estados Unidos e o Canadá fixaram o . limite de 

20 ~g/kg, relativo à soma das quatro fraçÕes (B
1

+G
1

+B
2

+G
2

) , 

para rações destinadas ao gado leiteiro
136

. O 12 paises dac~ 
munidade econÔmica européia adotam legislação menos toleran

te, fixando o limite máximo em 10 ~g/kg apenas para AFB
1

. E~ 

te limite foi estabelecido com base nos resultados obtidos 
77 97 

por LAFONT et al. ( 1980) e por PATTERSON et al. ( 1980) , s~ 

gundo os quais cerca de 0,78 - 2,2% da AFB
1 

ingerida é excr~ 

tada sob a forma de AFM
1 

no leite. Deste modo, é possivel a~ 

mitir que, vacas alimentadas com 6 kg diários de ração cont~ 

minada com 10 ~g/kg de AFB
1

, e com uma produção média de 20 

litros/dia, podem excretar AFM
1 

no leite em niveis que variam 
136 

de 0,02 - 0,07 ng/ml . 

A legislação brasileira contempla apenas a export~ 

ção de torta de amendoim, e estabelece o limite de tolerân -

cia para este produto em 50 ~g/kg, relativo à soma das qua 
- 136 tro fraçoes 

De acordo com ~COTT118 (1989), por outro lado, a im 

precisão dos valores de conversão reforça a importância da 

realização de análises rotineiras no leite e em seus deriva

dos, como fator imprescindivel para o controle da ocorrência 

da AFM
1 

. 

, 
Tendo em vista que a AFM

1 
e, aparentemente, resis-

tente aos processos usuais de beneficiamento do leite e pro

dução de derivados
3

'
143

'
144

'
145

'
146

'
160

, as açÕes para o co~ 
trole do problema devem ser orientadas no sentido de preve -

nir a contaminação .das raçÕes. Deve-se destacar que o incen

tivo às boas práticas agricolas, no que concerne à produção 

e armazenagem de grãos e cereais, destinados à alimentação ~ 

nimal, é fundamental para minimizar a contaminação e o desen 

1 . t d f 2' 28' 133 vo v1men o os ungos 

A descontaminação das raçÕes com AFB
1
, destinadas ao 

gado leiteiro, não está definitivamente comprovada como meio 

eficaz e economicamente viável para prevenir o aparecimento 
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. 26 156 , 
da AFM

1 
no le1te ' , embora a utilização das tecnicas de 

amoniação
94 

e de adsorção com aluminossilicato de sÓdio e de 

cálcio hidratado
56 

apresente resultados promissores. 
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5 - CONCLUSÕES 
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Face aos resultados obtidos durante os procedimen

tos de avaliação do desempenho do método de ELISA quantitatl 

vo, em amostras de leite em pÓ reconstituido , contaminadas 

experimentalmente com concentraçÕes conhecidas de AFM
1

, pod~ 

se concluir que: 

- diante de amostras com concentraçÕes de 0,10- 1,00 ng/ml 

de AFM
1

, o método apresentou percentuais de recuperação v~ 

riando de 83,0%- 111,8% e desvio padrão relativo entre 

10,9% - 65,5%; e, 

é apropriado para pesquisas e levantamentos sobre a ocor -

" rencia de AFM
1 

_em leite, sobretudo, nas faixas de concen -

tração entre O, 20 - 1, 00 ng/ml. 

Complementarmente, com base nos resultados da pes

quisa de AFM
1 

em amostras de leite em pÓ distribuido pelo 

Programa de Alimentação Escolar do Municipio de são Paulo , 

empregando o método de ELISA quantitativo, pode - se inferir 

que: 

, 
- o percentual de amostras de leite em po positivas para AFM

1 
_ atingiu 24, O%, sendo que 2, O% apresentaram concentraçÕes a 

cima de 0,5 ng/ml; 

-a concentração de AFM
1

, referente ao produto reconstituido 

a 1:8, entre as amostras positivas, variou de 0,01 - 1,00 

ng/ml, com média de 0,15 ng/ml; e, 

a estimativa de ingestão diária média de AFM
1

, em crianças 

com 4 meses de idade, foi de 3,7 ng/kg p.c./dia. 
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6 - RECOMENDAÇOES 
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Considerando-se a importância dos resultados obti

dos neste estudo, torna-se indispensável a formulação das se 

guintes recomendaçÕes: 

a- Avaliação toxicolÓgica abrangente, com base nos conheci -

mentos disponiveis sobre a AFM
1 

e suas conseqüências so -

bre a saÚde humana, para posterior adoção de limites le -

gais de tolerância para o leite e derivados, de acordo com 

a faixa da população a que se destinam os alimentos; 

b- Realização de pesquisas sobre a ocorrência de AFM
1 

em pr~ 

dutos lácteos de modo geral, no sentido de estabelecer va 

lores de ingestão diária, ao nivel da população, bem como 

monitorar os ni veis da toxina em relação aos limites de to 

lerância fixados; 

c- O método de ELISA está particularmente indicado para este 

propÓsito, em relação ao leite "in natura" e em pÓ recon.ê_ 

tituido, embora seja recomendável a realização de estudos 

interlaboratoriais para confirmar a boa qualidade de seu 

desempenho. Para outros derivados de leite, como iogurte, 

manteiga e queijos, é importante o desenvolvimento de téc 

nicas simplificadas de extração da AFM
1

, previamente à e

xecução dos ensaios; 

d- Instituição de limites de tolerância para raçÕes destina

das ao gado leiteiro, com base nas taxas de conversão de 

AFB
1 

em AFM
1 

excretada no leite; e, 

e- Incentivo às práticas agricolas que contribuam para mini

mizar a contaminação dos produtos vegetais, com ênfase nos 

destinados à formulação de raçÕes para animais. 
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