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RESUMO

Oliveira VLF. Análise e influência da presença de metais pesados no desenvolvimento do
esmalte dentário em crianças na região do estuário de Santos e São Vicente [Tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.

Introdução: Contaminação por metais pesados é um problema de saúde pública muito bem
conhecido e a sua exposição pode causar danos a vários órgãos do corpo humano
especialmente no sistema nervoso central de crianças jovens e adolescentes. Objetivo: Avaliar
a contaminação de chumbo, cádmio e manganês em 125 crianças de seis a treze anos de
idade residentes em áreas contaminadas (São Vicente, Cubatão Centro, Bertioga e Cubatão
Pilões/Água Fria). Método: Estudo transversal realizado por meio de exames clínicos e testes
de esmalte. Todas as mães destas crianças moravam nas áreas desde antes da gravidez. Os
níveis de chumbo, cádmio e manganês (µg/g) foram mensurados nas amostras de esmalte
dentário através de um espectrômetro de absorção atômica com forno de grafite, pesquisando
quanto à ocorrência de metais pesados no esmalte dentário. Resultados: As principais
concentrações de chumbo foram 139,48µg/g em Cubatão Pilões/Água Fria; 170,45 µg/g em
Cubatão Centro; 213,52µg/g em São Vicente e 151,89µg/g em Bertioga. As concentrações
médias de cádmio foram 10,83µg/g em Cubatão Pilões/Água Fria; 12,58µg/g em Cubatão
Centro; 10,92µg/g em São Vicente e 14,57µg/g em Bertioga. As concentrações médias de
manganês foram 23,49µg/g em Cubatão Pilões/Água Fria; 30,90 µg/g em Cubatão Centro;
41,46µg/g em São Vicente e 42,00µg/g em Bertioga. O esmalte da superfície dentária pode ser
usado como biomarcador eficiente de exposição passada a chumbo, manganês e cádmio, os
quais estão associados a fontes bem conhecidas de contaminação por metais pesados.
Conclusões: Os resultados sugerem que as crianças avaliadas foram expostas a fontes de
chumbo, cádmio e manganês desde antes de serem concebidas. Embora Bertioga inicialmente
tenha sido escolhida como área controle deste estudo, foi verificada a contaminação por metal
pesado nas crianças examinadas.
Descritores: esmalte dentário; anormalidades dentárias; contaminação ambiental; metais
pesados; criança

ABSTRACT

Oliveira VLF. Analysis and influence of heavy metal presence on the development of dental
enamel in children at the estuary region of Santos and São Vicente [Thesis]. São Paulo:
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017.

Background: Heavy metal contamination is a longstanding and very well-known public health
problem and its exposure can cause damage to several organs of human body, especially on
the central nervous system of young children and teenagers. Objective: The objective is to
evaluate lead, cadmium and manganese contamination in 125 children from six to thirteen
years old living in contaminated areas (São Vicente, Cubatão Downtown, Bertioga and Cubatão
Pilões/Água Fria). Methods: A cross-sectional study through clinical examinations and enamel
tests was realized. All children’s mothers have been living in these areas before pregnancy.
Lead, cadmium and manganese levels were measured on dental enamel samples through
absorption spectrometer with graphite furnace, searching for heavy metals occurrence on dental
enamel. Results: The mean lead concentrations were 139.48µg/g in Cubatão Pilões/Água Fria;
170.45µg/g in Cubatão Downtown; 213.52µg/g in São Vicente and 151.89 µg/g in Bertioga. The
mean cadmium concentrations were 10.83µg/g in Cubatão Pilões/Água Fria; 12.58µg/g in
Cubatão Downtown; 10.92µg/g in São Vicente and 14.57µg/g in Bertioga. The mean
manganese concentrations were 23.49 µg/g in Cubatão Pilões/Água Fria; 30.90µg/g in Cubatão
Downtown; 41.46µg/g in São Vicente and 42.00µg/g in Bertioga. Enamel surface may be used
as an efficient biomarker for past environmental exposure to lead, manganese and cadmium
which are associated to well-known sources of heavy metal contamination. Conclusions: The
results suggest that the evaluated children were exposed to sources of lead, cadmium and
manganese since their conceptions. Although Bertioga initially was chosen as a control area for
this study, it was also verified heavy metal contamination on examined children there.
Descriptors: dental enamel; tooth abnormalities; environmental pollution; metals, heavy; child

.

APRESENTAÇÃO

Estudo financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa), processo
n°475199/2008-1 (Anexo A), “Avaliação do desenvolvimento dentário em
crianças expostas e não expostas aos contaminantes ambientais na Região do
Estuário de Santos e São Vicente”, sendo o pesquisador responsável o Prof.
Dr. Luiz Alberto Amador Pereira. A dissertação de mestrado foi concluída em
junho de 2010 pela autora do presente estudo, no Programa de Pós-graduação
em Saúde Coletiva da Universidade Católica de Santos, avaliando-se o
desenvolvimento dentário. As análises dos metais foram realizadas no
Laboratório de Proteínas da Faculdade de Odontologia da Universidade
Estadual de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto. A pesquisa mostra a
associação dos metais detectados no esmalte dentário relacionando-os à
contaminação ambiental. O estudo é complementar a um mais amplo,
desenvolvido pelo Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva na
Universidade Católica de Santos, intitulado “Estudo Epidemiológico na
População Residente na Baixada Santista – Estuário de Santos: Avaliação de
Indicadores de Efeito e de Exposição a Contaminantes Ambientais”,
coordenado pelo Prof. Dr. Alfésio Luís Ferreira Braga, aprovado no edital CNPq
50/2005 e cadastrado sob no CNPq (Auxílio Pesquisa) Processo 402663/20055.
Aprovada pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (CAPPesq). Pais e/ou acompanhantes foram informados sobre a
pesquisa e convidados a participar, assinando o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido, enfatizando-se que não haveria risco ao paciente, conforme
determina a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Anexos B; C;
D; E; F).
Baseado nesta tese foi enviado o seguinte artigo: “DENTAL ENAMEL AS
BIOMARKER FOR ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS IN RELEVANT
INDUSTRIALIZED ESTUARY AREAS IN SÃO PAULO, BRAZIL”, para a revista
“ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH “, sob o número:

DOI 10.1007/s 11356-017-8878-8, tendo seu aceite em 20 de março de 2017 e
publicado online em 14 de abril de 2017. Artigo disponível como: “Online First”;
publicado no vol. 24: 14080-14090 em Junho de 2017. Disponível em:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-8878-8> (Anexo G).
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1 INTRODUÇÃO

As indústrias alteraram o cenário socioeconômico mundial, porém
causaram danos ambientais, através de resíduos na água, no solo e no ar,
levando a uma preocupação crescente com os riscos relacionados à exposição
de agentes químicos e metais pesados, causando efeitos nos organismos em
desenvolvimento (Mello-da-Silva; Fruchtengarten, 2005).
No panorama mundial, a saúde humana tem sido influenciada pela
instalação de indústrias químicas, petroquímicas e siderúrgicas, com aspectos
positivos e negativos. Ao mesmo tempo em que elas têm contribuído para o
desenvolvimento social e econômico das regiões em torno das instalações,
esses complexos têm sido fonte de danos ambientais importantes, com
repercussões tanto para a geração de resíduos do lixo, contaminação das
águas e do solo, poluição do ar, entre outros compartimentos ambientais, como
para as formas de vida e as culturas das populações nativas dessas áreas
(Élson, 1987).
Há muitas décadas, a contaminação ambiental por meio de metais
pesados tornou-se um grande problema em muitos países. A exposição
humana a alguns elementos pode causar efeitos adversos na saúde (Clarkson,
1990) e crianças estão particularmente expostas ao risco de contaminação.
Existem alguns metais pesados, como o zinco, por exemplo, que são
essenciais em diversas funções no corpo humano, sendo que suas deficiências
podem ser prejudiciais à saúde. Por outro lado, o chumbo não apresenta
funções fisiológicas conhecidas e é tóxico mesmo em baixas concentrações
(Needleman et al., 1972, 1974, 1979; Gurer; Ercal, 2000).
A partir dessa conscientização várias medidas de controle ambiental
foram sendo desenvolvidas, principalmente na Europa e Estados Unidos, na
década de 70, contribuindo para que indústrias se deslocassem para países
onde a legislação fosse amena ou inexistente (Élson, 1987).
Os metais pesados são amplamente utilizados na fabricação de
pesticidas, baterias, ligas metálicas, tintas para tecidos, aço, entre outros
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produtos. Entre os metais que mais contaminam o solo e a água destacam-se o
cádmio, arsênio, cromo, chumbo, cobre, zinco, manganês, mercúrio e níquel.
Esses metais são normalmente metabolizados pelo organismo, porém,
quando inadequadamente, acumulam-se nos tecidos moles, tornando-se
tóxicos. Essa contaminação pode se dar através de alimentos, água, ar e pela
absorção da pele, através do contato com produtos agrícolas, industriais e
farmacêuticos ou até quando depositados ectopicamente (Ferner, 2001).
Dentre os elementos tóxicos ao organismo encontram-se os pesticidas
organoclorados, porém largamente utilizados na agricultura. A ingestão dessas
substâncias pela contaminação do solo e da água são muito frequentes
(Davies, 1988). A intoxicação por organoclorados e seus efeitos estão bem
definidos. Os lactentes e as crianças podem se intoxicar pela absorção dos
pesticidas através da pele (Halberg, 1989). Mudanças de comportamento,
encefalopatias, ataxias, convulsões e até mesmo coma após exposição
cutânea a estes compostos têm sido relatados (Oranskley et al, 1989).
Alteração afetiva, insônia e câimbras também (Macconnell et al, 1987). Hoar e
colaboradores (1986) mostraram que o risco para linfoma não-Hodgkins é seis
vezes maior entre os fazendeiros expostos aos pesticidas, assim como, têm
sido,

também

relacionadas doenças e problemas à

gestação

como

prematuridade, abortamento espontâneo e câncer de mama.
Também os bifenilas policloradas (PCBs) são compostos sintéticos
capazes de contaminar o solo, a água subterrânea e de superfície, além dos
animais e peixes, onde ocorre a bioacumulação dos produtos. Seus efeitos no
organismo humano são os mais adversos possíveis sendo que podem
permanecer por décadas no meio ambiente.
Dioxinas e Furanos são um grupo de substâncias tóxicas com estrutura
química similar, geralmente são subprodutos de processos industriais para a
produção de outros produtos químicos, de pesticidas, de branqueamento do
papel e queima de resíduos industriais. Quando inaladas e ingeridas pelos
seres, resultam em alterações orgânicas das mais variadas, podendo associálas ao aumento da incidência de câncer de mama (Warner et al, 2002);
alterações hormonais, no sistema imune, promovendo supressão das defesas
do organismo (Bekesi et al, 1979; Lu; Wu, 1985; Jennings et al, 1988; Webb et

15

al, 1989; Zober et al, 1994; Chao et al, 1997; Evans et al, 1988), e no sistema
reprodutivo alterando a fertilidade (Roegner et al, 1991; Carlsen et al, 1992;
Irvine, 1994), o peso de nascimento (Stockbauer et al, 1988), a integridade
somática do feto (Erickson et al, 1984; Paulozzi et al, 1997) e os
desenvolvimentos cognitivo (Patandin et al, 1999) e psicomotor da criança
(Koopman-Esseboom et al, 1996).
A história nos mostra relevantes desastres ambientais mundiais
envolvendo contaminação por metais pesados, como o da baía de Minamata
(Japão) onde, a partir de 1932 e mais efetivamente após 1947, foi liberado
esgoto contendo alta concentração de mercúrio, contaminando várias espécies
marinhas. Em 1952, começaram a aparecer os primeiros casos do que foi
chamada a Síndrome de Minamata. Essa intoxicação de mercúrio na
população foi devida ao consumo de peixe contaminado levando a mais de 500
mortes (Smith; Smith, 1975), sendo mais de 12 mil pessoas contaminadas.
Desde esta ocorrência, o Japão implantou medidas mais restritivas com
relação à legislação ambiental.
Também na Suíça, por volta de 1986 houve um incêndio na indústria
Sandoz e a água usada para conter o episódio carregou mais de 30 toneladas
de fungicida contendo mercúrio para dentro do rio Reno, matando por
envenenamento todos os seres vivos nas águas do Alto Reno, numa extensão
de 100 quilômetros (Frank, 1986), apesar de seu comprimento ser de 1.320km,
atravessando a Europa de sul a norte.
Na Espanha, em 1998, o rompimento de uma represa pertencente a uma
mina, contaminou as águas do rio Guadiamar, localizado na reserva natural de
Coto de Donana. A lama continha enxofre, chumbo, cobre, zinco e cádmio, e
foi considerado um dos maiores estragos provocados no maior santuário de
aves da Europa, além do impacto permanente na agricultura e na pesca (Solá
et al, 2004).
No Brasil, a industrialização também foi impactante para o meio ambiente,
principalmente nos centros urbanos. Algumas cidades como Volta Redonda e
Cubatão, regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada
Fluminense, ao longo das últimas décadas, sofrem essas contaminações
ambientais.
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Em Belford Roxo (RJ), em 1958, foi inaugurado um complexo industrial
para a produção de poliuretanos, vernizes, produtos veterinários e formulações
de agrotóxicos, sendo que existia na indústria um incinerador de resíduos
perigosos e um aterro sanitário. No ano de 2001 constatou-se a contaminação
do rio Sarapuí com PCBs e metais pesados como o chumbo e o mercúrio,
originados de substâncias poluentes; assim como, na cidade de Guaíba (RS),
através da análise das águas do rio Guaíba, observou-se a presença de
organoclorados, pois havia indústrias, principalmente de celulose, trazendo
impacto na fauna e flora da região. Também neste mesmo ano, detectaram a
presença de organoclorados na população da cidade de Paulínia, que fica na
região de Campinas, afetando o rio Atibaia (Greenpeace, 2002).
Em Bauru (SP), constatou-se a contaminação por chumbo no solo e ar,
devido à reciclagem de baterias usadas numa unidade, que foi evidenciada na
população próxima a área. Em 1987 a CETESB identificou um caso grave de
contaminação por organoclorados, solventes e metais pesados encontrados no
lençol freático, resultado do vazamento de 150 mil toneladas de resíduos
perigosos depositados no Aterro Mantovani, instalado em Santo Antonio da
Posse, no interior de São Paulo, resultado de dejetos de 61 indústrias entre os
anos de 1974 e 1987 (Greenpeace, 2002).
Foram registrados na região nordeste diversos outros casos de
contaminações ambientais, como o ocorrido por chumbo em trabalhadores,
solo e água, resultado de uma fábrica de baterias em Belo Jardim (PE). Essa
mesma empresa também contaminou a bacia do rio Ipojuca; e entre 1995 e
1996 já se conhecia que os efluentes ofereciam perigo de contaminação da
população e de comprometimento da fauna e flora (Greenpeace, 2002).
O solo e lençóis freáticos foram contaminados por metais pesados por
uma empresa mineradora em Santo Amaro da Purificação (BA), atingindo a
população de maneira muito significativa. Com isso, os impactos no ambiente e
na saúde humana foram e ainda são muito grandes (CETESB, 2001).
Desde 1950, a cidade de Cubatão, no Estado de São Paulo, foi se
consolidando como polo industrial, com indústrias de base, siderúrgica, fábricas
de fertilizantes, cimento, minerais não metálicos e indústrias químicas e
petroquímicas. A grande quantidade de metais pesados, organoclorados entre
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outros, identificados no solo, água e sedimento, além da contaminação do ar,
levou a cidade a uma situação crítica, sendo denominada região do “Vale da
Morte”. Isso refletiu na contaminação de toda a região do estuário de Santos e
São Vicente (CETESB, 2001).
Além das indústrias, terminais portuários, aterros sanitários, lixões,
esgotos domésticos, etc. contribuem para a concentração de contaminantes
ambientais, representando um risco potencial de poluição.
Entre os metais que contaminam o solo e a água nesta região destacamse o arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, manganês, mercúrio, níquel e
zinco. Os metais pesados causam efeitos adversos à saúde humana quando
estão aumentados no meio ambiente, e por não fazerem parte das funções
fisiológicas, afetam particularmente às crianças (Tvinnereim; Eide; Riise, 2000)
e mulheres em idade reprodutiva (Oliveira, 2010).
O impacto do metal pesado no sistema biológico (Nowak; Kolowski, 1998)
e seu acúmulo no cabelo e dentes humanos é um processo complexo devido
aos fatores influentes, tais como a alimentação, idade, sexo, aspectos
genéticos e sítios ambientais. A análise de metais mostra e prediz as
alterações corporais e esta pode ser monitorada através das estruturas
dentárias devido à incorporação de metais pesados na dentina e esmalte dos
dentes, os quais podem revelar se o meio ambiente recebeu ou está ainda
recebendo contaminação, desencadeando doenças.
Os tecidos duros dos dentes são estáveis e o depósito de metal pesado
durante a sua mineralização indica que eles são importantes biomarcadores
(Tvinnereim; Eide; Riise, 2000), e a identificação no esmalte dos dentes de
crianças que viveram em áreas contaminadas confirma a influência em seres
humanos, podendo desencadear problemas de saúde pública, pois a poluição
ambiental global já mostrou o acúmulo de metais pesados.
Os efeitos adversos à saúde atribuídos às altas concentrações de metais
pesados são distúrbios gastrintestinais, alterações reprodutivas, psicológicas e
cognitivas; problemas cardíacos e respiratórios, assim como imunológicos e
aumento significativo de vários tipos de câncer.
A amelogênese é o processo de formação do esmalte na dentição
humana e inicia-se no útero materno e os ameloblastos, que são as células
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precursoras do esmalte dentário, são altamente especializadas e sensíveis aos
estímulos locais e sistêmicos, que ao serem agredidos, produzem defeitos na
estrutura em formação. É o único tecido duro do organismo que não se
remodela, portanto qualquer alteração que ocorra durante a formação será
permanente (Araújo e Araújo, 1984; Neville et al., 1995).
A Organização Mundial de Saúde (WHO, 1997) orienta a utilização do
Índice Modificado de Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte (Modified
Development Defects of Enamel Index – Modified DDE Index), proposto pela
Federação Dentária Internacional (FDI) em 1992.
A industrialização mundial está relacionada à extração e distribuição de
grandes quantidades de metais tóxicos causando exposição à população
humana. Os efeitos tóxicos de metais pesados no dia a dia dos seres humanos
vivendo em áreas poluídas são normalmente avaliados nas análises de metais
pesados na urina, sangue, cabelo, dentes e unhas da mão.
A contaminação por chumbo é um problema de saúde pública bem
conhecido e importante, principalmente se este ocorrer durante a infância,
sendo que nenhuma concentração deste deveria ser considerada segura para
o ser humano (Olympio et al., 2010a e Bellinger, Stiles, Needleman, 1992).
A concentração de chumbo nos dentes difere de acordo com a idade e
pelo tipo de dente. Independente das medidas urgentes que já foram
realizadas, ainda existe a contaminação por chumbo através da gasolina, tinta
e outras fontes ambientais. Uma pequena quantidade de chumbo na indústria
contamina o ar, água e os alimentos. A distribuição do chumbo na dentina de
dentes primários (decíduos) humanos pode ser usada como uma informação
sobre a quantidade de exposição de chumbo durante os períodos pré e
neonatal e os dentes podem ser usados como indicadores de poluição
ambiental, relacionando-os a contaminação industrial, explicando seus
mecanismos e impacto na saúde (Kamberi et al., 2011).
A placenta tem duas funções importantes, a primeira como ligação entre a
circulação fetal e materna, e a segunda como uma barreira preventiva a
substâncias tóxicas, tais como, metais pesados. Os metais pesados tendem a
se depositar na placenta e cordão umbilical, mostrando a interferência destes
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no desenvolvimento fetal e a importância do papel da poluição ambiental na
saúde humana (Osman et al., 2000).
Vários são os metais que formam a estrutura mineralizada dos dentes
decíduos ou permanentes, sendo a hidroxiapatita o componente básico mais
importante nos tecidos dentários. A deposição dos metais sofre várias
interferências, e durante longo tempo, tornando-se um excelente biomarcador
para demonstrar os impactos ambientais como poluição ambiental, gênero, tipo
de dente, tabagismo e dieta (Fischer et al., 2009).
O aumento da poluição ambiental global e o progresso nas técnicas de
análises que mensuram os metais facilitam verificar a demonstração de áreas
com poluição ambiental através da pesquisa no esmalte dentário (Cleymaet et
al., 1991a).

1.1 Chumbo

O chumbo é um metal resistente e maleável, amplamente usado em
produtos de metal, cabos e canos, mas também em tintas e pesticidas. Existe
uma pequena quantidade de chumbo espalhado na crosta terrestre (Salgado,
1996a; Ferner, 2001).
O uso do chumbo na indústria resultou em uma redistribuição no meio
ambiente, contaminando o ar, água e alimentos. Consequentemente, houve um
aumento significante deste metal no sangue e órgãos do corpo humano, pois
levou a um acúmulo de resíduos nocivos à saúde (Yule et al., 1981). É um dos
quatro metais que mais trazem danos à saúde e pode ser ingerido através da
água (20% dos casos) e dos alimentos contaminados (65% dos casos) e
também inalado através do ar (15%) (Marcus, 2001). Concentrações
consideráveis de chumbo são encontradas no cigarro, frutas, vegetais, carnes,
grãos, frutos do mar, refrigerantes e vinho (Salgado, 1996b).
O chumbo não é essencial, como também não tem função relevante no
organismo, sendo seus efeitos adversos à saúde, a interrupção da biossíntese
da hemoglobina e consequente anemia, aumento da pressão arterial, lesão
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renal, aborto e interrupção da gestação, alteração do sistema nervoso, lesão
cerebral, declínio da fertilidade no homem (dano espermático), alteração da
capacidade cognitiva e do comportamento (agressividade, impulsividade e
hiperatividade) (Vij et al., 1998; Roberts, 1999).
Níveis baixos de chumbo no sangue podem afetar o QI (Quoeficiente de
Inteligência), capacidade de prestar atenção, desempenho acadêmico sendo
seus efeitos inalteráveis (ATSDR, 2011). Sua ultrapassagem para a placenta e
deposição no feto, causa lesão importante ao sistema nervoso e ao cérebro
(West et al., 1994; Roberts, 1999).
Grandes quantidades de chumbo desencadeiam toxicidade aguda,
afetando o sistema nervoso central, renal, gastrointestinal, hematológico,
lesando-os

de maneira permanente (Yule et al., 1981) e onde existe alta

exposição ao chumbo, há maior risco de doenças respiratórias sistêmicas e
neoplásicas, maior mortalidade infantil e diminuição do tempo de vida (Nowak;
Chmielnicka, 2000).
A inalação ou ingestão são as principais vias de penetração no
organismo, cerca de 90% do chumbo corpóreo encontra-se nos ossos, principal
depósito do metal (Moreira; Moreira, 2004a).
As crianças são mais vulneráveis a absorção do chumbo, devido a
hábitos comuns na infância, tais como, levar a mão à boca, facilitando inclusive
a entrada de poeira e a absorção gastrointestinal de chumbo é cinco vezes
mais elevada que na população adulta, assim como no sistema nervoso central
(Flores-Ramírez et al., 2012; Capitani, 2009), durante a gravidez, a absorção
intestinal pode aumentar devido à maior mobilização do chumbo nos ossos e
elevar a concentração do metal no sangue (Moreira; Moreira, 2004a). Kim et al.
(1996) concluíram que a exposição a este metal na infância pode ser usada
para predizer o conteúdo corporal até treze anos depois e seu depósito
contribui para manter os níveis de chumbo no sangue após o término da
exposição assim como é fonte deste metal para o feto durante a sua formação
(Gulson et al., 1999).
A absorção, distribuição e eliminação do chumbo (excretado pela urina e
fezes), estudadas em animais e homens, mostram que os mecanismos
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controladores destes processos fisiológicos continuam desconhecidos (Moreira;
Moreira, 2004a).
A disseminação do chumbo no meio ambiente afetou gravemente a saúde
de comunidades, especialmente as

crianças. Apesar de terem sido

estabelecidos protocolos reguladores para a emissão de materiais tóxicos
industriais, encontram-se ainda excesso de resíduos poluentes (Gulson et al.,
2004). Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, os efeitos da
exposição ao chumbo não podem ser alterados, sendo a prevenção
fundamental (CDC, 2014).
A concentração de chumbo no esmalte dentário de crianças determina o
período de ocorrência da contaminação, pois a deposição é gradativa, assim
como o desenvolvimento dentário, revelando as fases de maior e menor
absorção deste metal pesado (Bellinger; Stiles; Needleman, 1992), sendo
diferentes de acordo com a idade e tipo de dente. Apesar de medidas urgentes
em relação à eliminação desse componente terem sido tomadas, ainda existe
chumbo na gasolina, tintas e outras fontes ambientais (Yule et al., 1981). A
dentina sofre deposições durante toda a vida, principalmente em resposta a
estímulos traumáticos do dente, é um tecido com pouca remodelação mineral,
comparado ao osso do organismo, sendo excelente para demonstrar exposição
anterior (Almeida et al., 2011).
A maioria dos estudos utiliza o sangue como biomarcador, porém este
estudo revela a excelência do dente como parâmetro de grande valor com o
objetivo de avaliar a exposição cumulativa em humanos, tornando o dente um
excelente biomarcador, desde a vida intrauterina até a erupção dentária (Yule
et al., 1981), pois há incorporação dos íons durante o desenvolvimento dos
dentes (Cleymaet et al,1991a).
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1.2 Manganês

Metal

encontrado

oligoelemento paratodos

em
os

rochas

organismos,

em

sua

forma

com

funções

natural,

estruturais

e

enzimáticas; fundamentais para o processo de desintoxicação dos radicais
livres nos que fazem uso do oxigênio elementar. Essencial para uma boa
saúde, encontrado no corpo humano (12 µg), armazenado em sua maioria nos
ossos e tecidos do fígado e rins.
As concentrações fisiológicas do manganês são nutricionalmente
importantes

aos

humanos,

mas

quando

elevadas

tornam-se

tóxicas,

especialmente no desenvolvimento de fetos e bebês, podendo causar a
síndrome da contaminação desencadeando danos neurológicos, às vezes
irreversíveis (Emsley, 2001), sendo que sua exposição precoce pode reduzir a
capacidade de compensação e reserva do sistema nervoso central (Ericson et
al., 2001).
Presente em alimentos como espinafre, chá, ervas, cereais, arroz, soja,
ovos, castanha, óleo de oliva, ervilha e ostras. Sua carência tanto quanto seu
excesso contribui para manifestações significativas, relacionadas à obesidade,
intolerância à glicose, coagulação sanguínea, problemas de pele, baixos níveis
de colesterol, distúrbios esqueléticos e malformações (Salgado, 1996a;
Roberts, 1999).
A intoxicação por esse metal pode provocar efeitos colaterais como
anorexia, apatia, insônia e alucinações e em alguns casos, como rigidez e
tremor semelhantes à síndrome de Parkinson (Gerber et al., 2002).
Concentrações de manganês são observadas no esmalte dos dentes
desde o desenvolvimento fetal e neonatal através do espectrômetro de massa
de íon, demonstrando o tempo de curso de absorção do manganês,
evidenciando a existência de exposição ambiental. O uso indevido deste metal,
como aditivo na gasolina, espalha-se na atmosfera mostrando o impacto
ambiental (Ericson et al., 2001).
Estudo realizado na Califórnia evidenciou presença significativa de
manganês no esmalte dentário e indicou alterações de comportamento. Dentes
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decíduos

examinados

de

crianças

autistas

revelam

que

quando

comprovadamente existe a incorporação desse metal à estrutura do esmalte,
este desencadeia vários transtornos neuropsicológicos (Abdullah et al., 2012).

1.3 Cádmio

O cádmio é encontrado de forma natural na crosta terrestre, geralmente
ligado a outros elementos, metal pesado que produz efeitos tóxicos nos
organismos vivos, mesmo em concentrações pequenas. Sua exposição ocorre
através da via oral (água e ingestão de alimentos contaminados) e por
inalação. Considerado um subproduto da extração do zinco, chumbo e cobre e
então retorna ao meio ambiente em pesticidas e adubos industriais (ATSDR,
2012). Sua ingestão é aumentada através do consumo de alimentos ricos neste
metal, fígado de gado, cogumelos, mariscos, mexilhões, chocolate em pó e
algas marinhas secas e nos tabagista (Salgado, 1996b).
A contaminação ambiental por cádmio causa impacto na saúde humana,
principalmente em áreas de fluorose endêmica (Tang et al., 2009).
Recentemente as concentrações mais elevadas de cádmio mostram que o
esmalte dentário sofre alterações, tais como erosões (Nikolic et al., 2012). A
presença de contaminação de metais na matriz de esmalte pode inibir a
proteólise, interferindo na amelogênese (formação do esmalte) (Gerlach et al.,
2000; Cleymaet et al. , 1991b). Na saliva, encontrou-se no biofilme, a presença
de cádmio e outros metais pesados, em brinquedos infantis (Kawamura et al.,
2009).
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar a exposição crônica à metais pesados em crianças residentes em
áreas contaminadas por indústrias na região estuarina, nas cidades: Santos;
Cubatão (Centro); Cubatão (Pilões/Água Fria); São Vicente e Bertioga.

2.2 Objetivos Específicos



Medir os níveis de chumbo, cádmio e manganês nas amostras de

esmalte dentário das crianças das áreas acima, utilizando o esmalte dentário
como biomarcador por sexo e faixa etária;


Comparar os níveis desses metais e verificar os possíveis danos no

desenvolvimento dentário.
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3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 Tipo do estudo

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo observacional e transversal,
utilizando dados primários.

3.2 Área do estudo

A pesquisa realizada no Estuário de Santos e São Vicente nas áreas de
Cubatão Centro, Cubatão Pilões/Água Fria e São Vicente, reconhecidamente
consideradas como áreas contaminadas por metais pesados de acordo com a
CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – 2001), e numa quarta área chamada Bertioga, que não é considerada
contaminada pela Agência citada acima (Figura 1). Todas as áreas são
compostas

por

comunidades

densas

em

população

em

condições

socioeconômicas desfavoráveis (Figura 2).
A Região do Estuário de Santos e São Vicente possui diversas indústrias
instaladas, que são fontes de poluição ambiental e diversas vezes sofreram
punições legislativas devido ao elevado potencial de contaminação do meio
ambiente. As indústrias são petroquímicas, metalúrgicas, fertilizantes, terminais
portuários, aterros sanitários, lixões, esgotos domésticos, representando um
risco potencial de poluição.
As áreas definidas foram as seguintes (Figura 1):
 Cubatão Centro – Formada por diferentes bairros ou comunidades,
não contíguos:
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a) Vila Esperança, localizada no cruzamento entre a pista Sul da Rodovia
dos Imigrantes e a Rodovia Manoel da Nóbrega, é uma ocupação da área de
mangue;
b) Jardim Nova República, localizada na pista norte da interligação entre
as Rodovias Anchieta e Imigrantes na Baixada Santista, formada por casas e
apartamentos que receberam, entre outros moradores, os antigos habitantes
da Vila Parisi, em Cubatão;
c) Costa Muniz e d) Vila Natal, bairros localizadas em um triângulo
formado entre as Rodovias Padre Manoel da Nóbrega (a noroeste) e Anchieta
(a nordeste) e a área de mangue (ao sul);
e) Centro, área delimitada a oeste pela Avenida Nove de Abril, a norte e
nordeste pelo Rio Cubatão e a sul-sudeste por região de mangue. Formam
esta área os bairros Vila Santa Tereza, Jardim Anchieta, Jardim São Francisco,
Parque Fernando Jorge, Jardim Costa e Silva, Jardim das Indústrias e
Conjunto Marechal Rondon;
f) Jardim São Marcos, comunidade localizada no Pólo Industrial de
Cubatão, área cercada por indústrias de diferentes áreas de atividade; e g)
Mantiqueira, grupo de casas localizadas na encosta de morro ao longo do
Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em frente à Companhia Siderúrgica
Paulista (COSIPA), no Polo Industrial;
 Cubatão Pilões/Água Fria – Formada pelas comunidades Pilões e
Água Fria, situadas às margens do Rio Cubatão, entre as rodovias Imigrantes e
Anchieta, na encosta do Morro Marzagão, ao longo das vias Estrada Para
Itutinga e Rua Elias Zarzur e nos Bairros Fabril e Pinheiro Miranda;
 São Vicente – Região continental de São Vicente, compreendendo as
áreas do Conjunto Residencial Humaitá, Vila Nova Mariana, Parque
Continental, Gleba II, Parque das Bandeiras, Samaritá, Vila Iolanda, Vila Ema e
Vila Matias, Jardim Rio Branco e Vila Ponte Nova;
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 Bertioga – Inclui as seguintes comunidades de Bertioga: Jardim
Vicente de Carvalho II, Jd Albatroz II, Vista Linda, Projeto Condomínio Social e
a área de assentamento do Jardim Indaiá 2ª Gleba.

Figura 1 – Áreas do estudo
Fonte: Google Maps, disponível em <http://maps.google.com.br>
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Figura 2 – Foto da comunidade mostrando perfil socioeconômico*
* A foto tem a tarja preta para proteção da identidade

3.3 Amostra do estudo

A subamostra foi calculada considerado-se a prevalência de problemas
dentários de 20% (Cleymaet, 1991a), um delta de 10%, ou seja, a prevalência
pode variar entre 10% e 30%, um nível de significância de 5%, um poder de
80% e acrescentando-se 10% devido a possíveis perdas, seriam necessárias
120 crianças, divididas entre quatro áreas, totalizando 30 crianças por área. As
famílias residentes nas áreas foram cadastradas durante a execução de um
projeto mais amplo, desenvolvido pelo Programa de Pós-graduação em Saúde
Coletiva na Universidade Católica de Santos, intitulado “Estudo Epidemiológico
na População Residente na Baixada Santista – Estuário de Santos: Avaliação
de Indicadores de Efeito e de Exposição a Contaminantes Ambientais”,
coordenado pelo Prof. Dr. Alfésio Luís Ferreira Braga, aprovado no edital CNPq
50/2005 e cadastrado sob no CNPq (Auxílio Pesquisa) Processo 402663/2005-5.
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Com base nesse cadastro foram sorteadas famílias com crianças na faixa
etária de interesse no período de estudo de 2006 a 2009.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos
responsáveis legais de cada criança e foi coletada a amostra de esmalte
dentário de cada criança no dente 11 (incisivo central superior permanente
direito). É importante ressaltar que a aderência na participação desse estudo
foi de 100%, fato raro em estudos epidemiológicos.

3.4 Concentração de metais no esmalte

O nível de metais no esmalte foi estimado em microgramas por grama de
tecido, conforme os procedimentos laboratoriais descritos a seguir. Foi colhida
uma amostra por criança, sendo esta realizada no dente 11 (incisivo central
superior direito permanente).

3.5 Procedimentos técnicos

As crianças foram examinadas individualmente, em decúbito dorsal, sob
iluminação artificial em locais próximos às moradias. Os dentes foram
escovados com creme dental sem flúor, para que não ocorresse nenhuma
interferência no teste. As escovas e pastas dentais foram ofertadas pelos
pesquisadores. O exame foi iniciado pela observação das coroas dentárias,
sendo registradas as condições relativas aos defeitos de desenvolvimento do
esmalte. Em seguida, foi efetuado o teste em esmalte.
Uma examinadora foi treinada para a aplicação das medidas de aferição.
Para a execução do teste, a examinadora recebeu treinamento específico com
duração de 15 horas empregando dentes decíduos no Laboratório de Proteínas
da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
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3.5.1 Teste de esmalte

Após o exame da coroa dentária (Figura 3), a examinadora trocou de
luvas evitando todo e qualquer contato com metais. Todos os instrumentos e os
tubos usados para coleta durante o procedimento foram preparados
previamente, passando por higienização e limpeza em solução de ácido nítrico
a 10%.
Em seguida, os incisivos centrais permanentes superiores foram isolados
com roletes de algodão e secos com algodão e gaze. A coleta do material foi
iniciada pelo incisivo central permanente superior direito. Colocou-se um
adesivo (Magic Tape, 810 Scotch – 3M) com microbrush, na região central do
dente (face vestibular), delimitando o local do teste (Figuras 4 e 5). Usando
uma pipeta, colocou-se 5 μL 1,6 mol/L HCl a 70% glicerol, sendo aplicado
sobre a área por 20 segundos, durante os quais se realizaram movimentos
circulares com a ponta da pipeta (Figura 6). A solução do teste foi então
aspirada pela própria pipeta e transferido 0,2 ml para o tubo de coleta contendo
200μl de água purificada. A face de esmalte do dente foi irrigada durante 10
segundos com água ultra purificada e aspirada para o tubo, fazendo com que o
volume final do tubo chegasse a 210 μL, de acordo com o Protocolo
estabelecido por Gerlach et al., 2000 (Figura 7).
A obtenção de valores dos metais seguiu a padronização em torno de 3 a
5 micras de profundidade.
Após a coleta do material, o algodão foi removido e os dentes lavados
com água por 30 segundos. Então, foi aplicada uma solução tópica de fluoreto
de sódio a 2%.
Todos os testes foram realizados e transportados pelo examinador, o qual
tomou os devidos cuidados de conservação para a remoção, mantendo os
tubos bem fechados, atentando para um aspecto importante que é a
evaporação esperada.
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Figura 3 – Foto do início do procedimento técnico *
* A foto tem a tarja preta para proteção da identidade

Figura 4 – Foto do procedimento técnico
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Figura 5 – Foto do procedimento técnico

Figura 6 – Foto do procedimento técnico´

Figura 7 – Foto do procedimento técnico
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3.5.2 Procedimentos laboratoriais

As amostras foram enviadas para o laboratório e as análises foram
desidratadas sob vácuo com cloreto de cálcio anidratado por 36 horas. Para
medi-las, as amostras foram reidratadas com 210 μL de água ultra purificada,
agitada e dividida em 2 alíquotas, uma para o metal (chumbo, cádmio,
manganês) e outra para fósforo.
A determinação de chumbo e demais metais foi efetuada no Laboratório
de Proteínas na Faculdade de Odontologia na Universidade de São Paulo
(USP) em Ribeirão Preto, empregando-se um espectrômetro de absorção com
forno de grafite. Padrões de osso bovino com concentrações conhecidas de
chumbo foram utilizados entre 10 amostras para a certificação das análises e
as curvas preparadas com reagentes ultrapuros.
As dosagens de fósforo foram feitas em triplicada pelo método
colorimétrico, conforme descrito por Almeida et al. (2007), em um aparelho de
Leitura de Placas de Elisa, no Laboratório de Proteínas da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto da USP. Os reagentes utilizados para a curva
foram de alta pureza e as biópsias de controles foram obtidas através do
branco na superfície do balcão descartável ou sobre as tampas dos racks para
colocar-se a ponta da pipeta com o objetivo de observar-se a contaminação por
chumbo no ambiente de trabalho durante os procedimentos.
Os frascos e pipetas usadas no procedimento foram molhados durante a
noite no ácido nítrico (HNO3) a 10% e lavadas com água ultrapurificada antes
de usar.

3.6 Análises Químicas

Para determinar a massa do esmalte obtida em cada procedimento de
micro biópsia foi usada a concentração de fósforo determinada em tríplice pelo
método colorimétrico de Fiske e Subbaroux em 1925, como descrito em
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Almeida et al. (2009), obtendo uma densidade de esmalte de 2,95g cm3 e um
conteúdo de fósforo de 17,4% (Koo; Cury, 1998 ; Weidmann et al., 1967) .
Níveis de chumbo foram determinados no laboratório de metais da
Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (BRASIL) através do
Espectrômetro de Massa por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS).

3.7 Análise dos dados

Os resultados foram obtidos através da análise descritiva de todas as
variáveis do estudo. As variáveis categóricas foram apresentadas tanto em
valores absolutos quanto relativos e as numéricas em valores de tendência
central e dispersão. O teste de Qui-quadrado e/ou teste de Fisher foi usado
para avaliar as associações entre as variáveis categóricas e as áreas
estudadas. As porcentagens foram comparadas utilizando o Teste de
Comparação entre duas porcentagens (Callegari-Jacques, 2003). Os testes de
Levene e Kolmogorov-Smirnov foram usados para verificar as variáveis
numéricas e a homogeneidade das variâncias e a aderência à curva normal
respectivamente (Callegari-Jacques, 2003). As variáveis que não apresentaram
distribuição normal, foram transferidas para uma planilha eletrônica utilizandose testes não paramétricos, ou seja, teste de Mann-Whitney e teste de KruskalWallis com um nível de significância de 5%, 80% de intervalo de confiança e
delta de 10% e 30% de um total de 30 crianças em cada área. Os resultados
foram submetidos a análise estatística usando software SPSS 17.0 para
Windows.

3.8 Dados demográficos e socioeconômicos

Informações foram coletadas sobre as características demográficas,
socioeconômicas, hábitos alimentares e doenças autorreferidas relativas à
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população residente na área do estudo (Figura 1). A partir dessa base de
dados foi possível controlar algumas variáveis intervenientes relativas ao tempo
de residência (medido em anos), consumo de alimentos, bebidas e outros
elementos relevantes para a rota de contaminação e comparação entre os
grupos.

3.9 Aspectos éticos

O delineamento do projeto foi construído de modo a assegurar os
princípios da ética em pesquisa com seres humanos descritos na Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Cuidados especiais foram adotados
para atender as exigências de pesquisa envolvendo os sujeitos e a
comunidade, incluindo previsão de recursos materiais para atender todas as
crianças selecionadas.
Conforme mencionado no item 3.5, as características da intervenção têm
por base procedimentos clínicos descritos na literatura científica, constando de
exames bucais e testes de esmalte de profundidade e invasividade mínimas.
Foi efetuada a aplicação de substâncias durante 20 segundos e logo após
aspiradas. A profundidade alcançada, de 3 a 5 micras, não causa nenhum risco
às crianças.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo conteúdo foi
dirigido aos representantes legais dos menores de idade, redigido em
linguagem acessível, foi preparado em duas vias ficando uma com o sujeito da
pesquisa e outra arquivada pelo pesquisador responsável (Anexo B). Além
disso, a privacidade, a confidencialidade dos dados e o anonimato dos sujeitos
da pesquisa foram garantidos.
O projeto foi submetido ao exame de Comitê de Ética em Pesquisa
(COMET) da Universidade Católica de Santos, sendo o processo aprovado sob
o n° 3193.15.2008 em 23 de setembro de 2008 (Anexo C). Este contou com a
colaboração da Universidade Católica de Santos, com apoio técnico e
administrativo, inserido na linha de avaliação de exposição e riscos; e do
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Laboratório de Proteína da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (Anexo D).
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, sob protocolo de pesquisa nº
510/13 (Anexo E).
Os

dados

socioeconômicos

fazem

parte

do

projeto

“Estudo

Epidemiológico na População Residente na Baixada Santista – Estuário de
Santos: Avaliação de Indicadores de Efeito e de Exposição a Contaminantes
Ambientais”, Projeto 402663/2005-5 (Anexo F).
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4 RESULTADOS

Na execução do estudo foram coletados dados onde essa amostra de
crianças está inserida. Dos domicílios investigados 90,1% foram declarados
como sendo de alvenaria, 84% tinham paredes de madeira, 67% com pisos de
cimento e 61,1% telhados de amianto. Os moradores (53%) residiam nas áreas
há mais de vinte anos. O revestimento das ruas era em sua maioria de areia
(40%) e num raio de 500 metros foram citadas a existência de oficinas de
funilaria e pintura (53,1%). O teste Qui-quadrado não apresentou diferenças
significativas entre as áreas e as condições de moradia.
A água consumida em todas as áreas pesquisadas provém da SABESPSaneamento Básico de São Paulo, 83,2% em sua maioria consumida há no
mínimo cinco anos e esta água é filtrada em 53% dos domicílios. O esgoto das
residências constitui-se de fossa e rede de esgoto em 43% e o lixo é
predominantemente coletado (92,1%). O teste Qui-quadrado não tem diferença
significativa em relação ao consumo de água entre as áreas.
Notou-se também a presença de estabelecimentos comerciais como de
revestimentos para metais (94,1%), armazenamento de fertilizantes e produtos
químicos (96%) e sítios de aterros industriais ou domésticos (97,1%) todos na
área de São Vicente.
Os legumes e verduras consumidos originam-se em sua maioria de
quitandas, mercados e sacolões (93%).
Cerca de 52% dos moradores apresentaram doenças respiratórias, sendo
as comorbidades mais encontradas a bronquite crônica (7%) e asma (4%).
Todos os dados foram coletados através de um questionário aplicado aos
pais e parentes das crianças.
De acordo com as áreas analisadas Cubatão Pilões/Água Fria, Cubatão
Centro, São Vicente e Bertioga foram examinadas 125 crianças (Gráfico 1),
distribuídas em porcentagens similares em relação ao sexo; sendo que
Cubatão Centro mostrou a maior diferença entre os sexos (63,3% feminino e
36,7% masculino), indicadas no Gráfico 2.
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Gráfico 1 – Crianças examinadas segundo as áreas analisadas
CRIANÇAS N (%)

Gráfico 2 – Distribuição por sexo de acordo com as áreas analisadas
SEXO N (%)

4.1 Aspectos gerais ambientais das áreas: condições de moradias

O teste Qui-Quadrado não apresenta diferenças significantes entre as
áreas e as condições de moradia, nem mesmo em relação ao consumo de
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água entre as áreas. Os moradores das residências apresentaram doenças
respiratórias e as comorbidades mais encontradas foram bronquite crônica
(7%) e asma (4%). Testes não paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis
foram também usados devido à distribuição das variáveis.

4.2 Condições Dentárias

A área de Cubatão Pilões/Água Fria apresentou índice de 91,38% de
dentes decíduos normais, superando as outras áreas. Diferenças (9,36%)
foram encontradas nos dentes decíduos cariados na área de Bertioga.
As

condições

dos

permanentes

revelaram

um

percentual

estatisticamente significativo 99,24% de dentes normais na área Cubatão
Centro.
A área de São Vicente apresentou a maior proporção (2,25%) em
relação à doença cárie.

4.3 Defeitos de esmalte

De acordo com o Índice de DDE de 1992 (Índice de Desenvolvimento de
Esmalte) observou-se que dos 2206 dentes permanentes, 1770 (80,24%) não
apresentaram defeitos de esmalte nas áreas analisadas. Dentre os Defeitos, a
Opacidade Delimitada não mostrou diferenças significativas entre as áreas.
No entanto, a Opacidade Difusa apresentou a maior porcentagem (11,20%)
nas crianças de Cubatão Centro. A Hipoplasia de Esmalte não apresentou
diferença significativa entre as áreas. A Opacidade Difusa e Delimitada só foi
significante nas áreas Bertioga com 0,51% e São Vicente com índices de
1,57%. Essas três condições dentárias não apresentaram diferenças
percentuais nos dentes examinados.
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4.4 Metais Pesados

Chumbo foi o metal pesado mais encontrado na área de São Vicente
213,52µg/g, comparado às outras áreas. Uma diferença significante foi
encontrada no chumbo na área de Bertioga apresentando um valor de
mediana mais baixo de 96,90µg/g. O valor médio para o cádmio foi de 14,57
µg/g e para o manganês foi de 42µg/g (valor ligeiramente alto) em Bertioga e
não houveram diferenças das medianas entre as áreas no cádmio e
manganês (Tabela 1).

Tabela 1 – Concentração e distribuição no esmalte dental de acordo com áreas
em μg/g.

Chumbo
Média
Mínimo
Máximo
Percentil 25%
Mediana
Percentil 75%
Desvio padrão
Cádmio
Média
Mínimo
Máximo
Percentil 25%
Mediana
Percentil 75%
Desvio padrão
Manganês
Média
Mínimo
Máximo
Percentil 25%
Mediana
Percentil 75%
Desvio padrão

Cubatão
(Pilões /
Água Fria)

Cubatão
(Centro)

São Vicente

Bertioga

139,48
13,20
364,20
70,35
*102,20
*202,10
98,49

170,45
27,60
464,40
79,87
*146,80
*254,22
113,36

213,52
23,70
690,60
66,90
*149,30
*300,90
186,65

151,89
11,10
625,20
40,07
*96,90
202,60
155,89

10,83
1,60
28,70
4,17
*10,25
15,40
7,46

12,58
0,00
81,10
5,60
*9,60
13,82
14,75

10,92
0,00
41,00
4,20
7,20
18,47
9,76

14,57
0,00
175,20
5,00
*8,25
13,57
30,96

23,49
0,20
71,10
13,15
*23,45
*31,72
14,76

30,90
7,40
138,40
12,72
*23,60
32,52
28,56

41,46
1,40
190,20
12,60
*26,70
*49,30
47,19

42,00
7,50
328,70
13,80
*26,90
*50,10
59,26

Teste de Kruskal-Wallis
*p≤ 0.05

O Gráfico 3 destaca as áreas estudadas que apresentaram medianas
com valores significativos de contaminação pelos metais.
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Gráfico 3 – Concentrações significativas de metais no esmalte dental (p≤ 0.05)
de acordo com áreas estudadas, Teste de Kruskal-Wallis.
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De acordo com quartil 3, o manganês apresenta uma diferença
significante entre Cubatão Pilões/Água Fria (23,45µg/g) e São Vicente
(26,70µg/g). Assim como em Cubatão Pilões/Água Fria (23,45µg/g); Bertioga
(26,90µg/g); Cubatão Centro (23,60µg/g) e São Vicente (26,70µg/g) (Figura 8).

Figura 8 – Contaminação por manganês no esmalte dentário / quartil 3.
Teste de MANN-WHITNEY: p
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De acordo com o quartil 4, manganês apresentou uma diferença
significante entre Cubatão Pilões/Água Fria de 31,72µg/g e São Vicente
49,30µg/g, Cubatão Pilões/Água Fria de 31,72µg/g e Bertioga 50,10µg/g
(Figura 9).

Figura 9 – Contaminação por manganês no esmalte dentário / quartil 4.
Teste de MANN-WHITNEY: p

Cádmio, em relação ao quartil 3, também apresentou uma diferença
significante entre Cubatão Pilões/Água Fria de 10,25µg/g e Cubatão Centro
9,60µg/g, Cubatão Pilões/Água Fria 10,25µg/g e 8,25µg/g em Bertioga (Figura
10).

Figura 10 – Contaminação por cádmio no esmalte dentário / quartil 3.
Teste de MANN-WHITNEY: p
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No quartil 3, as alterações significantes no chumbo ocorreram entre
Cubatão Pilões/Água Fria (102,20µg/g) e São Vicente (149,30µg/g); Cubatão
Pilões/Água Fria e Cubatão Centro (146,80µg/g); São Vicente (149,30µg/g) e
Bertioga (96,90µg/g); Cubatão Centro 146,80µg/g e Bertioga (96,90µg/g)
(Figura 11).

Figura 11 – Contaminação por chumbo no esmalte dentário / quartil 3.
Teste de MANN-WHITNEY: p

Em relação ao quartil 4, o chumbo comparado a Cubatão Pilões/Água Fria
202,10µg/g e São Vicente 300,90µg/g; Cubatão Centro 254,22µg/g e São
Vicente 300,90µg/g onde as diferenças significantes foram encontradas (Figura
12).
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Figura 12 – Contaminação por chumbo no esmalte dentário / quartil 4
Teste de MANN-WHITNEY: p

A Tabela 2 mostra a análise da contaminação em ambos os sexos, onde
não foi encontrada nenhuma diferença significante.

Tabela 2 – Contaminação no esmalte dental de acordo com o sexo e cada
metal pesado em μg/g.
FEMININO
Mínimo
Máximo
Média
MASCULINO
Mínimo
Máximo
Média
Teste de Mann-Whitney
*p≤ 0.05

CHUMBO

CÁDMIO

MANGANÊS

17,10
690,60
178,45

0,00
175,20
12,90

0,20
328,78
40,77

11,10
690,60
171,85

0,00
175,20
12,16

0,20
328,78
34,70
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5 DISCUSSÃO

5.1 Alto risco de metais pesados e seus efeitos

A região do Estuário de Santos e São Vicente é ambientalmente
contaminada por metais pesados (CETESB, 2001). O nosso estudo verificou a
presença de chumbo, cádmio e manganês no esmalte dentário mostrando-se
consistente com a literatura.
A contaminação altera o crescimento e desenvolvimento das crianças,
pois os metais pesados cruzam a barreira placentária e são secretados no leite
materno. O chumbo é desnecessário nos processos metabólicos do organismo,
sabe-se que o chumbo, há muitos anos, é o metal não ferroso mais importante
usado na indústria além de ser que mais causa contaminação ambiental,
contribuindo para um excessivo impacto na saúde através da ingestão e
inalação. A população adulta absorve dez por cento (10%) de chumbo na
ingestão, enquanto as crianças podem absorver cinquenta por cento (50%),
sendo que sua absorção é mais rápida e fácil em todos os tecidos (Capitani,
2009). As crianças são mais sensíveis aos efeitos do chumbo acumulados e
estocados nos ossos e dentes, seu maior sítio (Moreira; Moreira, 2004a).
A vulnerabilidade mais alta da absorção do chumbo acontece devido aos
hábitos comuns na infância, tais como levar a mão à boca facilitando a entrada
da poeira. Um estudo sobre as crianças residentes no sudoeste da Polônia,
usando o espectrômetro de absorção atômica (Método AAS), mostrou uma
diminuição significante na concentração de muitos metais pesados em dentes
decíduos de crianças com mais idade comparada às mais jovens (Fischer et
al., 2009; Fischer et al., 2013; Fischer; Wiechula, 2016).
Kim et al. (1996) concluíram que a exposição ao chumbo durante a
infância pode ser usada para predizer o seu acúmulo até trinta anos mais tarde.
Os mecanismos de ação em relação à absorção, distribuição e eliminação
(excretado através da urina e fezes) nos processos fisiológicos ainda
continuam desconhecidos (Gulson et al., 1999).
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O estudo dos efeitos tóxicos das substâncias químicas começou no
século XIX, tornando-se uma ciência chamada Toxicologia. Esta auxilia no
entendimento da interação com os organismos vivos, contribuindo nas
avaliações de risco e estabelecendo medidas de segurança (Ruppenthal,
2013).
A absorção do chumbo gastrintestinal é também cinco vezes maior que
na população adulta, assim como a do sistema nervoso central (FloresRamírez et al., 2012). O sistema nervoso central é muito mais sensível à
contaminação de chumbo, como os efeitos permanentes na infância, além dos
sistemas endócrino, renal, reprodutivo, gastrintestinal e hepático. Há também
indicações de que o crescimento pode ser alterado quando o chumbo
ultrapassa a placenta, causando alterações fetais (Moreira; Moreira, 2004b).
Reafirmando os efeitos adversos à saúde, especialmente o chumbo, pode
causar impactos negativos no desenvolvimento infantil e fetal. A pesquisa de
Ikegami et al. (2016) foi realizada utilizando unhas de mulheres grávidas do
Paquistão como biomarcador, para estimar a exposição ao chumbo. Os testes
feitos em cosméticos de vários países do Oriente revelaram que algumas
amostras continham mais que 96% de chumbo, o que leva a um risco
aumentado de exposição a este metal.
Recentemente, alguns estudos mostram problemas cognitivos de atenção
e alterações comportamentais nas crianças com altas concentrações de
chumbo, além de problemas antissociais e de agressividade (Olympio et al.,
2010b).
De acordo com Karri, Schuhmacher e Kumar (2016), ao realizarem uma
revisão sobre a exposição concorrente de metais pesados, tais como chumbo,
cádmio, arsênico e metilmercúrio, concluíram que estes representam relevante
importância nos efeitos a longo prazo no cérebro, levando a fatores de riscos
para disfunção cognitiva.
Concentrações de chumbo foram também encontradas em crianças
estudadas através de uma pesquisa sobre Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade (TDAH), no qual a presença de chumbo estava associada
com este tipo de comportamento, mostrando seu papel significante neste
transtorno (Chan et al., 2015).
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Vimercati et al (2016) avaliaram a exposição a metais pesados em áreas
ocupadas por indústrias na região sudoeste da Itália, através de técnicas de
monitoramento biológico. Foram recolhidas amostras de urina de 279
indivíduos e verificou-se a presença de altas concentrações de metais pesados
(cádmio, chumbo, manganês e demais metais).
No México, López-Rodríguez et al. (2017) realizaram um estudo com o
objetivo de avaliar a relação da anemia com contaminação por metais em
crianças de 6 a 12 anos de idade e concluíram que os metais pesados nocivos
à saúde (silicone, cromo, titânio, níquel, arsênico, chumbo, manganês e
cádmio) foram detectados no sangue seco e estão relacionados à anemia.
No estudo de Dehghani et al. (2017) foi analisada a poeira das ruas no
distrito central de Teerã, mostrando que continha vários tipos de metais
pesados e que as indústrias localizadas a sudoeste da cidade intensificam a
poluição das poeiras nas ruas. Com isso, sugere-se a ingestão como a via mais
importante para a contaminação em crianças e contato dérmico como a
principal via de exposição para adultos. O chumbo é o elemento mais
importante para o risco da saúde em potencial na poeira das ruas e na
superfície do solo, nessa região.
O estudo de Yu et al. (2016) comprovou que o risco à saúde das crianças
é superior ao dos adultos, no que diz respeito à inalação de poeira urbana.
Tavakkoli e Khanjani (2016), em estudo de revisão, identificaram que o
cádmio foi o metal pesado encontrado em níveis mais altos entre os
trabalhadores industriais fumantes e em pessoas com exposição ambiental que
vivem em áreas industriais, mostrando os efeitos nocivos do tabagismo entre
as mulheres grávidas. Os autores sugerem que as indústrias deveriam manter
uma distância segura das áreas residenciais.
O estudo de Bari e Kindzierski (2017) levantou a preocupação dos níveis
de poluentes na região de Alberta, no Canadá, mostrando que os níveis
alterados vinham do tráfego de veículos locais e da combustão de combustível
fóssil e também da emissão de poluentes das indústrias, prejudicando
potencialmente a saúde humana.
Os metais pesados distribuem-se de forma heterogênea no solo, tornando
difícil e complexa a sua correta avaliação. Sendo assim, Scarciglia e Barca
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(2017) demonstraram que a utilização do espectrômetro de ablação a laser às
secções finas do solo constitui uma ferramenta auxiliar poderosa para métodos
analíticos bem estabelecidos com o objetivo de rastrear o comportamento e o
destino dos potenciais contaminantes do solo, pois assim como visto nos
dentes do nosso estudo, o que ocorre é a deposição nas camadas, sendo esta
dependente da quantidade de exposição ambiental e época, processo
semelhante ao que ocorre no solo.

5.2 Pesquisa no Esmalte Dentário

As concentrações de chumbo no esmalte dentário determinam o período
em que a contaminação ocorre, pois a deposição é gradual, assim como o
desenvolvimento dental, revelando a fase de maior ou menor absorção do
metal pesado (Almeida et al, 2009).
Os elementos de traço comum revelam que os padrões da distribuição de
chumbo na dentina são os mesmos quando comparados a outros metais. Uma
técnica usando a dentina pode identificar várias exposições em épocas
diferentes nas crianças e pode mostrar a história pregressa da exposição ao
chumbo em diferentes estágios do desenvolvimento dentário (Manmee, 2013).
O cádmio é também um indicador da presença de metal pesado no
esmalte dentário, o acúmulo deste é influenciado pelo tempo de exposição,
sendo proporcional à idade do dente e também aos níveis de poluição
ambiental (Cleymaet et al., 1991b).
No nosso estudo os dentes foram usados para avaliar os metais pesados
que já tinham sido impregnados. Apesar de existir alguns estudos que
relacionam meio ambiente e saúde humana, o impacto do metal pesado no
sistema biológico tem sido investigado. O acúmulo no cabelo humano e dente é
um processo complexo, influenciado por vários fatores como alimentação,
idade, sexo, genética e sítio ambiental (Nowak; Kozlowski, 1998). Análise dos
dentes é uma técnica importante para determinar a exposição de elementos
tóxicos e esta mostra os efeitos danosos em humanos que vivem em áreas
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poluídas. Níveis de concentração altos de chumbo são encontrados em idades
precoces nas crianças e seus efeitos são cumulativos (Kamberi et al., 2011).
Existem vários metais que fazem parte da estrutura mineralizada dos
dentes decíduos e permanentes. A hidroxiapatita é o mais básico e importante
componente dos tecidos dentais. Durante a deposição do metal pesado, o
processo recebe várias interferências, consequentemente os dentes tornam-se
um excelente biomarcador. O dente é um tecido ósseo de fácil acesso para
mostrar a deposição sem causar nenhum dano (Cleymaet et al., 1991a).
Uma pesquisa realizada com crianças vivendo na Jordânia investigou
amostras de dentes decíduos medindo as concentrações de vários metais
pesados usando um questionário sobre sexo, idade, tipo de dente, posição do
mesmo dentro da boca, tipo de água consumida e área da residência. Os
resultados indicaram que há uma relação clara entre as concentrações de
metais pesados após análises das amostras. Nenhuma diferença significante
foi encontrada em relação ao sexo e idade, exceto quanto ao chumbo, cuja
diferença diminui na idade de onze a doze anos (Alomary et al., 2013).
Apesar da dentina sofrer deposições durante toda a vida, o que a torna
muito importante em processos traumáticos, é um tecido com mínima
remodelação, comparada aos ossos, considerando-se que a deposição do
chumbo é gradual, da mesma maneira que a formação de dentina reparadora
(Almeida et al., 2011).
Em estudo demonstrando a concentração de elementos na dentina
humana de pacientes japoneses, investigando sexo e idade, concluiu-se que
existe uma diferença significante entre o cobre e o chumbo encontrada no sexo
e uma correlação positiva significante foi observada entre vários metais
pesados estudados em relação à dentina e idade (Kumagai et al., 2012).
Existe uma predisposição especial dos dentes da maxila a ligarem-se aos
elementos tóxicos ambientais no tecido duro dos dentes. A escolha do dente
incisivo central da maxila corrobora com a pesquisa feita por Fischer et al.
(2009), na qual as mais altas deposições são nos dentes da maxila e não nos
dentes da mandíbula.
Em São Vicente, as crianças de seis a treze anos de idade, apresentaram
213,52µg/g de chumbo e 14,57µg/g de cádmio nos incisivos centrais
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permanentes da maxila, mostrando ser mais alta do que a de que Cleymaet et
al. (1991b) que encontraram 177,14µg/g de chumbo; 1,41µg/g de cádmio nas
crianças com sete anos de idade, enquanto que nas crianças com onze anos
de idade mostraram respectivamente 267,30µg/g e 2,14µg/g.
As crianças investigadas na área do estuário nasceram de mães que
viveram no mínimo quinze anos nesse sítio com o objetivo de identificar a
presença de chumbo durante a gravidez, pois a formação do dente ocorre
desde essa fase usando a técnica de espectrômetro de plasma acoplado. Na
Austrália, Arora et al. (2006), encontraram chumbo no esmalte e na dentina de
dentes decíduos através da técnica de aplicação do espectrômetro indutor de
laser

de massa e plasma, concluindo que os dentes decíduos humanos

incorporam o chumbo durante os períodos pré e neonatal, confirmando nossa
pesquisa.
Vários estudos demonstram a excelência do dente como biomarcador.
Kamberi et al. (2011) acharam concentrações de chumbo em Kosovo (em
Mitrovicka 22,3 mg/Kg e em Klina 3,02 mg/Kg) e na Áustria (em Graz
1,07mg/Kg). Olympio et al. (2010b) encontraram em adolescentes entre catorze
e dezoito anos no Brasil, na cidade de Bauru, em seus moradores a presença
de chumbo de 4,49µg/g. No estudo de Almeida et al. (2007), nas regiões de
Bauru e Ribeirão Preto, encontraram na superfície de esmalte dentário das
crianças de quatro a seis anos de idade um acúmulo de chumbo devido ao
meio ambiente contaminado, também comprovando a efetividade desse
biomarcador. As amostras revelaram a presença de 3,09µg/g em Ribeirão
Preto e 3,08µg/g em Bauru.
Em Bertioga, as concentrações de manganês 42µg/g e cádmio 14,57 µg/g
nos dentes, mostrou serem mais altas nos dentes incisivos. Além disso, a idade
influenciou nesses resultados, evidenciando o efeito acumulativo destes
metais, dependendo do tempo de exposição.
De acordo com Nowak e Chmielnicka (2000), os quais incluíram
adolescentes e adultos nascidos e residentes em uma área selecionada para a
pesquisa realizada na Polônia, foi encontrado um número aumentado de cárie
nos dentes nos moradores onde a exposição ao chumbo era alta.
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No estudo de Oliveira (2010) foram encontrados 96,9% de dentes livres
de cárie e 0,9% de dentes com cárie, demonstrando que a exposição ao metal
pesado não influencia neste índice.
Um estudo realizado para estimar as concentrações de metais pesados
no esmalte de dentes cariados e decíduos normais, usando o espectrômetro de
emissão atômica, concluiu que o manganês ocorre em baixas concentrações
no esmalte, comparando à outras pesquisas e não havendo diferença
estatística entre os metais pesados em relação ao sexo com respeito a dentes
normais e cariados (Peediayill et al., 2014).
Concentrações de chumbo, cádmio e manganês nas cidades estuarinas,
mostram um alto índice de metal pesado comparadas com outras regiões no
próprio Brasil e no mundo. Na área de Bertioga também foi encontrada, uma
média de 151,89µg/g de chumbo e 14,57µg/g cádmio e 42,00µg/g de
manganês, apesar de a área ter sido considerada controle no início do nosso
estudo, se compararmos a nossa pesquisa com a de Braga et al. (2009) onde
na avaliação da poeira encontraram concentrações de chumbo e cádmio.
O chumbo encontrado na área de Cubatão Pilões/Água Fria apresentou
um mínimo de 88,22 µg/g e um máximo de 717,10 µg/g. Apesar de Bertioga
mostrar a mais alta contaminação 404,12 µg/g(mín) e 717,10 µg/g (máx) de
cádmio, a área de Cubatão Pilões/Água Fria mostrou a maior contaminação de
10,80 µg/g (mín) e 43,00 µg/g (máx) de cádmio, embora Cubatão Centro tenha
sido menos contaminada 1,80 µg/g (mín) e 2,74 µg/g (máx).
Por outro lado, as condições dentárias também foram avaliadas em uma
outra pesquisa. O número de dentes livres de cárie variavam de acordo com a
idade, como mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, denominada Projeto
SBBrasil/2010, evidenciando que aos cinco anos de idade 46,6% das crianças
brasileiras são livres de cárie nos dentes decíduos e aos doze anos de idade
43,5% mostram as mesmas condições nos dentes permanentes (BRASIL,
2011). No Brasil, onde as regiões são muito diversificadas, a região sudeste
(onde foi realizada a nossa pesquisa) aos cinco anos de idade encontramos
51,9% e 48,4% de crianças livres de cárie aos doze anos de idade.
No estado de São Paulo (local da nossa pesquisa) aos cinco anos de
idade a média é de 17,94% de crianças livres de cárie, 1,6% de dentes com
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cárie e aos doze anos, respectivamente, 23,4% e 0,71%. Isso mostra que no
nosso estudo foi encontrado 96,89% de dentes livres de cárie e 0,94% de
dentes com cárie, o que demonstra que a exposição de metal pesado não
influenciou os índices. Concentrações de chumbo, cádmio e manganês
mostraram que a região do estuário tem os índices de metais pesados mais
altos comparados a outras regiões no mundo e mesmo a outras regiões no
Brasil. Uma característica relevante neste estudo é que as crianças foram
examinadas individualmente em seus próprios sítios residenciais, usando
instrumentais descartáveis obedecendo às normas de biossegurança sem
desperdiçar nenhuma das amostras.
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6 CONCLUSÃO

Ao acharmos concentração de metais pesados em crianças há a
necessidade de tomar medidas eficientes em relação a assegurar a saúde
humana. O esmalte da superfície dentária pode ser usado como um eficiente
biomarcador de exposição ambiental passada, quer para chumbo, cádmio e
manganês, os quais estão associados a fontes bem conhecidas de
contaminação por metal pesado.
Os resultados sugerem que as crianças avaliadas expostas a esses
metais devem ser acompanhadas no seu desenvolvimento bio-psico-social.
Mais pesquisas são recomendadas neste campo de estudo com o
objetivo de melhorar a saúde humana, além de investimentos em saúde pública
possibilitando atendimento qualificado na região.

54

7 ANEXOS

Anexo A – Termo de concessão e aceitação de apoio financeiro a projeto
(CNPq)
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Resolução n° 196, de 10 de outubro de 1996)

PROJETO DE PESQUISA

Avaliação do desenvolvimento dentário em crianças expostas e não expostas
aos contaminantes ambientais na região do estuário de Santos e São Vicente
Prezado (a) Senhor (a):

A região do Estuário de Santos e São Vicente é um grande polo industrial,
concentrando vários tipos de metais pesados no solo, água e sedimentos. Investigar o
grau de exposição da população a essas substâncias é de suma importância para a
saúde. O objetivo deste estudo é avaliar o desenvolvimento dentário em crianças de 6
a 13 anos de idade residentes em áreas expostas e não expostas aos contaminantes
ambientais nessa região. As crianças de sua família foram sorteadas para participar
deste estudo. Serão realizados exames bucais para registrar os dentes com alterações
de esmalte e com sinal de ataque por cárie. Além disso, serão colhidas algumas
partículas do esmalte dos incisivos centrais permanentes superiores para avaliar a
acumulação de chumbo. O exame é indolor. É usada uma substância para remover as
partículas de esmalte que não prejudica o tecido nem causa danos às crianças. Após
o exame, uma solução com flúor para proteção do esmalte dentário será aplicada.
Serão adotados critérios de observação recomendados pela Organização Mundial da
Saúde e condições de biossegurança recomendados pelo Ministério da Saúde. Não
existem desconfortos nem riscos à saúde da criança. Os dados pessoais relativos ao
meu filho (a) não serão divulgados em nenhuma hipótese, e sua participação é isenta
de despesas, podendo a qualquer momento retirar o meu consentimento sem prejuízo
ou perda de qualquer benefício. Maiores informações podem ser obtidas com a
cirurgiã-dentista Vera Lucia Ferreira de Oliveira, aluna do Programa de PósGraduação (Mestrado) em Saúde Pública e profissional responsável pela realização
dos exames, pelo telefone 13-9706-3812 ou 13-3205-5578. Sua colaboração é muito
importante para a produção de informações científicas relacionadas à exposição da
população aos contaminantes ambientais presentes na dentição.
“Eu, _________________________________________________________________
responsável pelo (a) ___________________________________________________
fui suficientemente informado a respeito das características do estudo e autorizo
voluntariamente a participação dele (a). A minha assinatura neste Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido dará autorização ao Programa de Pós-Graduação
(Mestrado) em Saúde Coletiva da UNISANTOS a utilizar os dados com finalidade
científica, incluindo sua divulgação, sempre preservando minha privacidade”.
“Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em
minha posse”.
__________________,_____ de _______________ de _______
(Local)

(dia)

(mês)

(ano)
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ANEXO C – Aprovação COMET – UNISANTOS

59

ANEXO D – Autorização para Utilização de Dados Processados – FOUSP
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ANEXO E – Aprovação COMET – FMUSP
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ANEXO F – Autorização de Uso de Banco de Dados
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